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Увод 

 

Стратешки маркетинг план у области туризма општине Голубац израђен је у 
сарадњи са локалном туристичком привредом, представницима општинске управе, јавним 
установама и удружењима. Прикупљање података за анализу тренутног стања, 
статистичких података и анкета је започето и пре почетка израде маркетинг плана, у 
оквиру неколико пројеката намењених развоју туристичких потенцијала Голупца. Одржане 
су радионице са радном групом за туризам на којима су рађене провере достављених 
података за анализу, анкетa и статистичких података и SWOT анализе. Финална 
радионица је одржана са Саветом за туризам и радном групом у циљу провере маркетинг 
микса појединачних туристичких производа и маркетинг плана у целини.  

Стратешки планови и пројекти развоја туризма на националном, регионалном и 
локалном нивоу били су основа за развој маркетинг плана којим се усклађује развој 
туристичког производа са захтевима тржишта. Бренд Голупца као туристичке дестинације 
позициониран је у складу са националним и регионалним развојним плановима туризма. 
Туристички производи су изведени из постојећих туристичких мотива, упаковани према 
захтевима циљних група са предлогом промоције и комерцијализације.  

Учешће локалних стручњака и становништва је било од посебне важности у фази 
прикупљања података за анализу тренутног стања али је њихов значај далеко већи у 
будућој примени маркетинг плана и континуираном брендирању Голупца као туристичке 
дестинације.  

Саставни део Маркетинг плана општине Голубац су Радне свеске са практичним 
упутствима за спровођење пропагандних и ПР активности. Једноставне алатке које се 
користе у свакодневним пропагандним активностима. 
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1. Сврха Маркетинг плана 

 

Маркетинг плана туризма Голупца је по својој суштини стратешки документ у 
заснива се на Стратегији развоја туризма Републике Србије, Мастер плану туристичке 
дестинације Доње Подунавље, Локалној стратегији одрживог развоја општине Голубац и 
Мастер плану туризма општине Голубац. Израдом Стратешког маркетинг плана поставља 
се основа за пласирање постојеће туристичке понуде, усклађен развој и представљање 
нових садржаја, проширење постојећих тржишта и освајање нових.  

Голубац бележи најмањи туристички промет у региону Доњег Подунавља и поред 
изузетно вредних антропогених и природних мотива чија вредност превазилази 
националне оквире. Такође, туристички мотиви у региону се знатно брже туристички 
валоризују што ће свакако имати ефекат „прелива“ туристичког промета али постоји 
опасност да конкуренција угуши туристички производ Голупца као осетно слабији.    

Примена маркетинг плана ће омогућити развој туристичког производа на 
тржишним основама уз поштовање смерница бренда, односно робне марке Голупца.  

 

 

 
2. Визија 

 
 

 
Општина Голубац је развој туризма сврстала у 
приоритете свог развоја. Стратешки маркетинг 
план кроз визију развоја туризма, као дела укупног 
економског, социјалног и еколошког развоја 
општине, треба да дефинише: врсту дестинације, 
имиџ, категорију туриста, основне и допунске 
садржаје, садржаје подршке као и ко ће и на који 
начин спровести остваривање визије маркетинг 
плана.  

 
Предности на којима се заснива развој 

туризма Голупца утврђене су претходним 
истраживањима и развојем стратешких докумената државе, региона Доњег Подунавља и 
општине Голубац као и кроз државне, локалне и пројекте прекоганичне сарадње.  

 
Визија развоја туризма у Стратегији развоја туризма општине Голубац дефинисана 

је у изјави „Општина Голубац-Туристички драгуљ Дунавске ривијере“. У Мастер плану 
Доњег подунавља за визију развоја целог туристичког подручја утврђена су стратешка 
упоришта:  
 

1. Дунав са изобиљем јаких изражаја (неискоришћене могућности), 
2. Никад до краја испричана прича (недостатак имиџа), 
3. Старт ап позиција (почетак новог доживљаја Дунава), 
4. Искуство реке на наш начин (Нил, Волга, Лоара, остали део Дунава), 
5. Стратегија високих вредности (фокус на доживљаје), 
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6. Успоставити спој искуства реке и простора уз реку (фактор тржишног 
пробоја), 

7. Пажљива и степенаста изградња ланца вредности, 
8. Потпуна регионална (кластерска), државна и интернационална подршка 

програму, 
9. Интерни маркетинг и унапређење људских ресурса. 
 
Предности на којима Голубац треба да гради своју позицију на туристичком 

тржишту, истакнуте су на одржаним радионицама: 
1. Геостратешки положај (положај на Дунаву, близина Београда и Ђердапске 
магистрале); 
2. Голубачка тврђава и други културно историјски споменици; 
3. Очувани природни потенцијали (Национални парк Ђердап, Ђердапска клисура 
и језеро, строги резервати природе, кањони..); 
4. Аутентична сеоска домаћинства и обичаји; 
5. Спорт и рекреација (Међународна бициклистичка траса, шетне стазе, риболов, 
једрње...)  

Голубац  данас подсећа на успавано 
приморско месташце, место из бајке које 
чека да се пробуди. Смештено је уз саму 
обалу Дунава, који овде подсећа на морску 
увалу, са кратким кејом и зачараним замком 
у позадини. У Мастер плану Доњег 
подунавља свако место добило је свој 
туристички идентитет. Голубац је 
позициониран као Романтично насеље.  

Визија развоја маркетинга туризма општине 
Голубац дефинисана овим пројектом, 

уважавајући његову позицију у стратешким 
докуменатима као и осећањима и мишљењима исказаним кроз одржане радионице је: 

 

 

 

 

 

 

Туристички производи које треба развити на основу исказане визије ослањају се 
на: 

 Робну марку: Центар општине Голубац, градско језгро и тврђава, се у 
туристичком смислу позиционирају као ексклузивно и високо естетизовано 
приобално туристичко место, мирно и романтично.  

 Екологију: Искуство заштићеног природног резервата, рекреације у 
јединственом окружењу и непоновљив доживљај једрења Дунавом.  

 Искуство: Улазак у живот средњевековне тврђаве на Дунаву, естетски, 
културан и забаван доживљај прохујалих времена.  

Изградићемо Голубац као ексклузивно, високо естетизовано, романтично 
туристичко место на Дунаву, у залеђу средњевековне тврђаве, окружен  недирнутом 
природом заштићеног националног парка Ђердап са динамичном обалом, 
аутентичним етнолошким просторима и мистичним влашким обичајима које 
посетиоцима пружа јединствен културан и забаван доживљај на одржив и креативан 
начин као и активан, здрав начин живота учешћем у спортским и рекреативним 
активностима прилагођеним свим категоријама становништва. 
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 Активности: Забава, спорт и рекреација на Дунаву и у Националном парку 
Ђердап.  

 Традицију: Гостопримство кроз домаће специјалитете, сувенире, старинско 
цвеће и биље и аутентичне просторе старих сеоских домаћинстава на 
високо професионалном нивоу. 

 
 
 

 
3. Анализа ситуације 

 

Анализом ситуације утврђујемо стање у тренутку креирања Маркетинг плана 
општине Голубац. Мастер план Републике Србије, Мастер план Доњег подунавља и 
Стратегија развоја туризма општине Голубац су основа за израду  Маркетинг плана који 
полази од постојећег туристичког производа и тржишта које заузима, до пројектованих 
производа према усвојеним стратегијама. Коришћени су подаци из усвојених стратегија и 
корективни подаци за 2008. и 2009. годину, највише као коректив услед постојеће 
економске кризе која је захватила светско али и домаће тржиште. 

Општина Голубац се налази у североисточној Србији, на десној обали Дунава. 
Својим западним деловима простире се по Панонском ободу, а источни делови досежу до 
падина Северног Кучаја. 

Од Београда општина Голубац је удаљена 130 километара, од Пожаревца – 50, од 
Кладова – 120, од Великог Градишта – 19, а од Смедерева – 80 километара. Најближи 
гранични прелаз је Велико Градиште и удаљен је 19 километара, а ту је и гранични 
прелаз у Кладову, на 120 километара од Голупца. 

Према попису становништва из 2002. године, у Општини живи 9.913 становника, 
размештених у 24 насеља. Општински центар је насеље Голубац, смештен на самој обали 
Дунава, са 1.896 становника. 
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3.1. 1 Анализа постојећег туристичког производа 

 

Туристички производа Голупца је на територије Србије и даље је готово непознат. 
У структури гостију преовлађују ђачке екскурзије, посетиоци викенд насеља Винци и Усије 
углавном из Београда и Новог Сада као и спорадични страни држављани. Голубац, као и 
Доње Подунаваље, обилује туристичким мотивима. Ипак, од побројаних атракција 
делимично је валоризован тек незнатан део док је маркетниг је тек у зачетку.  

 

3.1. 2 Валоризовани туристички ресурси 

 

1. Голубачка тврђава са 9 кула повезаних заштитним зидом свакако је 
најпознатији и најзначајнији туристички ресурс Голупца. Најбоље очувана средњевековна 
тврђава на обали Дунава налази се на улазу у чудесну Голубачку клисуру. Саграђена је у 
14. веку, у време владавине Стефана Лазаревића. Касније пада под власт Турака а затим 
Мађара. Данас је кула у озбиљној опасности због тешког теретног саобраћаја који пролази 
магистралним путем, кроз две пробијене капије у заштитном зиду тврђаве. У близини се 
налази каменолом који је претсављао додатну опасност али је експлоатација заустављена. 
 

Тврђаву није могуће разгледати осим са магистралног пута или Дунава. 
Туристичка инфраструктура није изграђена. Пројектом прекограничне сарадње ове године 
ће се урадити Физибилити студија и Идејни пројекат ревитализације, затим прва фаза 
осветљења тврђаве, основно чишћење од корова, набавка корпи за отпатке, 
информативних табли са основним историјским подацима и основни пропагандни 
материјал. 
 

Посетиоци тврђаве су углавном ђачке екскурзије, знатно мањи број бициклиста, 
излетника и туриста који одседају у хотелу. 
 

2. Гости Голупца и Голубачког хотела углавном су ђачке екскурзије, 
спортисти и учесници мањих семинира. Голубачки хотел нема 

посебних садржаја осим основног смештајног и угоститељског 
капацитета. За потребе спортиста користе се терени спортске 
хале. Пристан није уређен а као плажа се користи шеталишни 
кеј. 
 

Поред хотела у Голупцу постоји и категорисан 
приватан смештај и 17 угоститељских објеката. 

 
3. Пројектом пограничне сарадње у 2009. 

отворен је и опремљен Информативни центар, искрчене су и 
уређене пешачке стазе (сигнализација, соларне лампе, корпе 
за отпатке), набављен је шетни бродић капацитета 30 особа 
као и спортска опрема за изнајмљивање као што су бицикли, 

опрема за рибарење и санке.  
 

4. Викенд насеља Винци и Усје су скоро срасла у једно и углавном су никла 
као дивља насеља са природним плажама, без уређене инфрастуктуре. Насеља немају 
просторно-регулациони план, канализациону мрежу као ни уређене плаже. 
 

Викенд насеља имају регистрован приватан смештај и 7 угоститељских објеката. 
Гости бораве на викенду и краћим одморима, углавном из Београда и Новог Сада. 
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5. Привредно-туристичку манифестација Сајам Дунава – Голубац одржава се  
сваке године у месецу јулу. На сајму се представља: еколошка храна домаће кухиње, 
фолклор и обичаји, рукотворине, сувенири и стари занати, производи и услуге удружења 
и предузетника.  

 
Програми сајма обухвата: „Етносабор“, „Златне руке“, „Голубачки котлић“, “Сајам 

мале привреде“, Спортске смотре и традиционалне игре и избор најлепше Етно девојке. 
Манифестација је регионалног значаја са недовољним маркетиншким активностима. 

 

 

3.1. 3 Антропогени мотиви 

 
У оквиру Националног парка, у зони I степена заштите налазе се: 

  
РЕГИСТРОВАНА НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА  

 
1. „Голубачка тврђава“, средњевековно добро од националног значаја (XIV век) 

Тврђава „Голубачки град“ је од 1948. године под заштитом Завода за заштиту 
споменика културе, када је утврђена као непокретно културно добро. Категоризацијом 
непокретних културних добара је 1979. године проглашен спомеником културе од 
изузетног значаја. Налази се на територији Националног парка „Ђердап“ (63.400 ха), а у 
оквиру њега у специјалном резервату природе „Голубачки град“, који заузима површину 
23.04 ха. 

Тврђава се први пут помиње 1335. године 
као угарско војно утврђење, мада се не зна тачно 
време настанка, нити ко је подигао. Византинцима 
је била потребна ради утврђивања граница на 
северу, Мађарима да обезбеде своје поседе преко 
Дунава, а Србима, јер је штитио српске области од 
упада Мађара са севера. Због изузетно повољног 
геостратешког положаја, била је мета многих 
освајача кроз векове, поприште сукоба између 
Срба и Византије, Византије и Бугара, Срба и 
Бугара, и Срба и Мађара.  Мир је завладао онда 
када су ове територије потпале под српску власт за 

време краља Драгутина. Он је због своје жене 
Јелене Анжујске, био наклоњен католицима, нарочито которској бискупији. Пошто у то 
време није било никаквих сукоба, из тог доба има врло мало писаних података. До 
Косовске битке био је у српским рукама, а после тога потпада под турску власт, када га је 
заузео турски султан Бајазит I, где остаје са краћим прекидима све до 1867. године. Кнез 
Лазар је средином четрнаестог века поклањао манастирима бројна села у близини и 
безуспешно покушавао да освоји град. За време владавине Деспота Стефана Лазаревића 
био је у српским рукама, а после Стефанове смрти (1427) долази до промена. Наиме, 
пошто Стефан није имао мушког наследника, њега је наследио млађи брат (син Вука 
Бранковића) Ђурађ, који био је обавезан да Мачву, Београд и Голубац врати Угарској, да 
би га они признали као наследника. Међутим, за време живота, Деспот Стефан је дао 
град у залог Војводи Јеремији за позајмицу од 12000 дуката. У врема Стефанове смрти 
(1427), угарски краљ Жигмунд долази да преузме уговорене територије, али Јеремија 
одбија да преда град, (иако му је то наредио деспот Ђурађ Бранковић), док му се не 
исплати 12000 дуката. Пошто Жигмунд одбија да му исплати одређену своту, Јеремија 
предаје град Турцима без борбе. Тада се Жигмунд упутио са великом војском и 1428. 
године напао Голубац са копна, воде и из тврђаве Ласловар, која је данас на румунској 
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страни, коју је Жигмунд изградио ради одбране од Турака, и ту је било седиште команде. 
Тврђава је тада била тешко оштећена, али су је Турци задржали и остали у њој све до 
1444. године, када је одредбама Сегединског мира између Мађара и Турака, српска 
Деспотовина бива обновљена, и у њен састав улази Голубац. Турци су је поново освојили 
1456. године, након смрти деспота Ђурђа, па га 1481. поново освајају Мађари, али га 
убрзо напуштају.  Под Турцима  остаје до 1867. године, када га још са неким градовима 
Турци предају кнезу Михаилу. У периоду 1688-1690 кратко су га држали Аустријанци, и 
српски устаници током Кочине крајине и Првог српског устанка. 

Тврђава је изграђена у време примене хладног оружја, на високој стени на самом 
улазу у Ђердапску клисуру, јер се одатле пружао најбољи преглед читаве околине, и 
могла су се контролисати сва кретања било узводно или низводно. Високи гребени 
Ридана, који се према истоку и југу окомито спуштају, граду су пружали праву одбрану. Са 
северне стране одбрану је пружао Дунав, и једини прилаз је био са западне стране, где су 
безбедност чували водени ровови. 

 Средњовековни град Голубац није изникао из неког античког утврђења, није 
настао спонтано у близини неке производње, већ је плански грађен на веома важном 
геостратегијском подручју. 

Иначе, унутрашње (старије) утврђење чине 1, 2, 3, 4 и 5. кула са бедемима који их 
повезују. Оно представља посебно утврђење само за себе, где су били сви елементи 
одбране и самостално функционисање. 

Спољашње (млађе) утврђење чине 6, 7 и 8 кула, изграђено је да би појачало 
одбрану тврђаве, док је са друге стране морало да пружи безбедност заповеднику 
утврђења, и које је касније претрпело измене израдом обзида кула (полукружних и 
полигоних), како би се прилагодиле одбрани од ватреног оружја. Сматра се да је настало 
у 15. веку, и да је везано за деспота Стефана. 

Камен за град је вађен из мајдана који се налазио у близини. Камен је делимично 
притесан и међусобно повезиван малтером. Поред камена веома ретко је коришћена 
опека.  Она се углавном среће на главној кули и на луковима изнад улаза и око пролаза. 

У близини тврђаве налазе се остаци турског купатила и џамије, које су ту 
постојале, и биле срушене по наредби кнеза Милоша. Остаци су видљиви, и потребно је 
приступити археолошким истраживањима. 

Непосредно после Првог светског рата кроз стену, на којој се тврђава налази, 
пробијен је магистрални пут. 

 
2. „Ливадица“, антички локалитет, војно римско-византијско утврђење (II и III 

век) 
3. „Брњица“, антички локалитет, кастел и некропола (I век) на ушћу Брњичке 

реке у Дунав 
4. „Чезава“, римски каструм, одн. Цивилно насеље (I – IV век), и средњевековна 

некропола (XI-XII век). Налази се на ушћу реке Чезаве у Дунав. 
5. „Мала орлова“, средњевековни археолошки локалитет, некропола (X век) 
6. „Босманска река –Добра“, антички локалитет, римски кастел (I век) 
7. „Госпођин вир“, антички локалитет са остацима римског пута са Тиберијевом, 

Клаудијевом и Домицијановом таблом (I и II век). 
 

 
ЕВИДЕНТИРАНА НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА 

 
1. „Турски поток“, антички локалитет, римско утврђење (II век) 
2. „Зиданац“, антички локалитет, римско-византијски локалитет (II-IV век). 
3. „Салдум-Добра“, римско-византијски локалитет, утврђење (I-IV век). 
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4. „Стубица“, праисторијски локалитет, насеље неолита. 
5. Манастир „Госпођин вир“, насеље неолита; бронзаног и гвозденог доба; 

античка стражара и мање насеље са некрополом (II-IV век); средњевековно насеље са 
једнобродном црквом (XIV-XVIII век) 

6. „Песача“, праисторијски, антички и средњевековни локалитет, насеље касно 
бронзаног и рано гвозденог доба, мање античко утврђење из III и IV века и 
средњевековна некропола из X и XИ века.  Овај локалитет захтева приоритет у заштити, 
јер је угрожен експлоатацијом камена. 

7. „Падина“, праисторијски, антички и средњевековни локалитет, насеље 
мезолита, старијег неолита и античког периода; Овај локалитет такође захтева приоритет 
у заштити, јер је угрожен експлоатацијом камена. 

8. "Делови римског пута” у Ђердапској клисури од средњевековног града 
Голупца до Карпата из I века. Овај пут је делимично потопљен, а делимично уништен 
изградњом новог пута – Дунавске магистрале. 

На списку републичког Завода за заштиту споменика културе, налазе се још: 
 

1.   Зграда у улици Цара Душана 102, у строгом центру Голупца, која датира из 
1890-1891. године, а под заштиту је стављена 1987. године.  

2. Зграда у улици Цара Душана 110, датира из 
1893. године, под заштитом је од 1983. године. Такође у 
строгом центру Голупца. 

3. Кућа Милана Гајића у селу Малешево, датира с 
почетка XX века, заштићена је 1988. године 

4. Кућа Јелице Стричевић у селу Радошевце 
датира с краја XIX века, а под заштитом је од 1985. године. 

 
 
 
Остали антропогени мотиви 
 
1. Спомен плоча пољском витезу,  ЗАВИША ЦРНИ који је 

погинуо у близини тврђаве бранећи је од Турака. Налази се 
испред саме тврђаве. Он је овде погинуо са 6.000 Влаха, бранећи град од Турака. По 
причи, Завиша је био одран, била му је одрубљена глава, напуњена сламом, па 
послата Султану. Сличну судбину доживела су и три његова најближа сарадника. 
Смрт Завишина имала је велики одјек не само у околини Голупца, већ и у целој 
Европи, нарочито Пољској која га вековима оплакује. Чак се сматра да је Завиша 
сахрањен у порти манастира Туман, али то би могла да потврде само археолошка 
истраживања. 

 
2. МАНАСТИР „ТУМАН“ удаљен је од Голупца 9 км. 

Манастир је зидан у 14. веку, уочи Косовског боја, срушен 
је до темеља, и изграђен нов 1924. године. Смештен у 
прелепом природном амбијенту чисте и незагађене 
природе, где тишину и спокој нарушава само Туманска 
река. Зидан је у српско-византијском стилу, красе га 
буфоре и монофорни прозори. Посвећен је Св. Архангелу 
Гаврилу. Задужбина је Милоша Обилића, за чији се лик 
везује и име манастира. Сматра се да је село Малешево 
био Милошев град, а у селу Дворишту да су му били 
„двори“. Пошто је зидан уочи Косовског боја, када је 
градња дошла до прозора, Кнез Лазар је позвао Милоша у 
бој, рекавши му: “Ту мани, скупљај своје Стижане, и дођи 

на Косово да бранимо земљу“. То је једна од прича о 



11 

 

настанку имена. По другој, Милош је ишавши у лов, из нехата смртно ранио 
испосника Зосима Синајита, који видевши да му нема спаса рече: “Ту мани, ту ме 
пусти да умрем“, у знак покајања, Милош подиже задужбину баш на његовом гробу, 
и назва је Туман. Приликом поправке манастира, пронађене су светитељеве мошти, 
баш на оном месту где се народ молио као над гробом Св. Зосима. Манастир је у 
Првом и Другом српском устанку био спаљен и разорен, а обновљен у доба кнеза 
Милоша Обреновића, а заузимањем Павла Богдановића, оборкнеза голубачког. 
Године 1910. манастир је на црквени празник Цвети тајно миниран од тадашњег 
председника општине. Потом је по налогу окружних власти из Пожаревца срушен до 
темеља, и изграђен нов 1924. године. По архитектури и декорацијама представља 
верну копију цркава моравске школе. Године 1993. је потпуно живописан и 
обновљен. Манастир поседује објекте за конак свештенства, и друге економске 
зграде. Од реликвија, поред моштију Св. Зосима, вредна је помена и Света 
чудотворна икона руска. Поред духовног значаја манастир је имао важну историјску 
улогу (устанци, буне). Иначе је женски манастир у ком живе четири монахиње,  један 
духовник и један  свештеник. 

 
3. ИСПОСНИЦА ЗОСИМА СИНАЈИТА, пећина у близини манастира, дубоко у шуми. 

Педесетих година прошлог века, пећина је адаптирана у капелу. У близини 
испоснице налази се извор воде. На улазу у пећину налази се конак са три одељења 

у приземљу, и пет на спрату. Ово је пећина у близини 
манастира, дубоко у шуми. У пећини је Зосим живео свој 
испоснички живот посвећен богу. Педесетих година 
прошлог века, пећина је адаптирана у капелу, када се 
духовник Пахомије одлучио на усамљенички живот. У 
близини испоснице налази се извор воде, у виду мањег 
водопада, а води се приписују чудотворне лековите 
особине. На улазу у пећину налази се конак са три 
одељења у приземљу, и пет на спрату.  
 
4. VICUS CUPPAE, Појава самог насеља, везује се за 

римски кастел Vicus Cuppae који је лежао на узвишењу 
између два поменута потока. Овај кастел је грађен крајем 
првог и почетком другог века нове ере. Сматра се да је 

Vicus Cuppae био под управом Виминацијума и представљао 
једну од већих станица на путу ка Никомедији. Претпоставља се да су димензије 
кастела биле 180х180м. Пристаниште и трговачка четврт су тада лежали западно од 
данашњег насеља. 

 
5. CASTRUM NOVE је антички локалитет, цивилно насеље из 1. века пре  нове ере. 

Захвата површину од 65,25 ха. То је утврђење са подграђем, пристаништем и 
некрополом, које се налази на левој обали реке Чезаве, у близини њеног ушћа у 
Дунав. Нажалост већи део локалитета налази се под водом. 

 
6. Споменик жртвама из I и II светског рата, подигнут је 1973. године, у самом центру 

Голупца. 
 

7. Споменик палим из I и II светског рата, подигнут је 1974. године у селу Добра испред 
Дома културе. 

 
8. Спомен плоча у Добри, посвећена жртвама I и II светског рата, поред старог 

магистралног пута. 
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3.1. 4 Природни мотиви 

 
1. ДУНАВ 

             Најзначајнији природни ресурс, и 
препознатљиви репер општине Голубац је Дунав. То је 
међународни пловни пут Коридор VII. Он повезује 
северну и југоисточну Европу, део је речног коридора 
Рајна-Мајна-Дунав, који је најпрометнија речна 
саобраћајница у Европи, и најатрактивнији је 
природни потенцијал овог краја. Општини припада 52 
км обале Дунава, а самом Голупцу 12 км обале. На 

овом подручју, Дунав достиже највећу ширину у свом 
току. У самом Голупцу широк је 6,5 км (Ђердапско језеро), да би се од Голубачке тврђаве 
сузио на пар стотина метара. Наспрам Дунава, на румунској страни су огранци Карпата са 
прелепим природним пејзажима и видљивим пећинским отворима. Са наше стране изнад 
Дунава протежу се огранци Хомољских планина (висине до 700м), које сакривају још увек 
неистражену лепоту и тајну Влашких ритуала и обичаја. Дунав има изузетну разноврсност 
ихтиофауне: сом, смуђ, штука, буцов, клен, мрена, кечига, бодорка и др. 
 

2. НАЦИОНАЛНИ ПАРК “ЂЕРДАП”  
Национални парк Ђердап, највећи је национални парк у Србији ( 63.608 ха), 

заузима више од половине територије општине Голубац. На румунској страни је 
Национални парк „Портиле де Фиер“. Чак четири резервата природе су на територији 

општине, те нема велике потребе причати о чистој и 
незагађеној животној средини. Овде се налазе 
биљне врсте које су ендемити читавог Балканског 
полуострва, као што су: мечија леска, Панчићев 
маклен, зеленика, копривић, медунац, јоргован... 
Исто је тако изузетно и богатство животињског 
света: вук, јелен, срндаћ, медвед, рис, шакал, 
орао као и  три нове животињске врсте: дугоухи 
слепи миш, сиви пух и голубачка мушица, као и 
многобројне врсте птица, што отвара могућност 
за истраживачке радове и мониторинг. 
Национални парк садржи ендемите читавог 

Балканског полуострва из Леденог доба, зато што су при крају Леденог доба, многе биљке 
нашле повољне услове за опстанак у клисури, јер се због неприступачности овде лед дуго 
задржао. 
 

Положај Националног парка на туристичким транзитним токовима европског 
значаја, од Северног до Црног мора, а нарочито у делу подунавља од Београда до 
бугарске границе, опредељује за развој туризма целу ђердапску зону као развојну 
примарну зону туризма у СР Србији. За активности туризма користиће се читаво подручје 
Националног парка под условима утврђеним планом, а у зони заштите III степена 
намењују се површине за туристичке стационарне капацитете, викенд и друге туристичке 
објекте. 
 

3. ЂЕРДАПСКА КЛИСУРА 
Ђердапска клисура тзв. „Гвоздена врата“, је највећа речна клисура пробојница 

Европе. Дунав је пробио Карпатске планине, у дужини од 90 км. Састоји се од 4 клисуре: 
Голубачка, Госпођин вир, Казан и Сипска, и три котлине: Љупковска, Доњомилановачка и 
Оршавска. На територији општине Голубац, налазе се: Голубачка клисура, Љупковска 
котлина и клисура госпођин вир. Голубачка клисура је прва од четири клисуре Ђердапа, 
почиње од Голубачке тврђаве, дугачка је 8 км. За њом следи Љупковска котлина, па 
клисура Госпођин вир“. Ово је предео неописиве лепоте, јединствене у свету, где се 
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наизменично смењују природне реткости и остаци старих цивилизација.  Захвата простор 
од 1.236,24ха са изразитим пејзажним и геоморфолошким одликама и има све 
специфичности рефугијума. То је Природна предеона целина Националног парка, и под 
другим је степеном заштите. 
 

4. ЂЕРДАПСКО ЈЕЗЕРО 
Ђердапско језеро је највеће вештачко језеро 

у Србији,  површине је 253 км2,  сужава се на 
четири клисуре и три колтлине (на територији 
општине Голубац- Голубачка клисура-дуга 8 км, 
Љупковска котлина и клисура Госпођин вир-дуга 
14 км), и међу најдубљим у Европи ( у пределу 
„Казан“ до 90м). Код Голупца достиже ширину од 
6 км. Настало је изградњом хидроцентрале 1971. 
године. Нажалост, последице изградње 
хидроцентрале су известан број потопљених 
археолошких налазишта и природних добара, као 
и пресељење читавих насеља. 

 
 

5. КАЊОН БРЊИЧКЕ РЕКЕ 
„Клисура реке Брњице” у општини Голубац заузима простор од 1.051,00 ха. Ова 

предеона целина обухвата слив реке Брњице изнад Голубачке клисуре. Високи стеновити 
кречњачки гребени који се уздижу на једној и другој обали реке, заједно са Дунавом 
обезбеђују специфичну микроклиму, што је омогућило развитак сложене вегетације. Ту се 
налазе заједнице буково-орахових и буково-липових шума. Кањон Брњичке реке је једна 
од најлепших пешачких стаза Националног парка. Ово је предео дивље лепоте, 
неистражен, изузетно богат како биљним тако и животињским заштићеним врстама 
Националног парка. У самој реци, услед чисте и незагађене средине забележено је 
присуство рибе-пастрмке. Стаза се већим делом пружа уз сам кањон Брњичке реке, који је 
због импресивног изгледа кањона и клисура, стена које се издижу до 300м изнад бројних 
слапова и вирова, нетакнуте природе и свеукупне атрактивности и лепоте предложен за 
Резерват природе. Брњичка река представља и највећи водоток у оквиру Националног 
парка (23км). Ту се налази и насеље Раковица са десетак салаша, где се може уживати у 
етнонаслеђу, градитељству и паганским влашким обичајима, јер ове пределе 
цивилизација једва да је дотакла. Старих салаша има и на Црном врху (624м.н.в), одакле 
се пружа предиван поглед на Национални парк, Дунав и Румунију, и један је од најлепших 
видиковаца читавог парка. У овом делу  налази се пећина Гаура Веи (Велика рупа), једна 
од ретких у овом делу парка која представља изазов за авантуристе. Укупна дужина 

пешачке стазе 9,5 км. То је Природна 
предеона целина Националног парка, и под 
другим је степеном заштите. Један део 
стазе је уређен за кретање туриста. 
 

6. РЕЗЕРВАТ „ШОМРДА“ 
„Шомрда” захвата делове 

територија општина Голубац и Мајданпек на 
простору од 6.294,37 ха. То је један од 
најзначајнијих шумских комплекса Ђердапа 
са специфичним карактеристикама 
екосистема Националног парка, што се 

огледа у постојању многих реликтних 
заједница. У овом простору је присутна деградација, а станишта нису довољно 
искоришћена. Под II је степеном заштите. 
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7. СТАЗА „БОСМАН-СОКОЛАЦ“ 

      Део стазе Босман –Соколац – стаза пролази кроз истоимени строги резерват 
природе, пењући се уз литице изнад Дунава и пролазећи поред већег броја видиковаца са 
погледом на клисуру Госпођин вир и румунски Национални парк са друге стране. На 
почетку стазе, на неких 600-700 м од магистралног пута, наилази се на јурске седименте 
стене дебљине око 200м. Један део стазе је уређен као стаза за пешаке. 

