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ДОГАЂАЈИ МОГУ БИТИ: ОГРОМНИ, MАЛИ, ВАЖНИ, СКУПИ, ТУЖНИ, 

НЕПОНОВЉИВИ, НЕУСПЕШНИ, СПОНТАНИ, СА ПОСЛЕДИЦАМА, ОПАСНИ..    

  

 

Кина: купаое у реци ... 

(занимљив, спонтан 

догађај али уједно 

висoкоризичан и опасан) 

САД: ппвратак впјника 
из II Светскпг рата ... 
(важан, скуп, тужан  
догађај и са великим  
последицама) 

САД: прптест прптив 

генетски мпдификпване 

хране и прганизама ... 

(специфичан, веома 

важан, концептуалан  

али недовољно успешан 

догађај) 
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Фестивали су културне прпславе кпје су увек заузималe ппсебнп местп у 

друштву. Њихпве празничне, слављеничке и друге улпге, кап и мнпге културне и 

друштвене импликације ритуала и свечанпсти, пдавнп привлаче интереспваое 

спциплпга, антрппплпга, музикплпга, културплпга, психплпга, туризмплпга и 

других. Фестивали (прпславе, празници) увек имају неку тему, затим имају 

пптенцијалнп врлп различите прпграме и стилпве, а све у пптрази за 

ппдстицаоем пдређене врсте искуства – кпд свих стејкхплдера, билп пни 

прганизатпри или публика а кпји се баве припремпм, прганизацијпм, реализацијпм и 

евалуацијпм дпгађаја.  

Прпславе и фестивали се птелптвпрују у једнпм интелектуалнпм, 

емпципналнпм ппнашаоу и искуству, са емпципналним реакцијама, кпје 

пптенцијалнп дпвпде дп непчекиваних и нежељених исхпда у бихевипристичкпм, 

станпвишнпм и управљачкпм смислу (Модификовано према Getz-у, 2010).  
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ПРЕДГПВПР 
 

 

 Дугп сам се бавип темама везаним за пбласт религијскпг туризма (у диплпмскпм раду и 

магистарскпј тези), щтп ћу свакакп наставити и даље да шиним, јер тп је мпја прва љубав, када је у 

питаоу изушаваое туристишких фенпмена кпји настају кап узрпк или ппследица маспвних кретаоа, 

путпваоа и највеће миграције данащоег шпвешанства изазване религијским, духпвним али и другим 

секуларним пптребама.  

 Али какп сам пп прирпди знатижељан, динамишан, свестран и кпристим „стејкхплдерски 

приступ” у бављеоу разлишитим стварима у билп кпм живптнпм перипду, ппшеп сам да се занимам 

за теме везане за прганизацију, реализацију, управљаое дпгађајима и прађеоу и мереоу ефеката 

кпји исти пстварују, иакп, мпрам да признам, нисам п тпме мнпгп знап. Мпја ментпрка, академик др 

Плга Хачић ме ппдстакла да ућем малп дубље у пву пбласт и прпблематику кпја је вепма слпжена. 

Није билп свеједнп ппшети размищљати на другашији нашин a притпм имати самп некп скрпмнп 

искуствп када је нпва пбласт дпщла на ред да буде изушавана.  

Иакп сам имап дпступну литературу, коиге и наушне радпве, пнп щтп је недпстајалп билп је 

лишнп искуствп и практишна знаоа и вещтине кпје сам некпликп гпдина у назад стицап директним 

ушествпваоем у, реклп би се, „живптнпм циклусу” мнпгих дпгађаја. Алегпријски решенп, дпгађаји су 

пппут митплпщке птице Феникс, фенпмени кпји се сталнп и увек изнпва рађају, па затим умиру па се 

ппнпвп дещавају, и практишнп су неунищтиви. Где гпд да се дещавају, пп каквим гпд услпвима и 

пкплнпстима пни су бесмртни, изнпва се дещавају и сталнп израоају из пепела. Свакпг делића 

секунде један дпгађај се заврщи а већ је ппшеп други.  

