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1. Увод 

 

Програм развоја туризма и културе Градске општине Земун за период 2018 - 2021 

дефинише стратешке правце развоја земунске туристичке и културне индустрије, као и 

циљеве и активности које треба реализовати у наредне три године, како би Градска 

општина Земун постала препознатљива туристичка и културна дестинација, са 

квалитетном и конкурентном туристичком понудом у Београду, Србији и региону. 

 

Циљ израде овог документа је стварање услова за дугорочан, одржив и конкурентан  

развој туризма и културе, који ће моћи да одоли и одговори будућим трендовима у 

туризму и култури.  

 

Градска општина Земун препознала је туризам као привредну грану која се најбрже 

развија, а која је важан покретач економског развоја. Скоро да не постоји област која се 

не може повезати са туризмом, а специфичност туризма је да се његовим развојем 

директно развијају и остале привредне гране, али и побољшава животни стандард 

грађана у локалној заједници. 

Израда овог документа и његова примена дају полазни основ и допринос у реализацији 

стратешких циљева општине, који се односе на развој туризма и културе и који су 

дефинисани Стратегијом развоја Градске општине Земун за период 2018-2023. 

 

На систематичан начин прикупљени су и обрађени подаци и информације и захваљујући 

процени, израђена је SWOT анализа, одређени општи и специфични циљеви, као  и мере 

и активности, које се у складу са њима морају спровести.   

Имајући у виду разноврстан природни амбијент, туристичке и културне потенцијале, 

задатак свих носилаца туристичког развоја у локалној заједници је да их максимално 

искористе, као предност и предуслов за стварање атрактивне туристичке дестинације. 

 

Програмом је јасно дефинисана туристичка и културна понуда и нови туристички 

производи које треба развити, као услов за учествовање на туристичком тржишту, што 

подразумева активно учешће и умрежавање свих носилаца активнoсти на пољу туризма 

и културе, како би се испланирали и створили услови за атрактиван амбијент, а самим 

тим и повећао број страних и домаћих туриста. 

 

Програмом је представљен такав концепт развоја туризма и културе, који не деградира 

туристичке и културне потенцијале, а у потпуности уважава принципе заштите животне 

средине и потребе туриста. 

 

Кључни закључци и предлози 

 

Према класичној дефиницији, произашлој из размишљања Крапфа и Хунзикера, као 

првих модерних теоретичара туризма, модификованој и прихваћеној 1971. године, од 

стране Међународног удружења научних експерата за туризам, туризам је скуп односа и 

појава везаних за кретање и потрошњу изван места сталног боравка, а у циљу задовољавања 
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рекреативних и културних потреба. Сходно томе, Програм ће представити предлоге за 

боље искоришћавање ресурса, могућности за бржи општи и привредни развој, 

удруживање свих заинтересованих страна, сарадњу са научним сектором и повећање 

учешћа туризма у стопи  БДП ГО Земун. 

 

Програм развоја туризма и културе ће одредити правце даљег економског развоја 

туристичког и културног сектора у Градској општини Земун, као једну од кључних 

претпоставки економског развоја, те ће његово спровођење довести до задовољавања 

потреба туриста, предузетника и локалне заједнице. 

 

При планирању Програма развоја туризма и културе Градске општине Земун, 

осмишљени су атрактивни садржаји који ће утицати на равномернију и већу посећеност 

током сва четири годишња доба, продужење дужине боравка гостију и њихову већу 

потрошњу.  

 

Транзитни путници и излетници биће мотивисани да продуже време свог боравка и да 

бар једном преноће, а туристи који бораве једну ноћ анимирани атрактивнијом и 

разноврснијом понудом излета, како би продужили боравак на подручја Градске 

општине Земун. 

 

Стална едукација носилаца активности у туризму побољшаће квалитет понуде и 

допринеће креирању више локалних тематских рута (стаза), заснованих првенствено на 

природном и културном наслеђу. 
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2. Циљеви Програма 

 

Савремена кретања у туризму дефинишу потребу туриста за боравком и активностима у 

окружењу које посећују. Дефинисање паметног и одрживог приступа у развоју туризма, 

заснованог на ефикасном управљачком механизму, би требало да обезбеди инструменте 

којима ће се туризам развијати као неодвојиви део окружења, са неутралним ефектима 

по окружење локалног становништва, кроз задовољавање потреба и очекивања туриста. 

 

Имајући у виду савремена кретања, као и оквире дате у кровним стратешким 

документима, општи циљ Програма је: 

Успостављен и у потпуности функционалан, одговоран и одржив систем 

развоја туризма и културе у Градској општини Земун, који задовољава 

потребе туриста, туристичке привреде и локалне заједнице. 

 

Специфични циљеви Програма су: 

1. Унапређење туристичке и културне инфраструктуре 

2. Развој и унапређење туристичке и културне понуде ГО Земун 

3. Изградња (стварање) и промоција туристичког и културног бренда Земуна 

 

Специфични циљеви програма су усклађени са приоритетима и мерама дефинисаним у 

Стратегији развоја ГО Земун за период 2018-2023. Како би се ови циљеви у потпуности 

реализовали, потребно је спровести њихову операционализацију и детаљно планирање. 

Овај Програм дефинише приоритете и мере које је неопходно спровести како би се 

остварили сви специфични циљеви Програма. Дефинисане мере се не могу посматрати 

изоловано од осталих приоритета, мера и активности. Стратегија имплементације 

појединачних мера је детаљно разрађена у појединачним, тематски груписаним 

поглављима у Програму. 

  

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1. Унапређење туристичке и културне инфраструктуре 

П 1.1. Побољшање квалитета туристичке и културне инфраструктуре 

 М 1.1.1. Комунално и инфраструктурно опремање дестинације 

 П 1.2 Развој јавно-приватног партнерства и других облика развоја дестинације 

  М 1.2.1. Развој понуде пројеката јавно-приватног партнерства 

  М 1.2.2. Промоција пројеката јавно-приватног партнерства 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2. Развој и унапређење туристичке и културне понуде ГО Земун 

 П 2.1. Развој и унапређење туристичких  производа у ГО Земун 

  М 2.1.1. Развој  производа Пословни туризам и MICE 

  М 2.1.2. Развој  производа Градски одмори 

  М 2.1.3. Развој  производа Догађаји - манифестације 

  М 2.1.4. Развој  производа Специјални интереси 

  М 2.1.5. Развој производа Наутички туризам 
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 П 2.2. Заштита, очување, валоризација и презентација културне баштине 

  М 2.2.1. Обезбеђивање простора за Културни центар 

М 2.2.2. Унапређење културне понуде Земуна подршком иницијативама 

цивилног сектора  

М 2.2.3. Заштита, очување, валоризација и презентација културне баштине 

 П 2.3. Унапређење система подршке за развој и спровођење туристичких активности 

у ГО Земун 

  М 2.3.1. Активирање туристичких ресурса Земуна 

  М 2.3.2. Формирање Туристичког информативног центра 

  М 2.3.3. Унапређење капацитета запослених на пословима подршке развоју 

туризма 

М 2.3.4. Умрежавање заинтересованих страна у туризму - развој туристичког 

и културног кластера Земуна 

  М 2.3.5. Унапређење система квалитета услуга и активности 

  М 2.3.6. Подизање нивоа еколошке свести 

  М 2.3.7. Подршка иницијативама јавно-приватног партнерства у погледу 

социо-економских функција туризма 

  М 2.3.8. Унапређење културне понуде Земуна подршком иницијативама 

цивилног сектора 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3 - Изградња (стварање) и промоција туристичког и 

културног бренда Земуна 

 П 3.1. Развој туристичког и културног бренда Земуна 

  М 3.1.1. Развој туристичке и културне стратегије брендирања Земуна 

  М 3.1.2. Развој визуелног идентитета Земуна 

 П 3.2. Промоција туристичког и културног бренда Земуна 

М 3.2.1. Развој плана промоције дестинације 

М 3.2.2. Унапређење система информисања о туристичкој понуди Земуна 

М 3.2.3. Спровођење промотивних активности – интегрисане маркетинг 

комуникације 

М 3.2.4. Брендирање манифестација и других културних садржаја у Земуну 

 

Реализацијом општих и специфичних циљева постиже се: 

 Подстицање привредног раста и квалитета живота у локалној заједници 

(отварање нових радних места и запошљавања); 

 Повећање удела туризма у БДП; 

 Обезбеђивање заштите и интегрисаног управљања природним и културним 

ресурсима, што је у интересу одрживог развоја туризма; 

 Раст домаћег туристичког промета; 

 Задовољство туристичких потрошача (туриста) и заштита културно-историјске 

баштине и природног окружења уз очување животне средине и минимизирање  

свих видова загађења. 
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Концепција одрживог развоја је основна претпоставка у управљању туристичком и 

културном делатношћу, која ће омогућити да се задовољавају потребе туриста као 

носилаца тражње и туристичких области као носилаца понуде. Туризам заснован на 

економски одрживим основама је одговоран туризам који обезбеђује стицање зараде, 

отварање нових радних места и који се пријатељски односи према локалном 

становништву, природној и културној баштини, што је и став Светске туристичке 

организације и Програма УН за животну средину. 

Индикатори за достизање одрживости туризма су: економски ефекти туристичког 

привређивања у локалној заједници, степен задовољства туриста квалитетом услуга  и 

капацитета, степен очуваности природног и културног идентитета локалне заједнице и 

стање животне средине. 

 

Конкурентност туристичке дестинације заснива се на ставу да је осећај који туриста 

стекне у туристичкој дестинацији основни производ у туризму. Конкурентност 

подразумева способност да се повећа туристичка потрошња, да се привуче више туриста 

којима ће се обезбедити задовољства која се памте и да се то чини на профитабилан 

начин уз побољшање услова живота  у локалној заједници и очување свих природних и 

културних ресурса. Туристичка дестинација је конкурентна када постане привлачна за 

инвеститоре, за привреднике и локално становништво. Дакле, за повећање броја  туриста 

и конкурентност дестинације на тржишту није пресудна цена, смештај, инфраструктура, 

саобраћај и објекти, већ осећања и позитивна искуства туриста. 

 

Конкурентност туристичке дестинације на глобалном тржишту је повезана с различитим 

елементима туристичке понуде (квалитет смештајних капацитета, разноврсност 

угоститељске понуде, природна и културна баштина, стање комуналне инфраструктуре, 

гостољубивост, туристичка сигнализација, цена, доступност итд), који морају бити на 

адекватан начин уређени. 

 

 

  



9 

 

3. Стратешки оквир за израду Програма развоја туризма и 

културе 

 

Програм развоја туризма и културе Градске општине Земун за период 2018-2021. године, 

припремљен је у складу са Законом о туризму („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 

99/2011- др. закон, 93/2012 и 84/2015), Законом о култури ( Сл. гласник РС бр. 72/09, 

13/16, 30/16 и исправка), Законом о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94, 

52/11 - др.закон, 99/11 - др. закон),  Стратегијом развоја туризма Републике Србије за 

период 2016-2025 („Сл. гласник РС“, бр. 98/16), Статутом града Београда („Сл. лист 

града Београда” бр. 39/08, 6/10 и 23/13  Стратегијом развоја града Београда до 2021. 

године („Сл. лист града Београда“ бр.47/17), Статутом Градске општине Земун („Сл. 

лист града Београда” бр. 43/13 – пречишћен текст), Стратегијом развоја Градске 

општине Земун за период 2018-2023, од 29. јуна 2018. године, као и Акционим планом 

стратегије развоја  Градске општине Земун 2019-2021. 

 

3.1. Повезаност са Стратегијом развоја туризма Републике Србије 

2016 – 2025 

 

Циљеви развоја туризма Републике Србије дефинисани Стратегијом развоја туризма 

Републике Србије 2016-2025, су следећи: 

1. Одрживи економски, еколошки и социјални развој туризма у Републици Србији;  

2. Јачање конкурентности туристичке привреде и са њом повезаних делатности на 

домаћем и међународном тржишту;  

3. Повећање директног и укупног учешћа сектора туризма у бруто домаћем производу 

(у даљем тексту: БДП) Републике Србије, као и повећање директног и укупног броја 

запослених у сектору туризма и његовог учешћа у структури укупног броја 

запослених у Републици Србији; 

4. Унапређење укупног имиџа Републике Србије у региону, Европи и свету.  

 

Општи циљ развоја туризма и културе Градске општине Земун у сагласности је са 

циљевима који су дефинисани у Стратегији развоја туризма Републике Србије за период 

2016-2025. 

 

Узимајући у обзир, да је Земун значајна дестинација у граду Београду, са богатом 

културном баштином, јединственим природним добрима, манифестацијама које се 

одржавају током календарске године, ресторанима, кафићима, сплавовима и другим 

објектима, а следећи визију Стратегије развоја Градске општине Земун за 2018-2023 да 

Земун буде туристички препознатљив, као други специфични циљ постављен је циљ 

који се односи на развој и унапређење туристичке и културне понуде ГО Земун, који је 

усклађен са другим  и трећим циљем у Стратегији развоја туризма Р. Србије. Развој 

нових туристичких производа сигурно ће допринети повећању удела туризма у бруто 
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домаћем производу, отварању нових радних места и новом запошљавању, па самим тим 

и подизање квалитета живота у локалној заједници. Да би се остварио други циљ, 

неопходно је спровести и трећи  специфични циљ, који се односи на унапређење и 

изградњу туристичког и културног бренда, а који је у сагласности са четвртим циљем у 

Стратегији развоја туризма Р. Србије. 

 

Први стратешки циљ, унапређење туристичке и културне инфраструктуре, је основа за 

реализацију осталих стратешких циљева и он се мора први реализовати. 

 

 

3.2. Повезаност са Стратегијама развоја града Београда и ГО Земун 

 

Стратешки циљ 1: Развијен туризам и презентовано културно наслеђе из Стратегије 

развоја ГО Земун, је усклађен са три стратешка циља Стратегије развоја града 

Београда за период 2017-2021. и то: 

 Стратешки циљ 1: Конкурентна привреда базирана на знању; 

 Стратешки циљ 2: Паметан урбани развој града на две европске реке; 

 Стратешки циљ 7: Унапређена друштвена кохезија; 

 

У оквиру наведених стратешких циљева, између осталог, дефинисани су следећи 

приоритети, односно мере: 

 Стратешки циљ 1: Конкурентна привреда базирана на знању; 

 Приоритет 3: Развој привреде засноване на знању 

 Мера 5: Унапређење и развој туризма 

 

 Стратешки циљ 2: Паметан урбани развој града на две европске реке; 

 Приоритет 3: Унапређен идентитет града Београда 

 Мера 4: Уређење и ревитализација културно-историјских целина града 

Београда 

 

 Стратешки циљ 7: Унапређена друштвена кохезија 

 Приоритет 2: Унапређење садржаја културе и спорта 

 Мера 1. Унапређење културне политике засноване на афирмацији 

градитељског наслеђа 

 Мера 2. Развој креативних културних индустрија и програма институција 

 

Позиционирање  Београда као конкурентне дестинације, допринеће унапређењу сарадње 

са иностраним партнерима који су укључени у туре за ваневропске посетиоце, што ће се 

позитивно одразити и на Земун као дестинацију, јер се понуда Земуна налази на 

туристичкој мапи Београда. Такође, реализација пројеката туристичке сигнализације на 

подручју града Београда, ојачаће и у Земуну туристичку сигнализацију и видљивост 
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инфо центара. Промоцији амбијенталних целина ће претходити реконструкција и 

осавремењавање, а самим тим и побољшање квалитета понуде. Куповина пловила за 

панорамско разгледање града омогућиће и развој наутичког туризма, а за који је Земун 

као дестинација веома заинтересован и један је од туристичких производа предложених  

за развој у овом документу. Обогаћивање сувенирског програма подићи ће туристичке 

производе на виши ниво како у Београду тако и у Земуну.  

 

У стратешком циљу 2. приоритет 3. и мера 4. Стратегије развоја Београда, наведено је 

уређење историјског језгра Земуна, које ће довести до повећања атрактивности и броја 

посета историјском језгру Земуна, што је интерес и Земуна као дестинације. 

 

У стратешком циљу 7. приоритет 2. и мера 1. и 2. дефинисани су основни принципи 

културне политике Београда  и развој креативних културних индустрија и програма 

институција, као и унапређење музејског фундуса, заштита музејске грађе, сталних 

музејских поставки, као и библиотечке, позоришне, ликовне и културно-образовне 

делатности, подстицање друштвено одговорног пословања, одразиће се и на унапређење 

културне понуде и довешће до бржег развоја туристичких производа у Земуну. 

 

ГО Земун ће, у оквиру првог стратешког циља - Развијен туризам и презентовано 

културно наслеђе, у Стратегији развоја ГО Земун за период 2018-2023 радити на 

следећа два приоритета: 

 Приоритет 1.1: Развој туристичког бренда Земуна; 

 Приоритет 1.2: Заштита, очување, валоризација и презентација културне 

баштине Земуна.  