 

8. ВИДИКОВЦИ 
Видиковци су изразити планински 

врхови, природни видиковци, изразите 
формације стена: Окмејдан – 378; Венац – 558; 
Чрни врх – 624; Лазино брдо – 468; Кљане – 
420; Краку-лунг – 604; Корновски вис – 632; 
Орлова – 462; Рапанис – 586; Јездин врх – 685; 
Салчн – 565; Старчев врх – 505; Ложана – 422; 
Кугљев врх – 476; Сечински врх – 626. За 
потребе заштите и уређења видиковаца 
потребна је површина од 1 до 3 ха уколико су 
изван резервата. Представљају изузетне 
потенцијале за развој туризма уколико се среде 

прилазни путеви до њих. 
 

9. БИГРЕНА  АКУМУЛАЦИЈА  КОД  МАНАСТИРА  „ТУМАН“ 
Споменик природе „Бигрена акумулација код манастира Туман“, сврстана је у III 

категорију заштите као Споменик природе. Налази се на 250 м надморске висине. На 
малом простору, у дужини од око 200м, јавља се већи број морфолошких објеката као што 
су: слап висине 14 м, више мањих слапова, прелива и биграних када. Посебност овог 
споменика природе чине: Испосница Зосиме Синајита у самом бигру, чесма где се приносе 
дарови умрлим душама, стара буково-храстова шума. Околина манастира Туман, такође 
представља пределе изузетне природне лепоте.  
 

10. ЦРНИ ВРХ 
Црни врх је највишљи планински врх у Општини Голубац и врло пријатно 

излетиште са  кога се пружа поглед на већи део Голубачке Општине.  Налази се јужно од 
Голупца на 7км код села Снеготин. 
 

11. ПЕЋИНЕ 
Обзиром да су Хомољске планине кречњачког састава, уочавају се пећински 

отвори, како на румунској, тако и на нашој страни. У насељу Ридан, постоји пећина, која 
је неистражена, и за коју је везано извесно предање да крије благо, те свако ко је у њу 
ушао, није више изашао. Било би добро покренути истраживање ове пећине, и покренути 
њену валоризацију кроз туризам. Такође се у кањону Брњичке реке налази пећина Гаура 
Веки, која је такође препуштена сама себи.  
 

12. ЛЕКОВИТО БИЉЕ 
У околним шумама евидентирано је постојање тартуфа, буковаче, вргања... Иначе, 

предели су богати лековитим биљем: Мајчином душицом, Хајдучком травом, кантарионом, 
жалфијом, глогом, шипком, дреном... тако да је могуће развити туру „Брање лековитог 
биља“. 
 

13. ВОДОПАД НА РИДАНУ 
Водопад на Ридану, налази се поред самог магистралног пута, и уређен је као 

одмориште са столом и клупама. Непосредно испод водопада је извор воде. 
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14. ПРИРОДНИ РЕЗЕРВАТИ  
У оквиру Националног парка Ђердап, у зони I степена заштите налазе се 

евидентирани природни  резервати: 
 

1. „Јеленске стене“, површине око 20 ха, са вегетацијом стењака. 
2. „Кукурек“, на површини око 5 ха, са буковом и буково-ораховом шумом. 

 
Од територије Националног парка, Голупцу припадају чак четири природна резервата, 
такође су у I степену заштите: 

-Специјални резерват природе „ Голубачки град“ површине 23.04 ха. Вредност 
овог резервата је у постојању ретких биљних заједница и врста: ниских и високих 
шибљака јоргована, грабића и јасена, фрагмената шума термофилних храстова и букових 
шума са орахом. Смењивање заједница на малом простору показује изузетно вегетацијску 
и флористичку разноврсност.  Резерват се налази непосредно на падинама изван и око 
Голубачке тврђаве- непокретног културног добра од изузетног значаја. 

- Строги резерват природе „Бојана“ површине 27.44 ха, штити реликтну састојину 
ораха, букве, мечије леске, грабића… Овим резерватом се штити јединствена аутохтона 
састојина ораха као део заједнице реликтног типа букве и ораха и ретких реликтних врста 
мечје леске, црног јасена, грабића, маклена и др.   

-Строги резерват природе „ Босман Соколовац“  површине је 281.34 ха. Вредност 
резервата је у постојању биљних заједница реликтног типа, заједница ниских шума и 
шибљака, реликтних заједница мешовитог састава и осиромашене заједнице букве и мечје 
леске. У резервату се налази и геолошки локалитет мезозојске лиаске фауне. 

-Строги резерват природе „ Татарски вис“ површине је 25.08 ха. Његова посебност 
је у повезаности вегетације и геолошке подлоге. Резерватом су обухваћена два међусобно 
оштро раздвојена геолошка супстрата: кристаласти шкриљци над којима се развила 
заједница храста китњака помешана са стаблима граба и кречњак над којима се развила 
састојина букве. Део на судару ових геолошких подлога обрастао је буквом, китњаком и 
грабом. Резерват се налази на изворишном делу Леве реке. 

15. ПРИРОДНЕ ПРЕДЕОНЕ ЦЕЛИНЕ  
Природне предеоне целине су зоне II степен заштите и њих чине: Голубачка 

клисура (1236,24 ха), део подручја Соколац - Власац (1040,62 ха), кисура реке Брњице 
(1051 ха), део Шомрде (6294,37 ха), простор око Голубачке тврђаве (природни простор 
око непокретног културног добра површине 118,75 ха), Чезава - Каструм Нове (природни 
простор око непокретног културног добра површине 65,38 ха).  

 

3.1. 5 Етно мотиви 

 
1. ЕТНО ПОСТАВКА У ДОБРИ 

На двадесет петом километру низводно од Голупца, у 
близини античког локалитета Каструм Нове, налази се село 
Добра. До села се стиже Ђердапском магистралом. Село је на 
територији Националног парка, па је сувишно говорити о 
чистој и незагађеној природи. Овде је регистрован једини 
Етно музеј  на територији општине, где се могу видети 
предмети из прошлог века: колевка, народна ношња, ћилими, 
поњаве, посуђе од дрвета и глине… 
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2. САЛАШИ У ДОБРИ 

Салаши се налазе расути по великој површини катастарске општине Добра, од 
Асин потока до Босмана, Ладних вода и дубоко уз Добранску реку. Сада су углавном 
напуштени, користи их само мањи број мештана. 

 
3. ВЛАСИ 

Власи су народ који је насељавао 
Балканско полуострво пре свих других 
народа. Сматра се да је витез свети Ђорђе 
био по рођењу Влах, а служио је у римској 
легији као војник, убио је у околини Голупца 
аждају а тако га је и црква прихватила као 
свеца. И данас се о Ђурђевдану приносе 
јагањци као жртве што је стародревни 
влашки обичај. Магија је битан појам у 
влашком животу и обичајима те јој је стога 

посвећена посебна пажња. Све оно у шта 
Власи верују има, на неки начин, магијски карактер. Влашка магија, је по снази, одмах иза 
Вуду магије. Односи човека, свеца и ђавола у данашњој влашкој магији остаци су 
паганске митологије, у којима доминира дуалистички принцип. По њему нема стварања 
без сукоба супротности. 
 

4. РУСАЉКЕ 
На заветини у Брњици (близу Голупца) у четвртак и у Нересници у недељу после 

Духова. То су такозване мале русаљке (“Русаље миш”). Русаљке значе празник Духова али 
и саму падавицу (падање у занос, транс), која по тврдом уверењу свих сељака овог краја 
последица усељења духова, вила, које на дан Духова наиђу на женску особу и проузрукују 
њен пад, пропраћен чудним јаукањем. Уз страшни врисак (“нељудски крик”) и лелек, 
женска особа одједном као свећа падне на земљу, бива потпуно бесвесна за догадјаје који 
се око ње одигравају а организам је укочен, као мртав, јер ни најмање не реагује чак ни 
на забадање лекарске игле испод ноктију. Стање је заиста чудно и у највећој мери 
загонетно. Чим је русаљка страшно јаукнула и пала, као свећа, на земљу, одмах је ухвате 
за руке и чврсто држе да се за време напада не би грувала и убијала, јер је у стању да 

чуда учини својом изненада великом физичком снагом, коју је 
под утицајем духова добила. Очи су јој затворене као у 
мртваца а руке грчевито стегнуте у песнице. Понекад и пљује 
на присутне. Народ виче: “А лувато русаљи!” – што значи: 
“Узели су је духови! Уђоше духови у њу!...” 
 

5. ВИЛЕ 
У овом још неоткривеном делу Србије, нарочито у 

Хомољском крају, постоје приче о шумским вилама. Постоје 
места тзв. Вилина кола. То су места у шуми, где су кругови 
траве тамније боје, и сматра се да се ту виле окупљају ноћу  и 
играју коло. Али нико не сме да погледа у њих, јер би га 
задесила страшна болест, чак и смрт. 
 

6. МИСТЕРИОЗНЕ ПЕЋИНЕ 
У крашким пределима голубачких брда постоје бројни пећински отвори. Нарочито 

на потезу села Раденка-Брњица. За ове пећине везане су разне мистерије, које се 
углавном односе наприче о злату. Једна од прича датира чак из I века нове ере. Наиме 
ради се о римској  кочији у којој су биле фигуре два овна од чистог злата, који су били 
намењени непознатој египатској краљици. Римским кочијама је био непознат пут којим су 
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пролазили, и застали су да се одморе у једној од пећина, од када им се губи сваки траг, и 
остаје само легенда. Од тада, свако ко би ушао у пећину мистериозно би нестао заувек. 
 

7. ЕТНО ПОСТАВКА У СЛАДИНЦУ 
Власник ове изузетно лепе и уређене куће је Живојин Стокић. Кућа поседује 

ствари с краја XIX и почетка XX века: кревети, троношци, посуђе, затим народна ношња, 
вретено... 
 

3.1. 6 Рекреативне зоне и спортски мотиви 

 

1. Кањон Брњичке реке  

Стаза која иде уз Брњичку реку и Велику Раковицу, па около Црног Врха и има три 
слепа завршетка: на Црном Врху, пећини Гаура Веи и Великом извору. Дугачка је 21 км. 
Атрактивност стазе чини кањон Бољетинске реке, која је уједно и најдужи водоток на 
територији Националног парка (23 км), а чије се стране уздижу и до 300 м висине. Бројни 
су слапови и вирова поред којих се пролази, насеље Раковица обухвата10-ак салаша, тако 
да се ту може уживати у лепотама народног етно наслеђа. Најлепши видиковац на овом 
подручју је Црни врх (624 м нв) одакле се пружа поглед на Национални парк, Дунав и 
Румунију. 

 
2. СТАЗА „БОСМАН-СОКОЛАЦ“ 

Део стазе Босман –Соколац – стаза 
пролази кроз истоимени строги резерват 
природе, пење се уз литице изнад Дунава и 
пролази поред већег броја видиковаца са 
погледом на клисуру Госпођин вир и румунски 
Национални парк са друге стране. На почетку 
стазе, на неких 600-700 м од магистралног 
пута, наилази се на јурске седименте стене 
дебљине око 200 м. Један део стазе је уређен 
као стаза за пешаке. 

 

3. ВИКЕНД НАСЕЉЕ ВИНЦИ 
Насеље Винци-Усје, налазе се узводно од Голупца, у северном делу општине на 

самој обали Дунава. Реч је о два готово спојена 
насеља у густој боровој шуми. Сама насеља 
формирала су се уз обалу Дунава, што је битно 
утицало на њихов развој, а затим се постепено 
развијало ка унутрашњости где је смештен 
највећи део викенд насеља. Обала Дунава на 
овом месту је више него погодна за плажу, где 
се данас налази „дивља“ плажа, која је изузетно 
посећена током целог лета. Терен је песковит и 
плитак, потребно је само редовно уклањати 
траву из воде, и додати пратеће објекте. 

 

4. Бициклистичка траса  
Пројектом ГТЗ „Еуровело 6“ трасирана је бициклистичка траса дуж Ђердапске 

магистрале која пролази и кроз општину Голубац. Траса прати магистрални пут, са 
алтернативном трасом која се одваја на почетку строгог резервата природе „Босман-
Соколац“ од магистрале и иде према Шомрди. 
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5. Због руже ветрова Дунав код Голупца има идеалне услове за једриличарство. 
У Голупцу се одржавају национална и међунардона такмичења једриличара. 

 

6. У Голупцу постоји спортска хала која је нарасполагању за припреме 
спортиста. 

 

 

 

7. РИБОЛОВ 

Подручја се простиру целом дужином обале 
Дунава, мада сама општина Голубац нема 
риболовачки клуб. Повољне риболовачке 
дестинације су: терени за смуђа - Ливадица (између 
Брњице и Голупца) и околина тврђаве, шарански 
терени - потез Усије, Голубачки кеј, одрон код 
Ридана, Ливадице, Трпичево (између Брњице и 
Добре) и Чезава, терен за сома - потез „Поповић“. 

 

8. ЛОВ 

 Туманска река - ловиште површине 
13300 ха, налази се у атару села Добра и Брњица и 

делом у насељу Голубац. Ловиштем управља Ловачко 
удружење „Голубац“. 

 Липовача - ловиште површине 5500 ха, простире се на триторији Националног 
парка, у атарима села Добра и Брњица. Заступљена је висока дивљач: длакава црна 
дивљач, срнећа дивљач, јеленска дивљач, као и ситна дивљач и перната дивљач. 

 

 

3.1. 7 Манифестације 

 

 Туристичка организација Голубац у сарадњи са Општином Голубац организује 
привредно-туристичку манифестацију Сајам Дунава – Голубац, сваке године у месецу јулу. 
На сајму се представља: еколошка храна домаће кухиње, фолклор и обичаји, 
рукотворине, сувенири и стари занати, производи и услуге удружења и предузетника.  
 
Програми сајма: “Етносабор”, “Златне руке”, “Голубачки котлић”,”Сајам мале пивреде”, 
Спортске смотре и традиционалне игре и избор најлепше Етнодевојке.  

     Међународна кајакашка регата 
ТИД– пролази поред Голупца сваког августа 
(организатор Одбор за туризам Кајакашког савеза 
Србије и ТОГ);  

     Државно првенство у једрењу  - 
одржава се последње недеље августа. Стаза за 
једрење је променљива у зависности од ветрова 
који су потребни за одржавање истих. Углавном је 
то реон од насеља Усије до тврђаве (организатор 
ЈЈС и ТОГ)  

 
     „Хајка на вука“ – одражва се у селу 

Добра (фебруар месец, посета око 500 ловаца из 
читаве Србије, а организатори су:  ТОГ, НП Ђердап и ловачко удружење КУНА из Добре); 
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     „Голубачки котлић“  - традиционално се одржава већ 42 године. Спортски 

садржај током дана су: једрење, скијање на води, игре без граница, турнир у баскету, 
старе чобанске игре, пецање на пловак, игре за најмлађе и централни догађај кување 
рибље чорбе, где се пријави око 100 такмичара. Увече је богат забавни програм и 
проглашење победника. Током дана и у вечерњим сатима буде око 1000 гостију; 

 

 

3.1. 8 Угоститељски објекти 

 

Општине Голубац располаже са 1 
хотелом који је категорисан са две звездице и 
има 130 лежајева и нема посебних садржаја. 
Хотел има врло атрактиван положај у центру 
Голупца уз градски кеј.  

Приватан смештај се налази у Голупцу, 
викенд насељима Винци и Ридан и селу Добра. 
Собе су I, II и III категорије и укупно је на 
располагању 132 лежаја.  

 
На територији општине регистровано је 

50 угоститељских објеката од чега 17 у Голупцу. Не постоји специјализација 
угостотељских објеката као ни посебних програма.  
 
 
 

3.1. 9 Људски ресурси 

 

На територији општине Голубац живи 9.913 док у самом граду живи 1.896 
становника према попису из 2002 године. Општина има изражен негативан прираштај -
11,2%. Старосна структура је такође неповољна, просечна старост популације је 42,6 
година. На привременом боравку у иностранству борави 2.166 становника. Образовна 
структура је такође неповољна, вишу и високу стручну спрему има свега 3,4% 
становништва а завршену основну школу нема чак 32,7 % становника старијих од 15 
година.  

У новоствореној вредности угоститељство учествује са 3,52%. Запослени у 
угоститељству углавном су разнолике образовне структуре, углавном нису из 
угоститељске струке. У Туристичкој организације је запоселено 2 радника. Кроз пројекат 
прекограничне сарадње у 2009. планирана је обука на тему квалитета услуга, етике, 
значаја повезивања, развој и укључивањ у понуду нових активности у трајању од 30 сати 
за 10-20 запослених у угоститељству, приватном смештају, спорту, домаћој радиности. 
Такође ће се спровести обуке за 8 не запослених лица за послове пратиоца туристичких 
група, информатора и асистената за изнајмљивање спортске опреме. 

Стална обука и пре свега тимски рад, као и могућност праксе или бар личног 
доживљаја сајмова и развијених европских туристичких дестинација на Дунаву су 
изузетно важне. Повезивања не само на нивоу региона већ и у оквиру локалне заједнице 
представља основу успешног маркетинга. Туристе не занима ни власничка ни 
територијална припадност туристичког мотива. Све док се не успостави партнерски однос, 
маркетинг кампања не може истински бити успешна.  
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3.1. 10 Пројекти у току 

 

У 2009. години започета су два пројекта прекограничне сарадње са суседном 
Румнијом у циљу унапређења туристичка понуда Голупца и прекограничне сарадње.  

 Пројекат „Оживљавање тврђаве Голубац“ чији је општи циљ ревитализација 
тврђаве као културног и туристичког центра Голупца и Доњег подунавља. Обухваћено је 5 
специфичних циљева: Основна физичка рехабилитација тврђаве; Подизање свести млађе 
популације о историјској и културној вредности тврђаве и њихово укључивање у процес 
ревитализације; Припрема Физибилити студије и Идејног пројекта неопходних за физичку 
ревитализацију тврђаве; Културна ревитализација тврђаве кроз неколико културних 
догађаја: Сајам младих, Традиционалне игре и радионица Трђаве на Дунаву; Промоција 
важности тврђаве кроз публикације и промотивни материјал.  

 Пројекат „Развој квалитетне туристичке понуде општине Голубац“ чији је општи 
циљ да се унапреди и промовише постојеће туристичке потенцијале Голупца и околине 
како би се створила солидна база за одрживи развој туризма у региону. Општи циљ ће се 
постићи кроз реализацију 5 посебних циљева: Анализа и процена постојећих капацитета 
који се односе на смештај, рекреацију и друге повезане услуге; Развој туристичког 
производа; Запошљавање и обука за незапослене; Промоција нове туристичке понуде и 
Унапређење основне туристичке инфраструктуре. 

 

 
3.2. 1 Анализа маркетиншких активности 

Маркетиншке и пропагандне активности готово да нису постојале дуг низ година 
услед не постојања стратегије развоја туризма региона и општине, недостатка средстава, 
необучених кадрова као и релативно ниског туристички промет. Развојем регионалних и 
прекограничних пројеката, Мастер планова Србије и Доњег подунавља као и усвајањем 
Стратегије развоја општине Голубац стварају се услови за развој маркетиншких 
активности. Развој туристичких производа према усвојеним стратегијама, Маркетинг 
планом могу се ускладити са захтевима тржишта, кориговати уколико је то потребно и 
правилно пласирати према циљним групама. 

 

1. Штампани материјал  

Информатори, општи проспекти, манифестације  углавном су урађени у оквиру 
различитих регионалних пројеката или су део програма Туристичке организације Србије. 
Едиција „Откријте Дунав у Србији“ најлепши мотиви и информатор са практичним 
информацијама издала је Туристичка организација на енглеском језику. Занимљиву 
публикацију о Голубачкој тврђави на српском и енглеском језику издало је ЈП „Београдска 
тврђава“ али у свега 500 примерака. У оквиру различитих регионалних пројеката, уз 
помоћ европских донатора урађени су Општи проспект - Национални парк Ђердап 
„Гвоздена капија“, Туристичка понуда источне Србије и Дунавски бициклистички пут у 
Србији. Заједничким напорима локалних Туристичких организација у региону отштампани 
су проспекти: Туристичка понуда Браничева и „Нисте видели...“ проспект са препоруком 
мање посећених туристичких мотива у појединим местима округа. Проспекти Голубца, 
хотела „Голубачки град“, приватног смештаја, ресторана и кампа су рађени у формату 
трифолдера. У оптицају су и разгледнице са мотивима тврђаве, манастира и Дунава. Због 
недостатка средстава за сезону 2009. су отштампани у врло малом формату поједини 
сегменти понуде са информацијама за контакт.  
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У оквиру два пројекта прекограничне сарадње који се раде у 2009. години биће 
урађени лого и назив локалног бренда који ће се користити за производе као што су џем, 
ракија, сувенири. Промотивни материјал: брошуре, мапе, каталог смештаја, промотивни 
филм, постери и други промотивни материјал ће бити штампан на три језика. У оквиру 
пројекта ревитализације Голубачке тврђаве биће урађено 2.000 разгледница, 200 
постера, сувенири и публикација о тврђавама на Дунаву и Голубачкој тврђави у 500 
примерака. 

Штампани пропагандни материјал се ради према расположивим средствима и 
могућностима реализације појединих пројеката.  

 

2. Истраживање тржишта, праћење и анализа туристичког промета 

Истраживање тржишта се не спроводи ни на нивоу републике али ни на нижим 
нивоима. Установе на локалном нивоу нису способне да саме финансирају и спроведе 
истраживања тржишта. На локалном нивоу се спроводе истраживања у зависности од 
могућности и прилика да се аплицира за пројекте развоја туристичких ресурса. Праћење 
и анализа туристичког промета могуће је само на основу података Завода за статистику 
Републике Србије.   

За потребе израде Маркетинг плана општине Голубац Туристичка организација и 
Информативни центар ће прикупити податке за 2008. и 2009. годину укључујући и 
податке који се односе на манифестације. За будуће маркетиншке активности потребно је 
развити упитнике чијом анализом ће бити омогућена провера квалитета, уочавања 
проблема и њихова корекција као и развој нових туристичких производа.  

 

3. Интернет презентације града и туристичке понуде не постоје. У оквиру 
пројекта „Развој квалитетне туристичке понуде општине Голубац“ који је у току биће 
урађен туристички сајт Голубца. Посебно поглавље Маркетинг плана биће посвећено 
развоју веб портала, интернет комуникацији и друштвеним интернет везама попут 
facebook i twitter . Туристички сајт мора бити актуелан, информативан, интерактиван, 
занимљив и добро позициониран на претраживачима. Сајтови су нај јефтинији облик 
пропаганде и могу бити изврсно средство за истраживање тржишта. Нема сумње да је у 
данашње време веб портал, уколико се правилно користи, најисплативије средство 
маркетинга. Туризам на Дунаву у Србији је неоспорно део европског пројекта и присуство 
на интернету је основа комуникације са иностраним тржиштима. 

 

3.2. 2 Анализа тржишног окружења 

Према подацима изнетим у Мастер плану развоја туризма Доњег Подунавља 
прихваћен је сценарио са просечном годишњом стопом реалног привредног раста у Србији 
од 7% до 2012. године, повећање бруто домаћег производа (БДП) на око 57 милијарди 
УСД или око 8000 УСД по становнику, БДП у посматраном периоду реално расте за 61%, 
продуктивност расте за 40%, стопа незапослености се смањује на 15,5%, просечни реални 
раст потрошње износи годишње око 6%. 

Према подацима Статистичког завода Србије процењено је да укупне економске 
активности у 2009. години, мерене бруто домаћим производом и исказане у сталним 
ценамa 2002. године, имају пад од 2,9% у односу на претходну годину. Посматрано по 
активностима, раст бележе: сектор саобраћаја, складиштења и везa, сектор финансијског 
посредовања, сектор пољопривреде и сектор државе. У свим осталим секторима 
забележен је пад. Стопи незапослености, која је у октобру 2009. године износила 16,6%, 
а добијени су на основу Анкете о радној снази. Зараде без пореза и доприноса номинално 
су расле и у 2009. години, тако да су уодносу на 2008. веће за 8,5%. Реално, зараде су 
имале пад од 0,1%. Индекси економских кретања: Бруто домаћо производ 97,1; 
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Угоститељство, сталне цене 89,8; Туристи, ноћења 92,2; Саобраћај укупно 85,1; 
Запослени укупно 94,9; Просечне зараде без пореза и доприноса реално  99,9; Стопа 
незапослености април 15,6, октобар 16,6. Светска економска криза утицала је на све 
параметре економских активности како у свету тако и у Србији што ће се наставити и у 
2010. години.  

 

3.2. 3 Анализа актуелних циљних група 

Досадашња, пре свега пропагандна средства, била су усмерена ка постојећим туристима. 
Циљна група су:  
 

1. Домаћи спортисти и ђачке ескурзије, што значи млађа популација ниже 
платежне моћи, кратак боравак и ограничена интересовања. Спортски и забавни допунски 
садржаји нису развијени, сувенирска понуда не постоји па ни едукативни водичи, компакт 
дискови и слично. Ове групе готово обавезно обилазе Голубачку тврђаву коју могу да 
погледају само са магистралног пута, нема водича или кустоса, нема сувенирнице као ни 
угоститељског објекта. 
 

2. Инострани гости који евентуално долазе са родбином која је на привременом 
раду у иностранству, бициклисти на међународној 

бициклистичкој траси као и странци који живе и 
раде у Београду и Новом Саду и имају навику 
одласка на викенде нису били третирани. Већина 
странаца само прође кроз Голубац а да му се 
ништа не понуди ни да види ни да купу. Како не 
постоји интернет сајт ни града ни туристичке 
понуде тешко да сами могу да се информишу на 
брз, конфоран начин и да у кратком року и без 
напора сазнају актуелне цене, радно време или 
резервишу смештај. За ову групу свакако би био и 

од већег значаја допунски садржај попут шетних 
стаза, рекреативних терена и спортских реквизита, постојање информатор, водича или 
кустоса, сувенирска понуда и слично.  
 

3. Викенд насеља Винци и Усје углавном посећују Београђани и Новосађани. 
Долазе из урбаног и стресног окружења са жељом да се рекреирају и опусте без потребе 
да троше велике суме новца. Њима и њиховим гостима свакако се може понудити домаћи 
производ, организована забава на плажи или у Голубцу, излет дуж обале Дунава са 
водичем, наградном игром, ручком или неким другим садржајем по приступачној цени. 
Свакако се могу бар анкетирати и на тај начин осмислити понуда за ову циљну групу. 
Власници кућа се могу анимирати за заједничке акције од издавања својих викендица због 
допунског прихода до акција уређивања насеља и обале или такмичења за напр. 
најлепше двориште са циљем да се потстакне развој туристичког бренда. 
 

4. Излетници и кружне туре се последњих година промовишу у оквиру напора да 
се оживи прозвод Доњег подунавља. Голубац се промовише у заједничким регионалним 
издањима. За ову циљну групу неопходно је уредити туристичке просторе, обезбедити 
водиче, сувенирски програм. У туристичкој регији Доњег подунавља већ постоје јаки 
туристички мотиви са неопходном инфраструктуром и добрим маркетингом. Пословни 
људи, страни и домаћи туристи који желе културан и едукативан садржај су далеко 
захтевнији, очекују потпун доживљај и професионалну услугу, квалитетан сувенир и 
добро дизајниран пропагандни и едукативни материјал и спремни су да адекватно плате 
за квалитетну услугу.  
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5. Риболовци су бројна циљна група али слабо платежна. Немају великих 
захтева, врло малу ванпансионску потрошњу, одседају у приватном смештају или кампу. 
 

6. Посетиоци манифестација пре свега „Благо Србије - Сајам Дунава“. 
Манифестација има регионални значај и садржај који имају манифестације у многим 
местима током летњих месеци. У циљу проширења значаја манифестације као и тржишта 
коме се обраћа неопходно је профилисати манифестацију, дати јој карактер и издвојити је 
из низа летњих манифестација готово истоветног садржаја. Манифестација мора донети 
корист и учесницима и спонзорима и организаторима како новчану тако и друштвену. 
Манифестација се недовољно помињу у медијима а сајт манифестације је угашен. 
Тренутно, напори да се манифестација позиционира на жељени ниво досегли су свој 
максимум. Неопходно је направити стратегију маркетинга којом ће се позиционирати на 
виши ниво. 
 
 

3.2. 4 Анализа актуелног система маркетиншких комуникација  

 

1. Бренд  - До сада нису рађене активности на стварању бренда Голупца. Туризам 
има заштитни знак који треба модернизовати и учинити графички јаснијим и чистијим. 
Боје нису дефинисане као ни тип слова и слоган. Ипак визуелни поглед на Голубац, 
атмосфера, положај и туристички ресурси га издвајају као препознатљиву дестинацију у 
туристичком производу Доњег Подунавља. Смернице за развој бренда су дате у Мастер 
плану Доњег Подунавља. 

2. Промотивни материјал – Штампани су општи проспект, разгледнице и памфлети. 
Голубац је заступљен у регионалним општим и тематским проспектима као и тематским 
проспектима Туристичке организације Србије намењеним иностраном тржишту. Сајт 
Туристичке оргнизације посвећен манифестацији „Сајам Дунава“ није био ажуран и 
довољно информативан, угашен је 2009. године. По завршетку два пројекта 
прекограничне сарадње биће урађени: туристички сајт, општи проспект, карте, 
разгледнице, тематски проспекти смештаја, плакати, сувенири и тематски проспект 
Голубачке тврђаве. Пропагандни материјал је рађен према расположивим средствима и 
могућности да се аплицира за пројекте намњене развоју туризма што је условило 
стихијско штампањем недовољног броја примерака, према могућностима уместо према 
потребама тржишта. Маркетинг план ће одредити приоритете, врсту и тираж промотивних 
средстава.  

3. Комуникација са тржиштем – Директни маркетинг, учешће на сајмовима, 
оглашавање у медијима, ПР активности, конференције за новинаре коришћени су 
спорадично према могућностима без посебног плана и приоритета, док је интернет 
потпуно запостављен. Маркетинг план ће дефинисати комуникацију са тржиштем на 
целисходан начин пратећи развој туристичког производа. 

 
4. Праћење промотивних активности – Квалитет средстава је различит у зависности 
од издавача и уложених средстава. Интернет је потпуно запостављен. Маркетинг план ће 
дати смернице за израду кавлитетнијег материјала како у погледу дизајна тако и у 
погледу садржаја. Посебно поглавље ће бити посвећено ПР активностима са радним 
свескама за сваку од предвиђених активности као што су саопштења, конференције за 
штампу, интернет комуникација и сл.  
 

За туристичко подручје које се дуго времена налази ван главних туристичких 
токова, са малим бројем становника и неповољном старосном и образовном структуром 
похвалан је напредак који је учињен у последњих неколико година. Многа, туристички 
далеко јача места, нису успела да искористе ни део могућности који им се нудио. Можда 
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полако, али ипак успешно Голубац унапређује своје туристичке потенцијале и људске 
ресурсе. 
 