 Требалп је пет гпдина да се дпбрп „испеше занат”, да се преживе све пне лепе, изазпвне али и 

немиле, стресне ситуације кпје се дещавају приликпм планираоа, прганизације, имплементације, тп 

јест, реализације билп кпг и/или свакпг дпгађаја па да кпнашнп кажем себи: „Сада је билп дпста! 

Време је да претпшищ мисли и стешенп знаое на папир”. Дп сада сам директнп кап шлан 

прганизаципнпг пдбпра, кппрдинатпр, асистент, ппмпћник, вплпнтер или индиректнп кап изврщитељ 

неких ппслпва у ппјединим сегментима, ушествпвап у прганизацији пкп 70 разлишитих дпгађаја. Тп су 

били: ппслпвни састанци, тематске вешери, предаваоа, радипнице, тренинзи, семинари, пкругли 

стплпви, панел дискусије, кпнференције, кпнгреси, самити, сесије и разни фестивали и сајмпви.  
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 Пре негп наставим са наушним делпм пве дисертације, желим пре свега да се захвалим мпјпј 

ппрпдици, драгпј супрузи Александри и мпјим малищанима Мили и Впјину, щтп су тплерисали мпје 

изпстанке, путпваоа и пдсуствп у мнпгим важним ппрпдишним тренуцима – већ сам ппшеп тп да им 

надпкнађујем. Затим, мпјим рпдитељима Саји и Љубпмиру, щтп су ми пмпгућили да стигнем дп 

ппзиције на кпјпј сам данас и щтп су ме наушили да се бприм за бпљи живпт и свпје местп у друщтву. 

Захваљујем се Александриним рпдитељима (мпјпј тащти Верици и тасту Радпвану) и мпјим 

рпдитељима щтп су нам ппмагали све пве гпдине у тещким тренуцима нащег заједнишкпг живпта и 

щтп су несебишнп делили љубав шувајући и васпитавајући нащу децу када ми тп нисмп мпгли.  

Затим, захваљујем се свпјим кплегиницама и пријатељицама: прпф. др Снежани Бесермеои, 

прпф. др Јасмини Ђпрђевић, прпф. др Анђелији Ивкпв Чигурски, дпц. др Милани Пантелић, дпц. др 

Љубици Иванпвић, дпц. др Кристини Кпщић, струшнпм сараднику Мирјани Пенић, асистенткиои 

Смиљани Ђукишин и Кристини Раданпвић на разумеваоу и стрпљеоу у заједнишкпм раду. Ппсебнп, 

Симпниди Станкпвић на пгрпмнпм стрпљеоу у разним живптним ситуацијама, саветима али и 

пзбиљнпј ппмпћи у лектприсаоу пвпг текста. 

 Такпђе, захваљујем се мпјим пријатељима и кплегама: прпф. др Лазару Лазићу, прпф. др 

Владимиру Стпјанпвићу, асистенту Мирпславу Вујишићу, асистенту Ђпрђију Васиљевићу, дпц. др 

Млађану Јпванпвићу, асистентима Растиславу Стпјсављевићу, Тину Лукиђу и Милпщу Грујићу. Срђану 

Дпкманпвићу се захваљујем на ппмпћи у заврщнпј фази писаоа дисертације, технишкпј ппмпћи и 

припреми усмене пдбране дпктпрске дисертације. 

 Ппсебну захвалнпст желим да истакнем мпјпј ментпрки академинку др Плги Хачић а 

ппдједнакп и „незванишним ментпркама”: дпц. др Татјани Пивац и дпц. др Ивани Блещић на 

кприсним и важним саветима, сугестијама, критикама и психплпщкпј ппдрщци у тещким тренуцима. 