 

У оквиру првог приоритета предвиђен је развој туристичког кластера и активирање 

туристичких ресурса, као и подршка јавно-приватном партнерству и информисање о 

туристичкој понуди. 

 

У оквиру другог приоритета предвиђено је обезбеђивање простора за културни центар, 

брендирање манифестација и других културних садржаја, подршка цивилном сектору и 

подршка иницијативама заштите, очувања, валоризације и презентације културне 

баштине. 

 

 

4. Туристичко тржиште и трендови 

 

4.1. Савремени трендови у мотивима (очекивањима) туриста 

 

Светска туристичка организација Уједињених нација (UNWTO) у својој публикацији 

"Визија туризма 2020" идентификује и предвиђа кључне туристичке трендове у Европи. 
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У публикацији се наводи да ће 2020. године Европа и даље бити водећа светска 

дестинација, али ће њен глобални удео у туристичкој потражњи пасти на 47%. На 

регионалном нивоу, UNWTO закључује да ће централни и источни делови Европе имати 

највећи раст (у просеку 4,4%), док ће Западна Европа у истом периоду порасти за 1,9%. 

Према подацима Светске туристичке организације, у 2020. години ће бити око 1,5 

милијарди међународних туриста, процењених годишњим стопама раста од 4,1% 

годишње; конкретно, међународни доласци у Европи ће се двоструко повећати, са 338,4 

милиона туриста регистрованих 1995. године, на 717 милиона туриста у 2020. години, 

остављајући Европу на врху рангирања светских дестинација, али тај раст ће ипак бити 

уз најнижу стопу раста, у поређењу са осталим регијама. Традиционалне дестинације за 

туризам - Европа и САД - ће наставити да привлаче посетиоце, али се чини да су нови 

региони и места све привлачнији туристима. Док Европа остаје највећи светски 

туристички пријемни регион, она ће наставити да расте са најнижом стопом међу другим 

регионима. Другим речима, очекује се смањење укупног учешћа долазака у европски 

регион. Стопа раста у Европи је предвиђена за 3%, а европска туристичка индустрија 

суочава се са све већим нивоима конкуренције са других дестинација, с обзиром да се 

очекује највиши ниво раста на Блиском истоку, Источној Азији, Пацифику и Јужној 

Азији (7,1 %, 6,5% и 6,2%). 

 

Промене у демографији ствараће значајан утицај на понашање и начин размишљања 

туриста. Европа, као најразвијеније тржиште, постаје све старија, а традиционална 

породица (родитељи и деца) више нису уобичајени клијент, пошто су домаћинства са 

само једним лицем порасла на 46 милиона у Европи. У исто време, од укупног броја 

запослених, 42% није у браку. Савремени туристи имају већу потребу и жељу за 

квалитетом, удобношћу и сигурношћу. 

 

Са туристичке тачке гледишта, протекла деценија је била и период промена. Туристи све 

више организују своје одморе сами - директно са пружаоцима активности и смештајним 

објектима. Ово драстично смањује улогу туристичких агенција и туроператора. Овај 

тренд је још очигледнији у одрживим туристичким активностима, посебно повезаним са 

активностима у природи. Улога интернета постаје кључна, са више интернет туриста 

него икада, израженим индивидуалним информисањем о туристичкој понуди, 

организовањем активности везаних за туризам и уз све чешће избегавање посредника. 

 

Доживљаји туриста (посебно млађих генерација) никад нису били важнији него сада 

када су висока очекивања у откривању туристичких дестинација, начина резервације и 

плаћања и мобилног искуства пре и током боравка на дестинацији. Већина туриста 

очекује садржајем осмишљено време проведено на одмору тзв. интензиван одмор, 

комбинујући посете са више догађаја, кратке посете градовима и крстарења, која 

омогућавају посете великог броја дестинација у оквиру једног одмора. 
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Многи туристи желе нове дестинације у којима нису били раније, а неки поред 

традиционалних туристичких атракција желе да уживају у скривеним атракцијама 

паралелно. Такође су туристима изазов посете најзначајнијим музејима, библиотекама, 

галеријама, археолошким локалитетима, урбаним језгрима, заштићеним културним 

добрима, споменицима и итд. Веома је изражен раст групних посета значајним 

прославама и догађајима, војним меморијалима и местима страдања, подручјима 

значајних дешавања из светских ратова, места која евоцирају сећања из детињства и 

младости.  

 

Један број туриста планира путовања због присуства спортским догађајима, а други због 

посете градовима. Неки туристи путују да би повратили ментални и духовни мир па су 

им на располагању дестинације где ће се боље осећати, решити се стреса и слично. 

Храна постаје битан елеменат туристичке понуде, па су све чешћа путовања мотивисана 

гастрономском понудом или неком гастрономском манифестацијом. Честе су посете 

винаријама, млекарама и локалним фармама. Све је већи број путовања у којима се спаја 

пословно и приватно, а пословна путовања се сматрају приликом за одмор и уживање. 

 

Чињеница да туристи више не путују једном годишње на одмор "сунце, море и песак", 

дугачак неколико недеља, додатно је наглашен у периоду након 2008. године. Међутим, 

ово с друге стране утиче на више краткотрајних одмора, дајући прилику и мањим 

дестинацијама да се такмиче на тржишту, као савршен избор одредишта за други или 

трећи одмор. Поред тога, ово представља изазов за дестинације. Како би биле 

интересантније за туристе, дестинације морају радити на развоју и унапређењу 

туристичких пакета и искустава које нуде на тржишту. 

 

Кључна тржишта за све дестинације, без обзира на величину и развојни ниво, постају 

блиске дестинације и суседне земље. Удаљене дестинације ће бити занимљиве само за 

сегменте вишег нивоа прихода, али већина туриста ће се фокусирати на ближе 

дестинације и суседне земље. Европа као најразвијеније тржиште ће задржати добре 

стопе у погледу долазног и одлазног туризма, а Европљани ће и даље путовати унутар 

Европе. 

 

4.2. Домаће туристичко тржиште 

 

Домаће тржиште и његов потенцијал је веома важан, јер становништво има развијену 

навику да користи краће одморе у својој земљи. 

 

Туристичка делатност ће у наредном периоду наставити да расте и представљаће једну 

од најуспешнијих привредних грана. Европа као највеће светско тржиште на коме је у 

2017. години остварено 51% свих светских долазака туриста, односно коју је посетило 

671.1 милион туриста. Време које долази  на туристичком тржишту, како глобално тако 

и у нашем окружењу, али и у Земуну-Београду обележиће следећи трендови: 
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 Глобализација, као процес интеграције националних привреда, у туризму се све 

више обезбеђује предност  онима који имају ресурсе и спремност за позицију 

бољег на тржишту. Туризам излази из оквира индустрије и постаје друштвено-

економски феномен. Његов даљи развој, формирање производа и отварање нових 

дестинација резултат су претходних искустава и нових жеља туристичких 

потрошача; 

 Увођење нових технологија утемељених на е-commercе-u и директним 

интеракцијама понуде и тражње, где ће интернет претраживачи и друштвене 

мреже имати доминантан начин комуницирања и обављања пословних 

активности у туризму. 

 Тежња за остваривање задовољства сваког госта појединачно, јесте основ 

опстанка на све захтевнијем туристичком тржишту. Савремени туриста је веома 

информисан и захтеван и њему се не може продавати било какав производ;  

 Све је веће интересовање за оне облике туризма у којима су здравље, релаксација 

и посебна интересовања (лов, риболов, крстарење, сплаварење, подводни 

спортови, село, карневалско-фестивалске манифестације) основни мотив 

путовања.  

 Најатрактивније туристичке дестинације у будућности биће оне које имају здраву 

и очувану животну средину, заштићену природу, локалну културу за коју су 

туристи све више заинтересовани;  

 Туристи све више користе краћа и чешћа путовања;  

 Све су већи захтеви за појачану безбедност туриста; 

 Кастомизација туристичке понуде у односу на индивидуалне преференције 

потрошача све више добија на популарности; 

 Путовања категорија старијих и млађих особа ће расти брже у односу на остале 

групе; 

 Тражња за одмором и различитим активностима рашће брже од осталих форми 

путовања; 

 Групе ће постати мање и флексибилније; 

 Однос цене и квалитета ће играти све већу улогу у избору дестинације и типа 

смештаја, а квалитет окружења ће постати кључни фактор атрактивности. 

 Климатске промене довешће до знатних промена у туристичкој понуди. 

 

На основу наведеног трендови се могу класификовати на следеће 

 

A. Нови трендови у начину промоције и резервација;  

B. Нови типови смештаја;  

C. Савремени мотиви за путовања на светском туристичком тржишту.  

 

У сфери промоције и резервације развијени су нови комуникациони и промотивни 

алати који се базирају на е - технологији за комуникацију са потрошачима и који знатно 
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повећавају ефикасност маркетиншких активности. Данас се директно долази до 

потрошача кроз заједничке дигиталне платформе. Потрошачи имају приступ мноштву 

информација, захваљујући паметним телефонима и апликацијама, али и више 

могућности да изразе своје мишљење преко дигиталних платформи. Важно је стално 

присуство и праћење реакције потрошача. 

 

Исто тако популарни блогови су снажно маркетиншко средство за туристичке 

организације. Снага блогова је веома битна на друштвеним мрежама, а Wеb Search је 

данас важнији за одлуке од личне препоруке. Блогови не само да проширују тржиште, 

већ и утичу на брзо прилагођавање жељама потрошача и отклањању пропуста. У 

туризму је све важније пратити понашање туриста, јер ће се прецизније креирати понуда 

и опслужити потрашачи.  

 

3D технологије подстичу доживљај и емоције. Поред тога, информационе технологије и 

медији дају посебне могућности земљама у развоју да ухвате корак са савременим 

трендовима и да на тржишту буду ефикаснији, без ангажовања великих финансијских 

средстава, и дају шансу неприступачним дестинацијама да комуницирају са туристичким 

тржиштем. 

 

Такође, потребно је да е-маркетинг технологија за комуникацију са потрошачима буде 

приступачна и за особе са инвалидитетом, као и да објекти и други садржаји који се 

промовишу буду приступачни и да носе ознаке приступачности.  

 

Све се ово догађа због изузетне покретљивости потрошача. Мобилна опремљеност 

потрошача омогућује приступ бројним платформама, и обезбеђује комуникацију са 

туристичким понуђачима, као и потрошачима између себе. 

 

Промоција дестинација има одређене специфичности које поседује туристички производ 

који подразумева скуп различитих производа и услуга који стварају доживљај 

дестинације. У тренутку куповине туристичког производа потрошач га не може 

испробати, нити осетити јер га деле простор и време. Зато је улога промоције у туризму 

изузетно битна, како би се лакше дошло до потенцијалних туриста и заинтересовали их 

за долазак на дестинацију. Развој информационих и телекомуникационих технологија 

сваким даном нуди нове начине стицања информација, иако класични извори 

информација (штампани материјали) не губе на важности, нове технологије пружају 

предности у смислу брзине, доступности и количине података које су на располагању. 

Снага интернета је неупитна. 

 

У области смештаја, насупрот великим интернационалним хотелским ланцима, који 

такође доживљавају трансформацију прилагођену аутентичности дестинације, имамо и 

појаву малих породичних смештајних капацитета који омогућавају организацију боравка 

и одмора по сопственом избору, као и удовољавање све израженијим потребама 
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савремених туриста за контактом са природом и локалном културом и средином. 

Изградња све већег броја хостела и других смештајних објеката са мањим собама, оутлет 

радњама са храном и сл, где се туристи самостално послуже, плате храну и конзумирају 

је успут. 

 

Велике хотелске компаније свим средствима настоје да потисну мање и да им оставе 

простора само за преживљавање, али у будућности ће партнерство бити много боље од 

конкуренције. 

 

Хотелска предузећа ће морати своје пословање да усклађују са стандардима који се 

сматрају еколошким или чистим. У пословање хотелима ће се морати увести 

информационе технологије и умрежавање свих пословних функција (финансије, 

рачуноводство, истраживање, продаја, маркетинг, контрола, људски ресурси, 

рецепцијско пословање и др). Резервациони системи морају бити лако доступни преко 

било ког смарт уређаја, собе за госте прилагођене било којој врсти садржаја, 

покривеност мреже треба да буде добра, јер ће подаци бити највреднија имовина. Такође 

у блиској будућности увођење кључева за собе засноване на мобилним технологијама 

постаће неминовност. 

 

Потребно је улагати и у енергетску ефикасност имајући у виду здраву животну средину 

и финансијску уштеду. Очекивани трендови у развоју туризма посебно ће утицати на 

хотелијерство и на структуру смештајне понуде. На страни хотелске понуде очекују се и 

следеће промене, изградња зелених (еко) хотела, у којима је све подређено очувању 

природе, изградња хотела са паметним собама, изградња спа хотела због тежње за 

физичком и духовном релаксацијом, здрављем и разонодом. Већ сада се пројектују 

хотели да своје пословање базирају на догађајима као основном производу. Затим има 

потребе и за изградњом брод хотела и крузера, због интересовања туриста за подводним 

открићима и оних који уживају у истраживањима. Такође је потребно развити 

апликације које ће омогућити туристима да путем телефонског или другог смарт уређаја 

поруче додатне пешкире, средства за хигијену, наруче доношење пртљага или чишћење 

соба и друго. 

 

Циљ смештајних капацитета је да створе јединствено искуство које ће одговорити на 

сваку софистицирану потребу туристичке тражње. Процес стварања великих 

мултинационалних компанија насталих удруживањем различитих облика улагања из 

туризма и хотелијерства и других области све ће више добијати на значају. 

 

Развој Земуна, као туритичке дестинације, мора да буде заснован на модерним 

трендовима у туристичкој тражњи, уз разумевање предности које истичу дестинацију у 

односу на друге, и омогућавају јој успостављање уникатне конкурентске позиције. Из 

тог разлога је неопходно дефинисати квалитетну понуду, која ће на прави начин да 

искористи предности дестинације, и која ће моћи да одговори мотивима различитих 
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циљних група. Портфолио туристичих производа дестинације мора да задовољи потребе 

различитих туриста, те се мора имати у виду и њихово разнолико понашање у вези са 

избором и куповином туристичког производа. 

 

Туристички производ се креира на основу захтева тражње, како би се он ускладио са 

очекивањима и жељеним доживљајем туристе. Сваки пословни субјект мора да се 

прилагоди потребама потрошача, кроз креирање таквих услуга које ће на најбољи 

могући начин задовољити потребе туриста, а са друге стране омогућити стицање 

профита. Перцепција испоручене вредности од стране туриста мора да превазиђе 

очекивања која су они имали за уложени новац. Први корак за успостављање таквог 

система је анализа постојећег стања туризма у окружењу, региону, али и ГО Земун. 

 

 

4.3. Туристички промет домаћих и страних туриста 

 

Т1:Број   туриста  (2016) 

Регион 

Област 

Град-општина 

Укупан број 

туриста 

Домаћи Страни 

Република Србија 2.753.591 1.472.165 1.281.426 

Београдски регион 913.150 176.087 737.063 

Земун 56.962 12.645 44.317 

Извор:Републички завод за статистику Општине и региони 

 

Г1:Графички приказ броја туриста 

 

 

 

 

 

Домаћи 

Страни 

ЗЕМУН -БРОЈ ТУРИСТА 
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Т2: Ноћења туриста  (2016) 

Регион 

Област 

Град-општина 

Укупан број 

туриста 

Домаћи Страни Просечан 

број ноћења 

(Страни) 

Просечан 

број 

ноћења 

(Домаћи) 

Република Србија 7.533.739 4.794.741 2.738.998 3,3 2,1 

Београдски регион 1.867.150 406.674 1.460.476 2,3 2,0 

Земун 96.182 17.380 78.802 1,8 1,4 

Извор:Републички завод за статистику Општине и региони 

 

 

Т3. Земље из којих долазе страни туристи 

СТРАНИ ТУРИСТИ ПО ЗЕМЉАМА 

ИЗ КОЈИХ ДОЛАЗЕ 

ДОЛАСЦИ НОЋЕЊА 

Јан- Јули 2018. Индекс Јан- Јули 2018. Индекс 

УКУПНО СТРАНИХ ТУРИСТА 925.058 113,9 2.011.904 114,4 

Аустрија 19.179 103,2 38.226 97,7 

Белгија 7.771 114,8 13.565 113,6 

Белорусија 1.685 ... 3.992 ... 