 
 
 
 

4. Стратегија и Циљеви 

 

Стратегија развоја туристичког производа је успешна ако је у постављена 
дугорочно, ако је заснована на реалним потенцијалима и одговара захтевима тржишта. 
Туризам је превасходно услужна привредна грана чији се производ састоји од низа услуга 
и роба који заједно чине „туристички доживљај“. Квалитет доживљаја зависи од читавог 
ланца производа и услуга као што су превоз, смештај, храна и пиће, забава, продавнице, 
рекреативни садржаји, естетски и културни доживљај... Једини начин да се створи, 
задржи и контролише квалитет доживљаја је заједнички рад учесника у ланцу. Само 
заједничким радом локалне заједнице могу да туристичке ресурсе валоризују, упакују и 
промовишу. Уколико повежу своје напоре могу да обезбеде континуитет квалитета. 

 

4.1. SWOT анализа 

 

SWOT АНАЛИЗА ТУРИСТИЧКОГ ПРОЗВОДА 
 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Општа препознатљивост региона Ђердап  
(Гвоздена капија) 

Непостојање туристичке промоције и 
маркетинга 

Изузетно повољан географски положај Неизграђен бренд 

Природна атрактивност простора Запуштеност путне и речне инфраструктуре 

Богатство природних и антропогених 
мотива 

Нерешени власнички односи над 
земљиштем 

Започета израда планске документације Недовољна едукованост запослених у 
туризму 

Усвојена стратегија развоја туризма 
општине Голубац 

Недовољна заинтересованост локалног 
становништва за туризам 

Започета израда Стратегије економског 
развоја Голупца 

Неорганизованост носилаца понуде 

Израда Маркетинг плана туризма општине 
Голубац 

Недовољна примена савремене технологије 

Почетак ревитализације Голубачке тврђаве Неадекватни смештајни капацитети  

Ревитализација пешачких стаза Мала је улагања у смештајне капшацитете 

Сарадња на регионалном нивоу у стварању 
туристичког производа Доњег подунавља 

Низак квалитет спортских, забавних и 
рекреативних садржаја  

Почетак израде пропагандног материјала Непостојање аутобуске станице 

Пилот програми новог туристичког 
производа, каратки одмори 

Непостојање такси службе 

Набавка шетног брода за 20-30 путника Лоша туристичка сигнализација 

Почетак формирања сервиса за 
изнајмљивање спортске и рекреативне 
опреме 

Недовољна заинтересованост инвеститора. 

Реализација пројеката прекограничне 
сарадње 

Непостојање ни једне туристичке агенције. 

Пројекти едукација запослених у туризму Неповољна сатросна и образовна структура 
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становништва 

Формирање информативног центра Недовољно познавање енглеског језика 

Обука информатора и пратиоца 
туристичких група 

Недовољна уређеност пешачких стаза до 
атрактивних места. 

Познавање сопствених недостатака Непостојање пристаништа ни марина 

Свест локалних власти о туризму као 
носиоцу привредног развоја 

Застарелост водне и канализационе мреже 

Транзитни ток. Магистрални пут М 25.1 Недовољно профилисане манифестације 

Међународни пловни пут - Коридор ВИИ Неконтролисана и дивља градња на 
атрактивним локацијама 

Почетак Ђердапске клисуре 
 

Непостојање тиуристичког садржаја на 
атрактивним локацијама 

Примарни улаз у Национални парк 
„Ђердап“ 

Недовољна информисаност о могућностима 
у туризму 

Гранична општина са Румунијом Недостатак менаџера и других кључних 
лидера у туризму 

Изузетни услови за развој наутичког 
туризма 

Неразвијена тржишна понуда локалних 
производима 

Специфичнан спој српских и влашких 
обичаји 

Недовољна улагања у заштиту природне и 
животне средине, као и споменика културе 

Етничка специфичност Непостојање Визиторских центара 

Еколошки чиста средина Непостојање услужних делатности: 
трговине, забаве ... 

Значајан број ђачких екскурзија које 
одседају у хотелу „Голубачки град“ 

Непостојање стратегије Локалног 
еколошког развоја 

Изузетно богатство флоре и фауне 
 

Недовољна валоризација народне 
радиности и старих заната 

Природни резервати Националног парка  

ШАНСЕ ОПАСНОСТИ 

Повраћај земље у власништво СО Голубац 
 

Светска економска криза и економске 
последица на државном и локалном нивоу 

Развој прекограничне сарадње Недовољно финансијских средстава 
општине за сопствено учешће у пројектима 

Реализација ројекта изградње голубачке 
плаже 

Недовољно финансирање од стране 
државе 

Повећан интерес инвеститора за туризам 
овог краја 

Недовољна ажурност ресорних 
министарстава у решавању питања од 
виталног значаја 

Приступ Србије ЕУ Нестабилна политичка, економска и 
социјална ситуација 

Експанзија наутичког туризма Технолошко заостајање у маркетингу 

Преференције домаћих туриста да путују у 
оквиру националних граница 

Заостајање за конкуренцијом 

Реализација пројекта „Изградња 
обалоутврде са пешачко-бициклистичком 
стазом“ 

Трајна девастација простора од значаја за 
туризам 

Реализација пројекта „Ревитализација 
голубачке тврђаве“ 

Недоследност у реализацији планираних 
пројеката 

Ревитализација археолошког налазишта 
„Лепенски вир“ 

Успорен развој угоститељских и 
смештајних капацитета 

Претприступни фондови ЕУ, кроз пројекте Одлив стручне радне снаге у друге регионе 
и земље 
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Дунав као јединствени туристички 
потенцијал за све земље кроз које протиче 

Честе политичке промене доносиоца 
одлука 

Интерес за пројекте инфраструктуре на 
Дунаву 

Неконтролисана, дивља градња 

Примена стандарда Европске Уније на 
нивоу државе 

 

Доступност европских фондова за пројекте 
туризма 

 

Повећање броја предузетника у туризму  
 

Повећан интерес сеоских домаћинстава за 
за учешће у туризму 

 

 

SWOT АНАЛИЗА ТУРИСТИЧКОГ МАРКЕТИНГА 
 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Општа препознатљивост региона Ђердап  
(Гвоздена капија) 

Непостојање туристичког маркетинга 

Усвојена Стратегија развоја туризма 
општине Голубац 

Не коришћење односа са јавношћу 

Започета израда Стратегије економског 
развоја Голупца 

Неизграђен бренд 

Пројекти едукација запослених у туризму Недовољна едукованост запослених у 
туризму 

Формирање информативног центра Недовољна заинтересованост локалног 
становништва за туризам 

Реализација пројеката прекограничне 
сарадње 

Неорганизованост носилаца понуде 

Обука информатора и пратиоца 
туристичких група 

Непостојање интернет презентација 
туризма и општине 

Познавање сопствених недостатака Лоша туристичка сигнализација 

Свест локалних власти о туризму као 
носиоцу привредног развоја 

Недовољна заинтересованост донатора и 
спонзора. 

Израда Маркетинг плана туризма 
општине Голубац 

Неповољна сатросна и образовна структура 
становништва 

Пилот туристички програм кратког 
одмора  

Недовољно познавање страних језика, пре 
свега енглеског језика 

Израда дела пропагандних срестава кроз 
реализацију пројеката 

Недовољно профилисане манифестације 

Сарадња са другим туристичким 
дестинацијама на Дунаву 

Недовољна информисаност о могућностима 
у туризму 

Учешће у регионалним пропагандним 
издањима 

Недостатак менаџера и других кључних 
лидера у туризму 

Заступљеност у пропагандном материјалу 
ТОС-а намењеном иностраном тржишту 

Недовољна валоризација народне 
радиности и старих заната 

 

ШАНСЕ ОПАСНОСТИ 

Претприступни фондови ЕУ, кроз пројекте Светска економска криза и економске 
последица на државном и локалном нивоу 

Приступ Србије ЕУ Недовољно финансијских средстава 
општине за развој туристичког маркетинга 

Доступност европских фондова за 
пројекте туризма 

Недовољно финансирање од стране државе 
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Развој прекограничне сарадње Не постоји истразивање тржишта на 
републичком нивоу 

Јачање маркетинга Доњег подунавља Нестабилна политичка, економска и 
социјална ситуација 

Заостајање за конкуренцијом 

Недоследност у реализацији планираних 
пројеката 

Одлив стручне радне снаге у друге регионе 
и земље 

Честе политичке промене доносиоца одлука 

 

На основу SWOT анализе, спроведених упитника и одржаних радионица међу 
туристичким радницима издвојене су стратешке предности и недостаци који издвајају 
Голубац и које су оквир за развој различитих понуда и туристичких производа. У свету 
глобалних комуникација неопходно је доследно пратити специфичности туристичких 
мотива који су основа развоја туристичког производа чиме се отежава копирање 
програма. Квалитет производа је неспорна основа развоја сваког програма. 

 

Учињени помаци у развоју капацитета локалне заједнице: 

 Опредељење локалне заједнице да развој туризма дефинише као стратешки 
приоритет економског развоја;  

 Усвајање кључних планских и стратешких докумената;  

 Формирање Савета за туризам и Информативног центра; 

 Спровођење пројеката прекограничне сарадње за унапређење туристичког 
производа из фондова ЕУ 

 

Стратешке предности туристичких потенцијала Голупца су: 

 Геостратешки положај Голупца на Дунаву између значајних историјских и 
културних тачки, на Међународном пловном путу – Коридор VII и Магистралном 
путу М 25.1, још увек неоткривена културна и природна подручја реалтивно близу 
Београда;  

 Недирнута подручја Националног парка Ђердап, природних резервата и  богатства 
биљног и животињског света;  

 Велики неискоришћени потенцијал Дунава и изузетни услови за развој наутичког 
туризма и једриличарства;  

 Јединствена средњевековна Голубачка тврђава и бројна археолошка налазишта на 
делу Доњег Подунавља која се убрзано уређују и ревитализују;  

 Етничка специфичност и влашки обичаји. 

 

Стратешки недостаци туристичких потенцијала Голупца које треба 
отклонити су: 

 Недовољно познат туристички производ Голупца посебно у инистранству. 
Неопходно је адекватно позиционирати Голубац као туристичко место на основу 
специфичности туристичких атракција и доследно радити на изградњи бренда; 

 Недовољна сарадња у оквиру локалне заједнице туристичких радника, јавних 
установа и становништва. Услов за напредак је координисан рад свих учесника у 
ланцу производа у циљу израдње квалитетног доживљаја; 

 Неизграђена и неадекватна комунална, путна, комуникацијска, спортско-
рекреативна и туристичка инфраструктура. Неопходан је систематски рад у 
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сарадњи са министарствима на изградњи инфраструктуре као основе квалитета 
туристичког производа.  

  Недостатак образованог кадра који ради у туристичкој привреди. Мора се 
успоставити систем сталне едукације, радионица и едукативних посета и путовања 
за све туристичке кадрове, како запослене у туристичкој привреди тако и за 
запослене у јавним установама и за власнике капацитета и услужних делатности. 

 Потпуна неискоришћеност ПР, односно „односа са јавношћу“. Обавезно 
интезивирати ПР. Мала локална заједница са врло ограниченим средствима мора 
креативно и максималним капацитетом искористити бесплатне и нај исплативије 
могућности промоције као што су интернет, саопштења, вести, догађаји... 

 

 

4.2. Истраживање тржишта, сегменти и циљне групе 

 
Савремено пословање туристичке привреде се заснива на маркетинг концепту 

који захтева да се производ конципира тако да задовољи потребе порошача, да се усмери 
на купце који ће га најпре конзумирати уместо на цело тржиште и да се уклопи у опште 
циљеве стратегије развоја.  

 
 

4.2.1. Истраживање тржишта и трендови 
 
Систематско истраживање тржишта, прикупљање и анализа статистичких 

података  је предуслов за успешно спровођење стратегије маркетинга. У изради 
маркетинг плана општине Голубац коришћена су истраживања публикована у Мастер 
плану Доњег Подунавља, статисички подаци и анализе Републичког завода за статистику, 
Туристичке организације и информативног центра општине Голубац, хотела „Голубачки 
град“ као и радионице спроведене на терену са свим учесницима у туристичком промету.  

 
Стратегија маркетинга се заснива на сегментацији тржишта и циљним тржиштима. 

Процес обухвата груписање постојећих или будућих туриста на основу сличности у 
сегменте, одабир група која највише обећавају у оквиру сегмента као циљна тржишта и 
затим обликовање маркетинг микса за производ који највише одговара изабраном 
циљном тржишту. Према истраживањима и препорукама Светске туристичке организације 
савремене туристе, осим уобичајних и основних категорија као што су демографске 
(годиште, брачно стање, образовање), приход, карактеристике производа који користе 
(цена, квалитет, дужина боравка), место боравка (инострани и домаћи), примарно 
детерминише стил живота (активности, мишљења, интересовања).  

 
Маркетинг је метод који омогућава да се дође до туриста, оствари доживљај 

путовања који они очекују и који се уклапа у њихов стил живота а затим да се задрже 
квалитетом услуга и оствареног доживљаја. Задовољство туриста је у великој мери 
условљено гостољубивошћу, кавалитетом тј.  „односом добијене вредност за утрошен 
новац“  (velue for money) и начином на који туристи физички и психолошки доживљавају 
туристичко подручје. Маркетинг је изузетно динамична метода која се користи као 
витални део туристичког менаџмента. Израдом маркетинг плана на основу кога се 
формира и пласира туристички производ завршава се тек прва фаза успешног 
маркетинга.  Истраживање тржишта је основа не само за одговарајући производ  у односу 
на циљно тржиште већ и основа да се квалитет производа одржи и развија према 
потребама корисника. 
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 Трендови у домаћем туризму  
Према истраживању тржишта које је спровео Стратеџик маркетинг у 2006. години 

на годишњи одмор у Србији иде 72% популације од чега свега 33% одмор проводи у 
Србији и то углавном на планини и у бањама. У већини случајева боравак се не 
резервише унапред или се резервише директно углавном на препоруку пријатеља (29%), 
туристичких агенција (11%) и далеко мање на основу огласа у новинама, преко 
интернета, каталога, часописа.  

 
Према истраживању које је спровео Туристички информативни ценатар у Голупцу 

2009. године домаћи туристи долазе из Београда, Војводине и Новог Сада и најчешће 
проводе винкенд или пар сати у оквиру кружних тура, потрошња се односи на услуге 
хране и смештаја и постоји интересовањ за обилазак тврђаве, манастира и рекреативним 
активностима. Структура гостију се, према овој анкети, није променила у односу на 
претходне године. Према подацима хотела  „Голубачки град“  домаћи гости су углавном 
спортске екипе на припремама узраста основне и средње школе, екскурзије и мањи број 
пословних људи на семинарима. Економска криза се осећа у смањеном броју пансиона. 
Према подацима Статистичког завода за статистику просечна дужина боравка у протекле 
3 године се креће између 1, 7 и 1,8 што је најниже у региону док је попуњеност 
капацитета са 43% у 2008. пала на 26,5% у 2009. Интересантно је да се у анкетама и 
подацима хотела не појављују риболовци а ипак се према подацима риболовачког 
друштва годишње прода до 1000 дозвола. Такође, боравак у приватном смештају се није 
пријављивао до ове године тако а то су углавном туристи који долазе на годишњи одмор 
и викенде из Београда и Новог Сада. Гости хотела у 70% случајева резервишу смештај 
преко агенција а 30% индивидуално док је тај однос сасвим другачији у приватном 
смештају где свега 15% туриста резервише преко Туристичке организације Голупца. 
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ДОМАЋИ ТУРИСТИ 

 Старпснп дпба Дужина бправка Пптребе Интереспваоа 
 

Туристи Средое дпба викенд Банкпмат,   Обилазак тврђаве, 
впжоа брпдпм, шетна 

стаза 
Брачни парпви Средое дпба, 

без деце 
1 дан - Обилазак тврђаве и 

манастира 
Бициклисти - - - - 
Екскурзије Од 20-60 гпд 1 Прппагандни 

материјал. 
впдич 

Обилазак тврђаве, 
впжоа брпдпм, шетна 

стаза, плажа, манастир, 
манифестације 

 

 
 

 Трендови у иностраном туризму  
Према подацима Светске туристичке организације (WTO) Европа остварује 54% 

тржишног удела у туристичком промету са сталним годишњим растом од 1-5%. У Средњој 
и Источној Европи забележен је у 2007. највећи раст од 11% док су водеће земље 
Пољска, Мађарска, Русија и Чешка. Отварањем земаља источног блока долази до 
преливања промета из земаља Западне Европе и бржег раста туристичког промета. 
Предвиђа се да ће до 2020. стопа раста бити по просечној годишњој стопи од 3,8%. 
Према подацима UNWTO за тренд до јула 2009. године број иностраних долазака смањен 
је за 4% што је релативно побољшање у односу на смањење од 10% у мају и 7% у јуну.  

 
Негативни тренд у интернационалном туризму је почео у другој половини 2008. 

године и интезивирао се почетком 2009. године под утицајем светске економске кризе и 
пандемије грипа H1N1. На основу резултата из 140 земаља процењује се да су 
интернационални доласци на светском нивоу смањени за 7% у периоду од јанура до јула 
2009. године ако се пореде са истим периодом прошле године. 

 
Иако се не може са сигурношћу предвидети, постоје знаци да смо достигли тачку 

преокрета у сектору туризма. Подаци за јул и август показују релативно побољшање и 
нису генерално мањи колико су били у првих шест месеци 2009. године. Подаци који се 
односе на авио превоз и смештај показују исти тренд опоравка. 

 
Смањење долазака у првих седам месеци 2009. године је 8% још увек абсорбује 

економску кризу у иницијалним тржиштима. Знаци опоравка се бележе у врху сезоне у 
јулу од -4% ако поредимо -11% у мају и -7% у јуну. *( UNWTO) 

 
Тренутно неискоришћен капацитет иностаних туриста са крузинга илустроваћемо 

подацима за 2008. годину у којој је, према подацима које је објавила Дунавска туристичка 
комисија, у Србији пристало 62 крузинг компаније са 405 пристајања у Београду и укупно 
51.020 путника и у Новом Саду 265 пристајања са 34.700 забележених путника. 
Костолац/Виминацијум посетило је деветнаест компанија и 2.850 путника, Доњи Михољац 
бележи 24 пристајања и 3.552 путника. Највише путника је било из Немачке (30.15%), 
затим Француске (17.82%) и Америке (11.64%). Бројнији су и путници из Аустрије 
(11.17%), Велике Британије (11.13%) и Швајцарске (5.75%). У 2009. лука Београд 
предвиђа 430 пристајања (приближно 55.000 путника), Нови Сад 290, 
Костолац/Виминацијум 30 и Доњи Михољац 45. Укупно Србија очекује приближно 108.620 
путника. 

 
Према истраживању које је спровео Туристички информативни ценатар у Голупцу 

2009. године инострани туристи долазе из Немачке, Француске, Аустрије, Румуније, 
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Шпаније, Русије, Италије, Шведске, Мађарска, Пољска, Велике Британије, Грчке, Канаде, 
Литваније, Норвешке, Словачка, Македонија, Шпаније. Старосна доб се креће од 20-50 
година и на кружним турама нешто млађа генерација 20-30 година старости, одликују се 
кратким боравком од 1-2 дана, интересовања се крећу у оквирима обиласка тврђаве и 
града са водичем и вожње бродићем,  рекреативних садржаја попут шетне стазе, боравка 
на плажи и пецања. Изражена је потреба за мењачницама, интернетом, изнајмљивањем 
бицикла и такси превозом. Од сувенира најтраженије су мапе, потрошња је на релативно 
ниском нивоу, углавном се угоститељске услуге и смештај. Бициклисти су релативно 
бројна циљна група, углавном средњег годишта са ниском потрошњом и задржавањем од 
пар сати до 1 дана. Изражене су потребе за за сервисом за бицикле, мењачницом и 
интернетом, потрошња се своди на разгледнице и мапе осим смештаја и угоститељских 
услуга.  

 
Циљна 
група 

Старпснп 
дпба 

Земља дпласка 
Дужина 
бправка 

Пптребе Интереспваоа 

Туристи 20-60 гпд 

Немачка, Француска, 

Румунија, Русија, 

Италија,Канад ,Грчка, 

Британија,Шведска, 

Литванија, Нпрвешка 

1-2 дана 

Банкпмати, 
меоачнице, 

интернет, 
изнајмљиваое 
бицикла, такси, 

мапе 

Плажа, Обилазак 
тврђаве, шетна стаза, 
брпд, пецаое, впдич 

Брачни 
парпви 

20-50 гпд 

Шпанија, Немачка, 
Аустрија, Француска, 
Ппљска, Мађарска, , 
Италија, Македпнија 

1-2 дана Интернет, мапе 
Обилазак тврђаве, 

етнп селп, брпд 

Бициклисти 20-50 гпд 

Немачка, Француска, 
Аустрија, Италија, 

Шпанија, Слпвачка, 
Швајцарска 

1-2 дана 

Сервис за бицикле, 
интернет, мапе, 

смештај, брпшуре, 
разгледнице 

Обилазак тврђаве 

Екскурзије 20-30 гпд Шпанија 2 дана  Впжоа брпдпм 

 

 
 
ТРЕНД У 2009. ГОДИНИ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2010. 

 
Светска економска криза и утицај пандемије вируса грипа H1N1 значајно су 

утицали на иницијална туристичка тржишта током 2008. и 2009. године што се одразило 
на број долазака у рецептивне дестинације и то како на светском тако и на тржишти 
Србије. Није могуће са сигурношћу предвидети време опоравка како економског тако ни 
туристичког тржишта и због тога је потребно пажљиво размотрити и пратити препоруке 
Светске туристичке организације, статистичке податке Републичког завода за статистику 
и интезивно пратити и испитивати податке на територији општине и региона. 
 

 У домаћем туризму 
Према подацима Републичког завода за статистику за првих осам месеци 2009. 

године број ноћења у Србији је смањен за 3,1% у односу на исти период претходне 
године. Број ноћења домаћих туриста је смањен за 0,3%. Према подацима хотела 
„Голубачки град“ број ноћења за период од 1. јануара до 31. октобра смањен је са 9953 у 
2008. години на 6353  у 2009. години. Структура гостију се није променила и углавном се 
ради о припремама спортиста, кружним путовањима,  мањим семинарима (MICE) и мањем 
броју индивидуалних гостију.  

 
На смањење броја домаћих гостију у наредној години, осим економске кризе и 

пандемије грипа, може утицати и укидање виза за земље Европске уније и долазак 
нискобуџетских авио компанија. Када је породични буџет смањен средства која се 
издвајају за путовања ће се усмерити на иностране дестинације које ће бити знатно 
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јефтинији у односу на период од последњих 15 година. Становници Србије су одувек 
волели да путују и увек је број оних који годишњи одмор користио у иностранству далеко 
премашивао домаће дестинације те ће изазов јефтиног путовања без дугих редова, 
прикупљања разних потврда и гаранција уз ниску цену авионских карата бити изазов, 
којем ће они који планирају годишњи одмор, тешко одолети. 

 
Ипак овај тренд може имати и ефекат прелива који треба искористити. Што се 

више путује, жеља је све јача те викенди и излети могу показати тренд раста. Такође, 
приступачне цене авио карата су могућност, како за родбину на привременом раду у 
иностранству, чији број је овде значајан и њихове пријатеље, тако и за друге иностране 
туристе да открију Дунав у срцу Балкана.  

 
 

 У иностраном туризму  
 

Према подацима Републичког завода за статистику за првих осам месеци 2009. 
године број ноћења страних туриста повећан је за 11,2% у односу на исти период у 2008. 
години. Треба имати у виду да су се у Србији одржавале раније уговорене велике 
манифестације попут Универзијаде и да је то значајно утицало да Србија једина у региону 
бележи раст иностраног туризма. Према подацима хотел у Голупцу број иностраних 
ноћења такође показује пораст са 584 у 2008. години на 843 у 2009. и углавном се ради о 
бициклистима који мало троше и задржавају се 1 дан.  

 
Према прогнозама Светске туристичке организације (UNWTO) економски услови у 

комбинацији са пандемијом грипа, наставиће да утичу на туристичку тражњу бар на 
кратак рок. Очекује се да смањење туристичког промета падне у распону од -6% до -4% 
до краја 2009. године. Иако ће многе регије забележити боље резултате у последњем 
кварталу текуће године, ипак се предвиђа да ђе укупан раст бити негетавина за целу 
2009. годину. 

 
Очекује се резултати у домаћем туризму буду бољи захваљујујући напорима влада 

појединих земаља да помогну туристичку привреду бројним мерама током кризе како би 
преусмерили путовања својих грађана ка домаћим дестинацијам. Очекује се да ће зарада 
од туризма бити знатно мања јер се мање купује, путује ближе месту становања и остаје 
краће.  

 
Светска туристичка организација истиче да, како је наглашено на недавно 

одржаном самиту G20 у Питцбургу, сувише је рано да се мере стимулације обуставе. 
Владе које могу да наставе са стимулацијама за брз опоравак и применом краткорочних 
микроекономских стимулација допринеће смањењу губитака и ублажавању последица 
економске кризе. 

 
Путовања и туризам могу подржати на кратак рок стимулативне активности, пре 

свега оних које креирају нове и задржавају постојеће послове као и на дуги рок 
трансформацијом у Зелену економију. Туризам је један од сектора највећих послодаваца у 
већини земаља и један од најбржих начина да се покрене запосленост директно или кроз 
јаке мултипликоване ефекте на повезане услуге као што су грађевинарство, одржавање, 
трговина или пољопривреда. 

 
Пут опоравка економија лежи у сарадњи на глобалном нивоу што би требало да 

примене и туристичке привреде, како на путу опоравка, тако и на преласку на истински 
одрживу туристичку привреду.   

 
Може се рећи да има основа да се очекује повећање броја иностраних гостију у 

Голупцу у 2010. години ако се имају у виду предвиђања Светске туристичке организације 
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као и улазак нискобуџетских авио компанија на тржиште Србије. За суштинско повећање 
броја иностраних гостију и привлачење боље платежне клијентеле потребно је значајно 
унапредити квалитет смештаја, општу и туристичку инфраструктуру као и туристички 
производ у целини.  
 

 
ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА  У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ 

 
У овој години се завршавају и усвајају планска документа која се односе на 

урбанистичко уређење општине, економски и туристички развој као и два пројекта за 
унапређење туристичке понуде и уколико се почне са остваривањем планираних 
активности Голубац ће први пут после неколико деценија имати нове садржаје. Да би се 
то догодили и производи били успешни неопходно је да се приоритети поставе према 
реалним материјалним и људским капацитетима, да сваки учесник у ланцу производа 
квалитетно  и у сарадњи са другим учесницима уради свој део посла и да се на локалном 
нивоу прати квантите и квалитет производа као и могућност унапређења постојећег и 
стварања новог туристичког производа.  

 
Према Светској туристичкој огранизацији у туристичком промету све више 

учествују нове дестинације у односу на традиционалне на основу чега је дефинисно 8 
кључних фактора који треба да се испуне за улазак нове дестинације на светску 
туристичку мапу: 

 
1. Политичка жеља и подршка развоју туризма 
2. Институционални и правни оквир 
3. Инвестиције 
4. Развој свих врста транспорта 
5. Интеграције 
6. Промоција и комерцијализација 
7. Квалитет 
8. Јавно и приватно партнерство 

 
Осим ових кључних фактора, и нове и традиционалне дестинације подједнако суочиће се 
са следећим изазовима: 
 

 Мање стопе раста 
 Велик број конкурената 
 Све захтевнији потрошачи 
 Однос вредности за новац 
 Људски ресурси – тренинг 
 Тржиште управљано технологијом. 

 
У светлу економске кризе и пандемије грипа које су захватиле светско тржиште 

поменути фактори постају још значајнији. Мањи број туриста појачаће конкурентску борбу 
и опстаће дестинације које имају подршку државе и локалних заједница, чији квалитет 
буде на завидном нивоу а осећај добијене вредности за издвојен новац за путовање ће 
бити све значајнији. 
 
Предвиђа се пораст туристичког промета у следећим сегментима: 
 

1. Сунце и море – интерконтинентална путовања, комбинована путовања 
2. Спортски туризам – зимски и летњи 
3. Авантуристички туризам 
4. Туризам у природи 
5. Културни туризам 
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6. Урбани туризам 
7. Рурални туризам 
8. Бродска крстарења ("Cruises") 
9. Тематски паркови 
10. Састанци и конференције 
11. Здравствени туризам 

 
Према Светској туристичкој организацији највећи раст туристичког промета у 

периоду после 2000. години показује се у земљама Средње и Источне Европе 11%. 
Туристички промет се делимично преусмерава према земљама које у претходном периоду 
нису биле туристички интересантне, нису биле развијене туристичке дестинације што 
показује реалну могућност и за развој Србије као туристичке дестинације. Осим фактора 
које које треба испунити у развоју нове туристичке дестинације, уважавања изазова на 
које све дестинације морају одговорити и проучавања сектора који су тренд за наредни 
период од десетак година, неопходно је пратити квалитативне трендове у туристичкој 
привреди како је наведено у Мастер плану Доњег подунавља на основу података 
Европске туристичке конференције: 
 

1. ДЕМОГРАФИЈА 
 Број старијих особа ће расти, биће здравији и располагати са већим дохотком. 
Квалитативно: Већа тражња у пред сезони и пост сезони, квалитет, сигурност, лак 

превоз, опуштајућа забава и производи намењени самцима. 
 Породице показују тренд мањег броја чланова самим тим повећањем дохотка 

по члану домаћинства. 
Квалитативно: Већа тражња кратких одмора, луксузни и специјални производи који 

се могу набавити спонтаном куповином. 

 
2. ЗДРАВЉЕ 
 Брига о здрављу је све израженија. 
Квалитативно: Пораст тражње за активним одморима, велнес производима, фитнис 

центрима, здравом и еколошки чистим дестинацијама. Смањиваће се тражња за одморима 
на сунцу.  

 

3. СВЕСТ И ОБРАЗОВАЊЕ 
 Просечан степен образовања је у порасту. 
Квалитативно: Пораст тражње за специјалним производима који укључују елементе 

уметности, културе, историје, етнологије. Истраживање нових дестинација у 
индивидуалном аранжману, коришћење интернет технологија и потреба за бољом и 
креативнијом комуникацијом. Наставиће се пораст тражње према дестинацијама Источне 
и Средње Европе.  

 

4. ВРЕМЕ ОДМОРА 
 Темпо савременог живота и стрес повећавају потребу за више слободног 

времена и опуштањем, пораст расположивих средстава за потребе путовања. 
Квалитативно: Главни одмор се скраћује, користи се више пута годишње са краћим 

боравком, све су попиларнији продужени викенди. Расте потреба за опуштајућим 
одморима, пријатним пејзажима и лаганом рекреацијом. 

 

5. ДОЖИВЉАЈИ НА ПУТОВАЊУ 
 Све софистициранији потрошачи су свесни својих потреба и права, оцена 

добијене вредности за потрошен новац све је израженија. 
Квалитативно: Тражња за дестинацијама које не задовољавају стандарде 

савременог туристе знатно опада. На одмор се иде више пута годишње и користе се на 
различите начине, једном луксузан други пут једноставно, ако се иде на далеке 
дестинације следећи одмор се проводи ближе месту боравка. Опада и лојалност 
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дестинацијама као и интересовање за вештачки створеним фасцинацијама. Квалитет и 
аутентичност дестинације ће се све више фаворизовати.   