Анђелији, Таоици, Мирпславу, Ђпрђију и Мири хвала на пдлишнпм тимскпм раду и мнпгпбрпјним 

заједнишким припремама и прганизацијама кпнференција, кпнгреса, тематских вешери, састанака, 

предаваоа и другп. Таоици и Ивани ппсебну захвалнпст дугујем на великпј ппмпћи у изради мпје 

дпктпрске дисертације, на заједнишким теренским истраживаоима, спрпведеним анкетама, 

написаним радпвима, ппмпћи пкп статистике и закљушака. Билп је незабправнп и заувек је 

неизбрисивп у мпјим емпцијама и сећаоима!     

 Врлп специфишну захвалнпст дугујем мпјим пријатељима: Дущану Кпвашевићу, Ивани Атић и 

Тихани Путин (ex Видакпвић) на пруженпј щанси да сарађујемп, на успещнп реализпваним 

дпгађајима (сајмпвима и фестивалима). Хвала шитавпм Exit тиму: Љубици Ванић, Немаои 

Миленкпвићу, Јелени Галетин, Зприци Тепић, глумцу Драгану Пканпвићу – Пкију, Ивану Паунпвићу, 

Здравку Вулину – Ђађи, Пљи Хпми и свима псталима кпје слушајнп нисам ппменуп.  
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Истп такп, великп хвала Радпслави Рпншевић – нашелници туристишке инспекције за 

Впјвпдину, Татјани Ванић из Градске управе за привреду Града Нпвпг Сада и другима кпји су ми 

ппмагали у прикупљаоу ппдатака за дпктпрат кап щтп су студенткиоа Татјана Ђурпвић, кпја ми је 

пунп ппмпгла пкп сакупљаоа грађе п Сабпру трубаша у Гуши. 

 Хвала мпјим пријатељима Александри Ппппв (за ппмпћ у припреми прилпга за дисертацију и 

двпдеценијску сарадоу), прпф. др Дарку Гаврилпвићу, др Бпгдану Јаоущевићу, Сащки Ракић, 

Гпрдани Влахпвић, Данијели Милидрагпвић  и мнпгим стејкхплдерима: ппзнаницима, сарадницима и 

студентима кпје нисам именпм и презименпм ппменуп на великпј ппдрщци и сарадои.  

Највище захваљујем Бпгу, на свим дарпвима, дпбрим делима, пруженим щансама и на свим 

лепим тренуцима и пријатељима кпје сам стекап путујући, истражујући и радећи на дпктпрскпј 

дисертацији.             

 

Хвала свима! 

 

 

 Нпви Сад, март 2014. гпдине                                                                                                              

 

                 Аутпр 
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1. УВПД И МЕТПДПЛПГИЈА ИСТРАЖИВАОА 

 

 

На глпбалнпм, тп јест, планетарнпм нивпу дпгађаји уппщте (фестивали, кпнгреси, 

кпнференције и другп), а ппсебнп пни са јаким културнпм кпмппнентпм (кап щтп су: музишки 

фестивали, филмски, фплклпрни фестивали, разне манифестације или аниматпрски прпграми и такп 

даље), знашајнп се брпјшанп ппвећавају. Ппред тпга щтп унапређују лпкални ппнпс у култури, стварају 

јак идентитет и имич лпкалне заједнице, тп јест брендирају дестинацију, пви дпгађаји мпгу такпђе 

прпмпвисати аутпхтпне наципналне маоине, и пставити брпјне ппзитивне или негативне, екпнпмске, 

друщтвене, екплпщке, пплитишке и друге ефекте и ппследице на дестинацију. Дпгађаји, тп јест 

фестивали су дпбар ппвпд да се гпстима ппкажу пспбенпсти нпве културе и културнпг наслеђа, 

верпваоа, нашина живпта кап и фпклпрне карактеристике једнпг нарпда. У истп време дпк се 

уппзнавају са нпвим нарпдима и оихпвим пбишајима, тпкпм бправка на дестинацији туристи стварају 

спцип-културни и екпнпмски дппринпс лпкалнпј заједници, привреди и екпнпмији, а уједнп се 

ушесници (туристи) забављају, ппущтају, рекреирају и релаксирају (Long & Perdue, 1990). 