Босна и Херцеговина 62.771 107,2 140.040 106,1 

Бугарска 54.276 112,8 91.178 114,3 

Грчка 33.221 99,4 64.056 98,0 

Данска 4.179 106,1 10.391 111,6 

Ирска 1.994 110,4 4.854 102,6 

Исланд 438 82,5 1.186 69,6 

Италија 27.556 100,7 63.750 97,4 

Луксембург 489 155,2 880 131,9 

Мађарска 24.940 133,7 51.777 137,5 

Немачка 47.426 113,8 90.672 112,1 

Норвешка 3.749 98,1 9.518 97,7 

Пољска 30.905 132,7 45.982 114,2 

Португалија 2.106 108,9 5.827 102,9 

Република Македонија 36.004 109,9 79.326 119,4 

Румунија 42.171 121,3 104.868 136,6 

Руска Федерација 28.243 96,6 81.390 90,2 

........ ....... ........ .......... ........ 

Кина (укљ. Хонг Конг) 53.054 197,4 89.498 180,3 

Извор:Информација о туристичком промету у Србији  

 

 

У првих седам месеци 2018. године највећи број долазака туриста (62.771; раст од 7,2%), 

остварили су туристи из Босне и Херцеговине, као и  највећи број ноћења (140.040; раст 

од 6,1%). 
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Највећи пораст броја долазака (97,4%), као и  највећи пораст броја ноћења (80,3%) 

регистрован је код туриста из Кине и Хонг Конга.  

 

Према подацима Секретаријата за привреду града Београда, за првих једанаест (11) 

месеци 2017. године, највећи број ноћења су остварили туристи из Турске, Израела, 

Хрватске и Русије. 

 

У августу месецу 2018. године, према подацима Секретаријата за управу - Сектора 

статистике, укупан број страних гостију у пристаништима Београда је 10.806 и број 

пристајања и бродова 83. Највише је страних туриста из Немачке, САД, Аустрије, Велике 

Британије, Швајцарске, Белгије.  

 

 

  Т4:Доласци и ноћења према земљи порекла за Београдски регион 

ДОЛАСЦИ И НОЋЕЊА ТУРИСТА ПРЕМА ЗЕМЉИ ПОРЕКЛА   

    јануар - децембар  2017. 

Београдски регион УКУПНО 

Земља порекла Доласци туриста Ноћења Просечан боравак 

          Турска 82271 132660 1.6 

          Хрватска 50517 89580 1.8 

          Немачка 46503 83728 1.8 

          Грчка 45451 90781 2.0 

          Босна и Херцеговина 42603 71010 1.7 

          Словенија 42085 72509 1.7 

          Бугарска 38294 61977 1.6 

          Израел 35882 110697 3.1 

          Кина (укљ. Хонг Конг) 33384 68374 2.0 

          Црна Гора 32681 63780 2.0 

          Италија 29571 64671 2.2 

          Руска Федерација 29564 82413 2.8 

          Румунија 28298 47177 1.7 

          Република Македонија 27652 46260 1.7 

          Сједињене Америчке Државе 26285 61883 2.4 

          Уједињено Краљевство 23309 52485 2.3 

          Пољска 18242 28584 1.6 

          Француска 17590 35202 2.0 

          Аустрија 17485 30910 1.8 

          Швајцарска и Лихтенштајн 17525 37986 2.2 

          Шведска 15763 37144 2.4 

          Холандија 12042 24994 2.1 

          Мађарска 11099 18993 1.7 

    

Извор:Подаци ЗИС-а 
 

 

 

Т5:Доласци и ноћења према земљи порекла за Земун 
ДОЛАСЦИ И НОЋЕЊА ТУРИСТА ПРЕМА ЗЕМЉИ ПОРЕКЛА   

    јануар - децембар  2017. 

Општина Земун УКУПНО 

Земља порекла 
Доласци 

туриста 
Ноћења Просечан боравак 
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          Турска 6600 8527 1.3 

          Словенија 4600 7489 1.6 

          Босна и Херцеговина 3840 5335 1.4 

          Немачка 3558 5684 1.6 

         Хрватска 3339 5234 1.6 

          Бугарска 2987 4399 1.5 

         Република Македонија 2725 4017 1.5 

         Грчка 2368 3513 1.5 

         Румунија 2087 3259 1.6 

         Италија 1849 3657 2.0 

         Кина (укљ. Хонг Конг) 1661 4086 2.5 

         Црна Гора 1481 2928 2.0 

         Руска федерација 1443 2867 2.0 

        Пољска 1336 1801 1.3 

        Остале азијске земље 1251 4873 3.9 

        Француска 1229 2146 1.7 

        Холандија 1210 2092 1.7 

Извор:подаци ЗИС-а 

 

 

Г2: Графички приказ броја ноћења по земљама доласка 

 

 

Т6. Девизни прилив од туризма  

Година Еур  

(у милионима) Индекс 

УСД  

(у милионима) Индекс 

2015. 945 109 1.048 92 

2016. 1.040 110 1.151 109,7 

2017. 1.180 113,4 1.346 116,9 

јануар-мај 2018. 432 117,9 525 133,2 

Извор:Информација МТТТ о туристичком промету у Србији  
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У првих пет месеци 2018. године девизни прилив од туризма је био у порасту за 14,9% 

изражено у еврима (432 милиона евра), односно 33,2% у УС доларима (525 милион УС 

долара), у односу на исти период 2017. године. 

 

 

 

Т7. Девизни одлив од туризма  

Година Еур  

(у милионима) Индекс 

УСД  

(у милионима) Индекс 

2015. 993 112 1.097 93 

2016. 1.085 109 1.202 109 

2017. 1.215 112,0 1.382 115,0 

јануар- мај 2018. 461 113,7 562 128,7 

Извор:Информација МТТТ о туристичком промету у Србији  

 

 

У првих пет месеци 2018. године девизни одлив од туризма је био у порасту за 13,7% 

изражено у еврима (461 милиона евра) и 28,7% у УС доларима (562 милиона УС долара), 

у односу на на исти период 2017. године. 

 

 

 

Т8. Број привредних друштава и предузетника на подручју Градске општине Земун 

 по претежним делатностима 

Претежна делатност Број привредних друштава Број предузетника 

Хотели и категоризован 

угоститељски објекти приватног 

смештаја 

28 5 

Одмаралишта и слични објекти за 

краћи боравак 

5 3 

Делатност ресторана и покретних 

угоститељских објеката 

227 269 

Делатност путничких агенција 26 9 

Делатност тур оператора 3 2 

Извор: Агенција за привредне регистре, 2017. година 
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Г3:Графички приказ привредних друштава и предузетника 

 

 

 

 
На дан 31. децембар 2017. године у Београду има укупно категоризовано 2621 лежај у 

1088 смештајне јединице (собе, куће, апартмани и сеоска туристичка домаћинства), 

подаци су Секретаријата за привреду града Београда.  
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5. Преглед туристичких и културних активности и тренутног 

стања у ГО Земун 

 

5.1. Постојећа понуда и пакети 

 

Туристичка понуда представља количину роба и услуга које се нуде туристима на 

одређеној туристичкој дестинацији у одређено време и по одређеној цени. Елементи 

понуде су природни и друштвени, саобраћајна инфраструктура, објекти намењени 

смештају и исхрани туриста. У природне елементе понуде убраја се клима, флора и 

фауна, а у друштвене елементе понуде све атракције забавног, рекреативног, културног 

и едукативног садржаја које употпуњују туристичку понуду. 

 

Саобраћајна инфраструктура повезује дестинацију са потенцијалним тржиштима и о 

њиховој развијености зависи и степен атрактивности дестинације. 

 

Објекти намењени смештају и исхрани чине основу туристичке привреде и они у ширем 

смислу обухватају све што посредно служи туристима (сервиси, радње, паркови, 

комунална инфраструктура), а у ужем смислу то су угоститељски објекти за пружање 

услуга смештаја и исхране, а који пружају и рекреативни садржај туристима. 

 

У Земуну је на располагању богата гастрономска, трговинска понуда и разноврсна 

понуда смештајних капацитета. На располагању су производи настали у локалним и 

уметничким радионицама (рукотворине, уметничка дела, пиће, деликатесни производи), 

као и продаја пијачних пољопривредних производа. Производња сувенирског програма 

је оскудна и треба је подстицати. 

 

Организатори путовања, водичи  и путничке агенције 

На подручју Земуна послује 35 привредних субјеката који су регистровани за делатност 

путничких агенција и 5 субјеката регистрованих за делатност туроператера.  

 

Од постојећих пакета на располагању су туристичке тематске туре и разгледање Земуна, 

излети, манифестације и концерти које организује, спроводи и обогаћује туристичку 

понуду ТД „Земун“. Посетиоци су углавном чланови друштва, пензионери, домаћи 

туристи, бициклисти и бајкери, излетници и туристи који одседају у хотелу, пословни 

гости који одседају у Београду веома ретко, ђаци и студенти у мањим групама из 

региона, странци који раде у Београду и Земуну. Дужина боравка је највише до једног 
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дана, а најчешће неколико сати. Посетиоци су углавном ниже платежне моћи. Распоред 

излета и тематских тура су објављене на званичном сајту ТД „Земун“.  

 

Мали је број туристичких агенција и организација које се баве рецептивним пословима. 

Атракције Земуна налазе се и у Програму туристичке понуде града Београда. Туристичка 

организација Београда (у даљем тексту ТО Београд) је такође уврстила Старо језго 

Земуна, Гардош и Дунав у туристичку понуду Београда. 

 

У понуди су обиласци Земуна и Београда са река. Мотив посетиоца је властито уживање 

у пејзажу и друштву, враћају се поново, углавном су то старији парови без деце, млађи 

парови без деце, групе и индивидуални туристи (пензионери). 

 

Туристичку понуду употпуњује Туристичко-културни центар Земун (у даљем тексту 

„ТКЦ Земун“) манифестацијама, које се  организују током године и према утврђеном 

календару. Дане европске баштине организује и спроводи Одељење за друштвене 

делатности, привреду и развој, у сарадњи са Секретаријатом за привреду града Београда 

сваког септембра,  заједно са расположивим културним и туристичким ресурсима. 

 

 

5.2. Туристичке и културне атракције и објекти од важности 

 

Квалитет доживљаја туриста зависиће делом од асортимана и доступности атракција и 

догађаја. Људи путују да би видели различите ствари. 

 

Под појмом туристичке атракције подразумевају се ресурси и потенцијали који 

дестинацију чине привлачном и која је прилагођена и доступна за туристичко 

разгледање и уживање. Атрактивност дестинације подразумева спој природних и 

друштвених елемената.  

 

Посебности и идентитет Земуна, једног од најстаријих насеља у Србији, као туристичке 

дестинације огледа се кроз природна и културна добра од изузетног значаја, галерије, 

позориште, археолошке локалитете, културно историјске споменке, просторне културно 

историјске целине, споменике културе, природна добра, паркове, куће. 

 

Значајне установе културе у Земуну су: Завичајни музеј Земун, Библиотека „Св. Сава“, 

Опера и театар Мадленијанум, као и Дом културе “Угриновци“. 

 

Споменици културе од значаја у Земуну су: Зграда ГО Земун, Ичкова кућа, Кућа 

породице Карамата, Зграда штампарије Јове Карамате, Кућа Димитрија Давидовића, 

Ливница "Пантелић", Богородичина црква, Царинарница, Храм Светог Архангела 

Гаврила, Батајница, Харишева црква св. Димитрија, Црква Св. Тројице, Дом Српске 

православне црквене општине, Контумацке цркве, Кућа Афродите Биало, Кућа Буровца 
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на Гардошу, Кућа др Саве Недељковића, Кућа инж. Павла Хорвата, Кућа породице 

Марковић, Кућа са сунчаним сатом, Стари Магистрат, Николајевска црква, Српска 

школа у Горњој Вароши, Земунска гимназија, Земунска пошта, Остаци средњовековне 

тврђаве, Земунска миленијумска кула на Гардошу, Земунско гробље на Гардошу, 

Евангелистичка црква, Црква Св. Великомученика Георгија, Дечији дом краљице 

Марије, Основна школа „Краљица Марија“, Зграда Команде ваздухопловства у Земун.  

 

Међу просторно културно историјским целинама издваја се Старо језгро Земуна и 

Модернистичка целина Земуна.  Модернистички део Земуна обухвата простор између 

зграда и регулисања линије следећих улица: Карађорђева, Карађорђев трг, 22. октобра, 

Николаја Островског и Авијатичарски трг. 

 

Објекти градске архитектуре су: Вила Светозара Мићовића, Биндерова кућа, Зграда 

водне заједнице, Кафана Бели медвед, Стара Капетанија, Зграда индустријалца Драгана 

Томљеновића, Кућа Росандића, Кућа Михаила Градојевића, Кућа Јулијуса Берковића и 

Основна школа „Бошко Палковљевић – Пинки“ у Батајници. 

 

Међу истакнутим објектима сакралне архитектуре је Црква Узнесења Блажене дјевице 

Марије, а постоје и археолошка налазишта: Антички Таурунум - Земун, Брестове међе 

- Земун, Шаучине - Сакуле у Угриновцима - Комплекс локалитета на десној обали 

Дунава узводно од Земуна на делу од Говеђег Брода до Капеле.  

Земунско гробље на Гардошу је утврђено за споменик културе и налази се у оквиру 

Старог језгра Земуна, културног добра од великог значаја. 

 

Земун је познат и по својим галеријама, као што су: „Стара капетанија“ у некадашњој 

пристанишној згради, Галерија „Икар“ смештена у згради Дома ваздухопловства, Атеље 

за очување амбијенталне целине „Чубрило“ галерија која се налази у кули на Гардошу и 

многе друге.  

 

Градска општина Земун обилује и културним и природним наслеђем, као што је стари 

Земун са Тврђавом и Кулом на Гардошу, Земунски Кеј са прелепим погледом на 

Дунав (дужина 60 км кроз Београд), Градски парк Земуна (7,72 ха) са јединственим 

дрворедом старим више од 150 година, у коме се налази и Римски саркофаг. 

 

Велико ратно острво као једна од шеснаест београдских ада на ушћу Саве у Дунав је 

настало као седиментна творевина услед успоравања тока Дунава и заустављања 

пешчаних наноса на ушћу Саве. Обнављањем канала Велики Галијаш, сачувано је једино 

мрестилиште на острву. Тако острво представља природни рибљи резерват. На острву је 

забележено и 196 врста птица, од којих је 114 заштићено. Острво је заштићено 2005. 

године као  природно добро.  
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Пешчана плажа Лидо  на делу Великог Ратног острва, уређена од пре  сто година и у 

њеном склопу налазе се спортско-рекреативна зона. 

 

Један од најинтересантнијих простора у Земуну, који живи 24 сата је и преуређена и 

осавремењена мобилна Земунска тржница - пијаца, трг и позорница у исто време, у 

оквиру које се налази рибља и цветна пијаца, јединствена је у Београду и Балкану.  

Гардош се памти у предањима и историјским изворима, као насеље рибара, занатлија и 

пиљара, живи и данас ненарушеног амбијента.  

 

Земунска тврђава један од  најстаријих објеката, који се помиње још у 9 веку, а у 

средини је Кула -  симбол моћи, осматрачница и видиковац. 

 

Међу посебним туристичким атракцијама издваја се Старо језгро Земуна, сликовит део, 

амбијенталних вредности и представља туристичку и културну душу Земуна и Београда. 

Формирано је током XVIII и XIX века, испод ког се налазе подземни простори- лагуми.  

 

Мноштво ресторана и кафића пружа богат забавни програм и гастрономску понуду. 

Постоји још велики број ресурса и атракција који није обухваћен туристичком понудом. 

Земун има довољно могућности за организован обилазак  природних и културних 

атракција, али нема активности које се организују за туристе и посетиоце. Нема 

организоване набавке карата и улазница и попуста на цене за туристе који посећују 

манифестације. 

 

 

5.3. Објекти од значаја за развој туризма и културе 

 

Туристичка инфраструктура има битну улогу у стављању туристичког производа у 

функцију туристе, она је нужан услов формирања туристичког производа и представља 

услов без кога нема савремене туристичке понуде. 

 

Сви објекти туристичке инфраструктуре су од заједничког интереса за све 

заинтересоване стране у туристичкој понуди.  

 

На подручју ГО Земун заступљени су друмски, железнички и речни саобраћај 

различитог значаја -  од саобраћајница међународног значаја, магистрала, до оних од 

регионалне и локалне важности и као део Београда место укрштања копненог коридора 

10 и речног коридора 7 и као такве представљају значајно саобраћајно чвориште. 

Бициклистички и моторциклистички саобраћај није развијен и још није заживео на 

подручју Земуна, иако има туристичку и рекреативну функцију и одличан је начин 

повезивања излетничких, рекреативних и других садржаја са Београдом као 

најзначајнијим емитивним тржиштем.  
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Туристичка инфраструктура је и безбедан међународни пловни пут Дунавом, 

аутопутеви, железнице, јавни градски превоз, такси превоз, улице и тргови у ширем 

смислу. 

 

У ужем смислу то су спортски објекти, базени, музеји, биоскопи, позоришта, 

библиотеке, опера, културно-историјски споменици и комплекси, Гардош, галерије, 

пристани и марине, купалишни објекти на плажи Лидо, Велико Ратно острво, шопинг 

центри, здравствени центри, банке и мењачнице, комуналне службе и др.  