 

6. ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
 Коришћење интернета за информисање и резервацију путовања све ће брже 

показивати тренд раста. 
Квалитативно: Све бржи проток информација преко интернета и комотно време 

коришћења без радног времена постаје кључно у продаји и пропаганди туристичких 
дестинација. Класична улога туристичких агенција и националних туристичких 
организација се мења.  Туристички аранжмани ће се све више куповати директно путем 
интернета док ће туристичке организације морати да прихвате улогу дестинацијског 
менаџмента. Социјалне мреже, изобиље информација директно или преко линкова, е-
маркетинг постају кључни за успех не само веб страна дестинација већ и њиховог 
пословног успеха. 
 

7. ПРЕВОЗ 
 Друмски саобаћај ће се суочити са све већом гужвом до ће брзи железнички 

транспорт и нискотарифни авио превоз значајно утицати на туристичке токове. 
Квалитативно: Кратки одмори добијају на популарности услед доступности како 

прихватљивом ценом тако и временом и удобношћу путовања. Рашће тренд 
интернационалних путовања и градским регијама у односу на рурална подручја као и 
посета значајних догађаја ван сезоне. 

 

8. ОДРЖИВОСТ 
 Свест о одржању човекове околине наставиће тренд раста. 
Квалитативно: Одрживе дестинације у којима природа и становништво имају 

основну улогу ће бити све популарније. Регионална компонента и дестинацијски 
менаџмент постају све важније. 

 
9. БЕЗБЕДНОСТ 
 Осећај безбедности постаје све значајнији фактор у свету у коме постоје 

претње тероризма, локалних ратова, пандемија, еколошких катастрофа и загађења. 
Квалитативно: Квалитет услуге постаје значајан фактор и туристиће захтевати 

производ који испуњава очекиване стандарде 
 

Да би се формирао туристички производ који одговара тржишту и одржао 
квалитет, неопходно је праћење светских,  и европских и туристичких трендова на 
територији Србије, као и основно континуирано прикупљање статистичких података и 
анкета на територији локалне заједнице.  

 
Охрабрујуће је што је у последње две године интезивирана категоризација 

приватног смештаја и што Туристичка организација продајом унапређује рецептивни 
туризам. Задатак, пре свега, инспекција да се ефекти пораста рецептивног туризма осете 
у наплаћеној боравишној такси и контроли промета јер су та средства намењена развоју 
туристичког маркетинга и опште пропаганде. Такође, не пријављени гости у приватном 
смештају искривљују општу слику туристичког промета.  

 
Значајни су и напори Туристичког информативног центра који је по први пут у 

Голупцу спровео анкетно испитивање туриста и прикупио почетне податке. Како 
Туристички информативни центар прелази од наредне године у надлежност Туристичке 
организације Голупца, обавезна испитивања квантитета и квалитета туристичког промета 
на територији општине треба да преузме ова јавна установа. Од следеће године потребно 
је формулисати питања у упитнику на основу препорука Светске туристичке организације 
и потребама туристичке привреде на територији општине. Питања треба да су јасна, 
кратка и не превише бројна, са понуђеним одговорима како би упитници имали ефекта и 
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како би гости желели да на њих одговоре. Циљ је да се по сегментима одреде циљна 
тржишта, њихове потребе и очекивања. На пример сегмент културног туризма са циљним 
групама које имају различите потребе и очекивања: кружне туре, тематске радионице за 
студенте (сликари, уметнички фотографи, примењени уметници, писци, историчари и сл), 
манифестације, излети. Анкете се могу спровести не само на терену већ и допунске преко 
интернет сајта.  
 
 
 
 
 
 

4.2.2. СЕГМЕНТИ ТРЖИШТА И ЦИЉНЕ ГРУПЕ 
 
 

Развој туристичких производа дестинације на принципима савременог маркетинг 
заснива се на фасцинацијама подручја које се у процесу стварања појединачних понуда 
прилагођавају сегментима и циљним тржиштима. Примарни циљ је пружити туристички 
производ који продаје постојеће фасцинације на начин прилагођен животном стилу 
савременог туристе. 

 
Светска туристичка организација (Мастер план Доњег подунавља) предвиђа 

пораст туристичког промета у следећим сегментима туристичког тржишта: 
 
 
          СЕГМЕНТ ТРЖИШТА                                   ИСКУСТВЕНА ТРЖИШТА 
 
1. Сунце и море (река)  Квалитет живота, природа, одмор за ум  
   
2. Спортски туризам  Авантура, природа и квалитет живота 
   
3. Авантуристички туризам  Авантура, природа, одмор за ум 
   
4. Туризам у природи  Природа, авантура, одмор за ум 
   
5. Културни туризам  Забава, уверење 
   
6. Градски туризам  Забава, љубав, нови џет сет 
   
7. Рурални туризам  Квалитет живота, природа, љубав, одмор за ум 
   
8. Бродска крстарења ("Cruises")  Љубав, нови џет сет и забава 
   
10. Састанци и конференције  Уверења 
   
11. Тематски паркови  Забава, аванура, уверења 
   
11. Здравствени туризам  Квалитет живота, уверења, одмор за ум, љубав 
 
 
 
Као и сваки други производ и туристички се ствара са намером да се задовоље потребе 
корисника. Како се ради о услужној делатности која се састоји од низа производа од који 
су само неки опипљиви а остале спадају у категорију  „осећања“, а сви заједно чине 
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„искуство путовања“ које одговара стилу живота корисника, јасно је да се у обзир морају 
узети и карактеристике појединачних искуствених тржишта: 
 

 тржиште квалитета живота – Туристи овог тржишта бирају садржаје који 
физички и ментално побољшавају здравствено стање.  

 тржиште авантура – Преференције авантуриста су истраживања нетакнутих 
предела, екстремни спортови, активноси на отвореном простору са различитим нивоима 
ризика и узбуђења.  

 тржиште природе – Туристи се интересују за локалне легенде и приче које 
се односе на природу и њене мистерије. Путује се у подручја очуване природе и активно 
учествује у упознавању природних лепота, биљног и животињског света.   

 тржиште новог џет сета – Тржиште у којем се захтева луксуз, 
јединственост, оригиналност.  

 тржиште забаве – Тржиште разноврсних активности од рекреације, игара, 
читања, кафића, клубова, ресторана до посматрања уметности. 

 тржиште уверења –  Тржиште чврстих уверења и највише се тиче 
екологије, околине, вере, заштите животиња, истраживања и образовања.  

 тржиште одмора за ум – Туристи одлазе на аутентична места културе, 
очуване природе,  руралног света, традиције. Психичка релаксација се достиже и 
посматрањем или учествовањем у креирању уметности и заната.  

 тржиште љубави (емоција) –Туристи преферирају путовања која пружају 
развијање међусобних и интерперсоналних односа. Везано за то постоји потреба за 
симболима, ритуалима и амбијената који ће пружити незабораван осећај. Ово тржиште је 
такође важно за породице и њихове потребе 
 

Наведена искуствена тржишта се уграђују у туристичке производе како би се 
туристима пружило „искуство путовања“ какво очекују и како би имали све значајнији 
осећај вредности за уложен новац. 
 

У оквиру одабраног сегмента тржишта као циљног тржишта, уз уважавање 
искуства које туристи очекују, граде се појединачни производи и маркетинг микс за сваки 
од њих.  
 

1. Сегмент тржишта: Сунце и море (река)  
      Искуствено тржиште: Квалитет живота, природа, одмор за ум, забаве 
      Производи: Одмори, кратки одмори 
 
2. Сегмент тржишта: Спортски туризам 
      Искуствено тржиште: Авантура, природа и квалитет живота 
Производи: Припреме спортиста, Рекреативне активности, Лов, Риболов, Школе 

једрења, Спортови на води, Бициклизам 
 
3. Сегмент тржишта: Туризам у природи 
Искуствено тржиште: Природа, авантура, одмор за ум 
Производи: Панорамске туре, Шетне стазе, Истраживање флоре и фауне 
 
4. Сегмент тржишта: Културни туризам                         
      Искуствено тржиште: Забава, уверење 
Производи: Кружне туре, Уметничке радионице – сликари, примењени уметници, 

историчари, писци, стари занати, Културни догађаји (манифестације), Забавне 
манифестације, Излети -манастир 

 
5. Сегмент тржишта: Рурални туризам                         
      Искуствено тржиште: Квалитет живота, природа, љубав, одмор за ум 
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Производи: Етно ручкови, Краћи одмори 
 
6. Сегмент тржишта: Наутика                         
      Искуствено тржиште: Љубав, нови џет сет и забава 
Производи: Чартери, Излети бродом, Ручкови 
 
7. Сегмент тржишта: Састанци и конференције 
      Искуствено тржиште: Уверења 
Производи: Семинари, Тренинзи и радионице 

 

 

 

4.3. Стратегија маркетинга (Маркетинг микс) 

 

Стратегија маркетинга или Маркетинг микс је пакет понуде који је креиран са 
циљем да привуче потенцијалне туристе и задовољи њихове потребе. Производ се ствара 
на основу установљених циљних тржишта и резултат је комбинације елемената 
„интегрисанog маркетингa“ који чине екстерени и интерни микс. Туристичка дестинација, 
односно локална заједница мора развити и спровести како екстерни тако и интерни микс 
према потребама циљног тржишта. 

 

 

4.3.1. Екстерни микс  
(производ/услуга, цена, место/локација, промоција) 

 

Екстерни микс је скуп повезаних елемената одабраних према захтеву тржишта а 
чине га производ/услуга, цена, место/локација, промоција. 

 

 ПРОИЗВОД / УСЛУГА 

Основни производ односно услуга у туризму је квалитетно искуство путовања што је 
различит осећај за поједина циљна тржишта. Такође, различити су и фактори који утичу 
на искуство које се понесе са путовања. За некога је примаран смештај, за некога 
ресторани и забава, за неког пејзажи. Одлука о томе шта треба укључити и на који начин 
у производ мора бити донета искључиво на основу потреба и жеља циљног тржишта а не 
на основу личног мишљења власника или менаџера као ни искључиво на основу 
производа конкуренције.  

Укупни доживљај путовања обухвата пет елемената: планирање и очекивање 
путовања, путовање до дестинације, искуство боравка у дестинацији, повратак и 
сабирање утисака. Свака фаза је подједнако важна да туриста стекне утисак адекватне 
вредности за уложен новац, укупан осећај задовољства путовањем. Зато је добро да се 
производ планира као предлог пакета услуга на основу склоности циљног тржишта. Мапе, 
смештај, угоститељске услуге, атракције, куповина и сувенири нису исти за рецимо 
кампере на одмору, бициклисте, спортске екипе или рецимо путнике на крузерима или 
кружним турама. 

 

 МЕСТО  

Место у екстерном миксу је термин којим се означава место које туристичка 
дестинација заузима према каналима дистрибуције. Према дефиницији Светске туристичке 
организације „канали дистрибуције могу бити дата комбинација посредника који сарађују 
у продаји производа. Систем дистрибуцоје може, и углавном јесте  у већини случајева 
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састављен од више дистрибутивних канала, од којих сваки делује паралелно и у сарадњи 
са другим каналима“. Улога посредника је да споји кориснике и даваоце услуга и ти 
односи могу бити вишеструко повезани. Туристички производ се најчешће не пласира 
само једним дистрибутивним каналом а сви они заједно раде испитивање тржишта 
(испитују потребе, захтеве и очекиња туриста), окупљају различите даваоца услуга у један 
производ, дистрибуирају информације, раде пропагандне кампање, асистирају око 
добијања виза, издају путничка документа као што су ваучери, карте за путовања и сл, 
проверавају вредност и сигурност туристичког производа и др. И сам дитрибутивни канал 
може бити врло сложен: туроператор као продавац на велико који формира, контролише 
и одговара за квалитет туристичког производа, посредничке агенције које врше ширу 
дистрибуцију и субагенти у туристичкој дестинацији као домаћини. Често се и туристичке 
агенције и туристи ослањају на организације дестинацијског менаџмента и Туристичке 
организације за добијање пропагандног материјала, информација, препоруке и контролу 
квалитета. Туристичке организације се и саме баве рецептивним туризмом формирају 
туристички производ или само поједине елементе као што су продаја приватног смештаја, 
излети, сувенири и сл. 

Дистрибутивни канали често одређују цене на основу тражње у реалном времену 
и расположивом понудом, комбинују услуге и формирају понуду на основу потреба циљног 
тржишта према коме и усмеравају промотивну кампању и комуникацију. На овај начин се 
утиче на целокупан маркетинг микс производа. Туристичке дестинације треба да 
искористе дистрибутивне канале који утичу како на бренд тако и на туристички производ 
дестинације. Туристички дистрибутивни канали зависе од производа, структуре 
туристичке индустрије и земље, те и поред тога што се примењују слични принципи 
постоје и значајне разлике. 

 

 ЦЕНА 

Цена производа је најуочљивији и један од најважнијих елеменат маркетинг микса. 
Туристичка привреда је веома конкурентски оријентисана привредна грана али због 
сложености и јединствености сваког туристичког производа ипак није могуће формирати 
цену само на основу цене коју има конкуренција и формуле позитивне нуле. Позитивна 
нула представља минималну цену пословања којом привредни субјект исплаћује уложене 
инпуте, односно не прави губитак. Управо јединственост производа као што су: место 
локације, природно окружење, врста услуге која се пружа, однос према госту, време 
коришћења услуге, стварна и слика коју има гост о дестинацији или туристичкој 
делатности, пружају могућност креативног формирања цена која се врло мало користи у 
Србији.  

При формирању цена важно је сагледати производ из перспективе купца, нарочито 
у туристичкој привреди чији је производ на савременом тржишту изражен осећањем 
задовољства, искуством путовања. Економисти цену одређују по принципу односа тражње 
и цене коштања док је позитивна нула минимум да се остане у послу и не оде у губитак. 
Ипак, у реалном послу важно је како купац перципира производ. Годишње се велике своте 
новца троше на рекламе са једним циљем, да се убеде купци у супериорност производа 
који у основи изгледа исто као и сви други. У туризму, и без рекламе перцепција туриста о 
појединим дестинацијама је врло различита. Како вас доживљава купац односно туриста 
је основа конкуренције и у суштини одређује стратегију цене производа. Због 
комплексности производа, при формирању цена треба имати у виду: 

 

 пуну цену производње, дистрибуције и промоције туристичког производа, 
 цену коју циљне групе желе да плате, 
 циљеве које туристички прозвод и тржиште треба да постигне, 
 цену конкуренције за исто циљно тржиште и сличан производ, 
 постојање и цену производа који може бити замена, 
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 могућност стимулисања већег профита понудом везаних услуга по цени 
коштања или нижој, 

 економску климу како локалну тако и националну и глобалну. 

 

Стратегија цена треба да садржи и ван сезонске попусте, дуже боравке, продају 
пакет аранжмана, продају ланца услуга. Без обзира колико добро се истраже инпуте који 
подржавају прорачунату цену једино се праћењем резултата може са сигурношћу 
установити оправданост стратегије цена. 

 

 ПРОМОЦИЈА 

Промоција је начин да се пренесе информација и убеди циљна група да одабере 
одређену туристичку дестинацију. У туризму промоција је обавезан део посла и 
подразумева широку палету активности како „односе са јавношћу“ тако и рекламне 
активности.  Поруке и информације које се пласирају промотивном кампањом морају бити 
истините, временски уклађене, употребне и вредне пажње.  

Стратегија промоције је разрађен план промотивне кампање који користи неке 
или све промотивне алате у зависности од туристичког производа, циљне групе и 
предвиђеног буџета. Примери, предности и мане појединих алата који чине „промотивни 
микс“ су дати у наредној табели: 

 

Врста 
промоције 

Пример Предности Мане 

Рекламирање 
у медијима 

ТВ, радио, огласи, 
билборди, брошуре 
и проспекти ... 

 
Велика контрола 
поруке, убедљива због 
броја понављања, 
велика видљивост и 
јавност 

 

 
Сувише опште, мала 
кредибилност 

Директна 
продаја 

Слање материјала 
поштом, мејл 

 
Контрола поруке и 
дистибуције, лично 
обраћање  

 

Може иритирати 
или се може 
схватити као спам 

Лична продаја 

 
Продаја на терену, 
туристички 
информатори и 
водичи, тренинг 
односа према госту,  
промоције, сајмови,  
... 

 

Двосмерна 
комуникација, може 
иницирати дуготрајну 
сарадњу 

Може бити врло 
скупо и захтева 
много радног 
времена 

Промотивна 
продаја 

 
Снижења по 
различитим 
основама, куповина 
2 за једно, 
наградне игре...  
 

Примора кориснике да 
купе одмах или да 
касније плате више, 
повећава тренурну 
профитабилност 

Може изазвати 
сумњу у квалитет 
туристичког 
производа, може 
штетити будућој 
продаји и 
профитабилности 

Односи са 
јавношћу 

 
ТВ, радио, новине и 

 
Већи кредилибитет од 

 
Мања контрола 
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Није увек једноставно донети одлуку које алате и у којој комбинацији користити у 
кампањи. Промотивна кампања је врло динамичан процес који се може прилагођавати 
према евалуацији која треба да је прати. Буџет који је на располагању за промоцију 
никако није једини фактор који треба узети у обзир.  Потребно је урадити анализу и 
промотивну кампању формирати логично узимајући у обзир: 

 Циљну групу којој се обраћа; 
 Слику или утисак који дестинација треба да остави на будуће туристе; 
 Циљеве које промотивна кампања треба да постигне; 
 Буџет за кампању; 
 Временски оквир и учесталост (када и колико често треба да се појави); 
 Медије који ће бити најефикаснији узимајући у обзир циљну групу; 
 Евалуацију односно, како се може измерити ефикасност кампање. 

 

 

 

4.3.2. Интерни микс  
(гостољубивост и однос са гостом, контрола квалитета...) 

 

Успех стратегије маркетинга туристичке дестинације и туристичког производа, 
који су већим делом не материјални производи, се разликује од стратегија маркетинга 
уобичајених производа. Осећај задовољства путовањем почива на општем утиску у коме 
велики део чине утисци боравка у дестинацији. Пре свега, промотивна кампања не сме да 
обећава више него што дестинација може да пружи. Затим, мора се посветити иста пажња 
делу маркетинга који привлачи и продаје туристички производ колико и делу маркетинга 
у самој дестинацији. Интерни маркетинг може амортизовати много мањих недостатака, 
пронаћи решења за узроке незадовољства и поправити општи утисак о дестинацији. Исто 
тако, лош маркетинг у месту може поништити иначе веома професионалну и ефектну 
маркетинг кампању. 

Стратегија маркетинга у економији новог доба није делатност само одељења или 
особа задужених за маркетинг, она је приоритет сваког запосленог. Креирање позитивне 
атмосфере у којој задовољни туристички радници пружају добру услугу почива на четири 
елемента: 

1. Гостољубивост и однос према госту 
2. Контрола квалитета 
3. Лична продаја, маркетинг и ПР 
4. Морал запослених, едукације и потстицајне мере 

 

1. Гостољубивост и однос према госту 

Крајњи циљ доброг менаџмента је повећање профита које се у савременом 
пословању постиже и прилазом послу применом „Управљања односима са гостом“.  Циљ 
туристичке дестинације је да се развија и остварује профит, туристи желе да добру 

магазини, приче, 
саопштења, вести, 
промотивне туре,  
фестивал, 
донаторство ... 
 

рекламе, промовише на 
неконвенцијалан начин 
дестинацију, бренд и 
туристичке производе 

поруке, недовољно 
лична, може бити 
контрапродуктивна 
уколико коментар 
не одговара намери  
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услугу, квалитетан производ по прихватљивој цени. Добро управљање односима са 
гостом значајно утиче на испуњење циљева и дестинације и туриста.  

 
Савремени туристички производ, насупрот традиционалном приступу заснованом 

на тражењу купаца за производ који смо способни да направимо, заснива се на 
формирању туристичког производа према захтевима туриста при чему се фокус помера са 
производа на корисника.  Применом доброг односа са гостом не само да се побољшава 
услуга већ се и смањују трошкови, жалбе и стрес запослених. Такође, ово је идеалан 
начин за директно испитивање тржишта кроз комуникацију са корисницима о производу, 
услузи и вредности за новац. Никада не треба претпостављати шта туриста жели, питајте 
га, формирајте и унапредите квалитет производа на основу захтева корисника. Однос са 
гостом је процес и зато је део свакодневног рада. На одабир туристичког путовања утичу 
социјални и демографски фактори, економска ситуација, школска спрема, конкурентски 
програми и искуство путовања и зато треба сазнати шта туристе опредељује: квалитет, 
цена, садржај, локација или услуга.  

Кључ успеха је реално сагледати проблем са обе стране и изнаћи решење на 
обострано задовољство, јер се само на тај начин омогућава одржив туристички производ. 
Фактор који се највише може контролисати је однос са гостом и управо то може бити 
одлучујуће за успех туристичког производа и регије.  

 

КОРИСТИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

Осим повећања профитабилности, бољи однос са гостом пружа запосленима 
осећај задовољства, бољи учинак и могућност веће зараде, основу за напредовање и 
унапређење знања и вештина.  Да би се постигли резултати и запослени напредовали 
заједно са туристичком регијом неопходно је да развију: 

 Позитиван став; 

 Усмереност ка госту; 

 Организационе вештине; 

 Аналитичке способности; 

 Емпатију односно саосећње са гостом; 

 Разумевање везе између Управљања односима са гостом и могућности да се 
оствари већи профит. 

 

КОРИСТИ ЗА ТУРИСТИЧКУ РЕГИЈУ И ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ  

Туристичке регије које интегришу Управљање гостом у процес своје пословне 
политике разумеју вредност овог приступа за стратешки развој: 

 Мања цена коштања, јер се раде услуге које су заиста тражене; 

 Веће задовољство корисника јер добијају управо оно што су желели; 

 Повећање броја гостију; 

 Повећање могућности развоја, користе се реални захтеви корисника уместо 
претпоставки и тренутних могућности организација; 

 Повећање информација о тржишту и конкуренцији; 

 Утврђивање лоших делова оперативног процеса туристичког производа; 

  Дугорочна прифитабилност и одрживост. 
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У пракси гостољубивост и добар однос према госту се не односи само на директно 
запослене у туризму. Путовање је доживљај и утисак који се понесе из регије је укупан, 
од љубазности пролазника до продаваца и туристичких радника. Први корак у увођењу и 
потстицању добре услуге и односа према госту захтева обуку. Договор на основаном  
Савет за туризам Голупца да се у наредном периоду прихвати пословна политика која 
уважава развој менаџмента односа према госту је од кључне важности. Потребно је 
развити едукативне програме: 

1. комуникација,  

2. прикупљања и обраде података непосредног истраживања тржишта,  

3. обраћања госту и решавања жалби, 

4. директне продаје и промоције. 

Вештина комуникације је кључна и за успешан рад Савета за туризам на коме 
треба изнаћи начине узајамне подршке при реализацији појединачких туристичких 
програма и производа. Савет за туризам треба да успостави и јединствен систем 
формулара за директно истраживање тржишта, упутства за могуће решавање жалби, 
књигу информација које могу бити од интереса за туристе као и систем награђивања не 
само директно запослених у туристичкој привреди већ и становништва и осталих 
привредника.  

Кључ успеха одличног односа са туристима лежи у брзој и љубазној услузи 
применом вештина гостољубивости: Да се гост осећа добродошао, да се примењује 
вештина поздрављања и опхођења, да се буде ефикасан, да се помогне у решавању 
проблема и да се искаже понос и обавештеност о сопственој туристичкој регији. 

 

2. Контрола квалитета 

Туристичка регија у развоју туристичких производа мора да унапређује како 
техничке квалитете односно, стандарде производа који пружа туристима, тако и 
функционалне квалитете односно, стандарде који се односе на начин на који туриста 
прима услугу. Технички стандарди су условљени законским прописима као што су на 
пример категорија смештаја, ресторана, превоза али се увек може ићи корак више у 
специфичним програмима и прилагодити конкретном програму. На пример, према 
специфичности програма или групе, исхрана мора одговарати ресторану са 4 звездице 
али други садржаји се могу пролагодити специфичности групе као на пример: амбијент, 
специфичан начин сервирања и презентације хране, коктели или слаткиши  осмишљени 
само за ту прилику са именом које га повезује са гостима и тиме им чини комплимент, 
посебан избор музике или ситних сувенира или само за ту прилику штампани мени за 
сваког госта са сликом места и кратким описом. Технички стандард не може ићи испод 
законски одређеног али се увек може подићи степен више личним печатом регије или 
објекта. 

Функционални стандарди су нешто на шта се може највише утицати, они су одраз 
менаџмента доброг односа према госту и могу драстично утицати на перцепцију 
путовања. Тренинзи гостољубивости и односа према госту треба да су обавезан део 
припреме сваког туристичког производа и програма као и формулари за проверу и 
анализу функционалних стандарда. Начин на који се обраћа госту, решава проблем или 
директно промовише и продаје регија, програм или додатна услуга треба адекватно 
оценити. Зато је обавезан део спровођења туристичких програма и пропагандних 
активности, праћење реализације. Учествовање на сајмовима, манифестације или 
туристички производи намењени одрђеном циљном тржишту почињу управо 
истраживањем тржишта, затим следи развој програма, реализација и обавезна анализа 
завршеног циклуса. Анализа подразумева, у зависности од промотивне или програмске 
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активности, контакт са примаоцима услуга и прикупљање повратних информација. На 
пример, после наступа на сајму контактирају се агенције, новинари, удружења. Након 
промотивних или туристичких тура или програма контактирају се организатори са циљем 
да се прикупе оцене појединачних услуга. Анализа похвала и притужби, захтева за 
додатним услугама или информацијама, број нових корисника или репортажа даће јасну 
слику квалитета и техничких и функционалних стандарда. 

3. Лична продаја, маркетинг и ПР 

Решавање проблема и давање одговора на широк дијапазон питања туриста је 
основна добит доброг односа са гостима. Проналажење решења за проблеме туриста 
продужава њихов боравак, отвара реалну могућност њиховог поновног доласка и ствара 
препоруку по принципу „од уста до уста“ која је делотворнија реклама од било које 
плаћене. Пажљивим слушањем и бележењем захтева и утисака туриста ствара се 
поуздана и директна база података за унапређење квалитета постојећих туристичких 
производа и успешног формирања нових. Добрим личним контактом може се продати 
додатна услуга, садржај или производ као и други туристички производ за следеће 
туристичко путовање. Однос са гостом је такође, идеална прилика да се на најдирекнији 
начин испита тржиште и прикупе веродостојни подаци значајни за даљи развој 
туристичке регије. Свако запослен у туристичкој привреди  као и сви житељи туристичког 
места су неминовно и  најбоља реклама и ПР, они су непосредан контакт и незаобилазан 
фактор општег утиска сваког туристе. 

4. Морал запослених, едукације и потстицајне мере 

Коректан однос и међусобно уважавање запослених и послодаваца као и јавног и 
приватног сектора подразумевају реално сагледавање креативног доприноса сваког 
учесника туристичког пословања, уважавање уложеног инпута (материјалног, радног или 
едукативног) и потстицајно, материјално или не материјално, награђивање.  

Добар однос са гостом се може градити само у толерантној атмосфери стручних, 
едукованих, обавештених и вредних радника. У туристичкој регији сви морају знати 
циљеве којима се тежи, разумети начин да се до њих дође и улогу сваког појединца у 
њиховом остваривању. Осећај вредности сопственог посла који се обавља са што мање 
стреса треба подстицати и материјалним и нематеријалним наградама и похвалама. На 
овај начин се потстиче морал и жеља да се пружи квалитетна и ефикасна услуга.  

Савет за туризам Голупца треба да, пре свега, у свом раду примени принципе 
добре пословне праксе, комуникације и међусобног поштовања.  Као саветодавно тело 
савет треба да развија систем едукација и подстицаја туристичких радника и житеља 
Голупца у циљу бржег и делотворнијег туристичког развоја према усвојеним пројектима и 
програмима. 

 

Закључак  

Развој менаџмента доброг односа са гостом је изузетно вредна инвестиција. Добит 
није само у повећању броја задовољних гостију и профита већ и у развоју едукованих и 
задовољних туристичких радника као и здравом и пријатном радном и животном 
окружењу. Задовољни запослени граде бољи однос са гостом, што за последицу има 
квалитативан развој туристичке регије. Применом менаџмента добрих односа гостом 
постиже се истраживање тржишта, маркетинг и ПР у исто време, за најмању могућу цену. 
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4.3.3.  Маркетинг микс туристичких производа Голупца  

 

1. Одмори 

Производ одмора се гради за искуствена тржишта: квалитет живота, природа, 
одмор за ум и забава. Намењен је различити платежним и демографским категоријама у 
зависности од услова и места на којима се развија. Одмори за ниже платежне категорије 
сегмент младих, породица са децом, израженом потребом за рекреацијом и забавом треба 
развијати у викенд насељима Винци и Усије као и у селу Добра. Ова насеља већ сада 
имају близу 2000 викендица и годинама се баве издавањем приватног смештаја, углавном 
у летњем периоду. Први корак је урбанистичко уређење ових насеља као и уређење и 
одржавање плажа. Нове садржаје и инфраструктуру треба ускладити према захтевима 
циљне групе и инвестиционим средствима која су на располагању.  

Програме за сегмент боље платежних гостију групе пријатеља, млађе популације, 
парова са интересовањима за велнес садржајима, једрењем, обиласком културно-
историјских споменика, тематским излетима, романтичним вечерима и сл. развијати у 
Голупцу. Хотелски смештај,  апартмани и пансиони у приватном смештају треба да полако 
подижу квалитет и категорију као и да допуњавају садржаје. Урбанистичко уређење обале 
са марином, пристаном, плажом и уређеним шетним стазама дуж обале употпуниће 
романтични ресторани, занимљиви садржаји у склопу комплекса тврђаве, рекреативни и 
културни садржаји. Голубац треба да остане нешто мирнија зона за софистицираније 
госте који у опуштеној и романтичној атмосфери желе да забораве стрес свакодневног 
живота.  