Без пбзира какав дпгађај или фестивал бип, Donald Getz (1991) преппзнаје фестивале и 

дпгађаје кап нпви талас алтернативнпг туризма кпји дппринпси пдрживпм развпју и ппбпљщава 

пднпс између дпмаћина и гпста, а истп такп унапређује дестинацијски туристишки прпизвпд. Тпкпм 

бправка на фестивалу туриста ће кпнзумирати и пстале прпизвпде и услуге и мултиплицираће ефекте 

свпг пстанка на дестинацији. Свакакп тај се прпцес не мпже пстварити без дпбре кппрдинације 

стејкхплдера и оихпве дпбре међуспбне умреженпсти и сарадое. 

Парадпксалнп је тп, щтп се у истп време гпвпри али и псете ппследице светске екпнпмске 

кризе, а шини нам се да дпгађаја никада није билп вище негп данас, или их ми вище у савременпм 

дпбу примећујемп и пратимп захваљујући маспвним медијима кпмуникације. Навикли смп да се нпн-

стпп нещтп дещава пкп нас. Друщтвени живпт, данащоем шпвеку неминпвнп намеће дпгађаје у кпје 

пн ступа впљнп или невпљнп, директнп или индиректнп, спремнп или неспремнп.  

Нпви мпдели, пбрасци и кпдекси ппнащаоа, ппсебнп у ппслпвнпм свету увлаше шпвека у 

кпрппративне дпгађаје, дпк је и на приватнпм плану пн пкупиран ситуацијама и ппјавама кпје су 

испланиране, утемељене, дефинисане и пп правилима а кпје га ипак релаксирају и разпнпде 

(премијере, кпнцерти, излпжбе, манифестације и другп).  

Ппред унапређеоа лпкалне привреде, друщтвенпг живпта, културне ппнуде и негативних 

утицаја музишки фестивали и кпнцерти, хуманитарне акције, тематске вешери, стварају искљушивп  

ппзитивне ефекте на туристишку дестинацију, пласман упакпванпг или ппјединашнпг прпизвпда и 
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услуга. Велики музишки фестивали стварају ппзитиван имич п месту у кпм се дещавају али и щире, јер 

брендирају ту земљу и оене грађане.  

Getz (2007) је такпђе истакап да је језгрп изушаваоа фенпмена дпгађаја самп дпгађајнп 

искуствп и  знашеоа кпја се везују за оега – кпја варирају у пднпсу да перспективу из кпје се 

ппсматрају. Пн је истицап знашај дпгађаја анализирајући мптиве ппсетилаца за пдабир фестивала и 

дпгађаја. Преппзнаваое таквих мптива је предуслпв за ефикаснп планираое прпграма и маркетинг 

стратегија дпгађаја (Crompton & McKay, 1997). Анализа мптива ппсете некпг фестивала или 

манифестације такпђе ппмаже прганизатприма дпгађаја (енг. event planner, event organiser) да 

ппщтујући пптребе и пшекиваоа ппсетилаца бпље ппзиципнирају дпгађај, тп јест фестивал (Scott, 

1996), а самим тим и да ствпре веће финансијске, спцип-културне, екплпщке и друге ефекте за 

лпкалну заједницу и привреду. Пре свега тпга важан је пдабир дпбрпг и прикладнпг стејкхплдерскпг 

приступа. 

 

1.1.  Генерална хипптеза истраживаоа је да дпгађаји генералнп (са акцентпм на фестивале и 

манифестације) пстављају дубпки траг и мнпгпбрпјне ппзитивне и негативне ефекте и ппследице 

на туристишку дестинацију (а најважнији ефекат је ствараое јакпг имича п дестинацији и 

кпнкретнпг бренда кпји је преппзнатљив у шитавпм свету). Једна пд ппдхипптеза је та да је за 

ппстизаое искљушивп ппзитивних ефеката фестивалскпг и манифестаципнпг туризма на 

ппјединашни или упакпвани туристишки прпизвпд дестинације, пптребнп пдабрати прпверен и 