 

За развој туризма значајни су хотелијерска и ресторанска понуда. Опште стање 

смештајне понуде није на задовољавајућем нивоу, јер је мали број хотела и мали број 

приватног смештаја, а сеоска туристичка домаћинства скоро да и не постоје. Један број 

мањих објеката није модернизовао своју понуду у складу са кретањима у хотелијерству.  

Према подацима Секретаријата за привреду града Београда регистровано је укупно 250 

лежајева у 122 смештајне јединице, у 28 смештајних објеката у категоризованим 

угоститељским објектима за смештај (куће, апартмани, собе и сеоска туристичка 

домаћинства).  У осталим смештајним капацитетима (хотели, хостели, виле), на 

располагању је 785 лежајева. 

 

Актуелан је и велики број објеката за пиће и исхрану без смештајних капацитета посебно 

на обали Дунава. Такође мало је етно ресторана, комплекса и винарија. Како је Београд 

туристичко место прве категорије на целокупној својој територији према решењу 

Министарства трговине, туризма и текекомуникација, а на основу обима промета, 

степена изграђености туристичке, комуналне, саобраћајне инфраструктуре и налази се на 

мапи Европе и остатка света, нема разлога да и Земун не буде конкурентна дестинација и 

нађе се на свим туристичким мапама. 

 

 

5.4. Туристичке и културне активности 

 

Туристи су активни учесници у свакодневним активностима туристичке дестинације јер 

им такав вид појачава доживљај. Уколико се везују за природне мотиве то су углавном 

рекреативне активности, које подразумевају физичке активности (пешачење, 

бициклизам, риболов, спортске активности на песку током летње сезоне, активности на 

спортским теренима, турнири, меморијални турнири, спортске промоције, спортска 

рекреација),  а уколико су у питању културни мотиви онда су то разгледање, 

посматрање, упознавање и фотографисање (изложбе у галеријским просторима и 

изложбе на отвореном, споменика културе и природе, амбијенталних целина, гастро 

понуда, винска понуда, обичаји, славе, песме и игре КУД-ова, који баштине песму, игру 

и музику, као део земунског наслеђа, креативна индустрија, радионице, библиотеке, 

међународне научне конференције Дунав-река сарадње, сликарство, фотографија, 

позоришни живот, концерти, земунска пијаца и др). Наведене активности имају циљ да 
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прошире видике, едукују, обогате личност.  

 

Сталне манифестације од значаја за културу ГО Земун су: Лето на Гардошу, Лето на 

Kеју, Лето на Лиду, Земунски међународни салон карикатуре, Међународни фестивал 

монодраме и пантомиме, Теслин дан, Културно лето Батајнице и Трг отвореног срца. 

Током године организују се и друге манифестације, које нису строго утврђене 

програмским календаром. Поред наведеног одржавају се и манифестације и догађаји као 

што су: 

 

Бадњи дан – Манифестација верског карактера. Окупља локално становништво свих 

старосних структура, православни обичај који ГО Земун, као породични празник 

манифестује јавно и шаље поруку да смо сви ми заједно једна велика породица. 

 

Крстовдан – Заветна слава ГО Земун – Воздвижење часног крста – Крстовдан. Окупља 

велики број верника и учесника у литији. 

 

Земунска бућка - Учествују домаћи и страни риболовци. Специфична је по томе што се 

специјалним алатом, који на површини воде изазива звук сома који једе плен, риба 

намамљује на мамац на штапу. Надмудривање човека и рибе стиче све више поклоника. 

 

Земунски вински трг - Манифестација која промовише домаће произвођаче вина. 

Окупља и подстиче производњу домаћих вина и обогаћује укупну туристичку понуду 

Земуна.  На манифестацији се у просеку представи више од 100 врста вина, уз богат 

културно-забавни програм. Присутан је велики број посетилаца локалног становништва 

и један број страних туриста. 

 

Земунски међународни салон карикатуре - Салон данас у свом поседу има око 15.000 

оригиналних карикатура аутора, из око 100 земаља, са свих континената. На Салону 

учествују највећа имена светске и домаће карикатуре, па је земунска манифестација 

високо рангирана у свету. Сврстава се међу три највеће и најпрестижније манифестације 

сличног садржаја које се одржавају сваке године у свету. Посетиоци имају прилику да 

уживају у великом броју радова, дивећи се уметничком дару аутора широм планете. 

 

Међународни фестивал монодраме и пантомиме - најстарији фестивал овог типа у 

Европи. Фестивал је основан 1973. године. Престижност овог међународног фестивала 

огледа се у великом броју уметника из разних земаља који конкуришу за наступ на 

српској позорници.  

 

Лето на Гардошу - Културно-уметничка манифестација на најлепшем земунском 

простору у којој учествују еминентни уметници. Разноврстан програм обухвата 

концерте, драме, кабарее, комедије као и програме намењене најмађима. Манифестацију 

посети око 10.000 посетилаца, међу којима је велики број туриста најчешће домаћих.  
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Лето на Кеју - Културно-уметничка и туристичка манифестација. Одржава се на 

Земунском кеју, током јула и августа на Летњој позорници. На манифестацији се 

ангажује велики број учесника, како младих и неафирмисаних, тако и оних који су 

својим уметничким радом већ етаблирани у разнородним областима.  

 

Лето на Лиду - Туристичко-рекреативни и мултимедијални програм, који се реализује 

кроз активности као што су: турнири у малом фудбалу на песку, одбојка на песку, 

рукомет на песку, рвање, ревијални плесови на песку и др., на плажи Лидо, на Великом 

ратном острву ( у делу спортско рекреативне зоне).  Плажу “Лидо” у току сезоне посети 

више од 60.000 људи. 

 

Теслин дан – Манифестација посвећена великом научнику Николи Тесли. Одржава се у 

галерији „Кула на Гардошу“. 

 

Културно лето Батајнице – Културно уметничка и туристичка манифестација, у 

Батајници. Манифестација се одржава од априла до септембра и чине је програми на 

отвореном за ширу јавност. 

 

Трг отвореног срца - Културно - уметничка и туристичка манифестација, која се 

одржава 1. јануара. Окупља родитеље са децом и локално становништво.  

 

Земунске музичке вечери - Обновљене су 2016. године, Музичка школа „Коста 

Манојловић“ наставља културну традицију Земуна, одржавањем музичких вечери. Ова 

култна манифестација, обновљена је после 25 година. 

 

Дани европске баштине - ГО Земун сваке  године представља нематеријално и 

материјално наслеђе, као део културне баштине кроз које може да се прати развој читаве 

културе једног или више народа. Посетиоци су ученици ОШ, чланови удружења, 

представници институција, истакнуте личности из света културе и др. 

 

Богојављенско пливање -  Манифестација верског карактера са организованом литијом 

земунским улицама и пливањем у хладном Дунаву за звање “Носилац богојављенског 

крста”. Учествује преко 100 пливача из земље и иностранства. Догађај има више од 

10.000 посетилаца. Учесници пливања су свих животних доба почев од пунолетства.  

 

Туристи везани за догађаје и манифестације чине најширу популацију и њихова старосна 

структура је варијабилна у зависности од врсте програма, односно културне понуде. 

Обично су то породице, млађа популација, групе, индивидуалци, организоване групе 

парови без деце и учесници манифестација и догађаја. Главни мотив доласка је посебан 

догађај на који долазе већ дужи низ година. Најчешће их мотивишу атракције, гастро 

понуда, ноћни живот или шопинг. Остају до два дана, што представља кратки одмор.   
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5.5. Маркетинг 

 

Маркетинг је процес који је веома важан за сектор туризма, јер омогућава повезивање 

понуђача и потрошача. Понуђач је усмерен на добит и повећање промета, а и да 

обезбеди наставак пословања, а потрошач тј. туриста, има за циљ да задовољи своје 

потребе и жеље.  

 

Туристичка понуда и тражња су веома сложени процеси и између њих постоје бројне 

разлике. Маркетинг има задатак да се те разлике превазиђу, како би се омогућио процес 

размене на туристичком тржишту. 

 

Основни циљ маркетинг активности је успешно позиционирати Земун као туристичку 

дестинацију на регионалном туристичком тржишту, и повећати број домаћих и 

иностраних туриста.  

 

Ресурсе и атракције локалне заједнице треба поставити у функционалан и одржив систем 

за промоцију као и за креирање конкурентних туристичких производа и економски 

развој. Најконкурентнији туристички ресурс је дунавски коридор који представља 

тржишну опцију за брзо постизање резултата.  

 

Основна улога промоције, као инструмента маркетинга, у туризму је да обезбеди 

потражњу на основу креирања позитивног става према производима и услугама. То је  

процес масовног комуницирања између произвођача и потрошача, којим се жели 

подстаћи продаја туристичких производа и услуга. 

 

Туристичка промоција се мора плански организовати и спроводити да би била ефикасна 

и сврсисходна. План промоције у туризму мора бити координиран са планом целокупне 

пословне активности у тој делатности. Да би се поспешио пласман туристичких 

производа и услуга, на туристичком тржишту, неопходна је адекватна промоција истих. 

 

Према начину промоције, у складу са савременим кретањима, ПР има предност у односу 

на класично оглашавање, због нижих трошкова и усмерености ка конкретном 

потрошачу. Јако су важни наступи на сајмовима, који су често повољни и веома 

ефикасни. Туристичку понуду могу да промовишу врхунски спортисти, научници, 

уметници и др. 
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Актуелни маркетиншки напори у Земуну су делимични и нису систематизовани. Земун 

је присутан на интернету, путем локалне веб странице која пружа информације о 

различитим темама, укључујући и информације о туризму. Међутим, то присуство је и 

даље на основном нивоу. 

 

Штампани материјали и посете/презентације на сајмовима туризма су најчешћи алати у 

промоцији туризма. Потреба за померањем према онлине промоцији је очигледна, 

узрокована нижим трошковима, али и померањем потрошача према интернету као 

примарном извору информација. Постоји велика потреба за побољшањем пружања 

информација о понуди у Земуну, кроз различите промотивне активности и 

информативне центре. 

 

Основни носилац информативних и промотивних активности у Земуну су „ТКЦ Земун“ 

и Туристичко друштво „Земун“. Поред њих, промоцијом се баве и Туристичка 

организација Београда и Туристичка организација Србије ( у даљем тексту ТД „Земун“, 

ТОБ, ТОС).  

 

„ТКЦ Земун“ је основан ради предузимања потребних мера и радњи у циљу задовољења 

потреба грађана у области туризма и културе, промоције и унапређења туризма, 

подстицаја, развоја, очувања и заштите туристичких вредности на подручју ГО Земун, 

развоја информативно - промотивне делатности, унапређења општих услова за прихват и 

боравак туриста, координације активности носилаца туристичке понуде и других 

послова промотивне делатности у области туризма, неговања и промоције културног 

наслеђа Земуна, подстицања и развоја културно-уметничког стваралаштва, 

обезбеђивању услова за организацију и одржавања културних уметничких 

манифестација од значаја за ГО Земун као и других послова у области културе . 

 

„ТКЦ Земун“ обавља послове: 

- промоције туризма на територији ГО Земун; 

- координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у 

туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу и промоцији туризма, 

као и на програмима едукације и усавршавања вештина запослених у туризму; 

- доноси Годишњи програм и план промотивних активности у складу са 

Стратегијским маркетинг планом,  као и плановима и програмима Туристичке 

организације Србије и Туристичке  организације Београда;  

- обезбеђивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу 

туристичке вредности Градске општине Земун ( штампане публикације, аудио и 

видео промотивни материјал, интернет презентација, сувенири и др.); 

- прикупљања и објављивања информације о целокупној туристичкој понуди на 

подручју  ГО Земун, као и друге послове од значаја за промоцију туризма ГО 

Земун; 
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- организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, 

спортских, културних и других скупова и манифестација;  

- организовања туристичко- информативних центара ( за прихват туриста, пружање 

бесплатих информација туристима, прикупљање података за потребе 

информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, 

упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др. ); 

- посредовања у пружању услуга у домаћој радиности; 

- подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и 

уређења простора; 

- обављања организационих, маркетиншких, административних, образовних, 

финансијских, техничких и других послова неопходних за одржавање 

манифестација у области туризма и културе, као и програмска припрема, 

продукција и презентација пројеката из области туризма и културе, образовања 

различитих намена и организовање гостовања пројеката из области културе. 

 

Информисање се спроводи путем: 

- Туристичких информативних центара 

- Графичких средства - туристички информативни пропагандни материјал 

- Штампаних постера, налепница и банера на веб презентацијама 

- Интернет презентација 

- Сајмова туризма 

 

Будући штампани туристички материјали треба да презентују понуду на начин да се 

побољша перцепција туристе о квалитету понуде, производима и активностима. 

Интернет информације треба да се презентују на атрактиван начин и да омогуће 

једноставан приступ подацима о туристичкој понуди на страним језицима. 
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6. Анализа критичних фактора успеха 

 

Позитиван однос локалног становништва према развоју и унапређењу туризма,  услов су 

и предност, да туристи који бораве у Земуну стекну добар утисак и врате се поново.  

Незаобилазно богатство културно-историјске баштине и природних добара и споменика, 

археолошких локалитета чини да Земун буде успешна туристичка дестинација. 

Организовање бројних прослава, догађаја и манифестација осликава стил живота у 

Земуну.   

 

Веома повољан географски положај Земуна на реци Дунав, који чини посебну понуду и 

који је још увек неискоришћени потенцијал, важност дунавског коридора представља 

главни ресурс Земуна, да на кратак рок постигне резултате.  Имајући у виду важност 

развоја туризма и културе у Земуну, главна тачка промоције треба бити Дунав, који ће 

умрежити све заинтересоване стране у туризму.  Ниво квалитета туристичког производа 

у односу на кључне факторе успеха утиче на конкурентност дестинације и што је тај 

ниво већи већа је и конкурентност.  

 

Успешност туристичке дестинације, остваривање циљева и визије, мери се 

различитим критеријумима као што су: ниво сазнања који туристи имају о 

дестинацији, свесност туристе о дестинацији, разноврсност атракција, једноставност 

резервације  и букинга и канала дистрибуције, погодност доласка, одласка и 

унутарњег кретања у дестинацији, задовољавајући саобраћај у оквиру дестинације, 

утисци које дестинација оставља на туристе, активности које су доступне туристима и 

у којима туристи желе да учествују, сигурност и безбедност дестинације и чистоћа, да 

ли туристи осећају добродошлицу и добијају добру услугу, да ли је добро планиран 

развој туризма и културе и маркетинг. 

 

Критични фактори успеха су могући догађаји који делују негативно на успешност 

производа и они представљају упозорење да се нешто треба променити. 

 

Што се тиче туристичких производа у Земуну главни недостаци су неодговарајућа 

инфраструктура, недовољно смештајних капацитета који задовољавају неопходан ниво 

квалитета, такође смештајни капацитети не нуде додатне саржаје за нпр. производ 

пословног туризма. Приметан је и недостатак сарадње и удруживања између смештајних  

капацитета и туристичких агенција. Низак ниво информисаности о атракцијама и 

догађајима у Земуну, недовољан број трговина за продају сувенира и производа домаће 

радиности. Недостатак, марина, пристана и пратећих сервисних садржаја, недостатак 

паркиралишних места, недовољна контрола нивоа загађења, лош систем обележавања и 

недостатак туристичке сигнализације, низак ниво свести локалног становништва о 

чувању културне и природне баштине. 
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6.1. SWOT анализа (снаге, слабости, претње, могућности) 

 

Снаге:  

- Повољан географски положај 

- Туристички ресурс Дунав и национално и глобално конкурентан  

- Гостољубивост и отвореност локалног становништва 

- Богато културно-историјско и археолошко наслеђе, природна добра и споменици  

- Разноврстан забавни и посебно ноћни живот на реци  

- Позитиван став локалне заједнице за развој и унапређење туризма 

- Велики број манифестација током године 

- Повећан број пратећих садржаја и активности 

- Основан „ТКЦ Земун“ 

- Богата гастрономска понуда 

 

 

Слабости:  

- Недостатак пристана за бродове 

- Недостатак марина и привезишта 

- Недостатак пратећих услуга   

- Низак ниво представљања атракција туристима  

- Недовољно смештајних капацитета, посебно на води 

- Мали број хотела одговарајућих категорија 

- Неадекватан туристички маркетинг 

- Непостојање етно комплекса ни објеката  

- Мали број организованих пословних скупова 

- Неумреженост туристичких субјеката  

- Недовољно квалификованих хотелских и туристичких менаџера   

- Занемаривање савремених трендова    

- Непрепознавање значаја туризма као фактора економског раста 

- Недовољно финансијских средстава за унапређење туризма 

- Недовољно ефикасан инспекцијски надзор 

- Недостатак сарадње јавног и приватног сектора у развоју туристичких производа 

- Недостатак иновација 

- Недовољна информисаност субјеката у туризму о коришћењу фондова ЕУ 

- Недостатак туристичке сигнализације 

- Недостатак мапа са уцртаним атракцијама и ресурсима 

- Недовољна информисаност о туристичким потенцијалима и ресурсима 

- Недовољна улагања и ревитализација споменичког наслеђа 

- Непостојање дестинацијске менаџмент организације 
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Могућности:  

- Позитиван развој политичке и економске ситуације, приближавање чланству у ЕУ 

- Побољшање имиџа Београда и Србије као туристичких дестинација 

- Привлачење страних инвестиција и развој туристичке инфраструктуре 

- Позитивна кретања на страни туристичке тражње 

- Промена навика и мотива туриста – трагање за новим искуствима  

- Развој авио саобраћаја и успостављање low-cost летова  

- Услови за јачање ЈПП 

- Постојање коридора 7 и 10 

- Формирање кластера 

- Брендирање туристичке дестинације 

- Креирање заједничких туристичких производа са градским општинама и 

Београдом 

 

Претње: 

- Тероризам и безбедоносни ризици  

- Политичке тензије на Балкану  

- Неспровођење Програма развоја туризма и културе  

- Неукључивање битних садржаја у туристичку понуду (културних, забавних, 

рекреативних)  

- Загађење реке 

- Неадекватна заштита ресурса 
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6.2. Кључни фактори успеха 

 

Достигнути ниво квалитета туристичког производа у односу на кључне факторе успеха 

за Земун  приказан је у наредној табели. Анализирајући факторе успеха, добија се основа 

за дефинисање активности које треба да доведу до искоришћавања снага Земуна, као и 

отклањања слабости и њихових ефеката у туристичкој дестинацији. 