 

 
1. ОДМОРИ 

 

Екстерни микс 

Појединачни 
производи 

    ВРСТА ЦИЉНО ТРЖИШТЕ 

1. Годишњи одмори 
2. Школски распуст 
3. Породични одмори 
4. Активни одмори 

 
 Србија (Београд, Нови 

Сад), Страни резиденти у 
Србији, Црна Гора, 
Мађарска, Чешка, 
Румунија, Бугарска, Грчка, 
Руска федерација 

 Породице, активни 
индивидуалци, млађа 
популација, старији 
парови, групе пријатељ, 
парови 

 

Садржаји 

 
1. Смештај: хотел, приватан смештај, кампови 
2. Инфраструктура: Уређене плаже, рекреативни 

терени: (одбојка на песку, бадминтон, балоте, шах, 
игре на води, базени, терени за децу), пешачке 
стазе, бициклистичке стазе, велнес садржаји, 
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теретана, трим стазе  
3. Додатне услуге: интернет, прање и пеглање веша, 

изнајмљивање опреме за рекреацију, такси и речни 
такси, сувенири 

4. Забавни садржаји: тематске вечери на плажи, 
излети бродом,  етно излети са ручком, наградна 
такмичења, дечији клубови, тинејџерски клубови 

5. Спортски садржаји:  школе једрења и скијања на 
води, аква аеробик, таи чи, јога, рекреативна 
наградна такмичења 

 

Цена  

 
Цене се формирају према врсти услуге на основу 
квалитета, изграђености бренда и цена конкуренције 
1. Појединачне цене: Цене се формирају појединачно 

по врстама услуга  
2. Пакет услуге: смештај и рекреативни садржаји  
3. Попусти: Према сезони, у оквиру пакет аранжмана,  
 

Канали дистрибуције -
Место 

 
Туристичка организација, Туристичке агенције, синдикати, 
удружења,  он-лајн резервациони систем, веб странице,  

 

Промотивна кампања 
– Комуникација: 

Промотивна кампања као интегрисане маркетинг 
комуникације 

1. Рекламирање у 
медијима 

 
Радио, проспект одмора по производима, општи проспект 
Голупца, водичи, мапе, информатори и ценовници, банери 
на интернету, сајмови 

 

2. Лична продаја 

 
Контакти са туристичким агенцијама, синдикатима, 
удружењима, мејл 

 

3. Промотивна продаја 

 
Попусти по разним основама: сезонски, дужи боравак, више 
услуга за мању цену, наградна путовања 

 

4. Односи са јавношћу 

 
Саопштења за новинаре, ТВ, радио, новине и магазини, 
приче, саопштења, вести, промотивне туре за новинаре, 
интернет сајт дестинације, блогови, социјалне мреже на 
интернету ... 

 

Интерни микс 

1. Обуке и радионице 

 
Обуке оријентисане на услугу госта, љубазност, личну 
продају; радионице и плаћени курсеви за аниматоре 
 

2. Систем награда 

 
Стимулативне новчане или робне награде за најбоље 
запослене, похвале, такмичења домаћина за најуслужније, 
најлепше уређено двориште 
 



47 

 

2. Кратки одмори 

 

Тренд узимања више краћих одмора током године, од 3 до 5 дана, бележи стални 
раст по годишњој стопи од 10% према подацима Светске Туристичке организације. У ову 
групу спадају и посете родбини и пријатељима за време празника. Краћи одмори се 
планирају за све платежне групе и углавном су карактеристике производа исте као и за 
производ одмора. Динамичнија, изразито бучна и активна зона је планирана у викенд 
насељима што се одражава и на планиране садржаје, општу слику производа и смештај. У 
овом моменту, као и за производ одмора циљна група су углавном домаћи гости али у 
каснијој фази са развојем саобраћајница, смештајних капацитета и инфраструктуре може 
се очекивати и прилив страних гостију.  

За производе одмора и кратких одмора треба интезивно користити односе са 
јавношћу кроз конвенционалне медије и интернет, посебно социјалне мреже. Активно 
учешће туриста у креирању производа анкетама на терену, наградним анкетама преко 
интернет сајта, кроз награде и објављивања њихових утисака, прича, фотографија на 
званичном сајту Голупца или годишњим књигама утисака и слично.  

 

 

 
2. КРАТКИ ОДМОРИ 

 

Екстерни микс 

Појединачни 
производи 

Врста Циљно тржиште 

1. Продужени викенди 
2. Активни одмори 
3. Тематски одмори 
4. Одмори у току 

празника 

 
 Србија (Београд, Нови Сад), 

Страни резиденти у Србији, 
Црна Гора, Мађарска, 
Чешка, Румунија, Бугарска, 
Грчка, Немачка, Аустрија,  
Руска федерација 

 Породице, активни 
индивидуалци, старији 
парови, групе пријатељ, 
парови 

 

1. Садржаји 

 
1. Смештај: хотел, приватан смештај, кампови 
2. Инфраструктура: Уређене плаже, рекреативни терени: 

(одбојка на песку, бадминтон, балоте, шах, игре на 
води, базени, терени за децу), пешачке стазе, 
бициклистичке стазе, велнес садржаји, теретана, трим 
стазе  

3. Додатне услуге: интернет, прање и пеглање веша, 
изнајмљивање опреме за рекреацију, такси и речни 
такси, сувенири 

4. Забавни садржаји: тематске вечери на плажи, излети 
бродом,  етно излети са ручком, наградна такмичења, 
дечији клубови, тинејџерски клубови 

5. Спортски садржаји:  школе једрења и скијања на води, 
аква аеробик, таи чи, јога, рекреативна наградна 
такмичења 
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2. Наутика 

 

Наутика је производ који се на Дунаву развија по стопи раста од 12% годишње и 
обухвата туристе од 16 до 75 година. Изградњом планиране марине и пристана отвара се 
могућност брзог раста наутичког туризма чији корисници имају високу дневну потрошњу 

 

Цена  

 
Цене се формирају према врсти услуге 
на основу квалитета, изграђености 
бренда и цена конкуренције 
1. Појединачне цене: Цене се формирају појединачно по 

врстама услуга у односу на конкурентске дестинације  
2. Пакет услуге: смештај и рекреативни садржаји  
3. Попусти: Према сезони, у оквиру пакет аранжмана,  
 

Канали 
дистрибуције -Место 

 
Туристичка организација, Туристичке агенције, синдикати, 
удружења,  он-лајн резервациони систем, веб странице,  

 

Промотивна 
кампања – 
Комуникација: 

Промотивна кампања као интегрисане маркетинг 
комуникације 

1. Рекламирање у 
медијима 

 
Радио, проспект одмора по производима, општи проспект 
Голупца, водичи, мапе, информатори и ценовници, банери на 
интернету, сајмови 

 

2. Лична продаја 

 
Контакти са туристичким агенцијама, синдикатима, 
удружењима, мејл 

 

3. Промотивна 
продаја 

 
Попусти по разним основама: сезонски, дужи боравак, више 
услуга за мању цену, наградна путовања 

 

4. Односи са 
јавношћу 

 
Саопштења за новинаре, ТВ, радио, новине и магазини, приче, 
саопштења, вести, промотивне туре за новинаре, интернет 
сајт дестинације, блогови, социјалне мреже на интернету ... 

 

Интерни микс 

1. Обуке и 
радионице 

 
Обуке оријентисане на услугу госта, љубазност, личну 
продају; радионице и плаћени курсеви за аниматоре 
 

2. Систем награда 

 
Стимулативне новчане или робне награде за најбоље 
запослене, похвале, такмичења домаћина за најуслужније, 
најлепше уређено двориште 
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(100-150 $). Путници на крузерима захтевају изграђен ланац високих вредности односно, 
висок квалитет свих услуга.  Обилазак и садржај реконструисане Голубачке тврђаве са 
продајом уникатних сувенира и напр. средњевековним менијем за ручак, биће у 
будућности основни мотив за путнике на крузерима да се зауставе у Голупцу.  

Голубац се издваја од осталих места на Дунаву по јединственој ружи ветрова која 
погодује развоју једриличарства. Једрење, школе једрења, изнајмљивање једрилица су 
јединствен производ Голупца за чију промоцију и унапређење ће бити врло значајни 
Удружење једриличара и Туристичка организација Голупца. 

Планирана изградња марине у Голупцу је свакако предуслов за развој наутичког 
туризма а њен развој ће зависити од високог квалитета услуга и богатства садржаја. 

Чартери су занимљиви на целој обали Голупца и развијаће се према захтевима 
туриста. Изнајмљивање пловних објеката попут једрилица, глисера, скутера, чамаца 
занимљиво је широком спектру туриста.  

 

 

 
3. НАУТИКА 

 

Екстерни микс 
 

Појединачни 
производи 

Врста 
Циљно 

тржиште 

1. Једрење 
2. Крузинг 
3. Чартер 
4. Марине 

 
 Србија (Београд, Нови Сад), 

Страни резиденти у Србији, 
Црна Гора, Словенија, БИХ, 
Македонија, Мађарска, 
Румунија, Бугарска, Грчка, 
Немачка, Аустрија,  Руска 
федерација, Велика 
Британија, Италија, 
Француска, Скандинавске 
земље 

 Породице, активни 
индивидуалци, групе 
пријатељ, старија популација 
на крузинг путовањима 

 

1. Садржаји 

 
1. Смештај: хотел, приватан смештај, једриличарски 

камп 
2. Инфраструктура: Уређене марине и пристани, уређене 

плаже, рекреативни терени: (одбојка на песку, 
бадминтон, игре на води, базени, терени за децу), 
туристичке ознаке за наутичаре, велнес садржаји, 
теретана 

3. Додатне услуге: интернет, информативни систем који 
покрива Доње подунавље, изнајмљивање опреме за 
рекреацију, изнајмљивање скутера, чамаца, глисера, 
такси и речни такси, сувенири 

4. Забавни садржаји:  обиласци споменика културе, 
тематске вечери на плажи, излети бродом, етно 



50 

 

 

 

излети са ручком,  
5. Спортски садржаји:  школе једрења и скијања на 

води, аква аеробик, таи чи, јога 
 

Цена  

 
Цене се формирају према врсти услуге на основу 
квалитета, изграђености бренда и цена конкуренције 
1. Појединачне цене: Цене се формирају појединачно по 

врстама услуга, циљној групи и степену луксуза 
2. Пакет услуге: смештај и школе једрења, обиласци са 

водичем за крузере,   
3. Попусти: У оквиру пакет аранжмана, према броју 

особа 
 

Канали 
дистрибуције -
Место 

 
Туристичка организација, специјализоване Туристичке 
агенције, специјализивани Туроператори, удружења 
једриличара,  он-лајн резервациони систем, веб странице,  

 

Промотивна 
кампања – 
Комуникација: 

Промотивна кампања као интегрисане маркетинг 
комуникације 

1. Рекламирање у 
медијима 

 
Специјализовани часописи и магазини, Радио, проспект 
наутике по производима, општи проспект Голупца, водичи, 
мапе, информатори и ценовници, банери на интернету, 
специјализовани сајмови 

 

2. Лична продаја 
 

Контакти са туристичким агенцијама, удружењима, мејл 
 

3. Промотивна 
продаја 

 
Попусти по разним основама: дужи боравак, више услуга за 
мању цену, наградна путовања 

 

4. Односи са 
јавношћу 

 
Саопштења за новинаре, ТВ, радио, новине и магазини, 
приче, саопштења, вести, промотивне туре за новинаре, 
интернет сајт дестинације, блогови, социјалне мреже на 
интернету ... 

 

Интерни микс 

1. Обуке и 
радионице 

 
Обуке оријентисане на услугу госта, љубазност, личну 
продају; радионице и плаћени курсеви за водиче и 
инструкторе 
 

2. Систем награда 

 
Стимулативне новчане или робне награде за најбоље 
запослене, похвале... 
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4. Специјални интереси 

 

Производи специјалних интереса се заснивају на активностима у природи или 
доживљају културног наслеђа подручја. Креирају се за све платежне групе у зависности 
од атрактивности, степена развијености и квалитета производа. У Голупцу су заступљени 
бициклизам, лов и риболов али је просечни боравак кратак и потрошња врло ниска. У 
свету се ови производи убрзано развијају и врло често су део других производа.  

Богатство природних и антропогених вредности на територији општине Голубац 
обезбеђује основу за врло квалитетан развој специјалних интереса. За производе који су 
везани за очувана природна подручја нису потребне велике инвестиције али 
инфраструктура мора бити изграђена у складу са природним окужењем. Почетак уређења 
пешачких стаза, планиране бициклистичке стазе, измештање магистралног пута и 
ревитализација тврђаве фазно треба да прати креирање производа и маркетиншке 
активности. Обученост особља, водича и домаћина, уређеност простора и инфраструктуре 
и комуникација са гостима су код производа специјалних интереса најважнији фактор. 
Сходно томе примарна промотивна средства су креативни односи са јавношћу, лична 
продаја и веб сајтови. 

 

 
4. СПЕЦИЈАЛНИ ИНТЕРЕСИ 

 

Екстерни микс 

Појединачни 
производи 

Врста Циљно тржиште 

 
1. Еко туризам 
2. Гастрономија 
3. Бициклизам 
4. Риболов 
5. Планинари 
6. Спортови на води 
7. Лов 
8. Посматрање животиња 
9. Слободно пењање 
10. Културно-историјски 

споменици 
 

 
 Србија, страни резиденти 

у Србији, Словенија, Црна 
Гора, Мађарска, Чешка, 
Румунија, Грчка, Руска 
федерација, Француска, 
Велика Британија, 
Италија, Аустрија, 
скандинавске земље 

 Породице са и без деце, 
активни индивидуалци, 
групе пријатеља, 
заљубљеници у природу, 
истраживачи  

 

2. Садржаји 

 
1. Смештај: хотел, приватан смештај, сеоска 

домаћинства, рибарске колибе, кампови 
2. Инфраструктура: Уређене плаже, пешачке стазе, 

бициклистичке стазе, видиковци, излетнички 
простори,  трим стазе. 

3. Додатне услуге: изнајмљивање опреме за 
рекреацију (бицикли, скије за скијање на води, 
риболовачка и ловачка  опрема), сувенири 
(рукотворине, храна, пиће, саднице, кувари...). 

4. Забавни садржаји: тематске вечери, изложбе,  етно 
излети са ручком, наградна такмичења, фото 
сафари.  

5. Спортски садржаји:  школе једрења и скијања на 
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води, аква аеробик, таи чи, јога. 
 

Цена  

 
Цене се формирају према врсти услуге на основу 
квалитета, изграђености бренда и цена конкуренције 
4. Појединачне цене: Цене се формирају појединачно 

по врстама услуга и јединствености простора и 
доживљаја 

5. Пакет услуге: смештај и школе (једрења, скијања 
на води, фотографије, сналажења у природи, 
кување, традиционално уређење дворишта са 
аутохтоним цвећем и сл.), организован лов 

6. Попусти: Према сезони, у оквиру пакет аранжмана, 
на основу броја туриста у групи, наградни садржаји 

 

Канали дистрибуције -
Место 

 
Туристичка организација, Туристичке агенције, удружења,  
он-лајн резервациони систем, веб странице,  

 

Промотивна кампања 
– Комуникација: 

Промотивна кампања као интегрисане маркетинг 
комуникације 

1. Рекламирање у 
медијима 

 
Специјализовани сајмови, специјализовани часописи, 
проспект по производима, каталози специјалистичких 
туристичких агенција, општи проспект Голупца, водичи, 
мапе, информатори и ценовници, банери на интернету 

 

2. Лична продаја 

 
Контакти са туристичким агенцијама, удружењима (ловци, 
планинари, риболовци, мејл) 

 

3. Промотивна 
продаја 

 
Попусти по разним основама: сезонски, дужи боравак, 
више услуга за мању цену, наградна путовања 

 

4. Односи са 
јавношћу 

 
Тематске приче, саопштења за новинаре, ТВ, радио, 
новине и магазини, саопштења, промотивне туре за 
новинаре, интернет сајт дестинације, блогови, социјалне 
мреже на интернету ... 

 

Интерни микс 

1. Обуке и 
радионице 

 
Обуке оријентисане на услугу госта, љубазност, личну 
продају; радионице и плаћени курсеви за специјализоване 
водиче 
 

2. Систем награда 

 
Стимулативне новчане или робне награде за најбоље 
запослене, похвале, награде за младе екологе Голупца, 
најлепше уређено двориште 
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5. Кружне туре 

 

Обиље природних и антропогених мотива чине производ кружних тура изузетно 
конкурентним. Голубац може бити тачка обиласка за путнике на крузерима, регионалне 
кружне туре и ђачке екскурзије, полазно место за туре кроз Доње подунавље, може 
организовати тематске туре на сопственом подручју или бити излетнича дестинација и 
снажна подршка другим туристичким производима попут MICE, одмора, кратких одмора, 
етно и еко туризма, туризма специјалних интереса. За развој кружних тура као 
туристичког производа потребно је развити ланац високих вредности у складу са 
вредностима и значајем атракција на овом подручју. Без обзира да ли су туристи ђачке 
екскурзије или путници крузера, вредност мотива диктира висок квалитет и оригиналност, 
како у уређењу туристичких пунктова тако и у понуђеним сувенирима, интерпретацији и 
допунским садржајима попут гастрономије. 

На подручју Доњег подунавља се развијају туристички пунктови високе вредности 
попут Виминацијума и Лепенског Вира. Развојем туристичког пункта Голубачке тврђаве и 
уређењем Голупца ово подручје ће постати део изузетно вредног туристичког производа. 
Сваки од туристичких пунктова на подручју Доњег Подунавља појединачно поседује врло 
високе вредности које су интересантне, како за домаће тако и за иностране госте. као део 
ланца ови појединачни производи поседују снажан ефекат преливања који подстиче, како 
туристички, тако и социјални и економски развој читавог региона.  

Развој уређених атракција као туристичких пунктова почиње изградњом и 
уређењем путне инфраструктуре, туристичке сигнализације, пријемних тачака и  водичке 
службе (водичи, информатори и кустоси). Голубачка тврђава и поред релативно велике 
посећености не генерише развој ни туризма ни општине, не остварује никакве приходе. 
Минимални услови, док се не измести магистрална саобраћајница, су уређење пријемног 
туристичког пункта, што подразумева уређење безбедног паркинга са мобилијарома 
(корпе за отпатке, клупе), јавног тоалета, киоска са храном и пићем, информативних 
табли са основним подацима о тврђави, сувенирнице и услуге информатора или кустоса. 
Редовно чишћење, одржавање и осветљење трђаве је такође неопходно посебно, док се 
не обезбеди сигуран прилаз и обилазак самог објекта. На исти начин се мора приступити 
и развоју других мотива као што су напр. етно куће и пешачке стазе. 

Неки од туристичких мотива као што су тврђава и запуштена аутохтона сеоска 
домаћинства захтевају знатна инвестициона средства али се у свака фаза развоја може 
туристички валоризовати. Неки од мотива, нарочито природни или на пример постојеће 
етно куће, уз мања улагања и развој програма могу се релативно брзо туристички 
валоризовати. 

 

 

 
5. КРУЖНЕ ТУРЕ 

 

Екстерни микс 

Појединачни 
производи 

Врста Циљно тржиште 

 
1. Излети 
2. Културно-историјске 

туре 
3. Пешачке туре 
4. Сеоске туре 
5. Гастрономске туре 
6. Ђачке екскурзије 

 
 Србија (Београд, Нови Сад), 

Страни резиденти у Србији, 
Црна Гора, Мађарска, 
Чешка, Румунија, Бугарска, 
Аустрија, Француска, 
Немачка, Велика Британија, 
Руска федерација 
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 Организоване групе, 
Путници на крузерима, 
млађи и старији парови без 
деце, индивидуалци 

 

1. Садржаји 

 
1. Смештај: хотел 
2. Инфраструктура: Уређени паркинзи, уређени 

туристички пунктови, пешачке стазе, бициклистичке 
стазе, видиковци 

3. Додатне услуге: интернет, такси и речни такси, 
сувенири и локална водичка служба и кустоси 

4. Забавни садржаји: тематске вечери, наградни квизови, 
изложбе, видео пројекције, тематске филмске вечери, 
игрокази, приче уз приказ слајдова 

5. Спортски садржаји:  масаже, таи чи, јога, базен, сауна 
 

Цена  

 
Цене се формирају према врсти услуге на основу 
квалитета, изграђености бренда и цена конкуренције 
1. Појединачне цене: Цене се формирају појединачно по 

врстама услуга  
2. Пакет услуге: смештај, превоз, водичка служба, 

улазнице  
3. Попусти: Према сезони, на основу броја путника, 

наградна путовања 
 

Канали 
дистрибуције -
Место 

 
Туристичка организација, Туристичке агенције, синдикати, 
удружења,  он-лајн резервациони систем, веб странице.  

 

Промотивна 
кампања – 
Комуникација: 

Промотивна кампања као интегрисане маркетинг комуникације 

1. Рекламирање у 
медијима 

 
Билборди, проспект тура по производима, општи проспект 
Голупца, водичи, мапе, информатори и ценовници, банери на 
интернету, сајмови 

 

2. Лична продаја 

 
Контакти са туристичким агенцијама, синдикатима, 
удружењима, школама, мејл 

 

3. Промотивна 
продаја 

 
Попусти по разним основама: сезонски, дужи боравак, више 
услуга за мању цену, наградна путовања, промотивне туре 

 

4. Односи са 
јавношћу 

 
Приче, саопштења за новинаре, ТВ, радио, новине и магазини, 
саопштења, вести, промотивне туре за новинаре, интернет сајт 
дестинације, блогови, социјалне мреже на интернету ... 

 

Интерни микс 
1. Обуке и  
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6. Спорт 

 

Спортски туризам обухвата широк спектар активности везаних за активно учешће 
или пасивно посматрање. Производи попут припреме спортских екипа и спортских игара 
који се тренутно у Голупцу односе на „радничке спортске игре“ и припреме ђачких 
спортских екипа треба у будућности померити у пордучја намењена бучнијој и млађој 
попилацији рецимо насеља Винци и Усије. Краткорочно, квалитет постојећих производа 
треба подићи а садржаје прилагодити захтевима корисника.  

Дугорочно у Голупцу треба развијати производ намењен индивидуалним 
корисницима веће платежне моћи чији циљ је активан одмор који ће их релаксирати од 
свакодневних стресних ситуација. Као посебни догађаји који се могу пласирати шире од 
локалног па и националног нивоа издвајају се Међународна кајакашка регата и Државно 
првенство у једрењу као и СЕПТ Државно првенство у оријентирингу. 

 

радионице Обуке оријентисане на услугу госта, љубазност, личну продају; 
радионице и плаћени курсеви за водиче, аниматоре, посете 
конкурентским дестинацијама 

 

2. Систем награда 

 
Стимулативне новчане или робне награде за најбоље 
запослене, похвале, такмичења домаћина за најуслужније, 
најлепше уређено двориште, награде за најбоље водиче и 
кустосе  
 

 
6. СПОРТ 

 

Екстерни микс 

Појединачни 
производи 

Врста Циљно тржиште 

1. Припреме спортиста 
2. Рекреативно 

бављење спортом 
3. Спортске игре 
4. Спортска такмичења 

 
 Србија, Страни резиденти 

у Србији, Црна Гора, БИХ,  
Мађарска, Румунија, 
Бугарска, Грчка, 
Словенија, Аустрија, 
Чешка 

 Активни индивидуалци, 
спортске екипе  

 

Садржаји 

 
1. Смештај: примарни – хотел, прилагођена исхрана 
2. Инфраструктура: Спортски објекти (сала, фудбалски, 

кошаркашки...), рекреативни терени: (одбојка на 
песку, бадминтон, игре на води, базени), пешачке 
стазе, билијар, пикадо, бициклистичке стазе, велнес 
садржаји, теретана, трим стазе, сауне, велнес 
садржаји 

3. Додатне услуге: интернет, изнајмљивање опреме за 
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рекреацију, такси и речни такси, услуге 
физиотерапета, масажа,  дијагностике и 
дијететичара 

4. Забавни садржаји: тематске вечери на плажи, 
излети бродом, караоке, барменске вечери у кафеу, 
жива музика, гастрономска понуда (здрава храна, 
аутохтона јела и пића) 

5. Спортски садржаји:  школе једрења и скијања на 
води, аква аеробик, јога, масаже 

 

Цена  

 
Цене се формирају према врсти услуге на основу 
квалитета, изграђености бренда и цена конкуренције 
7. Појединачне цене: Цене се формирају појединачно 

по врстама услуга и циљним групама  
8. Пакет услуге: смештај, спортски и рекреативни 

садржаји  
9. Попусти: Према сезони, у оквиру пакет аранжмана,  
 

Канали дистрибуције 
-Место 

 
Туристичке агенције, синдикати, спортска удружења и 
клубови,  он-лајн резервациони систем, веб странице,  
 

Промотивна кампања 
– Комуникација: 

Промотивна кампања као интегрисане маркетинг 
комуникације 

5. Рекламирање 
у медијима 

 
Спортске новине, радио и ТВ, тематски проспект, општи 
проспект Голупца, мапе, информатори и ценовници, банери 
на интернету 
 

6. Лична продаја 

 
Контакти са туристичким агенцијама, синдикатима, 
спортским удружењима и клубовима, школама 
 

7. Промотивна 
продаја 

 
Попусти по разним основама: сезонски, дужи боравак, више 
услуга за мању цену, наградна путовања 
 

8. Односи са 
јавношћу 

 
Саопштења за новинаре, ТВ, радио, новине и магазини, 
приче, саопштења, вести, промотивне туре за новинаре, 
интернет сајт дестинације, блогови, социјалне мреже на 
интернету ... 

 

Интерни микс 

3. Обуке и 
радионице 

 
Обуке оријентисане на услугу госта, љубазност, личну 
продају; радионице и плаћени курсеви за аниматоре, 
тренере и инструкторе 

 

4. Систем 
награда 

 
Стимулативне новчане или робне награде за најбоље 
запослене, похвале 
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7. Пословна путовања + MICE 

 

Производ пословних путовања је у сталном порасту, генерише високу 
ванпансионску потрошњу и  захтева висок квалитет смештаја и услуга. Дужина путовања 
је најчешће три дана до највише седам дана. Тренд одржавања семинара, тренинга и 
обука мањег обима ван главних конгресних центара као што су Београд и Нови Сад је у 
порасту и за мање групе учесника, Голубац је конкурентна дестинација. Висок квалитет 
свих услуга је основа развоја пословног туризма. За боље позиционирање неопходно је 
квалитативно унапредити све сегменте производа од неоходне инфрастуктуре (добрих 
телефонских линија и кабловског или ADSL интернета) до хотела, излета, сувенира, 
спортских, културних и забавних садржаја. И поред застоја због светске економске кризе, 
тренд раста овог производа ће се наставити нарочито приближавањем Европској унији и 
либерализацијом визног режима.  

 

 
7. ПОСЛОВНА ПУТОВАЊА + MICE 

 

Екстерни микс 

Појединачни 
производи 

Врста Циљно тржиште 

1. Семинари 
2. Пословни састанци 
3. Тренинзи и обуке 
4. Мотивациона 

путовања 
5. Пословна путовања 

 
 Србија), Црна Гора, 

Словенија, БИХ, Стране 
компаније у Србији и 
представништва, 
Мађарска, Чешка, 
Румунија, Бугарска, 
Грчка, Руска федерација 

 Агенције за едукацију, 
јавне установе и 
предузећа. Државне 
институције, асоцијације 
и невладина удружења, 
компаније, пословни 
гости правних лица 
 

Садржаји 

 
1. Смештај: хотел са садржајима прилагођеним 

циљној групи (сала за састанке, видео бим, 
интернет) 

2. Инфраструктура: Рекреативни терени: базени, 
терени за фудбал, кошарку, одбојку, пешачке 
стазе, бициклистичке стазе, билијар, велнес 
садржаји, теретана, трим стазе  

3. Додатне услуге: интернет, изнајмљивање опреме 
за рекреацију, такси и речни такси, сувенири 

4. Забавни садржаји: тематске вечери, излети 
бродом,  етно излети са ручком, такмичења, 
изложбе, музичке вечери, коктел вечери у кафеима 

5. Спортски садржаји:  школе једрења и скијања на 
води, аква аеробик,  масаже, таи чи, јога, базен   

 

Цена   
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7. Сеоски туризам 

 

Сеоски туризам се заснива на принципу одрживости у еколошком, економском и 
социјалном смислу. Циљ је сачувати архитектуру и амбијент старих сеоских имања, 

Цене се формирају према врсти услуге на основу 
квалитета, изграђености бренда и цена конкуренције 
1. Појединачне цене: Цене се формирају појединачно 

по врстама услуга  
2. Пакет услуге: смештај, употреба сала, рекреативни 

садржаји  
3. Попусти: У оквиру пакет аранжмана, према броју 

учесника 
 

Канали дистрибуције -
Место 

 
Специјализоване туристичке агенције, удружења, агенције 
за MICE   он-лајн резервациони систем, директан пословни 
маркетинг, веб странице  
 

Промотивна кампања – 
Комуникација: 

Промотивна кампања као интегрисане маркетинг 
комуникације 

1. Рекламирање у 
медијима 

 
Проспект производа, општи проспект Голупца, водичи, 
мапе, информатори и ценовници, огласи у пословним 
часописима, веб банери,  
 

2. Лична продаја 

 
Контакти са специјализованим туристичким агенцијама, 
директан контакт са правним лицима, удружењима, мејл, 
промотивна путовања 
 

3. Промотивна 
продаја 

 
Попусти по разним основама: Дужи боравак, више услуга 
за мању цену, наградна путовања 
 

4. Односи са 
јавношћу 

 
Сетови намењени пословним путовањима, саопштења за 
правна лица, ТВ, радио, специјализовани привредни 
часописи, вести, промотивне туре за новинаре, интернет 
сајт дестинације, блогови, социјалне мреже на интернету 
... 
 

Интерни микс 

1. Обуке и 
радионице 

 
Обуке оријентисане на услугу госта, љубазност, личну 
продају; радионице и плаћени курсеви за аниматоре, 
тренере, водиче и информаторе 
 

2. Систем награда 

 
Стимулативне новчане или робне награде за најбоље 
запослене, похвале 
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обезбедити додатне приходе и унапредити друштвени статус заједнице. Као и многа 
подручја у Србији, Голубац има добре предиспозиције за развој свих врста руралног 
туризма. Предност у односу на остала сеоска подручја је постојање бројних антропогених 
и природних мотива као и занимљивост насеља и обичаја Влаха.  

Валоризовање сеоских подручја захтева инвестиције у путну инфраструктуру, 
туристичку сигнализацију, реконструкцију сеоских имања и обуку домаћина. Излети до 
аутентичних сеоских имања и додатни садржаји су квалитетна подршка другим 
туристичким производима Голупца и најбрже се могу пласирати на тржишту.  

 

 
8. СЕОСКИ ТУРИЗАМ 

 

Екстерни микс 

Појединачни 
производи 

Врста Циљно тржиште 

1. Кратки одмор 
2. Излети 
3. Еко туризам у 

сеоском подручју 
4. Активни одмори 

 
 Србија (Београд, Нови 

Сад), Страни резиденти у 
Србији, Црна Гора, 
Словенија, БИХ, Мађарска, 
Чешка, Румунија, Бугарска, 
Руска федерација 

 Породице са децом, 
старији парови, 
организоване мање групе, 
појединци и групе 
заинтересоване за посебне 
активности 

 

Садржаји 

 
1. Смештај: сеоска домаћинства 
2. Инфраструктура: Пешачке стазе, бициклистичке и 

трим стазе, видиковци  
3. Додатне услуге: изнајмљивање опреме за 

рекреацију, такси и речни такси, сувенири: 
рукотворине, зимница, лековито и зачинско биље, 
домаћа пића, кувари 

4. Забавни садржаји: спремање зимнице, брање 
лековитог и зачинског биља, израда рукотворина, 
брање воћа, излети бродом,  етно излети са 
ручком, спремање домаћих специјалитета  

5. Спортски садржаји:  школе једрења и скијања на 
води, пецање  

 

Цена  

 
Цене се формирају према врсти услуге на основу 
квалитета, изграђености бренда и цена конкуренције 
4. Појединачне цене: Цене се формирају појединачно 

по врстама услуга  
5. Пакет услуге: смештај и излети или зимница  
6. Попусти: Према сезони, на куповину сеоских 

производа 
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8. Догађаји 

 

Туристички производ обухвата широк спектар прослава и манифестација, од 
приватних до спортских  и културних. Да би постали туристички производ догађаји морају 
да привлаче посетиоце изван локалне заједнице. Одлика посетилаца  је да траже добар 
однос добијене вредности за плаћену цену, осим основног садржаја манифестације 
интересује их гастрономија, куповина, атракције и ноћни живот. Посетиоци догађаја у 
високом проценту од 80% поново долазе. Бројне су користи добро организованих 
догађаја. Локална заједница запошљава становништво, гради инфраструктуру, подиже 
рејтинг туристичког места, привлачи инвеститоре.  