 

Т9. Табела кључних фактора успеха 

Кључни фактори успеха 1 2 3 4 5 

Геостратешки положај      

Урбана естетика и уређеност јавних површина      

Чиста и очувана природа и лепота пејзажа      

Ресурси и атракције које могу да привуку туристе       

Контрола нивоа загађења и буке      

Информације о атракцијама, услугама, производима и активностима на страним језицима      

Доступност из других земаља      

Доступност унутар земље      

Друмско означавање и ознаке у градским агломерацијама      

Систем туристичког означавања/обележавања      

Ниво личне и комерцијалне сигурности      

Просторна структура урбаних подручја и прометна регулација у њима      

Квалитет комплементарних услуга и јавни транспорт      

Паркиралишне зоне      

Квантитет и квалитет смештајне понуде      

Квалитет и диверзификација угоститељских објеката      

Локална гастрономија и њено коришћење као туристичког производа      

Организација дестинацијског менаџмента      

Ниво софистикације клијената      

Професионализам и квалитет људских потенцијала      

Расположивост људског потенцијала да апсорбује нове производе, активности које треба да се развију       

Гостољубивост      

Интерес за инвестирањем       

Свест локалне популације о значају очувања природне и културне баштине земље      

  Извор: Резултати анкетирања на Фокус групи, одржаној 19. октобра 2018 
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7. Развој туристичке и културне понуде ГО Земун 

 

7.1. Стратегија развоја туристичких и културних производа  

 

Туризам је током свог развоја пролазио кроз различите фазе од индивидуалног до 

масовног, а после седамдесетих година 20. века активности туриста су се преусмериле 

према селективним, алтернативним или специфичним видовима туризма, као одговор на 

масовни туризам. 

 

Врсте туризма се често класификују на основу трајања боравка, степена мобилности, 

просторном обухвату, простору на којем се одвија путовање, специфичности боравка 

итд., а унутар врста туризма могу се појавити различити специфични облици туризма. 

На пример, у наутичком туризму разликују се следећи облици: крстарење, једрење, 

кружна путовања и слично. 

 

Ако се за критеријум поделе узима  специфичност боравка, туризам се дели на следеће 

врсте; ловни, наутички, здравствени, културни итд., а који се заједничким именом 

називају селективни или алтернативни туризам, док специфични облици туризма 

представљају још мање сегменте туристичког тржишта (тржишне нише) унутар 

појединих селективних врста туризма, а који обележава специфични туристички мотив. 

 

Туристички производ представља јасно утврђен план и програм путовања, као и 

формирану цену, начин реализације програма, канале дистрибуције, дефинисане циљне 

групе и сл. 

 

Такође, туристички производи се успостављају и на основу потреба и жеља туриста, те је 

потребно стално ослушкивати њихове интересе, жеље и потребе, анализирати их и 

уочити потребе за настанак нових специфичних облика туризма тј. „ниша“. 

 

Стихијски развој дестинација, без јасног концепта управљања, доноси несагледиве 

последице по животну средину и угрожава одрживост дестинација на средњи и дуги рок. 

Одрживи развој туризма се заснива на три стуба – економској, друштвеној и одрживости 

по питању животне средине. 

 

Ово поглавље даје детаљније смернице за спровођење следећих циљева и мера 

дефинисаних у поглављу 2. овог Програма: 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1. Унапређење туристичке и културне инфраструктуре 

П 1.1. Побољшање квалитета туристичке и културне инфраструктуре 

 М 1.1.1. Комунално и инфраструктурно опремање дестинације 

 П 1.2 Развој јавно-приватног партнерства и других облика развоја дестинације 
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  М 1.2.1. Развој понуде пројеката јавно-приватног партнерства 

  М 1.2.2. Промоција пројеката јавно-приватног партнерства 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2. Развој и унапређење туристичке и културне понуде ГО 

Земун 

 П 2.2. Заштита, очување, валоризација и презентација културне баштине 

  М 2.2.1. Обезбеђивање простора за Културни центар 

М 2.2.2. Унапређење културне понуде Земуна подршком иницијативама 

цивилног сектора  

М 2.2.3. Заштита, очување, валоризација и презентација културне баштине 

 

У контексту наведених циљева, приоритета и мера, концепт развоја мора да буде 

усклађен са животним окружењем дестинације, друштвеном заједницом и културом, 

како би се расположиви ресурси користили на одговарајући начин и како локалне 

заједнице не би постале жртве стихијског развоја. Принципи одрживог развоја туризма 

подразумевају: 

- Задовољство посетилаца (туриста); 

- Исплативост (у смислу економске одрживости на дуги рок) за инвеститоре; 

- Просперитет на нивоу локалних заједница – локални економски развој; 

- Повећану могућност запошљавања и јачање квалитета у понуди радних места; 

- Друштвену једнакост; 

- Контролу развоја на нивоу локалних заједница; 

- Допринос благостању свих заинтересованих актера и заједница; 

- Очување и унапређење културног богатства; 

- Физички интегритет; 

- Очување биодиверзитета; 

- Ефикасност у коришћењу ресурса; 

- Неутралност по питању утицаја на животну средину. 

 

Планирање одрживог развоја, начина организације и функционисања туристичких 

подручја и дестинација почива на дефинисању равнотеже између следећих кључних 

елемената развоја: 

- Развој јавне и опште инфраструктуре (просторно и урбанистичко планирање, 

електроснабдевање, водоснабдевање и третман отпадних вода, саобраћајна 

инфраструктура, телекомуникациона инфраструктура); 

- Развој туристичке инфраструктуре – објекти за информисање, предах, 

снабдевање, рекреацију, едукацију и забаву туриста, и то: скијалишта, купалишта 

и плаже, тематски и забавни паркови, туристички информативни центри, центри 

за прихват туриста и посетилаца, одморишта поред путева, објекти наутичког 

туризма, терени за голф, тенис терени, отворени и затворени објекти спортске 

рекреације, мале вештачке акумулације са купалиштем, базени за купање, велнес 

објекти, забавно рекреативне стазе и путеви (трим стазе, стазе здравља, 
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видиковци, панорамски путеви, бициклистичке стазе, пешачке стазе, стазе за 

моторне санке и слично), уређене обале река и језера, објекти за посматрање 

природних реткости, објекти за предах и краће задржавање туриста, објекти за 

авантуристичке активности и друго; 

- Развој туристичке супраструктуре - угоститељски објекти, као и галерије, 

изложбени, конгресни и забавни објекти који су у непосредној вези са 

угоститељским објектима и објектима спортско рекреативног садржаја, или са 

њима чине јединствену целину; 

- Развој и валоризација ресурсно – атракцијске основе: природних и створених 

вредности;  

- Заштита и унапређење животне средине и предела;  

- Заштита, одрживо коришћење и унапређење природног и културног наслеђа; 

- Социјални и економски развој локалних заједница, уз очување традиције и 

њихових особености и вредности; 

- Развој канала маркетинга и промоције туристичког подручја. 

 

Између учесника јавног и приватног сектора треба успоставити одговарајуће 

партнерство. То је најважнији предуслов како би се адекватно развили планирани 

туристички производи и укупан „пакет понуде“ на овој дестинацији.  Такође, без јавно- 

приватне сарадње није могуће ефикасно реализовати планиране инвестиције. Јавно-

приватна сарадња намеће се у свим сегментима изградње одговарајуће конкурентности 

туристичког сектора, а посебно у домену обезбеђивања одговарајућих услова 

инвестирања и управљања простором. У приватном сектору постоји релативно мали број 

потенцијално заинтересованих субјеката, али свакако треба рачунати на нове 

инвеститоре за програме намењене тржишту. 

 

Неопходно је хармонизовати и координирати различите интересе у складу са 

заједничким интересом за одрживи развој дестинације, и обезбедити потребну 

организациону и менаџмент структуру која ће бити способна да одговори изазовима 

развоја туристичког простора, као и да својим развојним капацитетом повратно утиче на 

унапређење предложених решења у складу са конкретним променама у окружењу. 

 

На подручју  ГО Земун је  и даље низак ниво попуњености капацитета, низак ниво 

промоције и развоја туристичких пакета за домаће и стране туристе, недовољна и 

неадекватна примена online резервација и промоција на туристичком тржишту. 

 

ГО Земун није стратешки позиционирана на глобалном туристичком тржишту, тако да 

мора унапредити атрактивност постојећих туристичких производа и успоставити нове. 

Према томе, мора се водити рачуна о конкурентности њених производа и дестинација. 
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Конзистентан приступ у планирању мора да уважи све наведене детерминанте изградње 

конкурентске позиције туристичког подручја, уз изградњу адекватног система 

управљања и маркетинга туристичке дестинације. 

 

 

7.2. Структура и план развоја индивидуалних производа 

 

Туристички производ подразумева укупна искуства туриста која задовољавају њихова 

очекивања, укључујући искуства са смештајем, природним и културним атракцијама, 

забавом, превозом, угоститељством, домаћинима и слично. 

 

Да би се одредио одговарајући производ и пружила квалитетна услуга туристима 

потребно је урадити поделу тржишта на различите групе потрошача, тј. осмислити такве 

програме којима се могу подмирити истоврсне потребе и жеље различитих туриста, 

заправо треба груписати тржиште према заједничким потребама туриста. Сврха 

груписања је прилагођавање производа специфичним захтевима појединих типова 

туриста, што се зове  још и сегментација. 

 

Дакле, сегментација тржишта је процес осмишљавања и примењивања различитих 

маркетиншких програма поделе тржишта на различите групе потрошача који имају 

међусобно различите захтеве и реакције у погледу производа, цена, продаје  или 

промоције, при чему су захтеви унутар група слични. 

 

Како се туристи разликују по полу, годинама, понашању, занимању, схватањима, 

пореклу, жељама, захтевима, интересовањима и потребама, потребно је туристичке 

производе прилагодити специфичним захтевима појединих типова туриста и према 

њиховом циљу путовања. 

 

Сегментација тржишта је неопходан процес јер се ситуација на тржишту стално мења и 

први корак код планирања производа и мора се спроводити континуирано, да се утврди 

да ли има нових група које се могу задовољити постојећом понудом, или треба креирати 

адекватну понуду. Неопходно је стално одржавати контакт са туристима и њихове 

потребе испунити у највећој могућој мери у свакој прилици. 

 

У оквиру одабраног сегмента тржишта, уз уважавање искуства које туристи очекују, 

граде се појединачни производи и маркетинг микс за сваки од њих. 

 

У складу са циљевима, мерама и приоритетима овог Програма, али и повезаних 

стратешких докумената, ово поглавље ће обрадити следеће: 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2. Развој и унапређење туристичке и културне понуде ГО 

Земун 
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 П 2.1. Развој и унапређење туристичких  производа у ГО Земун 

  М 2.1.1. Развој  производа Пословни туризам и MICE 

  М 2.1.2. Развој  производа Градски одмори 

  М 2.1.3. Развој  производа Догађаји -манифестације 

  М 2.1.4. Развој  производа Специјални интереси 

  М 2.1.5. Развој производа Наутички туризам 

 

Дефинисање приоритетних производа извршено је на основу истраживања тржишта, 

интервјуа или анкета обављених са представницима приватног, јавног сектора у туризму 

и туристима, анализе и прогноза економских кретања у Републици Србији и региону, 

тренда кретања потражње на релевантним тржиштима, као и познавања карактера и 

перспективе развоја различитих туристичких производа. 

 

Да бисмо утврдили приоритете  у одређивању туристичких производа пошло се од 

тржишне атрактивности и конкурентности сваког производа, на основу кључних 

фактора успеха. Извршена је и анализа развојних приоритета  у комерцијализовању 

појединих производа. Од великог значаја је и валоризација производа у што краћем 

року и са што бољом припремљеношћу за развој и мање улагања,  нпр. пословни и 

градски одмори.   

 

Напред наведено, нам указује да као туристички производи од посебног значаја за развој 

туризма и културе у Земуну, а који су дефинисани у Стратегији развоја туризма Р. 

Србије, а односе се и на Београд су:  

 

1) Пословни туризам и MICE; 

2) Градски одмори;     

3) Догађаји - манифестациони;  

4) Специјални интереси;  

5) Наутички туризам; 
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7.2.1. Пословни туризам и MICE 

 

Туристички производ пословни туризам обухвата лица која путују из професионалних 

разлога чији је главни мотив пословни састанци, сајмови, изложбе, конференције и сл., а 

MICE подразумева организована пословна путовања. Пословна путовања трају између 

три и седам дана, а основу понуде чине хотели са конференцијским салама, сале за 

изложбени простор, сајмови и др. 

 

Туристи из ове групе троше и по неколико пута више од осталих туриста. Број 

пословних гостију стално расте, јер се организује све већи број пословних сусрета, а 

самим тим и потенцијал производа пословног туризма. Земун поседује потенцијал за 

развој наведеног туристичког производа. То је производ са великим потенцијалом 

развоја, који треба да се ослони на  ниске трошкове, уз пакете који  укључују додатне 

активности и садржаје.  

 

Најчешћи мотиви за овај сегмент су састанци, семинари, програми образовања, пословни 

сајмови и изложбе, подстицајна путовања. Најчешћи појавни облици овог туристичког 

производа су пословна путовања, семинари, студијска путовања, сајмови, изложбе. 

 

План развоја овог туристичког производа је дат у наредној табели. 

  



43 

 

 

 

1. ПОСЛОВНИ ТУРИЗАМ и MICE 

ЕКСТЕРНИ МИКС 

                                                     Врста Тржиште 

Појединачни производ 

- Семинари 

- Пословни састанци 

- Обуке и радионице 

- Пословна путовања 

- Мотивациона 

путовања 

- Србија и земље из окружења 

- Подунавске земље  

- Породице, групе, старија 

популација, парови без деце, 

студенти, индивидуалци 

- јавне, државне установе и 

Агенције за едукацију, 

удружења, компаније 

Садржаји 

- Смештај: хотели са салама за састанке опремљене 

интернетом, видео бим и сл. 

- Инфраструктура: рекреативни терени, базени, велнес 

садржаји, теретане, терени за фудбал, одбојку, кошарку, 

бициклистичке стазе  

- Додатне услуге: интернет, изнајмљивање опреме за 

рекреацију, изнајмљивање  чамаца, сувенири, 

изнајмљивање скутера, речни такси, 

- Забавни садржаји: тематске вечери, излети бродом са 

вечером, музичке вечери, такмичења, изложбе 

- Спортски садржаји: одбојка на песку, фудбал на песку, 

амерички фудбал на песку, рагби на песку, боћање на 

песку, школа једрења, школа веслања и др. 