Број туристичких догађаја и у свету и у Србији сваке године расте. Туристички 
посланици се труде да развију, не само број нових манифестација, већ и да догађаје 
распореде током године а нарочито током мртве сезоне. Одржавање најзначајнијих 

Канали дистрибуције -
Место 

 
Туристичка организација, специјализоване туристичке 
агенције, удружења,  он-лајн резервациони систем, веб 
странице 

 

Промотивна кампања 
– Комуникација: 

Промотивна кампања као интегрисане маркетинг 
комуникације 

1. Рекламирање у 
медијима 

 
Радио, магазини са темом здравља и здравог живота, 
проспект сеоског туризма, општи проспект Голупца, 
водичи, мапе, информатори и ценовници, банери на 
интернету 
 

2. Лична продаја 

 
Контакти са туристичким агенцијама, удружењима, мејл, 
сајмови 
 

3. Промотивна 
продаја 

 
Попусти по разним основама: сезонски, дужи боравак, 
више услуга за мању цену, наградна путовања 
 

4. Односи са 
јавношћу 

 
Приче, саопштења за новинаре, ТВ, радио, новине и 
магазини, саопштења, вести, промотивне туре за 
новинаре, интернет сајт дестинације, блогови, социјалне 
мреже на интернету ... 
 

Интерни микс 

1. Обуке и 
радионице 

 
Обуке оријентисане на услугу госта, љубазност, личну 
продају; радионице и обуке за домаћине, водиче, 
обилазак познатих туристичких руралних подручја 
 

2. Систем награда 

 
Такмичења домаћина за најуслужније, за најлепше 
уређено сеоско двориште, за најбољу трпезу 
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догађаје увек је у исто време у току године на пример прве недеље октобра, што 
олакшава позиционирање на тржишту. Сваку од манифестација или догађаја неопходно је 
добро профилисати, темом и садржајем одвојити од сличних које се одвијају у истом 
периоду. 

Централна манифестација у Голупцу је Сајам Дунава: Голубачки котлић, Етно 
сабор и Сајам привреде и предузетништва. Садржаји који се нуде су слични свим другим 
манифестацијама овог типа које су током лета у Србији бројне. За даљи развој 
манифестације неопходно је редефинисати концепт, стратегију и циљеве како би се боље 
позиционирала прво на националном нивоу а затим и регионалном. Спортска такмичења, 
Међународна кајакашка регата и Државно првенство у једрењу као и СЕПТ Државно 
првенство у оријентирингу су догађаји који се могу боље позиционирати на тржишту.   

 

 

 
9. ДОГАЂАЈИ 

 

Екстерни микс 

Појединачни 
производи 

Врста Циљно тржиште 

1. Спортске такмичења 
2. Културне 

манифестације 
3. Прославе празника  
4. Приватне прославе 
5. Спортски догађаји 

 
 Србија (Београд, Нови 

Сад), Страни резиденти у 
Србији, Црна Гора, 
Мађарска, Чешка, 
Румунија, Бугарска, 
Грчка, Руска федерација 

 Активни индивидуалци, 
млађа популација, 
парови, групе пријатељ, 
учесници манифестација 

 

Садржаји 

 
8. Смештај: хотел, приватан смештај, кампови 
9. Инфраструктура: Уређени паркинзи, једнобразне 

тезге, сигнализација, мобилијар, санитрни услови, 
инфо пултови, униформисана инфо служба  

10. Додатне услуге: такси и речни такси, сувенири, 
одговарајућа гастрономска понуда 

11. Забавни садржаји: Такмичења, игре које ангажују 
посетиоце, куповина 

 

Цена  

 
Цене се формирају према врсти услуге на основу 
квалитета, изграђености бренда и цена конкуренције 

1. Појединачне цене: Цене се формирају појединачно по 
врстама услуга  

2. Пакет услуге: смештај и улазнице  
3. Попусти: На групе, наградна путовања 

 

Канали дистрибуције 
-Место 

 
Туристичке агенције,  он-лајн резервациони систем, веб 
странице,  
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4.5. Циљеви стратегије маркетинга 

 

Циљеви стратегије маркетинга се могу мерити на неколико не финансијских 
начина. Важност ових резултата се показује у стратешком положају туристичке 
дестинације који се не може сагледати искључиво кроз статистичке податке 
туристичког промета и зараде. Циљеви стратешког маркетинга треба да укажу на 
циљева које треба остварити кроз различите области маркетинаг: сегменти и циљне 
групе, грађење бренда, препознатљивост у медијима, однос према госту и сл. 

 Циљеви тржишта: Повећање процента туристичког тржишта које 
заузима Голубац, повећање по сегментима и циљним групама, 
повећање броја нових туриста као и поновних долазака, повећање ван 
пансионске потрошње, повећање дужине боравка и броја излета; 

 Промотивни циљеви: Боља препознатљивост бренда, повећање 
интересовања исказано кроз број посета на интернет сајту и у 
информативним центрима, повећана препознатљивост у медијима, 
туристичким агенцијама и туристима (број позитивних појављивања у 
медијима, број упита од агенција ...);  

Промотивна 
кампања – 
Комуникација: 

Промотивна кампања као интегрисане маркетинг 
комуникације 

9. Рекламирање у 
медијима 

 
Радио, ТВ, проспект и календар манифестација, општи 
проспект Голупца, водичи, банери на интернету 
 

10. Лична продаја 
 
Контакти са туристичким агенцијама, он-лајн продаја, мејл 
 

11. Промотивна 
продаја 

 
Попусти по разним основама: дужи боравак, више услуга за 
мању цену, наградна путовања 
 

12. Односи са 
јавношћу 

 
Саопштења за новинаре, ТВ, радио, новине и магазини, 
приче, саопштења, вести, промотивне туре за новинаре, 
интернет сајт дестинације, блогови, социјалне мреже на 
интернету ... 
 

Интерни микс 

5. Обуке и 
радионице 

 
Обуке оријентисане на услугу госта, љубазност, личну 
продају; радионице и плаћени курсеви за аниматоре и 
информаторе 
 

6. Систем награда 

 
Стимулативне новчане или робне награде за најбоље 
запослене, похвале 
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 Канали продаје: повећање броја агенција (нових и старих), повећање 
броја индивидуалних туриста, повећање броја других групних 
корисника (синдикати, удружења, савези ...);   

 Истраживање тржишта: Број и квалитет спроведених анкета, редовност 
прикупљања статистичких података и анализа; 

 Развој производа: Број и квалитет нових туристичких производа, развој 
постојећих туристичких производа; 

 Развој људских ресурса: Број и квалитет едукација, развој партнерског 
односа на свим нивоима, развој односа према госту.  

 

Општи циљеви стратегије маркетинга туризма Голупца су:  

1. Стварање основе за развој туризма на принципима савременог маркетинга 

2. Изградња бренда  

3. Подизање квалитета туристичког производа унапређењем туристичке 
инфраструктуре и капацитета запослених  

4. Боље позиционирање Голупца као туристичке дестинације 

 

 

5. Интегрисане маркетинг комуникације 

 
Голубац, као и цело подручје Доњег Подунавља, годинама нису довољно познати 

као туристичка дестинација. Израдом Стратегије развоја туризма Републике Србије, 
Мастер плана туристичке дестинације Доњег Подунавља, Стратегије економског развоја 
општине Голубац и Мастер плана туризма општине Голубац направљен је први искорак ка 
позиционирању и успостављању туристичког бренда овог подручја.  

Савремено схватање маркетинг комуникација подразумева коришћење 
комбинацију промотивних средстава (промотивни микс) и канала комуникације у циљу 
бољег пласмана туристичког производа. У зависности од стратегије развоја сваког 
туристичког производа, циљева и расположивих средстава бирају су промотивна средства 
која ће се примењивати.  

 

Важност примене интегрисаних маркетинг комуникација потиче од:  

 Промене у коришћењу промотивних средстава која су примарно 
подразумевала рекламу у мас медијима ка различитим формама 
комуникације;  

 Промене од масовних медија ка специјализиваним;  
 Промене од општег фокуса ка маркетингу заснованом на базама података; 
 Промене услед брзог развоја интернета и Промене ка све већем значају 

развоја бренда.  

Интегрисане маркетинг комуникације подразумевају: 

 Развој у позиционирањеробне марке 
 Развој промотивних активности и материјала 
 Развој канала комуникације 

 

5.1. Бренд (робна марка) 

 

Брендинг је процес који подразумева развој узајамног поверења и емоционалне 
везе туриста и туристичке регије, одражава вредности, атрибуте и личност регије којом се 
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она издваја као јединствен емоционални и материјални доживљај. Обећано искуство не 
пружају материјалне чињенице, већ укупан доживљај који мора испунити или надмашити 
очекивано чиме се ствара континуитет и лојалност бренду и туристичкој дестинацији. 

Бренд туристичке регије није само креирање ликовног решења за лого и реклама, 
бренд мора, пре свега, да кореспондира како са потенцијалним туристима тако и са 
локалним становништвом и туристичком привредом како би се постигла одрживост 
културног наслеђа, природног окружења и животног стила туристичке регије. 
Подржавајући принципе бренда области као што су туризам, привреда, пољопривреда, 
образовање, инфраструктура и локална управа добијају фокус, јасне циљеве и јасан 
приоритет у одабиру задатака или пројеката.  

 

О БРЕНДУ 

 

Бренд односно робна марка се позиционира према месту које заузима у оквиру 
привредне гране којој припада, према локацији и према туристима, пословним 
партнерима и локалној заједници. Позиционирање је дугорочан процес који захтева 
стално прилагођавање и унапређење партнерских односа, програма и пројеката како би 
се постигли циљеви брендинга. 

 

 Позиција према месту у туристичкој привреди: Романтична туристичка 
дестинација специфичних садржаја средњевековне тврђаве, активног 
доживљаја заштићене природе Националног парка Ђердап и рекреације на 
обали Дунава. 

 Позиција према локацији: Приобално место на најширем делу Дунава, у 
центру Доњег Подунавља, вековима на раскрсници историјских и културних 
путева, данас на најперспективнијем речном коридору, релативно близу 
главног града и надомак аутопута коридор 10.  

 Позиција према клијентели, пословним партнерима и локалној заједници: 
Инспиративни програми, висок квалитет услуга у атмосфери традиционалног 
односа према госту у високо естетизованом и аутентичном малом 
приобалном месту. Развијен однос поузданог партнера према пословним 
партнерима. Локална заједница као јединствена целина која кроз 
партнерски однос и едукацију развија одржив концепт развоја туристичког 
производа. 

 

Кључни циљеви које бренд треба да испуни: 

 

 Бренд Голупца се развија у складу са Мастер планом туризма Доњег 
Подунавља и Стратегијом развоја туризма Србије. 

 Бренд се примењује у сарадњи са туристичком привредом и локалном 
управом како би се обезбедила одрживост и континуитет. 

 Бренд обезбеђује одрживост културолошког, историјског и природног 
окружења. 

 Бренд инспирише развој искуства које је на располагању туристима на одржив 
начин. 

 Стратегија бренда пружа фокус развоја свих канала комуникације. 

 Бренд препознаје циљна тржишта која могу бити мотивисана и која се могу са 
њим идентификовати. 
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ЕЛЕМЕНТИ БРЕНДА 

 

Бренд је обећање дато туристи које се мора испунити и испоштовати. За појединце 
оно је представљено кроз следеће компоненте: 

 Суштина бренда – На који начин локална заједница доживљава Голубац и на 
који начин желе да их доживљавају туристи; 

 Вредности бренда – Вредности Голупца у које верује локална заједница; 
  Личност бренда – Начин на који би се Голубац објаснио да је у питању 

личност; 
 Карактеристике бренда – Начин на који се може описати Голубац. 

 

На основу радионица и анкета које су спроведене у оквиру пројеката може се 
по наведеним елементима идентификовати теме које чине пирамиду бренда. 

 

Суштина бренда Голубац је „Романтична инспирација Дунава“. Ово значи да 
природна лепота места смештеног на најширем делу Дунавске обале са средњевековним 
замком и недирнутом природом националног парка у залеђу, ствара јединствену 
романтичну атмосферу. Природна лепота националног парка, историјско и културно 
наслеђе, ширина заталасаног Дунава су непресушна емотивна и стваралачка инспирација. 

 

Вредности бренда Голубац је сет вредности које подржава локално 
становништво и који су у основи специфичности Голупца, које одражавају снагу 
прошлости и амбиције за будућност. Дубоко поштовање заштићених природних и 
културно-историјских целина, гостољубивост и присност малог приобалног места, 
простори који инспирушу истраживачки дух и релаксирајући духовни и рекреативни 
опоравак. 

 

Личност бренда Голубац је уграђена у темељ суштине бренда: романтичан, 
знатижељан, истраживач, активан, умерени авантуриста, еколошки свестан поштовалац 
природе.  

 

Карактеристике бренда Голубац су: Маштовит и динамичан у својим 
програмима што се одражава у насловима који треба да су инспиративни и живописни без 
дрскости и застрашивања; Аутентичност културних, етнографских, природних и 
рекреативних мотива што се одражава у насловима који су написани једноставним језиком 
и одражавају топлину и гостољубивост Голупца без ароганције и дистанце. 
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Услов за успешан процес брендинага је да он кореспондира како са пословним 
партнерима и потенцијалним туристима тако и са локалном заједницом поштујући 
принципе доследности, јасноће, континуитета, видљивости и аутентичности.  

 
 Доследност бренда је најзначајније правило брендирања. Основне 

вредности бренда и његова личност се  морају наћи на свим кључним 
тачкама туристичког производа, од пропагандног материјала до начина на 
који се одговара на телефон или одговара на жалбу госта. 

 
 Јасноћа се одређује на основу визије, суштине и вредности које 

дестинација заступа. Голубац мора оставити утисак пријатног, 
гостољубивог и забавног места које поштује своју историју и традицију на 
модеран, еколошки и здрав начин. Ако бренд јасно не асоцира на 
вредности које су истакнуте у процесу изграђивања туристичког производа 
онда ни бренд неће бити успостављен. 

 

СУШТИНА
Романтична 

инспирација Дунава

ВРЕДНОСТИ
Узајамно поштовање за 

природу, историју и културу; 
Искрена присност;  
Истраживачки дух;  

Аутентично искуство 
културе, историје, спорта и 

недирнуте природе најширег 
дела Дунава; Вредности 

очувања светског наслеђа

ЛИЧНОСТ
Знатижељан, активан, истраживач, 

љубитељ природе, авантуриста, 
романтичар, забаван. 

КАРАКТЕРИСТИКЕ
Културна, етнолошка и  географска различитост; Изузетна 

природна лепота; Маштовитост туристичких програма; 
Аутентичност културних,  етнографских, природних и 

рекреативних мотива

ПИРАМИДА БРЕНДА ГОЛУБАЦ  (РОБНА МАРКА)  
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 Континуитет бренда значи да се промене не раде промене ради, основне 
вредности туристичке дестинације којој гости верују се не мењају олако. 
Кроз појединачне програме и производе не представљају се доследно само 
ликовна и графичка решења већ пре свега основне одлике дефинисане 
пирамидом бренда. 

 
 Видљивост бренда се обезбеђује пажљивим избором канала промоције и 

добро вођеним ПР кампањама. Графичка решења заштитног знака туризма 
(лого туристичке дестинације Голубац) треба да се налазе на свим 
пропагандним средствима, како туристичке привреде, тако и свих 
програма локалне управе и институција. Лого туризма није заштитни знак 
једне организације, он подржава развој свих туристичких, спортских и 
културних програма. У развоју бренда Голупца мора учествовати 
целокупна локална заједница. Ако процес развоја робне марке није 
подржан, нема никаквог изгледа да се развије. 

 
 Аутентичност робне марке је основа укупног процеса и његова суштина. 

Деловање сваког учесника у туристичкој привреди дестинације мора бити 
усмерено ка заједничком напору да се створи оригиналан туристички 
доживљај. Голубац се ослања у грађењу бренда на јаке антропогене 
мотиве попут средњевековне тврђаве и еколошки очуване природне 
мотиве изузетне лепоте као што су Дунав и национални парк и они се могу 
креативно уградити у све туристичке производе. Мотиве из историје, 
културе и природе треба користити следећи  савремен приступ, боје и 
слоган усвојеног заштитног знака. 

 
 
 
Визуелни идентитет 
 
Визуелни идентитет бренда треба да доследно изражава његову суштину, 

вредности, личност и карактеристике. Само графичко решење заштитног знака туризма 
Голупца израђен је у оквиру пројекта прекограничне сарадње „Унапређење туристичке 
понуде општине Голубац“ без техничког и садржајног објашњења што је учињено овим 
пројектом. Такође, графичко решење је уклопљено у укупну стратегију развоја бренда 
дефинисану овим пројектом. 

Графика: Тврђава, таласи Дунава и сунце. Приказани су стилизовани основни 
туристички мотиви Голупца, постављени у композицију која инспирише боравак и 
подстиче знатижељу туриста да истраже богатство природе, културе, спорта и забаве на 
романтичном делу обале Дунава. 

Боја: Плава, жута и зелена. Изабране боје су инспирисане природом и 
атмосфером Голупца. Коришћене су ведре, светле, живе нијансе које буде жељу за 
забавом и рекреацијом у романтичном окружењу. 

Слова: Једноставним ариел фонтом исписано име Голупца као основа и темељ 
богатству туристичких мотивима. 
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Боје: плава асоцира на Дунав, жута асоцира на 
одмор и сунце, зелена асоцира на заштићена 
подручја Националног парка. 
Графика: обрис најзначајнијег антропогеног 
мотива Голубачке тврђаве, таласи Дунава који 
асоцирају и на једрење и друге спортове на води, 
сунце које асоцира на одмор и романтику. 
Слова: једноставна, не оптерћују, постављена као 
темељ атрактивним туристичким мотивима. 

 

 
ПРИМЕНА ЕЛЕМЕНАТА БРЕНДА 
 
На основу маркетинг плана и предложеног развоја бренда предлаже се  употреба 

основних графичких елемената, боја, слова и фотографија као и систем стандарда за 
инфраструктуру, производ и укупно искуство. За детаљнија правила кришћења треба 
израдити књигу стандарда примене визуелних и искуствених елемената. 

 

 

 

 Логотип постављати тако да слободан простор од знака до следећег графичког 
морива свуда у круг буде сразмеран висини слова „Голубац“. Минимална ширина 
знака је 30 милиметара. Графички се може обрађивати у белој боји, непрозирно 
или са 50% прозирности. За позадине се може користити линијски обрис са или 
без имена у белој, плавој, зеленој, жутој или црној боји и нијансама. Лого треба 
да буде видљив и у складној композицији стране. Лого се може користити 
самостално за опште пропагандне материјале или у комбинацији са другим 
заштитним знаковима у пропагандним материјалима из области туризма, културе, 
спорта и сл. Коришћење логотипа на фотографијама тамнијег тоналитета у целини 
у белој боји са могућом видљивошћу од 50%-100%, на фотографијама светлијег 
тоналитета у целини у једној од заштитних боја у складу са тоналитетом 
фотографије који обезбеђује добру видљивост логотипа са могућношћу боје 
видљивости од 50%-100%. 

 

 Боје: Плава, зелена, жута и бела. Боје се кристе према садржајима туристичког 
производа напр: летњи одмори, спортови на води, пецање и слично доминантна 
плава, одмор у природи, на салашу, пешачке стазе и сл. у зеленој. Логотип се 
користи у пуном колору где год је то могуће. Варијације боје логотипа бела, плава, 
жута, зелена са видљивошћу боје од 50%-100%. Коришћење боје у позадини целе 
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стране треба ускладити са основним тоналитетом фотографија са којим је страна у 
директној вези. 
 

 Типографија: У логотипу се користи једноставан ариел фонт. За наслове, 
поднаслове и слогане треба кристити елегантне старинске фонтове који се лако 
читају. У презентацијама и на интернет порталу користити фонт вердана.  За 
истицање фраза у тексту не користити болд и италик текст, користи се 
попуњеност основне боје 50%. Основна боја текста је класично црна али се могу 
према теми и општем утиску користити и једна од заштитних боја. Изглед стране 
треба да је чист и јасан што значи да треба избегавати комбинацију више 
величина и врста слова као и претрпавање стране са сувише елемената. За 
усправне стране А4 формата користити највише два блока, за хоризонталне до 4 
блока. За размаке од рубова страна и између блокова користити програмске 
шаблоне. 
 

 Фотографија: У изради туристичких пропагандних средстава фотографија 
заузима кључно место. Просечно 2/3 стране заузима управо фотографија као 
најбоље изражајно средство. Радне фото библиотеке Туристичке организације и 
туристичке привреде су намењене раду са пословним партнерима и подељене су 
по категоријама: смештај, угоститељски објекти, спортски и рекреативни садржаји, 
културно-историјски споменици, етно мотиви и обичаји, манифестације и спортска 
такмичења и догађаји.  

Атмосфера на фотографијама треба да следи препоруке бренда, да будe 
инспиративнa, ведрa и романтичнa. Избегавати мрачне, тмурне и апокалиптичне 
утиске и мотиве. Фотографије треба да имају јасан фокус, атмосферу и поруку.  

Фото библиотека бренда треба да садржи фотографије подељене у 7 
група: Дунав, Национални парк, ризница, туризам, фестивали и такмичења, 
пејзажи и инспирација.  

1. Дунав: Провокативне слике специфичности најширег дела Дунава, 
једрења, пецароша, таласа, плажа, романтичних слика зоре и 
сутона, шетњи обалом, уживања у спортовима на води; 

2. Национални парк: Инспиративне слике детаља из природе, шетне 
стазе, видиковци, различита годишња доба, изузетна лепота 
очуваних дивљих предела;  

3. Ризница: Смеле слике детаља и необичних углова тврђаве, 
манастира, етно мотива, сеоских домаћинстава, модеран приказ 
класичних историјских, културних и етно мотива, позив за авантуру 
откривања необичних прича и свакодневног живота кроз векове; 

4. Туризам: Живе и веселе слике људи, атмосфера пуна живота и 
топлине. Занимљиве или информативне слике детаља смештаја, 
примамљиве фотографије домаће хране, воћа, поврћа, зачина и 
пића. 

5. Фестивали и такмичења: Смеле и модерне слике које бацају ново 
светло на  познатте догађаје, забавна атмосфера, дух победа, 
успеха и прослављања; 

6. Пејзажи и инспирација: Богатсво природних лепота у свим 
годишњим добима, смели и необични детаљи, слике које одају 
расположење и карактер.  

 
 Инфраструктура: Потстицати примену стандарда у области архитектуре, 

смештаја, ознака и табли, униформи, сувенира, уређења дворишта и јавних 
површина, парковског мобилијара. Поштовати препоруке бренда: органска храна и 
традиционална јела прилагођена модерном стилу живота, природни материјали у 
опреми ентеријера и примена стилизованих етно мотиве, примена садње 
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аутохтоних врста цвећа, биља и дрвећа у уређењу зелених површина као и 
традиционалних сеоских дворишта, једнобразна туристичка сигнализација и 
стилски усклађен мобилијар (туристичке табле, корпе за отпатке, клупе, 
канделабри), примена бренда (лого, боје, графика) у изради униформи, сувенира 
средствима комуникације.  

 
 Туристички програми: Потстицати иновативне програме нпр. тематске шетње, 

оживљавање обичаја и начина живота прохујалих времена са могућношћу учешћа 
туриста, иновативна гастрономија попут аутентичних јела прилагођених модерном 
начину живота, учење старих заната и њихова савремена примена и сл. 

 
 Едукација: Потстицање сталних едукативних програма не само директно 

запослених у туризму у областима односа са гостом већ и напр. естетика бренда и 
примена, манири и начин опхођења, екологија у свакодневном животу и 
туристичкој привреди, вредност етнографских и антрополошких мотива и њихово 
прикупљање и примена у савременом туризму и сл. Тренинзи и радионице се могу 
спроводити кроз креативне и забавне програме за локално становништво напр. 
све о традиционалном цвећу уз бесплатне узорке, мустре етно мотива и савремена 
примена, традиционална производња пића, паковање, послужење, обичаји и 
приче. Едукативни програми могу бити део ван школских активности као напр. 
прикупљање прича, обичаја, легенди, драмски програми са темема из историје 
овог подручја и сл. Треба израдити шаблоне за прикупљања статистичких подата 
и испитивање тржишта, начина вођења излетничких и шетних тура, пословне 
коресподенције, попуњавања пословне базе података и базе бренда. 

 
 Систем награда: Развити систем квалитета локалног бренда и наградног 

обележавања за локалну привреду, награде локалном становништву за 
унапређење животног простора и дворишта, награде за иновативне програме 
сувенира, производње хране и пића, програми за младе и такмичења.  

Брендирање је непрекидан процес који мора бити подржан од стране свих 
учесника туристичког развоја од привреде до управе и локалне заједнице. Неоходно је да 
сви учесници разумеју бренд и у том циљу од кључне важности је развој едукативних 
програма и материјала, базе података бренда и стандарда примене. 

 

 

5.2. Облици промоције и материјали (проспекти, интернет, 
сувенири...) 

 

Промотивни материјалу су комуникацијско средство са потенцијалним 
корисницима, пословним партнерима и локалном заједницом. Избор коришћења појединих 
промотивних средстава зависи од циљне групе којој је упућен, материјалних средстава 
коа су на располагању и производа који се промовише. Промотивна средства се увек 
користе у комбинацији која треба да донесе најбоље резултате, не само у смислу продаје 
и зараде већ и позиционирања бренда и привлачења инвестиција, нових пословних 
партнера и боље локалне сарадње. 

Општи промотивни материјали не истичу ни једног туристичког субјекта 
посебно, они на допадљив начин потстичу да се туристичка регија посети и пружају све 
релевантне информације и контакте за посебне програме, уз минимално учешће 
рекламног простора. Примарни интерес свих учесника у туристичком промету регије је 
узајамно допуњавање промотивних средстава, заједнички наступ на тржишту и правилно 
коришћење стандарда бренда. Појединачно хотел или ресторан постижу далеко мању 
видљивост на тржиту, троше далеко више материјалних средстава и оптерећују 
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потенцијалне туристе непрекидним понављањем истих општих података. Целисходним 
повезивањем промотивних средстава локалне заједнице и туристичке привреде са 
националном Туристичком организацијом и заинтересованим туристичким агенцијама 
постижу се далеко бољи и материјални и не материјални општи циљеви. 

 

5.2.1. Штампана промотивна средства 

 

ОПШТИ ПРОСПЕКТ 

Садржај Кратким, допадљивим реченицама се промовишу основни туристички 
мотиви, смештај и ресторани, манифестације, рекреативни и забавни 
садржаји, мапе, корисне информације и контакти. Ни један привредни 
субјекат се не истиче појединачно али је обавезно истицање адресе веб 
портала Туристичке организације на насловној страни и корисних 
контакта на претпоследњој или претпоследњој страни. Ради се обавезно 
минимум на српском и енглеском језику, дво језично или посебна 
издања. 

Дизајн Доминантна изузетно квалитетна фотографија која прати препоручене 
емоције бренда по садржајима, кратки инспиративни текстови. 
Фотографије    Однос фотографије и текста 2/3 према 1/3, сразмерне 
белине и маргине. Обавезно коришћење заштитног знака туризма одн. 
бренда и препоручених боја, фонта и елемената бренда према 
стандардима. 

Обим и 
тираж 

Ради се у обиму од 20-30 страна, минимално 1000 примерака 
Три фолдер за масовнију употребу, од 3000-5000  или више примерака 

Штампа Пун колор, квалитетан папир, изузетно квалитетан дизајн и фотографија 

Дистрибуција 
и периодика 

Опширнији проспект се ради у мањем тиражу годишње или једном у две 
године, намењен је дистрибуцији туристичким агенцијама за њихове 
пословне просторе и продају, новинарима, пословним патнерима и 
инвеститорима локалне заједнице, локалним туристичким субјектима и 
спортским и културним институцијама, дистрибуција у иностранству и за 
странце преко Туристичке организације Србије. 

Трифолдер се издаје у већем тиражу и намењен је масовној 
дистрибуцији на сајмовима, преко Туристичко информативних пунктова, 
туристичких агенција, синдиката и школа, локалне туристичке привреде, 
институција спорта и културе 

ТЕМАТСКИ ПРОСПЕКТИ 

Садржај Посебна издања по основним садржајима: смештај, ресторани и кафеи, 
манифестације, рекреација и обиласаци (излети, знаменитости), 
појединачни споменици културе. Кратак опис садржаја са основним 
конкретним информацијама и контактима. Ради се обавезно минимум на 
српском и енглеском језику, дво језично издање или посебна издања. 

Дизајн Пун колор, фотографије појединачних садржаја напр. хотелска соба и 
хотел за смештај, основне информације. Фотографија треба да прати 
садржај, присуство људи и детаљи који најбоље приказују садржаје 
описане у текст. Нове садржаје треба посебно истаћи. 

Обим и Брошура од неколико страна или три фолдер у зависности од средстава 
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тираж која су на располагању 

Штампа Пун колор, квалитетан папир, изузетно квалитетан дизајн и фотографија 

Дистрибуција 
и периодика 

Сајмови, Туристички информативни пунктови, специјализовани сајмови, 
дистрибуирати према циљним групама. Издаје се годишње или једном у 
две године са освеженим дизајном, фотографијама и текстом. Раде се 
издања која су најтраженија и посебно се издвајају нови програми и 
садржаји.  

ИНФОРМАТОРИ И ЦЕНОВНИЦИ 

Садржај Основне информације, контакти и ценовници за смештај, рекреативне  
терене, музеје и водичку службу као и туристичке аранжмане.  
Императив је тачна и ажурна информација. 

Дизајн Једноставне информативне реченице, фотографије које прате садржај и 
истичу најбоље детаље. Дизајнерски прегледно поређане информације 
по областима, на исти начин истакнуте цене и контакти.  

Обим и 
тираж 

Према обиму садржаја може бити брошура или трифолдер, тираж од 
2000 до 6000 примерака. 

Штампа Пун колор, квалитетан папир ниже граматуре. 

Дистрибуција 
и периодика 

Широка дистрибуција, агенцијама, синдикатима, школама, удружењима, 
потенцијалним туристима на сајмовима и презентацијама, медијима. 
Издаје се минимум једном годишње, уобичајено два пута годишње за 
сезоне пролеће- лето и јесен-зиму. 

ПАМФЛЕТИ 

Садржај Памфлетима се најављују манифестације, спортски и културни догађаји 
али се могу најавити и нови појединачни значајни туристички садржаји 
или програми. Информишу кад, где и у које време се програм одвија као 
и ко је организатор, ко учесник и шта је садржај. Током самог програма 
памфлетима се обавештава о сатници програма или такмичења. 
Фотографија треба да буде инспитативна и одражава суштину и 
атмосферу догађаја. У тексту који је инспиративан, информативан и 
кратак може се истакнути присуство занимљивих и познатих личности 
или успешних спортиста или значајних победника из претходних година. 
У зависности од значаја манифестације ради се одговарајући превод. 

Дизајн Упадљив и модеран, јасан и чист са лако уочљивим најзначајнијим 
информацијама. Не треба користити сувише различитих фонтова и 
нападне позадине. Фотографија и позадина морају чинити складну 
целину, текст мора бити лако читљив (светао на тамној позадини и 
обрнуто). Дизајном се изражава доживљај и општа атмосфера. 

Обим и 
тираж 

Формат погодан за ношење напр. А5, А6, 200 x 100мм. Најавни тиражи у 
хиљадама у зависности од догађаја, тираж програма према очекиваној 
посети. 

Штампа Пун колор, квалитетан папир ниже граматуре.  

Дистрибуција 
и периодика 

Најшира дистрибуција, од новинара до учесника. Прва најава на првом 
годишњем туристичком сајму а затим на сродним манифестација, на 
прес конференцијама, презентацијама, преко Туристичких 
информативних центара на територији целе Србије, бензинских пумпи 
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на ауто путу, хотелима и хостелима пре свега у Београду и Новом Саду. 

МАПЕ 

Садржај Туристичка карта општине са информативном мапом путних праваца до 
Голупца, обележеним атракцијама, смештајем, ресторанима и другим 
угоститељским објектима, спортским садржајима и објектима, 
туристичким информативним пунктовма, пунктовима за изнајмљивање 
спортских реквизита, плажама, маринама и пристанима, пијацом, јавним 
тоалетима, паркинзима, банкама, поштом, такси станицом, бензинским 
пумпама, аутобуском станицом, сервиси за поправке, легенде са 
објашњењима и уобичајеним радним временом и сезонама у којима су 
објекти отворени.  

Мапа шетних и бициклистичких стаза са обележеним видиковцима и 
атракцијама, легендом са називима стаза, дужином и просечним 
временом за које се пролази и могућношћу водике службе. 

Могу се радити одвојена али и обједињена издања туристичке карте 
града, општине, шетних и бициклистичких стаза. На полеђини кратак 
текст о Голупцу и основним садржајима и информативним 
фотографијама, контакт и веб портал.  

Дизајн Пун колор, мирна палета боја, у зависности од броја приказаних 
садржаја и величине мапе могу се на самој мапи за обележавање 
користити цртежи-вињете појединих садржаја или фотографије или само 
стандардни картографски знаци. Израда легенде обавезна. Позадина се 
користи за кратке описе најзначајнијих туристичких мотива, основне 
информације и контакте као и рекламни простор. 

Обим и 
тираж 

Величина према стандардима, тираж минимум 1000 примерака. 

Штампа Пун колор, пресавијање погодно за ношење и употребу, квалитетан 
папир довољне жилавости да може издржати честа превијања. 

Дистрибуција 
и периодика 

Сајмови, специјализоване агенције, удружења и друштва, продаја у 
сувенирницама и информативним центрима. Издају се једном у неколико 
година уколико не дође до значајних инвестиционих изградњи и 
реконстукција туристичких, културних, рекреативних или 
инфрастуктурних објеката.  

ВОДИЧИ 

Садржај Садржај обухвата по целинама историју и савремени живот места и 
локалне заједнице, значајни датуми и државни празници, основне 
информације (клима, положај, становништво), културно-историјски и 
природни туристички мотиви, спортски, рекреативни и културни 
садржаји, смештај, угоститељски објекти, садржај и календар 
манифестација, обичаји и етно мотиви, сувенири и куповина, препорука 
и рецепти за локалну храну и пиће, излети, мапе, корисни контакти и 
веб портали. Садржај је информативан и детаљан, фотографије прате 
садржај и отсликавају атмосферу. Минимално двојезичан, српски и 
енглески, могућа одвојена издања или кратак сиже на другим језицима 
према главним циљним групама. Обавезно поштовати стандарде бренда 
и употреба заштитног знака. На корицама адреса веб портала. Последње 
стране се могу искористити у рекламне сврхе. 

Дизајн Врхунски дизајн, професионалне фотографије које приказују не само 
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информацију где је то потребно већ и укупну атмосферу према 
стандардима бренда. Посебни листови са најлешим фотографијама 
пејзажа, детаља, атмосфере, споменика културе, манифестација. 
Професионални текстови, лектор и преводилац.  

Обим и 
тираж 

Формат А5, 120 x 210мм, погодан за употребу. Тираж минимум 1000 
примерака. 

Штампа Пун колор, тврде корице, квалитетан папир минималне грамаже 150 гр. 

Дистрибуција 
и периодика 

Водичи су намењени пословним патнерима одн. главним туристичким 
агенцијама, новинарима, пословним партнерима општине, хотелима пре 
свега у Београду и Новом Саду, продаји као сувенирски програм. 
Штампају се једном у неколико година у зависности да ли је дошло до 
значајних промена у туристичком садржају. 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ИЗДАЊА 

Садржај Монографије општине Голубац, тврђаве или Националног парка; Кувари; 
Обичаји и етно наслеђе; Архитектура и традиционалне куће и дворишта; 
Фото-монографије Дунава и Националног парка; Мустре везова, ткања, 
плетива, модели употребних предмета; Мапе најлепших фотографија; 
Посебна историјска, научна издања, репринти старих књига са 
тематиком ових простора, белетристика и поезија у којој се помиње ово 
подручје. Фотографија и цртежи чине 2/3 издања према потреби и више. 
Текстови инспиративни и где је према садржају потребно информативни 
и детаљни. Издања су дво језична или имају краће сепарате на минимум 
енглеском језику. 

Дизајн Врхунски дизајн, професионалне фотографије изузетне лепоте, 
инспиративне према стандардима бренда. Где је то потребно 
фотографије и цртежи приказују информацију. Професионални текстови, 
лектор и преводилац. 

Обим и 
тираж 

Монографска издања су стандардно већих димензија 

Штампа Пун колор, тврде корице, за монографска издања заштитни омот и 
опционо кутија, папир кунздрук 170 гр. Тираж према могућности али 
због цене за монографска издања не треба да буде мањи од 1000 
примерака. 

Дисрибуција 
и периодика 

Дистрибуирају се као поклон дугогодишњим пословним партнерима, као 
поклон општине, као награда верним гостима и победницима 
манифестација и такмичења, продаје се као сувенир. Издаје се најређе, 
једном у неколико година у зависности од потреба. Може се радити 
репринт издања уколико нема значајних промена и уколико дизајн није 
застарео. 

РАЗГЛЕДНИЦЕ, ПОСТЕРИ, КЕСЕ, БАНЕРИ ... 

Садржај Разгледнице, постери, кесе, папир за увијање, кутије за паковање 
сувенира, дигитална штампа банера фотографијом шеље поруку, текст 
се своди на назив, слоган и адресу веб портала. На разгледницама се на 
позадини штампа назив приказаног мотива, место, година издања и 
издавач обично са пригодним графичким цртежом, лого може бити на 
насловној или на обе стране.  На кесама, обично на бочним странама се 
ставља лого и контакт информације, на основним странама доминантна 
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је фотографија, назив и слоган. Папирна пословна галантерија као што 
су папир за увијање, меморандуми, коверете, фасцикле, блокчићи треба 
да се користи у пропагандне сврхе. 

Дизајн Професионална фотографија и екфетни слогани, модеран дизајн, 
кришћење етно и традиционалних мотива на савремен начин. 

Обим и 
тираж 

Издања према стандардима као и тиражи. Треба увек узети у обзир 
исплативост тиража, мањи тиражи могу бити изузетно скупи. 

Штампа Пун колор или појединачне боје бренда, еколошки материјали где и кад 
год је то могуће.  

Дисрибуција 
и периодика 

Разгледнице могу бити најјефтиније пропагандно средтво са 
вишеструком применом као сувенир, позивница, честитка, поклон карта 
уз ВИП корпе за пословне партнере, верне госте и сл. Банери и постери 
се користе за сајмове, презентације и манифестације али могу бити и 
леп сувенирски програм. Остала штампана галентерија се користи у 
редовној пословној коресподенцији и продаји сувенира и треба је 
ефектним дизајном и квалитетном израдом на најбољи начин 
искористити у пропагандне сврхе. Штампа се препоручује на годишњем 
нивоу како би дизајн остао свеж и актуелан. 

  

 

 

5.2.2. Интернет 

 

Присуство туристичке регије на интернационалној веб мрежи је императив 
савременог пословања. Основне вредности коришћења светске интернет мреже су 
комфорност коришћења, најшира доступност туристичког производа, интерактиван однос 
и најефекасније средство маркетинга и ПР-а. Интернет портал је у основи проспект 
туристичке дестинације у електронској форми али је развојем интернета постао 
најисплативије маркетиншко и продајно средство. Туристички интернет портали морају 
бити посвећени искључиво развоју туризма те стога је неопходно урадити посебан сајт за 
потребе локалне управе и заједнице.   

 Дизајн интернет портала треба да следи препоруке стандарде бренда 
дестинације, без претеране употребе додатних ефеката, анимација и звука који сасвим 
непотребно одвлаче пажњу и успоравају проток информација. Далеко важније је 
успоставити добру структуру сајта која на прегледан начин омогућава лако и логично 
претраживање података. Фотографија као средство изражавања је важна колико и код 
штампаних туристичких промотивних материјала, уобичајено је да се истакне у насловном 
делу као ошти утисак садржаја стране који је затим пропраћен одговарајућим 
информативним фотографијама. Подаци морају бити ажурни и релевантни, линкови лако 
прегледни. На насловној страни обавезно укључити део са вестима, новости на сајту и 
линкове за социјалне мреже и блогове туристичке дестинације. Обавезна је верзија 
портала на еглеском језику, други преводи су опциони у зависности од циљне групе 
туристичке дестинације. 

 

 Садржај треба да обухвати све релевантне информације о туристичкој 
регији (где се налази, путни правци, климатски подаци исл.), смештај и угоститељске 
услуге, туристички мотиви (антропогени и природни), рекреативни терени, туристички 
аранжмани и излети, ценовници и радно време појединих објеката, туристичке мапе, 
понуду за агенције, прес пакет или део за новинаре, контакт и корисни линкови. Додатни 



76 

 

садржаји су фото галерије, бесплатне позадине и разгледнице, онлајн брошуре, наградне 
игре, онлајн резервација и продаја, анкете, статистички подаци промета, рецепти за 
национална јела, сувенири и њихова продаја, обичаји и етно мотиви са мустрама, 
историја и значајни датуми, књига утисака, форуми и блогови. 

 

 Маркетинг и односи са јавношћу туриситичке регије су развојем интернета 
добили економски најисплативије основно средство, изузетно динамично и широко 
доступно. Интернет портал треба да садржи пакет за новинаре који обухвата: 
Саопштења; Позивнице за дружење на сајму или презентацији; Најаве догађаја, 
такмичења, манифестација, нових туристичких садржаја и програма; Репортаже и 
занимљивости; Сетове фотографија за штампу; Најлепше објављене репортаже са 
сликама оригинала као и Статистичке податке туристичког промета.  

 

Предност интернета је могућност брзог, једноставног и бесплатног ажурирања 
података, обајвљивања и рекламирања нових садржаја и туристичких програма. Такође, 
правилним рекламирањем сајта и повезивањем са одабраним веб порталима постиже се 
боље обраћање одабраној циљној групи. Корисно је понудити могућност пријављивања 
на листу за добијање најновијих вести чиме се редовно комуницира са циљном групом, 
новинарима и туристичким агенцијама. 

 

 Позиционирање сајта и његова видљивост на светској веб мрежи су од 
изузетне важности. Основно је добро одабрати кључне речи које светски претраживачи 
користе за позиционирање сајта према упитима, затим редовно ажурирање података, 
међусобно повезивање линком са релевантним дестинацијама, туристичким агенцијама и 
иституцијама. На свим пропагандним материјалима Туристичке организације Голупца, 
општине, туристичке привреде, спортских удружења и културних институција обавезно 
видљиво истаћи адресу веб портала. Периодично мејловима са садржајем туристичких 
новости у регији подсећати новинаре и туристичке агенције на постојање веб портала као 
извора актуелних вести, цена и података. Рекламирање банерима на изузетно посећеним 
телевизијским и новинским сајтовима најкорисније је као најава сезоне, промотивних 
цена или најава нових туристичких садржаја и програма.  

 

 Број посета се може одржавати и  повећати ако се посетиоцима пружи разлог да 
сајт поново посете. Услов је редовно постављање новости из туристичке регије, додавање 
занимљивих или корисних података, бесплатни садржји, награде. Погрешно је мишљење 
да се бесплатним он-лајн брошурама, туристичким мапама и презентацијама на компакт 
диску смањује продаја штампаних издања, они су пре подстицај да се купи не само 
штампано издање већ и други сувенир. 

 

 Обим веб сајта зависи од индивидуалне процене, сајт мора да садржи 
основне податке неопходне туристима и агенцијама и мора имати верзују на енглеском 
језику. Текстови треба да су сажети, не превише дугачки због замора читања са екрана а 
стране не треба да су дуже од три екрана. Што су сајтови обимнији, организација 
садржаја мора бити боља.  

 

 

5.2.3. Презентације и промотивни материјали на компакт 
дисковима 

 

Анимиране презентације и туристичке филмове на компакт дисковима треба 
радити професионално јер су то заправо монографије у електронској форми. Концепт, 
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текст, превод, глас, фотографија, камера и анимација морају бити професионални и 
високо квалитетни. Дискови се пакују у одговарајуће кутује, имају урађене налепнице и 
осим назива и обавезних логотипа и текста, на насловној страни обавезно штампати 
адресу веб портала.  

Презентације сезонске понуде за туристичке агенције, ценовници, 
информатори и новинарски сет (лого, текстови и фотографије у резолуцији за штампу) су 
једноставније и имају пре свега информативну и употребну вредност. Ове једноставни 
сезонске презентације се раде или у програмима за обраду текста или Adobe Acrobat или 
PowerPoint програму. Презентације се користе у рекламне и информативне сврхе али су и 
популарне као сувенир (филм или анимирана презентација). Могу се отштампати 
насловне стране за кутије или целе кутије и налепнице за дискове како би материјали за 
новинаре и пословне партнере изгледали професионално.  

 

 

 

5.2.4. Сувенири 

 

Сувенири су изузетан допунски промотивни материјал и подршка развоју 
бренда туристичког подручја. Сувенир је подсећање на путовање, на утиске и импресије, 
на јединствене пределе и доживљаје. Шоље, мајице, подлоге за миш, беџеви, качкети и 
шеширићи, оловке, блокчићи, разгледнице и постери, привесци и траке за флеш и 
мобилне телефоне су уобичајени сувенири који треба да се издвајају врло маштовитим 
дизајном, бојама и препорукама бренда. Уникатни сувенири користе стилизоване мотиве 
који се односе на етно, културно и историјско наслеђе туристичког подручја. Србија је 
мало тржиште са производњом сувенира која је у повоју. Квалитетни сувенири попут 
уметничке керамике, осликаних традиционалних предмета од дрвета, лицидерских срца и 
тканих предмета, врло брзо постану део сувенирског програма свих туристичких 
дестинација. У циљу производње оригиналних сувенира неопходно је стално 
истраживање и прикупљање оригиналних употребних предмета, накита, рецепата са 
подручја општине Голубац и затим њихова стилизација и савремена примена у 
сувенирском програму. У пракси, сувенир треба да садржи елементе бренда напр. у 
основним бојама или традиционалним материјалима или графике и цртеже аутохтоног 
биља, предела или објеката. Могу се користити исписане пословице, народне умотворине 
или песме. Непресушана инспирација је и тврђава кроз векове, накит, употребни премети, 
детаљи саме тврђаве. Голубац је позициониран као романтично приобално место те део 
програма може бити урађен и пакован за парове, породице или пријатеље са посебним 
називом и слоганима за тај део сувенирског програма. Сувенир су и водичи, мапе и 
репринти старих мапа и карата, кувари, мустре, књиге са историјском, културном и етно 
тематиком или белатристика која помиње подручје Дунава и Голупца, монографије, 
електронска издања напр. реконстуркција живота у средњевековној тврђави или 
монографије тврђаве, Дунава, националног парка. 

Развој уникатног сувенирског програма захтева истраживачки рад, 
прикупљање података са терена и прављење базе података етно, историјског и културног 
наслеђа. Следећи корак је квалитетан дизајн и савремена примена мотива, предмета, 
традиционалне хране и пића, обука и организација производње. Сувенирски програм 
треба да прати оригинално паковање, кутије, папир за увијање, кесе и декларације са 
обавезном употребом заштитног знака туризма Голупца и адресом веб сајта. Као и за 
туристичке садржаје и програме квалитет се подразумева, оригиналност, допадљив 
дизајн, стално иновирање, парнерско праћење нових туристичких садржаја, паковање и 
услуга ће обезбедити дугорочан развој сувенирског програма. 
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5.3. Канали комуникације – Промотивни микс (сајмови, директан 
маркетинг, односи са јавношћу..) 

 

 

Интегрисани систем маркетинг комуникација или промотивни микс подразумева 
комбиновање бројних канала комуникације који стоји на располагању туристичкој 
дестинацији у циљу преношења јасне и конкуренетне поруке одабраној циљној гупи о 
туристичкој понуди дестинације. Избор комуникационих канала зависи од циљева 
конкретне маркетиншке кампање, циљне групе којој се обраћа и новчаних средстава која 
су на располагању. Могу се користити: 

1. Оглашавања одн. реклама 
2. Директан маркетинг 
3. Односи са јавношћу 
4. Директна продаја 

 

 

5.3.1. Оглашавање 

 

Оглашавање је било који плаћени облик масовне комуникације за широку публику.  
Користе се различити медији као што су радио, тв, дневне новине, магазини, веб портали, 
билборди. Циљ оглашавања је да скрене пажњу циљне групе  на одређен туристички 
производ Голупаца у одређеном временском периоду. Огласи или рекламе су најскупљи 
облик комуницирања са тржиштем, имају најмању кредибилност али и највећу контролу 
како, кад и на који начин се порука преноси. Огласи на билбордима, у дневним новинама, 
на радију и телевизији су намењени најширој публици. Појединачни поизводи се могу 
рекламирати специфичној циљној групи огласима у сецијализованим часописима као што 
су риболовачке ревије, женски магазини, часописи намењени очувању здравља, стручни 
часописи напр. о екологији. Интернет огласи могу бити усмерени на ширу публику 
уколико се „банери“ закупљују на новинским, радио и телевизијским порталима који имају 
највећу дневну фреквенцију али могу бити усмерени на одабране циљне групе ако се 
закупљују огласи на претраживачима (појављивање везано за кључне речи које корисник 
тражи на претраживачу), туристичким сајтовима или специјализованим сајтовима за 
поједине производе напр. за бициклисте, једриличаре, риболовце, сеоски туризам, 
планинаре.  

Оглашавање односно реклама се може користити уколико се обезбеде адекватни 
спонзори који овакву кампању могу да испрате. Могу се користити за манифестације 
(Сајам Дубава), такмичења (републичка и међународна такмичења у једриличарству) или 
као најава сезоне нарочито ако је туристички садржај значајно унапређен или потпуно 
нов.  Интезитет кампање се појачава са приближавањем сезоне. Домаћи туристи се и 
даље одлучују у последњем моменту за годишњи одмор или продужени викенд. Уколико 
се пласира производ за сезону пролеће-лето најава почиње са сајмом туризма у Београду 
а интезитет се појачава како се сезона приближава.  

 

5.3.2. Директан маркетинг 

 
Директан маркетинг је комуникација са индивидуални туристима како би се 

постигао тренутни одговор и развила дуготрајна сарадња. Остварује се преко телефона, 
мејла, директном поштом, факсом. Директан маркетинг према одабраној циљној групи је 
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врло ефикасна и делотворна метода којом се конкретан туристички производ не само 
боље пласира већ брже и боље прилагођава специфичним захтевима. Директан контакт 
са корисницима туристичког производа као што су организатори МИЦЕ, удружења 
планинара, бициклиста, једриличара, спортских риболоваца  пружа могућност стварања 
доброг пословног односа и међусобог поверења као основа дугорочне срадње у 
обостраном интересу. Овакав начин промоције је део пул стратегије којом се директно 
привлаче крајњи корисници. 

 
Директан маркетинг је и сарадња са туристичким агенцијама и организаторима 

путовања као део пуш стратегије којом се туристички програми крајњим корисницима 
промовишу и пласирају преко посредника.  

 
Стварање базе података је важан део директног маркетинга и у њу улазе сви 

туристички посредници и крајњих корисници који су боравили у Голупцу или изразили 
интересовање за поједине туристичке програме или општу понуду. Редовно 
обавештавање и рекламирање пре свега мејлом је најефикаснији метод, могу се слати 
кратке вести или укупни промотивни материјали. 

 

 

5.3.3. Односи са јавношћу 

 

Изградња добрих односа са крајњим корисницима и пословним партнерима кроз 
односе са јавношћи односно комуницирање на позитиван начин са медијима и решавање 
гласина, прича и непожељних догађаја представља део односа са јавношћу или 
популарно ПР. Дугорочни циљ успешних односа са јавношћу је позитиван однос 
потенцијалних туриста према Голупцу, бренду и појединачним туристичким производима. 
У савременом туристичком пословању улога односа са јавношћу подразумева: 

 Стварање позитивне слике о туристичком подручју и туристичким 
програмима у релевантним медијима; 

 Праћење јавног мишљења о туристичком производу кроз штампане и 
електронске медије; 

 Пружање детаљних информација туристичкој привреди и потенцијалним 
туристима; 

 Позиционирање и учвршћивањ постојеће позиције бренда; 
 Управљање кризом која прети имиџу туристичког подручја и производа; 
 Грађење добрих односа са циљним групама кроз спонзорске  и специјалне 

програме и догађаје; 
 Грађење добрих пословних односа унутар туристичке привреде и локалне 

заједнице 
 
Предности примене ПР у односу на оглашавање, односно класичну рекламу у 

медијим, далеко већа кредибилност јер репортаже нису наручене и схватају се као 
сведочење о квалитету „треће стране“ односно независно виђење. Такође, односи са 
јавношћу пружају више података и боља објашњења од било које рекламе. Приче и 
репортаже често имају и шири аудиторијум од читалаца јер се као занимљивости 
препричавају и преносе по принципу „од уста до уста“. Најзад, циљеви примене односа са 
јавношћу се могу постићи готово бесплатно уз већи утрошак времена. 

 
У примени ПР-а као промотивне технике треба мислити на могуће негативне 

последице које се огледају у недостатку контроле где, кад и како се порука преноси. 
Затим, увек постоји опасност да прича уопште не буде обајвљена, да се утопи у друге, за 
медије важније вести. 
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За потребе комуникација у оквиру односа са јавношћу потребно је формирати 
базу медија са потпуним контактима које током година сарадње треба не само ажурирати 
већ и пратити у смислу која су тачно интересовања одређених медија и квалитет 
сарадње. Пожељно је посебно формирати фото библиотеку намењену медијима као и 
збирку прича које се током године могу понудити као занимљиве репортаже. 

 
У спровођењу односа са јавношћу туристичкој дестинацији стоје на располагању 

следећи алати: 
 Односи са медијима 
 Обилазак медија 
 Вести 
 Посебни догађаји 
 Спонзорства 
 Односи са запосленима, туристичком привредом и локалном заједницом 
 Односи у локалној заједници, помоћ и доматорства 
 Интернет комуникација: блогови, rss, форуми, подкаст 
 Праћење медија и управљање кризним ситуацијама 

 
 Односи са медијима подразумевају различите облике комуникације са 

штампаним и електронским медијима. Користе се прес пакети који садрже опште 
информације о туристичкој дестинацији, ценовнике, главне туристичке производе, 
занимљиве приче, контакте, сетове фотографија у резолуцији за штампу као и највновије 
вести и труистичке програме. На интернет сајту дестинације обавезно се издваја део 
намењен новинарима који садржи прес пакет за текућу годину са најновијим вестима, 
занимљивим причама посвећеним мотивима или новим програмима за текућу годину, 
галеријом фотографија и контактом за питања новинара.  

За представнике медија се раде и промотивне туре, најчешће у циљу 
промовисања новог туристичког производа. Овакве туре морају бити професионално 
организоване, добро припремљене не само у смислу поштовања сатница и квалитета 
програма који се промовише већ и у смислу добрих пакета за новинаре (информативних и 
потребних) и прпремљеним одговорима за сва потенцијална питања. Особа која је 
домаћин мора имати искуства у вођењу група новинара, осећај за њихова интересовања и 
начин виђења туристичких мотива и садржаја 

 
 Обилазак медија се у Србији ретко ради али га је могуће спровести. 

Најчешће се спроводи према циљним групама по географској подели, обиласком локалних 
али и националних медија у циљу спровођења промотивне кампање за нове садржаје и 
програме. 

 
 Вести и обавештења се користе за редован контакт са циљном групом, 

агенцијама и медијима. На основу базе података вести се шаљу мејлом или електронским 
путем (напр. rss протоком). Шаљу се најразличитије вести попут нових програма, 
садржаја, попуста, догађања, такмичења, манифестација, сезонских цена, позива за 
посету на сајму или презентацији.  

 
 Посебни догађаји се односе на широк спектар циљне публике од малих 

интересних група до опште публике. Догађаји могу бити мала такмичења или тематске 
вечери али и велике манифестације. Свако догађање у култури, спорту, пољопривреди 
или науци и образовању се може искористити за промовисање туризма у дестинацији. 
Догађаји могу бити у туристичкој дестинацији али и у другим местима као што је напр. 
караван мимозе. Неопходно је пажљиво испланирати догађај како би се заиста анимирала 
циљна група. Такмичење школа за једриличаре, тематске вечери у напр. Београду и 
Новом Саду, научни скупови, велике манифестације и такмичења подразумевају пажљиво 
планирање садржаја како би се заинтересовала циљна група.  
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 Спонзорства се користе за везивање бренда за позитивне емоције и 
распознавање туристичке дестинације као здраве, еколошке, забавне дестинације. Могу 
се спонзорисати локалне групе или групе на националном нивоу на школским 
такмичењима, научним, образовним или културним скуповима, спортским такмичењима и 
сл. Важно је пронаћи заједнички интерес и спонзорисати догађаје који на прави начин 
анимирају циљну групу напр. Ораганизовање или одлазак на научни скуп о националним 
парковима или средњевековним тврђавама, такмичење спортских риболоваца, 
једриличара, културно уметничких друштава или спонзорство издавања одређених кувара 
или белетристике која се везује за подручје Голупца. Спонзорства могу бити у распону од 
новчаних средстава до мајица, уступања архивске грађе и фотографија, пропагандног 
материјала  и уобичајено је да сви који траже спонзоре пруже избор средстава и начина 
на који се дестинација може укључити. Неопходно је пажљиво бирати спонзорски однос 
на локалном, регионалном или националном нивоу у зависности од циљне групе којој се 
обраћа. 

 
 Односи са запосленима, туристичком привредом и локалном 

заједницом нису важни само за велике корпорације. Правилна комуникација у 
релативно малој туристичкој дестинацији је од изузетног значаја. Неопходно је изнаћи 
начин да се развој нових програма, ревитализација и унапређење туристичких садржаја, 
локалне иницијативе, могућности продаје правилно комуницирају. Савет за туризам и 
Туристичка организација у Голупцу, у овом случају имају важну улогу у изналажењу 
адекватног начина међусобног комуницирања. Могу се користи локални медији што није 
потпуно адекватно с обзиром да су они регионални, постављање информативних табли 
или периодично издавање билтена или новина, периодична дружења где се у 
неформалној атмосфери размењују мишљења и вести и деле билтени са најновијим 
вестима. Важно је изградити и неговати добре међусобне односе у локалној заједници јер 
су они основа за туристички развој. Развој туристичке дестинације и и бренда није могућ 
уколико сви учесници не разумеју своју улогу и значај. 

 
 Односи у локалној заједници, помоћ и донаторства су такође од 

изузетне важности јер се на тај начин постиже осећај заједништва унутар заједнице али и 
шире, сврха развоја туристичке дестинације али и односа са другим. Може се понудити 
бесплатан викенд, летовање или излет деци без родитеља или породицама са самохраним 
родитељима. Такође, могуће је самостално или кроз пројекте обезбедити донаторска 
средства за развој послова у домаћој радиности, књиге, играчке или спортске реквизите 
за локална насеља. Једна од могућности је и организовање донаторских вечери, 
такмичења или продајних изложби на локалном, регионалном, националном нивоу или на 
пример у Београду. Осећај бриге о другима без директне материјалне користи важно је 
како за општу слику хуманости туристичке дестинације тако и за осећај локалне 
заједнице и туристичке привреде да се у времену отуђења и опште жеље за материјалним 
стварима може изградити осећај заједништва, саосећања и односа добро суседства.  

 
 Праћење медија и управљање кризним ситуацијама је незаобилазни 

део додатних активности односа са јавношу у циљу одржавања позитивне слике 
туристичког бренда дестинације.  Што се више развија туристичка дестинациј то је 
важније праћење штампаних и електронских медија и нарочито комуникација на 
интернету кроз блогове и форуме. Нетачне информације или негативни коментари се у 
свету савремених комуникација могу проширити невероватном брзином и зато је 
правовремено реаговање од великог значаја. Спремност и планови за ефикасно деловање 
у случајевима негативних коментара је обавезан део односа са јавношћу. 

 
 Интернет комуникација: блогови, rss, форуми, подкаст. Осим 

ажурног веб сајта туристичке дестинације са редовним објављивањем вести, за ПР 
изузетно је корисна употреба електронских комуникационих сервиса. Данас се блогови 
лако постављају и не захтевају компликован познавања софтвера. Користе се и у склопу 
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сајтова дестинација како би пријатељи Голупца, туристи и запослени могли да размењују 
утиске са путовања и доживљаје са појединичних туристичких програма.  

 
Форуми могу бити у склопу сајта дестинације али и на другим сајтовима или 

постојати независно. Служе као нека врста огласне табле или место за размену мишљења 
око одређене теме, често анонимно. Могу бити врло корисни али могу представљати и 
реалну опасност за односе са јавношћу јер се могу послужити као место намерних 
штетних гласина или неозбиљних коментара. Ипак, форуми су цењени као препознат 
напор туристичке дестинације да блиско сарађује и подели искуства са својим гостима. 
Форуми се морају у својству администратора стално контролисати како би садржај био 
очишћен од неприхватљивих коментара као и да би се регавало на замерке о 
дестинацији, садржајима и програмима. 

 
Подкаст су програми који се могу користити у оквиру интернет сајта за скидање 

посебних аудио вести, музике или промотивних садржаја. RSS је интернет технологија 
намењена обавештавању о новим садржајима постављеним на веб сајт. Поруке обично 
садрже наслов, аутора, опис и линк ка страници на којој се налази пун садржај. Новинари 
али и пословни људи из туристичке бранше радо користе за њих значајне RSS јер штеде 
време потребно за претраживање интернета, новости из области и регије за коју су 
заинтересовани им се једноставно испоручују. 

 
 

5.3.4. Унапређење продаје 

 

Алати за унапређење продаје  су: 

 Промотивна продаја туристима која подразумева промотивну продају нових 
туристичких програма по нижим ценама, наградна путовања, туристички пакети за сталне 
госте.  

 Директна продаја која подразумева обилазак туристичких агенција, удружења 
и синдиката на терену као и туристима који су већ у дестинацији додатних услуга и 
садржаја. 