Цена 

Цене се формирају према врсти услуге на основу квалитета, 

изграђености бренда и цена конкуренције 

- Појединачне цене: цене се формирају појединачно по 

врсти услуге 

- Пакет услуге: смештај, употреба сала, рекреативни 

садржаји 

- Попусти: у оквиру пакет аранжмана, према броју 

учесника (испитати тржиште) 

Канали дистрибуције- 

Место 

ТКЦ Земун, Туристичко друштво Земун, ТОБ, ТОС, 

Агенције за MICE, он лајн систем резервације, директан 

пословни маркетинг, веб портали 
 

Промотивна кампања-

Комуникација 

 План промотивне кампање 

1. Рекламирање у 

медијима 

Проспекти производа, водичи, мапе, информатори и 

ценовници, веб банери, огласи у новинама и веб портали 
 

2. Лична продаја 
Контакти са агенцијама, удружењима, правним лицима, 

мејл, промотивна путовања 

3. Промотивна продаја 
Попусти  за дужи боравак, више услуга за мању цену, 

наградна путовања и друго 

4. Односи са јавношћу 

Саопштења за новинаре, радио и ТВ, вести, блогови, 

социјалне мреже, интернет сајт дестинације, пословни 

часописи, 

ИНТЕРНИ МИКС 

1. Обуке и радионице 

Обуке оријентисане на услугу госта, љубазност, личну 

продају; радионице и плаћени курсеви за аниматоре, тренере, 

водиче и инструкторе  

2. Систем награда Новчане или робне награде за запослене, похвале и др. 

3. Контрола квалитета Повећање броја корисника, објављене репортаже 
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7.2.2. Градски одмори 

 

Туристички производ градски одмори углавном се односи на краће посете туристичкој 

дестинацији и траје од једног до неколико дана, више пута у току године, а основни 

мотив посета је културно-историјско наслеђе, забава, гастрономија, шопинг. Овај 

производ најчешће нема сезонски карактер. 

 

Земун има потенцијала за развој овог туристичког производа, нарочито кад је забава и 

гастрономија у питању, а не заостаје ни културно-историјско наслеђе. Веома брзо 

постаје исплатив уз мала улагања, али  уз адекватну промоцију. 

 

Најчешћи мотиви за овај сегмент су забава, природа, одмор, разонода, историјско 

наслеђе, култура, шопинг, догађаји, ноћни живот. Најчешћи појавни облици овог 

туристичког производа је кратки одмор. 

 

Овакви кратки градски одмори су веома атрактивни и конкурентни, а могуће их је брзо и 

ефикасно комерцијализовати. Производ се заснива на кратким посетама, нема сезонски 

карактер и еластичан је у односу на цену. Оријентисан је на млађе и средње старосне 

групе.     

 

План развоја овог туристичког производа је дат у наредној табели. 
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2. ГРАДСКИ ОДМОРИ 

ЕКСТЕРНИ МИКС 

                                                     Врста Тржиште 

Појединачни производ 

- Продужени викенд 

- Тематски одмори 

- Одмори за време празника 

- Одмори на води 

- Плажа на Дунаву 

- Србија и земље из окружења 

- Подунавске земље  

- Породице, групе, старија 

популација, парови без деце, 

студенти, индивидуалци 

Садржаји 

- Смештај: хотели, приватни смештај, хостели, камп 

- Инфраструктура: уређена плажа, рекреативни терени, 

играоница за децу, велнес садржаји, теретане, 

бициклистичке стазе, базени, пешачке стазе,  

- Додатне услуге: интернет, изнајмљивање опреме за 

рекреацију, изнајмљивање чамаца, сувенири, 

изнајмљивање скутера, речни такси, 

- Забавни садржаји: тематске вечери, излети бродом са 

вечером, културно-забавни програм на Земунском кеју, 

дечији клубови 

- Спортски садржаји: школа једрења, школа веслања јога, 

аеробик, наградна такмичења и др. 

Цена 

Цене се формирају према врсти услуге на основу квалитета, 

изграђености бренда и цена конкуренције 

- Појединачне цене: цене се формирају појединачно по 

врсти услуге у односу на конкурентске дестинације  

- Пакет услуге: смештај, школа веслања, једрења или 

пливања, рекреативни садржаји 

- Попусти: У оквиру пакет аранжмана, према броју особа 

(испитати тржиште) 

Канали дистрибуције- 

Место 

„ТКЦ Земун“, Туристичко друштво Земун, ТОБ, ТОС,  

удружења, он-лајн систем резервације, туристичке агенције, 

специјализивани туроператори,  веб странице 

Промотивна кампања-

Комуникација 

 План промотивне кампање 

1. Рекламирање у 

медијима 

Веб  портали,  радио, ТВ и дневни штампани медији, 

специјализовани часописи и магазини, проспекти, водичи, 

мапе, информатори и ценовници, банери на интернету, 

специјализовани сајмови 

2. Лична продаја Контакти са агенцијама, удружењима, мејл  

3. Промотивна продаја 
Попусти  за дужи боравак, више услуга за мању цену, 

наградна путовања и друго 

4. Односи са јавношћу 
Саопштења за новинаре, радио и ТВ, вести, блогови, 

социјалне мреже 

ИНТЕРНИ МИКС 

1. Обуке и радионице 

Обуке орјентисане на услугу госта, љубазност, личну 

продају, радионице и плаћени курсеви за водиче и 

инструкторе  

2. Систем награда Новчане или робне награде за запослене, похвале и др. 

3. Контрола квалитета Повећање броја корисника, објављене репортаже 
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7.2.3 Догађаји - манифестације 

 

Производ Догађаји-манифестације су садржаји који се понављају сваке године у 

одређено време и у одређеним временским интервалима и веома привлаче нарочито 

домаће туристе. Догађаји и манифестације – у постојећим околностима представљају 

традицију, али недовољно снажну да би се користили за промоцију туризма саме 

дестинације и утицали на креирање имиџа. Догађај је специфичан производ, јер се 

одржава најчешће само једном годишње и има необично јак утицај на креирање имиџа о 

дестинацији. 

 

У Земуну постоје бројни културни програми, концерти, изложбе, верски догађаји, 

спортска такмичења и приватни догађаји. Земун има потенцијала и за организовање 

великих догађаја атрактивних садржаја, уз адекватну промотивну кампању и побољшану 

инфраструктуру. 

 

Најчешћи мотиви за овај сегмент су забава и лична уверења, у зависности од тематике 

догађаја. Манифестациони садржаји нису само намењени туристима већ и локалном 

становништву. Развој манифестационог туризма треба да буде приоритет јер кроз 

сусрете са туристима из других култура обогаћују се лична искуства и стичу разноврсне 

нематеријалне користи. Корисници манифестационог туризма су они грађани који 

културна дешавања посећују и у месту боравка. 

 

План развоја овог туристичког производа је дат у наредној табели. 
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3. ДОГАЂАЈИ - МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

ЕКСТЕРНИ МИКС 

                                                     Врста Тржиште 

Појединачни производ 

- Културне 

манифестације 

- Прославе празника 

- Спортски догађаји 

- Забавни догађаји 

- Приватни догађаји 

- Србија и земље из окружења 

- Подунавске земље  

- Породице, групе, млађа 

популација, парови без деце, 

учесници манифестација и 

догађаја 

Садржаји 

- Смештај: хотели, приватни смешај, хостели, камп  

- Инфраструктура: уређени паркинзи, инфо пултови, 

санитарни услови, сигнализација, мобилијар, 

униформисана инфо служба  

- Додатне услуге: такси превоз, сувенири, речни такси, 

гастрономска понуда 

- Забавни садржаји: такмичења, игре за посетиоце, 

куповина 

Цена 

Цене се формирају према врсти услуге на основу квалитета, 

изграђености бренда и цена конкуренције 

- Појединачне цене: цене се формирају појединачно по 

врсти услуге 

- Пакет услуге: смештај, улазнице 

- Попусти: на групе, наградна путовања 

Канали дистрибуције- 

Место 

„ТКЦ Земун“, Туристичко друштво Земун, ТОБ, ТОС, 

удружења, он лајн систем резервације, туристичке агенције, 

специјализовани туроператери, веб странице 

Промотивна кампања-

Комуникација 

 План промотивне кампање 

1. Рекламирање у 

медијима 

Веб портали, радио, ТВ, проспекти, календар 

манифестација-догађаја, водичи 

2. Лична продаја Контакти са агенцијама, удружењима, мејл, он-лине продаја 

3. Промотивна продаја 
Попусти  за дужи боравак, више услуга за мању цену, 

наградна путовања и друго 

4. Односи са јавношћу 
Саопштења за новинаре, радио и ТВ, вести, блогови, 

социјалне мреже, интернет сајт дестинације 

ИНТЕРНИ МИКС 

1. Обуке и радионице 

Обуке орјентисане на услугу госта, љубазност, личну 

продају,  

радионице и плаћени курсеви за аниматоре и информаторе 

2. Систем награда Новчане или робне награде за запослене, похвале и др. 

3. Контрола квалитета Повећање броја корисника, објављене репортаже 
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7.2.4 Специјални интереси 

 

Специјални интереси је производ који покрива више тржишних ниша, а представља 

активност за одмарање која се догађа у специфичном, удаљеном, или дивљем окружењу. 

Врло је уско повезан са високим нивоом учествовања у активностима од стране туриста, 

а карактерише га то што се догађа на отвореном простору. 

 

Производи специјалних интереса су везани за одређену сезону, али пошто постоји 

велики број тржишних ниша, производ је активан током целе године. Обично се односи 

на активности које се одвијају у необичном окружењу у којима учествују туристи, како 

би појачали доживљај својих специјалних интересовања. Активности овог производа се 

обично везују и за друге производе. 

 

У Земуну се активности овог производа углавном заснивају на активностима у природи 

и на води, културно-историјском наслеђу, гастрономији, бициклизму,  посети верским и 

културним објектима. За унапређење појединачних производа у оквиру специјалних 

интереса, за наше домаће туристе организоваће се и посете/излети Опленцу, Фрушкој 

гори, Аранђеловцу, Великој Плани, Бечеју и другим градовима и општинама, који су 

препознати као места у којима је већ развијена туристичка и културна понуда и 

туристички производи. Овај производ не захтева велика улагања, па су, уз мале 

инвестиције и умерене цене, брзи резултати оствариви. 

 

Најчешћи мотиви за овај сегмент су повратак природи, авантура, подићи квалитет 

живота, осетити се слободно. Најчешћи појавни облици овог туристичког производа су 

пешачење, риболов, лов, кану/кајак, рекреативне активности, бициклизам, гастрономија. 

 

План развоја овог туристичког производа је дат у наредној табели. 
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4. СПЕЦИЈАЛНИ ИНТЕРЕСИ 

ЕКСТЕРНИ МИКС 

                                                     Врста Тржиште 

Појединачни производ 

- Гастрономија 

- Бициклизам 

- Спортови на води 

- Културно-историјски споменици 

- Активности у природи 

- Пешачке туре 

- Посета верским објектима 

- Риболов 

- Еко туризам 

- Излети, једнодневни и дводневни 

- Србија и земље из 

окружења 

- Подунавске земље  

- Породице, групе, 

млађа популација, 

љубитељи 

природе, 

истраживачи, 

старија 

популација 

Садржаји 

- Смештај: хотели, приватни смештај, хостели, камп, сеоска 

домаћинства 

- Инфраструктура: уређена  плажа Лидо, пешачке стазе, 

бициклистичке стазе, трим стазе, видиковци  

- Додатне услуге: изнајмљивање опреме за рекреацију,  

сувенири, гастрономска понуда, рукотворине 

- Забавни садржаји: тематске вечери, изложбе, етно излети, 

наградна такмичења,  

- Спортски садржаји: школа једрења, школа веслања, јога, 

аеробик и др. 

Цена 

Цене се формирају према врсти услуге на основу квалитета, 

изграђености бренда и цена конкуренције 

- Појединачне цене: цене се формирају појединачно по 

врсти услуге и јединствености простора и доживљаја  

- Пакет услуге: смештај и школа веслања и једрења, 

сналажење у природи, организован риболов 

- Попусти: према сезони у оквиру пакета, на основу броја 

туриста у групи, наградни садржаји 

Канали дистрибуције- 

Место 

„ТКЦ Земун“, Туристичко друштво Земун, ТОБ, ТОС, 

удружења, он лајн систем резервације, туристичке агенције, 

специјализивани туроператори,  веб странице 

Промотивна кампања-

Комуникација 

 План промотивне кампање 

1. Рекламирање у 

медијима 

Специјализовани сајмови, часописи, каталози агенција, Веб  

портали,  радио, ТВ, проспекти, водичи, мапе, информатори и 

ценовници   

2. Лична продаја Контакти са агенцијама, удружењима, мејл  

3. Промотивна продаја 
Попусти  за дужи боравак, више услуга за мању цену, 

наградна путовања и друго 

4. Односи са јавношћу 
Тематске приче, саопштења за новинаре, радио и ТВ, вести, 

блогови, социјалне мреже, сајт дестинације 

ИНТЕРНИ МИКС 

1.Обуке и радионице Обуке оријентисане на услугу госта, љубазност, личну 

продају, радионице и плаћени курсеви за специјализоване 

водиче  

2.Систем награда Новчане или робне награде за запослене, похвале и др. 

3.Контрола квалитета Повећање броја корисника, објављене репортаже 
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7.2.5  Наутика 

 

Наутика има дугорочну тржишну атрактивност и пословни потенцијал. Дунав 

представља водећу речну крузинг дестинацију у Европи. Поред пловидбе, наутика 

укључује и све објекте наутичке инфраструктуре и производа и услуга у функцији 

туризма (марине, везови, смештај, забава, култура).  Траје у просеку између 5 и 10 дана. 

Наутика има висок тренд раста. 

 

Основне активности овог туристичког производа су везане  за пловидбу Дунавом, било 

да је индивидуална са малим бродовима (којих у Земуну има у великом броју), било да је 

пловидба у изнајмљеном броду, или су то кружна путовања са организованим пакет 

аранжманима. Потенцијал овог производа расте из дана у дан, јер је Дунав једна од 

најпопуларнијих река за овај туристички производ. 

 

Туристи у оквиру овог производа имају потребу и за додатним активностима, а то су 

обиласци културних и природних споменика и добара, забава, гастрономија и др. За 

успешност овог производа је неопходна одговарајућа инфраструктура у виду марина, 

пристана и привезишта, бензинских пумпи, као и смештајни капацитети близу реке.  

 

Земун ће имати потенцијала да у потпуности развије овај туристички производ 

изградњом пристаништа са пратећим садржајима и осталим инфраструктурним 

објектима. Страни туристи који долазе бродовима се неевидентирају, јер немају ноћења 

у смештајним објектима, већ бродовима и њих је сваке године све већи број. 

 

Овај производ има велики потенцијал развоја и дугорочну атрактивност, а Земун уз 

Београд, треба да буде центар развоја овог производа у Србији. 

 

Најчешћи мотиви за овај сегмент су пловидба, забава и љубав према води и повезаним 

активностима. Најчешћи појавни облици овог туристичког производа су једрење, 

веслање, излети бродом, чартер, спортски риболов, баржинг. 

 

План развоја овог туристичког производа је дат у наредној табели. 
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5. НАУТИКА 

ЕКСТЕРНИ МИКС 

                                                     Врста Тржиште 

Појединачни производ 

- Једрење 

- Веслање 

- Крузинг 

- Крстарење појединаца и група 

- Чартер 

- Марине  

- Пристан 

- Спортски риболов 

- Рекреација 

- Манифестације на води 

- Србија и земље из 

окружења 

- Подунавске земље  

- Породице, групе, 

старија популација, 

парови без деце, 

студенти, 

индивидуалци 

Садржаји 

- Смештај: хотели, приватни смештај, хостели 

- Инфраструктура: марине и пристан, плажа Лидо, 

рекреативни терени, играоница за децу, велнес садржаји, 

теретане, туристичке ознаке за наутичаре, понтонски мост  

- Додатне услуге: интернет, изнајмљивање опреме за 

рекреацију, изнајмљивање  чамаца, сувенири, изнајмљивање 

скутера, речни такси, 

- Забавни садржаји: обиласци споменика културе, излети 

бродом са вечером, излети до Ђердапа, културно-забавни 

програм на Земунском кеју 

- Спортски садржаји: одбојка на песку, фудбал на песку, 

амерички фудбал на песку, рагби на песку, боћање на песку, 

школа једрења, школа веслања и др. 

Цена 

Цене се формирају према врсти услуге на основу квалитета, 

изграђености бренда и цена конкуренције. 

- Појединачне цене: цене се формирају појединачно по врсти 

услуге 

- Пакет услуге: смештај и школа веслања, једрења или пливања, 

обиласци са водичем за бродове 

- Попусти: у оквиру пакет аранжмана, према броју особа 

(испитати тржиште) 

Канали дистрибуције- 

Место 

„ТКЦ Земун“, Туристичко друштво Земун, ТОБ, ТОС, спортски 

клубови и удружења (на води), он лајн систем резервације, 

Туристичке агенције, специјализивани туроператори,  веб 

странице 

Промотивна кампања-

Комуникација 

 План промотивне кампање 

1. Рекламирање у 

медијима 

Веб  портали,  радио, ТВ и дневни штампани медији, 

специјализовани часописи и магазини, проспекти, водичи, мапе, 

информатори и ценовници, банери на интернету, специјализовани 

сајмови 

2. Лична продаја Контакти са агенцијама, удружењима  

3. Промотивна 

продаја 

Попусти  за дужи боравак, више услуга за мању цену, наградна 

путовања и друго 

4. Односи са 

јавношћу 

Саопштења за новинаре, радио и ТВ, вести, блогови, социјалне 

мреже 

ИНТЕРНИ МИКС 

1. Обуке и радионице Обуке орјентисане на услугу госта, љубазност, лична продаја, 

радионице и плаћени курсеви за водиче и инструкторе  

2. Систем награда Новчане или робне награде за запослене, похвале и др. 

3. Контрола квалитета Повећање броја корисника, објављене репортаже 
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7.3. План подршке заинтересованим странама у ГО Земун и њихово 

умрежавање 

 

У Стратегији развоја туризма Србије  за период 2016-2025, на туристичкој мапи у оквиру 

туристичке дестинације Београд  налази се и Земун – градско језгро и приобаље Дунава 

кao полови развоја. Захваљујући доброј вољи, енергији и знању и адекватној подели 

посла могућа је сарадња између градских општина и Београда, у циљу  заједничког 

наступа и формирања нове туристичке понуде. 

 

Ово поглавље ће се фокусирати на разраду следећег специфичног циља Програма: 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2. Развој и унапређење туристичке и културне понуде ГО 

Земун 

 П2.3. Унапређење система подршке за развој и спровођење туристичких 

активности у ГО Земун 

  М 2.3.1. Активирање туристичких ресурса Земуна 

  М 2.3.2. Формирање Туристичког информативног центра 

  М 2.3.3. Унапређење капацитета запослених на пословима подршке 

развоју туризма 

М 2.3.4. Умрежавање заинтересованих страна у туризму - развој 

туристичког и културног кластера Земуна 

  М 2.3.5. Унапређење система квалитета услуга и активности 

  М 2.3.6. Подизање нивоа еколошке свести 

  М 2.3.7. Подршка иницијативама јавно-приватног партнерства у погледу 

социо-економских функција туризма 

  М 2.3.8. Унапређење културне понуде Земуна подршком иницијативама 

цивилног сектора 

 

 

7.3.1. Активирање туристичких ресурса и умрежавање заинтересованих 

страна 

Под развијеним туристичким ресурсима Земуна подразумева се да је у Земуну развијен  

туристички кластер који окупља све актере у области туризма који задовољавају 

критеријуме по питању квалитета производа и услуга које пружају. Поред препознатих и 

умрежених актера, за овај приоритет је важно да су препознати и активирани (уређени, 

обележени, редовно се одржавају) и други туристички ресурси (природна добра, 

културно наслеђе и др) и да је пружена подршка јавно-приватним иницијативама које 

решавају проблеме у погледу социо-економске функције туризма (као што је изградња 

нових смештајних капацитета, отварање нових радних места и сл).  
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Интензивирање заједничких активности са градским општинама и Градом Београдом  

једна је од могућности да се повећа туристички промет, побољша конкурентска позиција 

и  да се препозна локална средина. Оно што спаја све носиоце туристичке понуде, 

локално становништво, власт на локалном, регионалном и државном нивоу је заједнички 

интерес да се дестинација представи туристима и јавности на најбољи начин. 

 

Сврха ових мера је да се међусобно повежу сви туристички субјекти из области туризма 

и других сродних делатности (угоститељство, култура, образовање и сл) и да заједнички 

делују у циљу унапређења укупне туристичке понуде Земуна. У оквиру ових мера 

спроводиће се пројекти и активности који доприносе међусобном повезивању актера и 

унапређењу туристичке понуде, као што су: развој визуелног идентитета, дефинисање и 

развој туристичких производа. 

 

Да би се повећао број туриста и задовољиле њихове потребе, неопходно је умрежити све 

заинтересоване стране у сектору туризма и културе, подићи све расположиве капацитете 

и задовољити све растуће потребе туриста. 

 

Умрежавање се заснива на поверењу, сарадњи, заједништву и отвореној комуникацији 

свих заинтересованих страна, а заједничким радом се постиже већи успех у дефинисању 

туристичке понуде, стичу се нова знања, обезбеђује повећање конкурентности, развој 

заједничких услуга, као и развој људских ресурса. 

 

Туризам као привредна грана не може да опстане сама, зато је на директан или 

индиректан начин повезана  са осталим гранама привреде. Туристичка потрошња такође 

зависи од развијености одређених привредних и културних делатности. 

 

Заинтересоване стране у туризму су туроператори, туристичке организације, водичи, 

сектор малих и средњих предузећа и предузетника у туризму (ресторани, продавнице, 

организатори манифестација), организације цивилног друштва и локална заједница. 

 

Интегрисани ланац вредности у туризму подразумева умрежавање са секторима који 

комплетирају «пакет понуде», као што је трговина, пољопривреда, занатство, култура и 

друге комплементарне делатности. Велики број туристичких дестинација у циљу 

повећања туристичке потрошње поред основних услуга које подразумевају превоз, 

смештај и исхрану, све више пружају и остале туристичке услуге попут забаве, разоноде 

и рекреације за туристе. 

 

Неопходно је умрежавање са свим секторима, који могу унапредити институционалну 

сарадњу са јавним и невладиним сектором, научним институцијама повезаним са 

туризмом.  
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Директни посредници између понуде и потражње су туристичке агенције и туроператор. 

Њихова функција је поред наведеног и формирање туристичких аранжмана, контакти са 

туристима и пружање информација, промовисање дестинације, туристичких добављача и 

пружаоца услуга. Улога туроператора је организацијска, а туристичких агенција је 

посредничка. Туроператор креира и организује понуду и посредством туристичких 

агенција је продаје на тржиштима. Туроператор нема директан контакт са туристима и 

због тога је његов посао у већем ризику, јер он продаје свој производ, а туристичка 

агенција живи од провизије. Веома је корисно да се туристички субјекти повезују у 

кластере. 

 

Туристички кластери представљају новији вид удруживања различитих субјеката у 

туристичкој привреди, а који заједнички побољшавају наступ на тржишту и повећавају 

конкурентност и остварују профит. 

 

Удруживањем у кластере остварују се бројне предности почев од креирања нових 

туристичких производа и аранжмана, запошљавање образованијег кадра који је 

стручнији, могућност за иновације, заједничко наступање на тржишту и друге 

предности. 

 

Подићи квалитет туристичког производа могуће је и успостављањем сарадње између 

приватног и јавног сектора у циљу развоја атрактивних туристичких дестинација и 

диверсификације и специјализације туристичких активности и услуга.  

 

На подручју Земуна послују 35 путничких агенција и 5 туроператора и већи број 

локалних туристичких водича. 

 

Оперативно посматрано, неопходно је спровести низ активности на спровођењу овог 

циља и повезаних мера и приоритета: 

 Идентификација кључних заинтересованих страна, повезаних са туристичком 

привредом, који могу позитивно да допринесу развоју кластера 

 Класификација заинтересованих страна са становишта доприноса спровођењу 

Стратегије развоја Града Београда, као и Стратегије развоја ГО Земун 

(припремити модел) 

 Идентификација кључних проблема са којима се суочавају заинтересоване стране 

 Дефинисање предлога модела функционисања кластера, критеријума за учешће у 

кластеру, те његових кључних финкција 

 Организовање састанака /трибина/, округлих столова за заинтересоване стране, уз 

дефинисање кључних тема за дискусију 

 Израда основне документације кластера (статута/правилника) 

 Дефинисање Споразума о разумевању са кључним актерима у процесу 

кластеризације 
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 Идентификација кључних пројектних идеја за развој друштвено-економске и 

културне понуде Земуна 

 Развој концепта пројектних идеја, те истраживање потенцијалних извора 

финансирања 

 Аплицирање на Јавне позиве за доделу средстава за обогаћивање друштвено-

економске и културне понуде Земуна 

 Подршка иницијативама цивилног сектора 

 Подршка иницијативама заштите, очувања, валоризације и презентације културне 

баштине Земуна 

 

 

7.3.2. Унапређење понуде, система квалитета и капацитета запослених 

 

Туристичка понуда Земуна може бити допунски садржај туристима који долазе у 

Београд, у виду једнодневних или факултативних полудневних излета, или да туристи 

наменски долазе у Земун. 

 

Река Дунав, неспорно представља природни ресурс који има огроман потенцијал, с 

обзиром на то да повезује десет подунавских земаља. Наравно, веома важно је 

посматрати и област сарадње између Града Београда, као и осталих градских општина и 

Земуна. Развојем наутичког туризма у смислу повећања броја пловила за панорамско 

разгледање Земуна, Београда и других општина, израда сувенирског програма, као и 

обнова подземних простора тј. лагума, као винских простора. 

 

Туристичке тематске туре и разгледање Старог језгра Земуна, Градски парк Земуна, 

Велико ратно острво, регате, манифестације и др. могу да буду области сарадње, са 

Београдом и градским општинама, како би се повећали број туриста и атрактивност 

локације.  

 

При планирању и изради годишњег Календара манифестација пожељно је унапред се 

усагласити са суседним општина, Београдом и туристичким организацијама како би се 

ускладили термини и избегла дуплирања догађаја. Препорука је да се актери кључних 

области сарадње у довољној мери мотивишу да организују заједничке манифестације  и 

догађаје. Административна припадност и близина Београда као главног емитера 

тржишта намеће потребу да се Земун туристички развија и промовише заједно са 

Београдом. 

 

Такође је значајно повезивање туристичке понуде са осталим градским општинама на 

Дунаву, нпр. пловидба бродом до Гроцке. 
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Учешће ГО Земун на Међународном сајму туризма у Београду, где представља своју 

туристичку понуду и своје потенцијале, један је од заједничких наступа кад је у питању 

туристичка понуда. Организовање културно-туристичке манифестације “Дани европске 

баштине“  такође је ефикасан начин за промовисање дестинације и заједничког учешћа у 

креирању туристичке понуде, а којом се организују бесплатни обиласци са стручним 

водичима културних и природних споменика,  зависно од теме манифестације.  

 

У организацији Секретаријата за привреду Града Београда, на Сајму етно хране и пића 

учествује и ГО Земун са земунским прерађивачима хране и винаријама, уз пригодан 

културни програм и промовисање гастрономских потенцијала.  

 

Веома је важно подићи ниво информисаности и знања институција, предузећа, удружења 

и појединаца о важности умрежавања, како би се холистичким приступом унапредио 

социо-економски развој дестинације, уз поштовање културног диверзитета. 

 

На сајту града Београда и ТОБ-а треба да се промовишу туристички потенцијали и 

производи Земуна, са добро осмишљеним излетима, гастрономском понудом и 

смештајним капацитетима и локалним специфичностима. Едукација и информисање 

грађана, посетилаца и шире јавности о туристичкој понуди Земуна представља основу за 

спровођење свих туристичких активности у Земуну. 

 

Оперативно посматрано, неопходно је спровести низ активности на спровођењу овог 

циља и повезаних мера и приоритета: 

 Идентификација и класификација културних добара и споменика културе 

 Израда туристичког профила за сва идентификована културна добра 

 Утврђивање кључних активности неопходних за адекватно коришћење културних 

добара 

 Обезбеђивање простора за Културни центар, који ће бити намењен за реализацију 

програма, пројеката и културних садржаја институција и организација  

укључених у туристичку и културну понуду 

 Дефинисање критеријума за избор програмских садржаја који ће се у том 

простору представљати 

 Идентификација и класификација кључних манифестација у Земуну 

 Утврђивање критеријума за подршку и начине подршке спровођењу 

манифестација 

 Пружање финансијске и нефинансијске подршке удружењима и другим 

организацијама за реализацију програма и пројеката из области културе 

 Покретање иницијативе за идентификацију објеката културне баштине које је 

потребно обновити и/или ревитализовати и/или реконструисати и/или заштитити 

и да се подрже и спроведу иницијативе које доприносе њиховој заштити, 

очувању, валоризацији и презентацији 
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 Идентификација и класификација кључних манифестација у Земуну 

 Утврђивање критеријума за подршку и начине подршке спровођењу 

манифестација 

 Идентификација и класификација верских објеката 

 Израда туристичког профила за све верске објекте 

 Утврђивање кључних активности неопходних за адекватно коришћење верских 

објеката у сврху развоја туризма 

 Подршка иницијативама јавно-приватног партнерства, које се могу односити на: 

изградњу нових смештајних капацитета, отварање нових радних места и сл, а 

сама подршка подразумева активности као што су: информисање, саветовање, 

повезивање са доносиоцима одлука, лобирање и др. 

 Подршка иницијативама за заштиту, очување, валоризацију и презентацију 

културне баштине Земуна. 
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8. Визија и маркетиншко позиционирање 

 

Визија  Земуна треба да одговори на  питања каква ће Земун бити дестинација, који је и 

на који начин треба градити бренд Земуна, који тип туриста привлачити, које садржаје 

понудити због потреба и доживљаја туриста, на који начин повезати остале делатности и 

које су користи од остварења визије? 

 

Визија туризма и културе Земуна до 2021. године предвиђа да ће, заједничким 

настојањима свих заинтересованих страна: 

- Земун постати популарна и пожељна туристичка и културна дестинација за одмор 

и пословање, са успостављеним системом развоја и одрживог управљања 

ресурсима и активностима свих заинтересованих страна од значаја за развој 

туризма и културе, примењујући иновације и штитећи природу, а своју понуду 

ускладиће са савременим трендовима и потребама туриста, по чему ће бити 

препознатљив у односу на конкуренцију;  

- Туризам ће постати једна од најутицајнијих привредних грана у Земуну, која ће 

запослити локално становништво и убрзати локални економски развој, повећати 

њихов стандард и стил живота ускладити са навикама туриста који га посећују. 

 

Маркетиншки концепт развоја туризма и културе Земуна, као препознатљиве туристичке 

и културне дестинације, треба бити усмерен ка уклањању наслеђених недостатака и 

јачању стратешких предности и континуирано истраживање. 

 

Земун ће постати конкурентна туристичка и културна дестинација на домаћим и 

европским мапама, уколико реално организује понуду потенцијала и ресурса, примени 

савремене трендове на глобалном нивоу и процени шансе за напредак у туризму и 

стално врши истраживање потреба и жеља туриста. 

 

Потенцијали и ресурси у области туристичко-културне понуде су бројни, али њихово 

стављање у туристичку и културну понуду захтева професионално обликовање 

конкурентних туристичких производа и немогуће је све потенцијале понудити одједном. 

Стога је, потребно обликовати такве туристичке производе који су већ спремни, или се 

могу  припремити за кратко време и постати конкурентни на туристичком тржишту. Број 

путовања расте из године у годину, па се повећава и број разлога за путовањима, а 

сходно томе развијају се и нови туристички производи, који се позиционирају на 

туристичком тржишту. 

  

Анализе добијене од Секретаријата за управу Града Београда показују да је у последње 

време остварен значајан раст туристичког промета Дунавом, иако се ти подаци не могу 

проверити, јер се страни туристи не региструју у смештајним капацитетима, због тога 

што  су њихова преноћишта на броду. Према подацима Републичког завода за 

статистику у порасту је и број кратких боравака страних и домаћих туриста, што може 
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бити показатељ за повећање броја пословних посета, а самим тим и могућност за развој  

пословног туристичког производа. Све ово представља разлоге за оптимизам да визија 

развоја туризма и културе Земуна може бити у потпуности остварена. 

 

Разрада маркетиншких циљева, стратегије позиционирања и стратегије бренда су 

директно повезани са следећим приоритетима и мерама овог Програма: 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3 - Изградња (стварање) и промоција туристичког и 

културног бренда Земуна 

 П 3.1. Развој туристичког и културног бренда Земуна 

  М 3.1.1. Развој туристичке и културне стратегије брендирања Земуна 

  М 3.1.2. Развој визуелног идентитета Земуна 

 П 3.2. Промоција туристичког и културног бренда Земуна 

М 3.2.1. Развој плана промоције дестинације 

М 3.2.2. Унапређење система информисања о туристичкој понуди Земуна 

М 3.2.3. Спровођење промотивних активности – интегрисане маркетинг 

комуникације 

М 3.2.4. Брендирање манифестација и других културних садржаја у Земуну 
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9. Стратешки маркетинг циљеви 

 

Циљеви маркетинг плана у складу са битним карактеристикама развоја туризма и 

културе у локалној заједници, а као основни маркетиншки циљ је позиционирати Земун 

као туристичку и културну дестинацију на домаћем и иностраном тржишту. 

 

Такође, уско повезано је и повећање броја домаћих и иностраних туриста, те повећање 

обима продаје у свим областима туризма. Овај циљ се може постићи развојем постојећих 

и формирањем нових  производа, у складу са овим Програмом и повезаним стратешким 

документима на којима је утемељен. 

 

Потребно је и успоставити систем развоја туризма,  посебно маркетинг активности,  у 

складу са маркетиншким активностима Београда и Србије, пре свега релевантних 

туристичких организација, и надлежног Секретаријата и Министарства. Садашњи систем 

није подстицајан фактор развоја туризма и културе у Земуну и стога га треба 

унапредити. 