 Попусти се могу давати дирекним корисницима за сталност, за коришћење 
више производа или за пакет аранжмане. Агенцијама се могу понудити подстицајне цене 
или већи број гратис места у циљу подстицаја продаје или за нове туристичке садржаје 
као и сезонски подстицаји. 

 Сајмови су незаобилазни начин да се успоставе и одрже контакти са 
туристичком привредом и крајњим корисницима односно туристима.  На сајмовима се 
упознаје конкуренција, њихове цене, програми, пропагандни материјал и начин 
представљања. Учествовање на сајмови је обавезно као место сусрета, одређивања 
сопственог места у туристичкој понуди, размени идеја и контаката и као почетна станица 
за продају и промоцију сопствене дестинације.  

Самосталан наступ Голупца, у првој фази обавезан је на пролећном сајму 
туризма у Београду и евентуално Новом Саду. Концепцијски и финансијски најбољи 
наступ ће се остварити у оквиру издвојеног места на заједничком простору „Доњег 
Подунавља“. Наступ визуелно треба да прати препоруке бренда, информатори морају 
бити обучени за контакт са туристима и професионалцима, док пропагандни материјал 
минимум мора обухватити нове ценовнике и опште проспекте. Уобичајено је да сајамаски 
наступ има тему или носећи програм за сезону, визуелну везу штанда и пропагандног 
материјала, конфренцију за штампу или коктел за новинаре и пословне партнере, 
допунске програме као што су музика, игра или демонстрирање израде сувенира. На 
штанду треба да буде представљена укупна понуда Голупца са свим представницима 
туристичке привреде и комплетном понудом и програмима. За сајмове се унапред 
припремају пакети за новинаре и пословне партнере, ситни и сомболични поклони за 
посетиоце сајма, пића или посластице карактеристичне за дестинацију. Наступ на 
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сајмовима у иностранству  као што су Берлин, Будимпешта, треба планирати у оквиру 
наступа Туристичке организације Србије  и за њих је обавезна припрема пропагандног 
материјала на језику домаћина. 

 

 

 

6. Ресурси, анализа извршених активности, примена 

 

Успешан развој маркетинга туристичке дестинације зависи од сталног 
праћења и анализе појединачних активности. Савет за туризам општине Голубац има 
задатак  да, на основу података и њихове анализе, опредељује даљи развој дестинације и 
маркетинг кампању која је прати. Туристичка организација општине Голубац и 
Информативни центар који ради у њеном саставу су основни реализатори пословне 
политике маркетинга са задатком да равноправно помажу и окупљају све учеснике 
туристичког промета и да заокружен туристички производ на професионалан начин 
представљају тржишту. Туристичка организација на годишњем нивоу ради Програм рада 
и финансијски план који подразумева све маркетинг активности од општег значаја за 
наредну годину за општину Голубац као туристичку дестинацију.  

Материјални и људски ресурси потребни за спровођење маркетинга се 
обезбеђују из сопствених ресурса општине, удружених средстава свих учесника појединих 
програма, донаторских и спонзорских средстава и пројеката на које се конкурише у 
сарадњи са општином, локалним, регионалним, националним и међународним 
партнерима. Јачање људских ресурса је основа за даљи развој туризма, ефикасније 
коришћење материјалних средстава, јачање ПР-а тј. односа са јавношћу и бољег односа 
према госту као и укупно јачање бренда. Уложена материјална и новчана средства не 
могу имати одрживе резултате уколико се упоредо не спроводи едукација и обука свих 
учесника туристичког програма. 

 

 

 

6.1. Буџет и анализа 

 

Планирање активности и потребна средства за њихову реалузацију у оквиру 
развоја маркетинг плана на општинском нивоу део је активности Туристичке организације 
Голупца. Анализа и праћење ефеката појединих активности је услов за прилагођавање и 
и ефикасно вођење маркетинг кампање. Ефекти кампање се, осим повећања туристичког 
промета и зараде, прате низом других важних параметара. 

Медији – Прати се број објављивања на телевизији радију и у штампаним 
медијим, идентификују се медији и новинари који су објавили највише чланака и 
анализирају се садржаји репортаже. Упитницима на терену су провера преко којих извора 
су гости добили информације о Голупцу како би се појачала кампања према медијима који 
су најефикаснији. Важно је пратити и захтеве појединих медија и новинара у циљу 
унапређења садржаја прес-пакета као и успоставити добре односе са представницима 
медија. Обавезно треба правити годишње базе података са објављеним вестима и 
репортажама као и адресаре новинара уз напомене о садржају и броју објављивању. 

Интернет – Упоређује се садржај веб сајта Голупца са другим дестинацијама, 
број и структура туриста који су информацију добили преко веб портала, број и структура 
корисника RSS (медији, пословни партнери и индивидуални корисници), анализирају се 
упитници уколико су постављени, број и врста захтева за додатне информације, 
појављивање Голупца на социјалним мрежама као и ажурност интернет сајта. 
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 Штампани матријали – На основу анализе упитника прати се корисност 
података, дизајн и садржај се упоређују са конкурентским материјалима. Прати се и број 
захтева за појединим материјалима на сајмовима, у информативним центрима и 
агенцијама.  

Сајмови – Прати се број посетилаца штанда (агенција, медија и новинара као и 
појединачних гостију), број датих интервјуа и објављивања у медијима, број и врста 
подељених материјала, број и садржај захтева за информацијама и програмима, 
коментари на укупну презентацију. Прави се база података наступа са фотографијама, 
прикупљеним подацима, успостављеним контактима и коментарима који треба да послуже 
унапређењу наредних наступа дестинације. 

Буџет промотивних средстава је дат оквирно јер се тиражи прилагођавају 
интезитету кампање. Начин на који се материјал дистрибуира, коме и у ком временском 
периоду и накнадни контакти и анализе су саставни део маркетинга без кога нема сврхе 
ни израда промотивних средстава. За општа пропагандна средства најбоље је користити 
сопствена средства и евентуално средства из пројеката како би остао јасан фокус на 
општу поруку дестинације. Неопходно је део сувенирског програма издвојити за 
промотивне сврхе. Пропагандна средства намењена општој пропаганди издаје Туристичка 
организација општине Голубац у циљу равноправног представљања свих учесника 
туристичког промета кроз опште податке напр. укупан бој лежајева у приватном смештају 
по појединим категоријама, распон цена од најниже до највише. 

Буџет израде промотивних средстава на годишњем нивоу, приоритети су означени 
црвеном звездицом (*): 

 

Врста тираж намена Извори 
средстава 

цена 

* Општи проспект, 1 стр. 
пресавијено 

3000 Бесплатна 
дистрибуција 

Сопствена, из 
пројеката 

~ 550 € 

Проспект туристичких 
аранжмана 

3000 Бесплатна 
дистрибуција 

Сопствена, из 
пројеката 

~ 550 € 

Тематски проспект, смештај и 
ресторани 

3000 Бесплатна 
дистрибуција 

Сопствена, из 
пројеката 

~ 550 € 

Тематски проспект, ризница 3000 Бесплатна 
дистрибуција 

Сопствена, из 
пројеката 

~ 550 € 

Тематски проспект, спорт, 
рекреација 

3000 Бесплатна 
дистрибуција 

Сопствена, из 
пројеката 

~ 550 € 

Тематски проспект, тврђава 3000 Бесплатна 
дистрибуција 

Сопствена, из 
пројеката 

~ 550 € 

Тематски проспект, 
национални парк 

3000 Бесплатна 
дистрибуција 

Сопствена, из 
пројеката 

~ 550 € 

Тематски проспект, 
манифестације и такмичења 

3000 Бесплатна 
дистрибуција 

Сопствена и 
спонзорска 

~ 550 € 

* Информатори и ценовници, 
1 стр. пресавијено 

3000 Бесплатна 
дистрибуција 

Сопствена ~ 550 € 

* Памафлети и програми 
појединачно за 
манифестације, такмичења, 

7000 Бесплатна 
дистрибуција 

Сопствена и 
спонзорска 

~ 200 € 
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спортски и културни 
догађаји, А5 или 100x200мм 

* Сезонска туристичка 
понуда Голупца на компакт 
диску 

1000 Бесплатна 
дистрибуција 

Сопствена и 
удружена 
турист. 
привреда 

~ 350 € 

Насловне стране и налепнице 
за компакт дискове 

2000 Бесплатна 
дистрибуција 

Сопствена ~ 300 € 

* Текстови и фотографије 
Голупца за новинаре на 
компакт диску 

300 Бесплатна 
дистрибуција 

Сопствена ~ 150 € 

* Сајмови минимум Београд- 
закуп штанда, опрема, 
трошкови превоза и смештаја 

1 Промоција Сопствена и 
удружена 
турист. 
привреда 

~ 2000 
€ 

* Дигитална штампа за 
градске огласне табле за 
манифестације, догађања и 
такмичења 

20 Најава и реклама Сопствена 
средства, 
спонзори и 
донатори 

~ 1200 
€ 

* Дигитална штампа за 
банере и самоносеће 
конструкције 

10 Најава и реклама Сопствена и из 
пројеката 

~ 400 € 

* Ажурирање интернет сајта недељн
о 

Промоција Сопствена ~ 550 € 

* Преводи (годишњи 
промотивни материјал, 
интернет сајт, 
коресподенција, 

25 стр Промотивни и 
комерцијални 
материјали 

Сопствена ~ 250 € 

* Професионална израда 
фотографија 

50 Промотивни и 
комерцијални 
материјали 

Сопствена ~ 250 € 

* База података, 
фотографије, текстови из 
медија 

1 Интерна 
употреба 

Сопствена, из 
пројеката 

~ 100 € 

* Упитници за испитивање 
тржишта 

5000 Интерна 
употреба 

Сопствена, из 
пројеката 

~ 200 € 

 

Буџет израде промотивних средстава периодично, према потреби једном у 
неколико година, приоритети су означени црвеном звездицом (*): 

Врста тираж намена Извори 
средстава 

цена 

*Општи проспект до 34 стр. 1000 Бесплатна 
дистрибуција 

Сопствена, 
реклама 

~ 2500 € 
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Буџет едукативних програма: 

 

Врста и теме Бр. особа Статус Извори 
средстава 

Цена 

*Курс за лиценциране водиче 4 Незапослени Сопствена и 
из пројеката 

~ 4000 € 

*Туристичке мапе Голупца и 
колине са уцртаним шетним 
стазама, формат Б2 

2000 Основна за 
продају, мањи део 
за промоцију 

Сопствена, 
реклама 

~ 2500 € 

*Водичи 1000 Исто као мапе Сопствена, 
реклама  

~ 3500 € 

*Монографија Голупца 1000 Исто као мапе Сопствена, 
реклама 

~ 5500 € 

Монографија Голубачке тврђаве 1000 Исто као мапе Сопствена, 
реклама 

~ 5500 € 

Монографија националног парка 
Ђердап 

1000 Исто као мапе Сопствена, 
реклама 

~ 5500 € 

* Презентација Голупца на 
компакт диску, флеш 

1000 Исто као мапе Сопствена, 
реклама 

~ 2000 € 

Презентација Голубачке тврђаве 
на компакт диску 

1000 Исто као мапе Сопствена, 
реклама 

~ 2000 € 

Презентација Националног 
парка Ђердап на компакт диску 

1000 Исто као мапе Сопствена, 
реклама 

~ 2000 € 

* Разгледнице, различити 
мотиви,  x 4 

4000 Бесплатна 
дистрибуција и 
продаја 

сопствена ~ 400 € 

Постери, различити мотиви,  
x 4 

1000 Бесплатна 
дистрибуција и 
продаја 

сопствена ~ 1200 € 

* Папир за увијање, табак 2000 Бесплатна 
дистрибуција и 
продаја 

сопствена ~ 200 € 

* Папирне кесе 3000 Бесплатна 
дистрибуција и 
продаја 

сопствена ~ 500 € 

* Луксузне кесе 1000 Бесплатна 
дистрибуција и 
продаја 

сопствена ~ 1200 € 

* Фото библиотека на компакт 
диску по областима 

1 База података Сопствена и из 
пројеката 

~ 400 € 

* Самоносеће конструкције за 
банере 

4 Најава и реклама Сопствена и из 
пројеката 

~ 150 € 

City Light табле 6 Најава и реклама Сопствена и из 
пројеката 

~ 4000 € 
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*Однос према госту 30 Запослени у ТО и 
туристичкој приреди 

Сопствена и 
из пројеката 

~ 4000 € 

*Аниматори 4 Незапослени Сопствена и 
из пројеката  

~ 2000 € 

*Информатори 10 Незапослени Сопствена и 
из пројеката 

~ 2000 € 

*Пословна коресподенција, 
савремена туристичка комуникација 

30 Запослени у ТО и 
туристичкој приреди 

Сопствена и 
из пројеката 

~ 1300 € 

Концепција, садржај и дизајн 
савремених пропагандних 
средстава  

30 Запослени у ТО и 
туристичкој приреди 

Сопствена и 
из пројеката 

~ 1300 € 

Савремени сувенир-дизајн, 
употреба етно, културних, 
еколошких и историјских мотива 

20 Запослени у ТО, 
туристичкој приреди 
и домаћој радиности 

Сопствена и 
из пројеката 

~ 1300 € 

Обука домаћина у сеоским 
домаћинствима са екскурзијом 

15 Сеоска домаћинства Сопствена и 
из пројеката 

~ 4000 € 

Обука домаћина у приватном 
смештају са екскурзијом 

30 Приватан смештај Сопствена и 
из пројеката 

~ 4000 € 

Организација и маркетинг 
манифестација и догађања са 
екскурзијом 

10 Запослени у ТО, 
уружењима и 
организацијама 

Сопствена и 
из пројеката 

~ 4000 € 

 

Буџет интерног маркетинга: 

 

Врста Бр.  Сврха Извори 
средстава 

Цена 

Коктел и годишње награде за 
најлепше двориште, најбољи 
сувенир, најуслужнијег домаћина и 
најбољег туристичког радника 

1 Подстицај квалитета 
туристичког производа 
и развоја бренда 

Сопствена 
средства и 
пријатељи 
Голупца, 
спонзори 

~ 2000 € 

Огласне табле  6  Информисање локалног 
становништва и туриста 

Сопствена 
средства и из 
пројеката 

~ 4000 € 

Билтени и обавештења 12 Информисање локалног 
становништва и 
туристичке привреде 

Сопствена 
средства и из 
пројеката 

~ 2000 € 

Неформални састанци и дружења 
локалних туристичких радника, ТО 
и савета за туризам 

8 Развој бренда, 
подстицај квалитета и 
сарадње 

Сопствена 
средства 

~ 300 € 

Сезонска дружења и размена 
мишљења и искуства туристичких 
радника региона  

2-4 Подстицај квалитета, 
размена искуства и 
сарадње у развоју 
турзма региона 

Удружена 
средства 

~ 400 € 

     

 



88 

 

6.2. Примена, носиоци и календар активности 

 
Маркетинг план општине Голубац је основа дугорочног и целовитог система 

развоја туризма који подразумева усклађен рад и равноправан однос свих учесника 
туристичке привреде и локалне заједнице у циљу развоја Голупца као туристичке 
дестинације. Развој локалне заједнице као туристичке дестинације зависи од спремности 
свих учесника, од туристичке привреде до управе и житеља, да разумеју и заједнички 
граде бренд (робну марку) и туристички производ на основу принципа маркетинга и 
односа према госту. Да би то било могуће у Голупцу је формиран Савет за туризам који, 
као саветодавно тело треба да окупи представнике свих заинтересованих страна и да на 
основу података и анализа Туристичке организације Голупца дугорочно и на годишњем 
нивоу одређује приоритете у развоју.  

 
Туристичка организација као јавна установа припрема годишњи план рада чији је 

саставни део израда и спровођење годишњег маркетинг плана, повезује и усклађује 
активности свих учесника у његовој реализацији, прикупља и анализира анкете и 
статистичке податке и предлаже усклађивање активности, развија туристичке програме, 
водичку и информативну службу. 

 
Годишњи  календар активности: 

ЈАНУАР 

Припреме за 
сајам 

Договор за наступ на сајму туризма у Београду са локалним и 
регионалним учесницима, концепција сајма, прикупљање података и 
материјала за израду пропагандног материјала и прес пакета, 
припрема програма излета и туристичких аранжмана. 

ПР Вести за новинаре- статистички подаци за претходну годину, 
репортаже са прославе Нове године, фотографије, најава догађања у 
јануару.  Интернет: Постављање нових садржаја минимум 1 недељно: 
вести, статиситка, занимљивости, најава догађања, фотографије или 
са протеклих догађања или зимски пејзажи. 

Штампа Прикупљање цена, програма, садржаја, фотографија и израда 
концепције за промотивне материјале (ценовници и информатори, 
проспекти, флајери најаве главне манифестације, понуде на компакт 
дисковима и сл.). Припрема за дигиталну штампу за банере за сајам, 
одабир фотографија и слогана. 

Манифестације Прослава православне Нове Године, Лов на шакала, Светосавски бал. 

Упитници, базе 
података, 
статистика 

Израда фотографија за фото библиотеку са манифестација, 
прикупљање статистичких података туристичког промета и података 
са манифестација, анкете.  

ФЕБРУАР 

Сајам Слање позива новинарима и пословним партнерима за посету на сајму 
(мејл), учествовање на сајму у Београду.  

ПР Постављање вести на веб портал, свакодневно у време трајања сајма 
са фотографијама, репортаже са манифестација, интезивни контакти 
са медијама, пословним партнерима и туристима током сајма. 
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Штампа Штампање пропагандног материјала, израда компакт дискова са 
понудом за текућу годину, дигитална штампа. 

Манифестације Ловачки сусрет са вуком, Продајна изложба меда,вина и сувенира, 
Прослава Св. Трифуна, Дан заљубљених. 

Упитници, базе 
података, 
статистика 

Израда фотографија за базу података, интезивно прикупљање подата 
и анкета на сајму, прикупљање пропагандног материјала и програма 
других дестинација ради упоређења и анализе. 

МАРТ 

Припрема 
сезоне 

Састанак са Саветом за туризам и туристичким радницима о протеклом 
сајму и наступајућој сезони, кампања уређења и чишћења дестинације 
са свим учесницима туристичког промета и локалном заједницом, 
постављање информативних табли и почетак локалног информисања. 

ПР Постављање вести на веб портал, контакти са новинарима и 
пословним партнерима са сајма (утисци, додатне информације, 
захвалност за интересовање и сл.).  

Едукације Спровођење основних едукација напр. однос према госту, сваке године 
едукације обнављања вештина. 

Манифестације Прослава 8 марта 

Упитници, базе 
података, 
статистика 

Израда фотографија за фото библиотеку са манифестација, 
прикупљање статистичких података туристичког промета и података 
са манифестација, анкете. 

АПРИЛ 

Припрема 
сезоне 

Кампања уређења и чишћења дестинације са свим учесницима 
туристичког промета и локалном заједницом, припрема и набавка 
сувенира, расподела општег пропагандног материјала угоститељима, 
отварање Информатиног центра. 

ПР Промотивне туре за новинаре и пословне партнере као најава сезоне, 
редовно ажурирање веб сајта, живописне галерије слика са такмичења 
села и ускрса, подсећање пословних партнера на аранжмане у мају. 

Едукације Специфични едукативни програми за напр. бармене, куваре, народну 
радиност, сувенире, интернет програми (блогови, твитер, сајт). 

Манифестације Сусрети села, Ускрс (осликавање јаја, донаторске манифестације, 
изложбе...). 

Упитници, базе 
података, 
статистика 

Редовна прикупљања података, израда фотографија, анализа података 
и сугестија добијених на сајму у циљу побољшања понуде. Праћење 
долазака у викенд насељима у циљу њиховог правовременог 
укључења у информативне и пропагандне активности, расподела 
упитника за госте. 

МАЈ 

Туристичка Пролећни аранжмани: Рекреативни викенди, Романтично пролеће ... 
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сезона Школе једрења, Излети, шетње бродом, посете кружних тура и 
екскурзија. Састанак са Саветом за туризам и туристичком привредом у 
циљу последњих припрема и договора за летњу сезону. 

ПР Редовно ажурирање веб сајта, најаве догађања и аранжмана у мају, 
репортаже за новинаре, промотивна посета некој од манифестација 
или викенда за новинаре и пословне партнере (једна до три особе). 

Манифестације Првомајски празници, Државно првенство у једрењу, Школски крос 
РТС, Традиционални марш извиђача. 

Упитници, базе 
података, 
статистика 

Редовна прикупљања података, израда фотографија, анализа. Почетак 
обраде анкета, нарочито примедби, сугестија и похвала у циљу 
правовременог подешавања програма, инфраструктуре, услуга, 
информисања и пропагандних активности. 

ЈУН 

Туристичка 
сезона 

Интезиван рад Информативног центра и водичке службе, издавање 
реквизита за рекреацију. Уколико је потребно промотивни аранжмани 
са мањим ценама у циљу потстицаја долазака у предсезони.  

Штампа Коначно дефинисање програма Сајам Дунава од 15. јула-15. августа, 
штампа памфлета са програмом, припрема дигиталне штампе и 
штампе великих формата. 

ПР Редовно ажурирање веб сајта, најаве догађања и аранжмана у јуну, 
репортаже за новинаре, мејл вести за медије и пословне партнере. 
Редовно информисање преко локалних медија, билтена и 
информативних табли. 

Манифестације Савезна изложба паса свих раса, Етно-фестивал Златни пек, Фестивал 
Влашко коло Тројица. 

Упитници, базе 
података, 
статистика 

Редовна прикупљања података, израда фотографија, анализа. 
Праћење података и анкета нарочито екскурзија и бициклиста. 
Прикупљање старих рецепата националне кухиње, старих 
фотографија, прича, легенди, мустри, обичаја...  

ЈУЛ 

Туристичка 
сезона 

Интезиван рад Информативног центра и водичке службе, издавање 
реквизита за рекреацију. Дистрибуција пропагандног материјала 
туристичкој привреди. Организација манифестација. 

ПР Најава летње манифестације Сајам Дунава и израда посебног веб 
саајта или посебних страна на туристичком сајту. Редовно ажурирање 
веб сајта, најаве догађања и аранжмана у јулу, репортаже за 
новинаре, мејл вести за медије и пословне партнере. Редовно 
информисање преко локалних медија, билтена и информативних 
табли. 

Манифестације Отварање Сајма Дунава у Усју на рибарском поселу, Етно сабор, етно 
двориште и избор етно девојке -Вече народне музике, Голубачки 
котлић, Дечији карневал, Рок цонцерт.  

Упитници, базе 
података, 

Редовна прикупљања података, израда фотографија, анализа. 
Праћење података и анкета нарочито посета манифестацијама и 
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статистика викенд насељима Усје и Винци. Праћење нових програма и обилазака 
(шетне стазе, обиласци манастира и тврђаве) и обилазака бродом.  

АВГУСТ 

Туристичка 
сезона 

Интезиван рад Информативног центра и водичке службе, издавање 
реквизита за рекреацију. Дистрибуција пропагандног материјала 
туристичкој привреди. Организација манифестација. 

ПР Најаве појединачних програма летње манифестације Сајам Дунава. 
Редовно ажурирање веб сајта, најаве догађања и аранжмана у августу, 
репортаже за новинаре, мејл вести за медије и пословне партнере. 
Редовно информисање преко локалних медија, билтена и 
информативних табли. 

Манифестације Аласко посело у Винцима и маскенбал, Међународна кајакашка регата, 
Камп седеће одбојке и једрења, Куп Голупца и државно првенство у 
једрењу, Такмичење угоститеља Голупца, Сајам мале привреде и 
завршетак Сајма Дунава, Књижевно вече песници о Дунаву, Избор за 
Мис Голубачки град. 

Упитници, базе 
података, 
статистика 

Редовна прикупљања података, израда фотографија, анализа. 
Праћење података и анкета нарочито посета манифестацијама и 
викенд насељима Усје и Винци. Праћење нових програма и обилазака 
(шетне стазе, обиласци манастира и тврђаве) и обилазака бродом. 

СЕПТЕМБАР 

Туристичка 
сезона 

Појачана кампања са попустима за пост сезону, усмереност ка 
слободним паровима свих годишта и групама пријатеља, екскурзије. 
Рад Информативног центра и водичке службе, издавање реквизита за 
рекреацију. 

Сајам Припрема и договори за сајам у Новом Саду, прикупљање цена за 
сезону јесен зима, манифестација и догађања, штампа ценовника и 
информатора и израда компакт дискова са туристичком понудом. 

ПР Најава туристичке сезоне јесен-зима, слање мејлова са ценовницима и 
информаторима, редовно ажурирање сајта, занимљиве приче и 
репортаже за новинаре. 

Манифестације Тематски програми за викенде  

Упитници, базе 
података, 
статистика 

Редовна прикупљања података, израда фотографија, анализа. 
Праћење података и анкета, посебно екскуризаја и излетника. 

ОКТОБАР 

Туристичка 
сезона 

Појачана кампања са попустима за пост сезону, усмереност ка 
слободним паровима свих годишта и групама пријатеља, екскурзије и 
пословни туризам. Рад Информативног центра и водичке службе, 
издавање реквизита за рекреацију. 

Сајам Учешће или само посета сајму туризма у Новом Саду, дистрибуција 
материјала на самосталном штанду или преко регионалног или 
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националног штанда ТОС-а. Разговори са медијима и пословним 
партнерима.   

ПР Дистрибуција прес пакета, посета сајму, редовно ажурирање сајта, 
подсећање медија и агенција на подељене пропагандне материјале.  

Манифестације Дани смуђа, мањи тематски програми  

Упитници, базе 
података, 
статистика 

Редовна прикупљања података, израда фотографија, анализа. 
Праћење података и анкета.  

НОВЕМБАР 

Туристичка 
сезона 

Појачана кампања са попустима за пост сезону, усмереност ка 
слободним паровима свих годишта и групама пријатеља, излети и 
пословни туризам.  Рад Информативног центра и водичке службе, 
издавање реквизита за рекреацију. Најава за прославу Нове Године. 

Припрема 
наредне 
сезоне 

Анализа протекле сезоне, статистике, података маркетинга и ПР као и 
анкета и на тој основи израда плана рада и фнансијског плана за 
наредну годину. Радионице ТО и Савета за туризам са туристичком 
привредом у циљу формирања нових програма, догађања и 
манифестација и унапређења постојећих. Одређивање изградње и 
реконструкције туристичких атракција и инфраструктуре у наредној 
години. Предлози приоритетних пројеката и едукација. 

ПР Редовно ажурирање сајта, репортаже о најбољим излетима и 
догађајима протекле сезоне, галерије најзанимљивијих фотографија 

Манифестације Мањи тематски програми током викенда напр. дани посне хране 

Упитници, базе 
података, 
статистика 

Редовна прикупљања података, израда фотографија, анализа. 
Праћење података и анкета. 

ДЕЦЕМБАР 

Туристичка 
сезона 

Припрема дочека Нове Године и Божића. 

Припрема 
наредне 
сезоне 

Радионице и састанци Савета за туризам, ТО и туристичке привреде, 
институција и удружења у циљу унапређења туристичког производа, 
детаљна анализа протекле сезоне. 

ПР Редовно ажурирање сајта, позиви за прославу Нове Године, честитке 
медијима и пословним партнерима (поштом или мејлом), локална 
признања и коктел за крај сезоне у Голупцу. 

Манифестације Изложба и дегустација посне хране, прослава Нове Године. 

Упитници, базе 
података, 
статистика 

Редовна прикупљања података, израда фотографија, анализа. 
Праћење података и анкета.  
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Годишњи маркетинг план спроводи Туристичка организација у чијем је саставу 
Туристички информативни центар, на основу одлука Савета за туризам. Туристичка 
организација непрекидно, током целе године ради на односима са јавношћу (ПР), 
испитивању тржишта и анализи података, ради на односима према госту и координацији 
са туристичком привредом и локалном заједницом. Ове активности су кључне, на основу 
њих се одлучује о приоритетима у развоју туристичких програма, туристичких атракција и 
инфраструктуре као и пројектима за које се конкурише. 

 
Материјална средства за реализацију маркетинг плана одређују колико је учешће 

ПР активности као нај јефтинијег вида промоције. Трошкови су мањи и ефикасније се 
користе сви ресурси уколико сви прихвате одреднице бренда, удруже средства у 
заједнички пропагандни материјал (напр. ценовнике и информаторе, манифестације и 
сл.), учествују у едукацијама, сарађују и спроводе принципе односа према госту, 
испитивање тржишта и прикупљање статистичких података. 
 
 
ЗАКЉУЧАК: 

 
Без примене маркетинга развој туристичке дестинације није могућ. Најчешће 

грешке у примени маркетинга су: 
 Претпоставка да се унапред зна шта гости желе што за последицу има не 

рентабилне програме и инвестиције.  
 Друга уобичајена грешка је, да сваки угоститељски објекат третира друге 

туристичке објекте као директну конкуренцију и опасност за сопствени 
посао. Искуство развијених туристичких дестинација јасно показује да два 
или три ресторана један уз други боље раде него усамљен објекат. Објекти 
се стратешки позиционирају једни до других како би користили ефекат 
прелива. Осим тога, коректност, узајамно поштовање и заједнички напори 
за унапређење туристичке дестинације сваки гост препознаје. Одмор је 
релаксирајући, забаван доживљај. 

 Игнорисање препорука бренда и форсирање сопственог независног 
идентитета који се без разлога и смисленог основа форсира, различитост 
ради различитости.  

 Недовршени пројекти су идеалан начин да гости оду у другу дестинацију. 
Ако се промовише нова плажа она мора бити уређена, обележена, 
опремљена основном инфраструктуром. Ако се промовише посета 
Голубачке тврђаве онда мора бити урађена бар прва фаза реконструкције 
односно, уређен паркинг, пријемни простор са мобилијаром (клупе, корпе 
за отпатке, осветљење), јавни тоалет, инфо пункт и информатор, 
сувенирница, информативне табле и евентуално киоск брзе хране.  

 Нестручна радна снага у туристичким објектима је озбиљан недостатак. 
Конкуренција у туризму је изразито јака са високим квалитетом и 
умереним ценама. Успешан туристички производ се издваја по 
оригиналности и квалитету услуге односно квалитету односа према госту.  
Идеално је стартовати са стручном радном снагом а затим радити обавезне 
годишње едукације. Рад у туризму се разликује од рада у другим 
привредним гранама по томе што је сваки запослени, осим основног 
занимања, уједно и ПР и продавац.  У едукације треба укључити, кад год је 
то могуће, радне посете успешним дестинацијама јер су практична настава 
и лични доживљај најефикаснији метод учења и усвајања нових вештина. 

Одрживост маркетинг плана, развој туристичких производа и брендирање Голупца 
као туристичке дестинације зависиће од стручних капацитета локалне заједнице, 
спремности да се усвоји принцип сталне едукације и заједничког рада на развоју туризма. 
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Одлука о приоритету у развоју програма, инфраструктуре, конкурса за пројекте, 
туристичких мотива треба доносити на основу захтева тржишта. Због тога је важно 
озбиљно схватити однос према госту, континуирано анкетирање и статистичко праћење 
туристичког промета како у Голупцу тако и у регији. Упоредо са припремама за 
инвестициона улагање треба започети са развојем постојећих производа и услуга за 
циљне групе које годинама долазе у Голубац као што су бициклисти, екскурзије и 
излетници и викендаши, риболовци и кратки одмори.   

 