 

Општи маркетинг циљеви овог Програма су: 

- Повећати посете домаћих и страних туриста 

- Промовисати Земун као место за одмор и рекреацију 

- Појачати осећај задовољства које дестинација нуди 

- Брендирати дестинацију 
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10. Позиционирање и стратегија бренда 

 

Брендирање дестинације је незаобилазна тема у туризму, а кључни разлог због којих се 

дестинације оријентишу ка брендирању јесу повећање конкурентности на туристичком 

тржишту. Бренд је обећање потрошачу да приликом куповине производа задовољи све 

своје потребе. Бренд је успешна комбинација  производа, користи за потрошаче (потребе 

и жеље) и вредности (веза потрошача и производа). 

 

Брендирање је процес креирања идентитета дестинације у циљу изградње имиџа, који ће 

подручје учинити препознатљивим и различитим у односу на конкуренте. Бренд је осећај 

који има више особа истовремено о туристичкој дестинацији, а управљати брендом 

значи управљати разликама које постоје у свести људи. 

 

Бренд настаје узајамним дејством свих заинтересованих страна, а запослени и локално 

становништво морају бити амбасадори бренда. Процес настајања бренда може се 

поделити у три фазе: обликовање бренда, развој и комуницирање бренда и управљање 

брендом. 

 

Брендирање подразумева дефинисање следећих елемената: 

- Позиција према месту у туристичкој привреди: туристичка дестинација 

специфичних садржаја средњевековне тврђаве, активног доживљаја заштићене 

природе и рекреације на обали Дунава.  

- Позиција према локацији: Приобално место на делу Дунава, на 

најперспективнијем речном коридору, у главном граду и надомак аутопута 

коридор 10.  

- Позиција према клијентима, пословним партнерима и локалној заједници: 

Инспиративни програми, висок квалитет услуга у атмосфери традиционалног 

односа према госту у високо естетизованом и аутентичном приобалном месту. 

Развијен однос поузданог партнера према пословним партнерима.  

 

Елементи бренда су; 

 Дефинисање примарних карактеристика дестинације, на којима се базира 

бренд (начин на који се може описати бренд); 

 Одређивање користи које посетиоци могу имати, а које су базиране на 

примарним карактеристикама; 

 Емоционалне користи које туристи могу доживети; 

 Личност бренда – начин на који би се Земун објаснио да је у питању личност 

 Вредности бренда – Вредности које имају значење за туристе;  

 Суштина бренда – На који начин локална заједница доживљава Земун и на 

који начин желе да их доживљавају туристи;  

 Завршна фаза је креирање: 
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- Основне поруке (слогана). Порука треба да буде јасна, кратка, да се 

лако памти, да учини Земун препознатљивим и да опише дестинацију 

(препорука: Земун – с љубављу); 

- Креирање симбола да осликавају суштину бренда, односно кључне 

карактеристике, боје и поједини елементи да буду са грба Земуна. 

 

Да бисмо успешно представили нови туристички производ на тржишту, морамо да 

одредимо стратегију брендирања за то. Да бисмо то учинили, користићемо варијацију 

алата за моделирање "Пирамида бренда". Модел комбинује "атрибуте" и "рационалне 

предности" у један појам - "рационалне атрибуте". Укључује "изјаву о позиционирању" 

унутар пирамиде, и комбинује "вредности бренда" и "суштину бренда". 

 

Ова пирамида приказује наведене фазе. Такође идентификује када треба предузети 

активности попут СВОТ анализе, истраживања потрошача и конкуренције. 

 

Пирамида бренда се састоји од неколико фаза: 
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Најважније питање на које треба одговорити у овој фази јесте „шта то чини бренд 

Земуна“? Као што је раније поменуто, сложена ситуација ће утицати на нека сложена 

решења и сугестије. Постоји много елемената који чине Земун јединственом 

дестинацијом, али само одабране препознатљиве факторе треба узети у обзир приликом 

формулације бренда Земуна. У овом процесу увек морамо имати на уму да ће сваки 

туриста имати своје разумевање бренда и шта то значи за њега. 

 

Следећи аспект је фокусиран на то како се додате вредности које Земун представља 

разликују од других регионалних дестинационих брендова. Истовремено, бренд треба да 

комуницира квалитет како би туристи могли да га позиционирају као пожељно 

одредиште које би могло да обезбеди жељени ниво задовољства. Не треба заборавити, 

бренд Земуна мора створити шансу за повећање тржишног удела и профитабилности 

свих заинтересованих страна у општини. Такође, како би Земун могао да се схвати као 

бренд, потребно је испунити обећање дато визијом и маркетиншким циљевима, у 

дугорочном периоду. 

 

Са стране стратегије бренда, како би процес био успешан, у процесу комуникације треба 

водити рачуна о три главна корака: информисање, мотивација и деловање. Основни 

елемент комуникације су интегрисани маркетиншки алати, као и алати које користимо 

како бисмо привукли пажњу туриста да посете Земун и повезане атракције и локације. 

 

Када туриста осећа потребу за специфичним искуством, он тражи информације на 

интернету, који данас представаља кључни прозор у свет туризма и кључни алат за 

позиционирање на тржишту и продају туристичког производа и искуства. Према томе, 

канали дистрибуције у великој мери треба да су интернет базирани, јер је то данас 

најефикаснији алат у слању поруке циљним тржиштима. Наравно, други канали морају 

се користити у одговарајућој мери, као подршка on-line материјалима и спроведеним 

кампањама. 

 

Кампање за подизање свести веома су важне, и неопходно је да се започне овом 

кампањом што је пре могуће. Нови комуникацијски програм (након што је стратегија 

брендирања разрађена/дефинисана) треба да се састоји од стварања свесног новог 

бренда, са добро планираним и координисаним активностима, користећи расположиве 

комуникацијске канале. 

 

Стратегија медијских иновација има за циљ да користе савремене медијске канале како 

би досегли циљана тржишта (не користећи масовне медије), обично са индиректним 

средствима, као што су пласман производа и савези са другим брендовима. 

 

За стварање комуникацијске платформе за кључне заинтересоване стране неопходно је 

обезбедити квалитетне материјале за комуникацију кључних актера према трећим 

странама (на пример, пословним партнерима). 
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Неке од активности које треба спровести у оквиру брендирања Земуна су: 

 

 Израда дизајна жига и назива бренда 

 Дефинисање разлога за израду жига и бренда 

 Дефинисање кључних елемената бренда 

 Дефинисање правила и начина коришћења туристичког жига и бренда 

 Дефинисање осталих елемената графичких стандарда за туристичку 

промоцију ГО Земун 

 Брендирање манифестација и других културних садржаја у Земуну 

 Организовање сталних манифестација од значаја за културу ГО Земун 

(брендираних)  

 Утврђивање календара манифестација које задовољавају критеријуме 

 Анализирање и осмишљавање брендираних манифестација, догађаја, 

програма и др. 
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11. Интегрисане маркетинг комуникације 

 

Успостављање међусобне везе између туристичких производа и циљне групе довело је 

до истицања значаја комуницирања, као једне од основних маркетиншких активности. 

Усаглашавање комуникације употребом комуникационих алата назива се интегрисаним 

маркетинг комуникацијама. Путем интегрисаних маркетинг комуникација шаље се јасна 

порука циљној групи, због чега треба да се одлуче баш за тај производ. 

 

Интегрисани систем маркетинг комуникација подразумева комбиновање  промотивних 

средстава (промотивни микс) и бројних канала комуникације који стоји на располагању 

туристичкој дестинацији у циљу преношења јасне и конкурентне поруке одабраној 

циљној гупи о туристичкој понуди дестинације и пласмана туристичког производа.  

 

Дакле, интегрисане маркетинг комуникације подразумевају:  

 Развој промотивних активности и материјала (којим треба да се представи 

туристичка  понуда потенцијалним туристима)  

 Развој канала комуникације (облик непосредног комуницирања са туристима и 

заинтересованим странама који промовишу туристичку понуду) 

 Контрола и евалуација активности (праћење система интегрисаних маркетиншких 

комуникација и промоције и комуникације) 

 

Избор комуникационих канала зависи од циљева конкретне маркетиншке кампање, 

циљне групе којој се обраћа и новчаних средстава која су на располагању. Промотивна 

средства бирају се у зависности од туристичког производа и расположивих средстава.  

 

Различити су циљеви маркетинг комуницирања и за Градску општину Земун најважнији 

су следећи:  

 појачати свест циљне групе о туристичким производима,  

 мотивисати циљну групу да купују туристичке производе,  

 стварити бренд туристичке дестинације,  

 повећати продају производа у одређеном временском периоду,  

 информисати  циљну групу о попустима,  

 истицати захтеве за очување животне средине.  

 

Код дефинисања циљева потребно је утврдити ко је одговоран за остваривање, време 

реализације, начин реализације, мерила за вредновање остварених резултата.  

 

Што се тиче канала комуникације, односно начина за пренос порука користе се лични и 

општи канали. Лични подразумевају два или више лица која су у међусобној 

комуникацији. Коришћењем овог вида комуникације обезбеђују се повратне 

информације. Комуницирање се може обавити директно, индиректно и комбиновано 
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телефоном или путем рачунара. Општи канали комуницирања су медији који поруком 

комуницирају са циљном групом без личних контаката. Основне предности општих 

канала комуникације су што се поруке преносе широком аудиторијуму у кратком 

времену што је ефикасније од другог облика комуникације. Недостатак општих канала 

комуникације је једносмерно кретање информација и немогућност директног реаговања.  

Канали комуникације или промотивни микс су активности које значајно промовишу 

туристичку понуду дестинације одређеној циљној групи. 

 

Најчешће комуникационе активности које се користе, а које Земун треба да уврсти у свој 

промотивни микс, су: 

 Директни маркетинг 

 Односи с јавношћу 

 Директна продаја 

 Оглашавање и реклама 

 

Директни маркетинг је комуникација са туристима како би се развила сарадња и 

директно информисање о актуелној туристичкој понуди. Остварује се преко телефона, 

мејла, директном поштом, факсом. Директан маркетинг према одабраној циљној групи је 

врло ефикасна и делотворна метода којом се конкретан туристички производ не само 

боље пласира већ брже и боље прилагођава специфичним захтевима. Директан контакт 

ствара услове за добар пословни однос и поверење у обостраном интересу, као основа 

дугорочне сарадње. 

Директан маркетинг је и сарадња са туристичким агенцијама и туроператерима, који 

представљају потенцијалне кориснике туристичких производа, у смислу непосредног 

контактирања, достављања информација, промотивног материјала и обавештења. 

Значајан део директног маркетинга према корисницима је и база података, која је 

настала на основу упитника или на други начин прикупљених података туриста, 

удружења и организација. База служи да се мејлом шаље промотивни материјал и кратка 

упутства о туристичкој понуди. 

 

Односи с јавношћу представљају изградњу добрих односа са новинарима и другим 

представницима медија, јер су они значајан фактор у промоцији туристичке понуде 

крајњим корисницима и пословним партнерима. Потребно је организовати појединачне 

или групне посете новинара како би непосредно на терену добили информације о 

дестинацији и тако направили добре чланке и репортаже. Градска општина Земун 

организује посете новинара Великом ратном острву у летњим месецима кроз пешачке 

туре, што ће се свакако наставити и у наредним годинама. Дугорочни циљ успешних 

односа са јавношћу је позитиван однос потенцијалних туриста према дестинацији и 

појединачним производима. Улога односа са јавношћу је стварање позитивне слике о 

дестинацији у медијима, праћење мишљења о туристичком производу кроз медије 

електронске и штампане, успостављање добрих односа са циљним групама кроз 

организовање специјалних програма и догађаја. 
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Директна продаја подразумева алате за унапређење продаје и то следеће: 

 Промотивну продају нових туристичких производа по нижим ценама, наградна 

путовања и пакети за сталне госте. 

 Директну продају и обилазак туристичких агенција, удружења на терену и  

продају додатних садржаја туристима који су у дестинацији 

 Попусти сталним гостима, онима који користе више производа или за пакет 

аранжмане, агенцијама већи број гратис места за подстицање продаје, за нове 

туристичке садржаје и сезонске подстицаје 

 Сајмови пружају могућност да се упозна конкуренција и да се  сусретну купац и 

продавац, да се успостави директни контакт и да се ширем аудиторијуму 

презентује туристичка понуда. Сајмови су почетна станица за продају и 

промоцију сопствене дестинације.Тако се успостављају односи са релевантним 

туристичким посредницима туроператерима, удржењима и агентима који могу 

допринети повећању тражње. ТКЦ Земун учествује на Међународном сајму 

туризма у Београду, који се одржава крајем фебруара и на фестивалу Београдски 

манифест, породични фестивал једини у региону, који се одржава крајем маја и 

где се промовише регионална туристичка понуда.  

 

Оглашавање подразумева значајан инструмент који се користи за промоцију 

туристичке понуде кроз разне облике реклама и оглашавања у различитим медијима. То 

је облик масовне комуникације за широку публику. За оглашавање се користе радио, тв, 

дневне новине, магазини, веб портали и билборди. Циљ је да се циљној групи представи 

туристички производ. Огласи су иначе најскупљи облик комуницирања са тржиштем. 

Поједини производи могу се рекламирати у специјализованим часописима специфичној 

циљној групи, нпр. женски магазини, стручни часописи о екологији, часописи намењени 

очувању здравља, часопис за риболовце и сл. Оглашавање се обично користи за најаву 

манифестација, такмичења, као најава сезоне ако је туристички садржај значајно 

иновиран или потпуно нов.  

Посебан облик рекламирања су и банери на веб страницама, које треба постављати на 

туристичким сајтовима. 

 

Промотивни материјал представља штампане материјале који се користе за масовну 

туристичку промоцију и за Градску општину Земун користе се следећи материјали; 

Постери и лифлети, брошуре, водичи,  туристичке карте, веб страница ТКЦ Земун. 

Постери, лифлети, водичи и брошуре  су штампани материјали који промовишу 

туристичку понуду са кратким описом садржаја и конкретним информацијама о   

смештају, ресторанима, манифестацијама, забавним садржајима, мапама, другим 

корисним  информацијама и контактима. Штампају се на квалитетном папиру и у 

колору. На сајту ТКЦ Земун представљене су релевантне информације о смештају и 

угоститељским објектима, манифестацијама, представљен је кратак опис културних и 
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природних споменика, верских објеката, контакти и корисни линкови. Сајт пружа велике 

могућности за туристичку промоцију и његова видљивост је од изузетне важности. 

Сувенири, којих у Земуну има, представљају додатне видове туристичке промоције и 

утичу на стварање идентитета општине. Они осликавају вредности и утичу на искуства и 

позитивне емоције о месту. Од значаја за промоцију су и производи домаће радиности 

локалног карактера.  

 

Анализа извршених активности; успешно управљање интегрисаним маркетиншким 

комуникацијама подразумева праћење и анализу појединачних активности. Тако да је 

неопходно пратити квалитет и садржај штампаних материјала и упоређивати их са 

конкуренцијом. Садржаје штампаних материјала пре масовне дистрибуције треба 

проверити да ли су урађени тако да осликавају туристичку понуду. Садржај на веб 

страници стално треба ажурирати, како би понуда била представљена на прави начин. 

Медије који се користе за промоцију  треба  пратити преко анкета да би се сазнало како 

су посетиоци добили информације и где су видели или чули рекламу. Такође треба 

пратити емисије у којима се објављују репортаже о туристичкој понуди. Водити 

евиденцију са којим туроператерима и агентима је направљена сарадња на сајмовима и 

пратити какви су ефекти у погледу довођења туриста. Евидентирати питања која 

посетиоци штанда најчешће постављају и за које промотивне материјале се највише 

интересују, како си се унапредио следећи наступ. ТКЦ Земун су реализатори контроле 

извршених активности и задатак им је да туристички производ на најбољи начин 

представе тржишту.    

 

Неке од активности које је потребно спровести у циљу едукације и информисања 

грађана, посетилаца и шире јавности о  туристичкој понуди Земуна су следеће: 

 Формирање Канцеларије/туристичког инфо пулта 

 Покретање иницијативе за постављање туристичке сигнализације и инфо табли 

 Утврђивање кључних графичких и комуникационих елемената  

 Утврђивање кључних локација за позиционирање туристичке сигнализације 

 Израда промотивног материјала (брошуре, флајери, банери, промо пултови, roll-

up, back-board, рекламне ограде, итд) и визуелног идентитета Земуна 

 Обавештавање јавности  о туристичкој понуди у медијима и на порталу ГО Земун 

 Израда плана промотивних активности 

 Израда посебног сајта, или унапређење постојећег сајта ГО Земун 

(travel.zemun.rs) 

 Комуникација са туристичким агенцијама, организаторима путовања, водичима... 
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