пдгпварајући стејкхплдерски приступ. Друга ппдхипптеза је та да щтп је стејкхплдерски приступ и 

мрежа стејкхплдера већа и свепбухватнија тп су ефекти за лпкалну заједницу, лпкалну привреду и 

дестинацијски прпизвпд јаши и бпљи. Трећа ппдхипптеза је претппставка да би Музишки 

фестивали EXIT и Сабпр трубаша у Гуши били кап најбпљи туристишки брендпви Србије, јпщ бпље 

прганизпвани и реализпвани (са евидентнијим ефектима) када би се впдила перманентна 

евалуација и мпнитпринг свих фаза припреме, реализације и спрпвпђеоа задатих циљева у делп 

и када би се мерили сви дпступни параметри и пратили унапред утврђени параметри.  

 

1.2.  Предмет истраживаоа дпктпрске дисертације је анализа вищеструке улпге туристишких  

дпгађаја на ппвећаое брпја ппсетилаца туристишке дестинације и балансираоа интереса разних 

стејкхплера на дестинацији (мулти-стејкхплдерски приступ) у циљу пдрживпг управљаоа 

дпгађајима и ппстизаоа јаких културнп-едукативних и искуствених ефеката кпд ушесника и већи 

мултипликативни привредни ефекат на екпнпмију у сампј дестинацији (ппвећаое брутп дпхпдка, 

већа заппсленпст, смаоеое предрасуда и стерептипа кпд лпкалнпг станпвнищтва и станпвника 

емитивних земаља пдакле су туристи стигли, затим маоа стппа криминала и декадентнпг 

ппнащаоа и такп даље).  
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Ппщтп Србија већ шитаву деценију развија мнпге пд свпјих етнпграфских пспбенпсти и  

етнплпщкпг наслеђа у кпје спадају ппред фплклпрних манифестација и традиципналних вреднпсти и 

пбишаји, нпщоа, музика и гастпнпмија и прганизује савремене музишке и културне дпгађаје и 

фестивале пп кпјима је земља преппзнатљива у свету, предмет истраживаое су пдабрани дпгађаји: 

1. Музишки – МЕГА – дпгађаји и фестивали кпји се пдржавају у Србији (Музишки фестивал EXIT и 50. 

јубиларни Сабпр трубаша у Гуши); 

2. Аниматпрске тематске вешери и прпграми хуманитарнпг карактера у прганизацији ДГТХ-а (9 

аниматпрских вешери у щкплскпј 2009/2010. и 2010/2011. гпдини: Рускп, Италијанскп, Слпвашкп, 

Египатскп, Јапанскп, Баварскп, Бразилскп, Скандинавскп и Црнпгпрскп веше) кап пример малих 

дпгађаја; 

3. Манифестације и фестивали лпкалнпг и регипналнпг карактера са дугпм традицијпм на 

теритприји ппщтина Спмбпр и Апатин кпје су селектпване према традицији, брпју ппсетилаца и 

мищљеоу станпвника пвих ппщтина и гпстију п самим манифестацијама (Спмбпрски кптлић, 

Раванград Wine фест, Улица старих заната у Спмбпру, Фијакеријада у Спмбпру, Буоевашки 

фестивал жетве пщенице у Спмбпру, Бпдрпг фест у Башкпм Мпнпщтпру, Михпљдански 

сусрети у Башкпм Брегу, Апатинске рибарске вешери, Рпмска нпћ у Апатину и Грпжђенбал у 

Спнти). Све пве манифестације представљају карактеристике културе, традиције, фплклпра и 

гастрпнпмије нарпда кпји насељавају ппменуте ппщтине Западнпбашкпг пкруга. 

 

1.3.  Задатак истраживаоа је да се истакну преднпсти и недпстаци примене стејкхплдерскпг 

приступа у прганизацији некпг дпгађаја и фестивала и да се ппкущају пдредити за свакп 

истраживаое пдређени  параметри ппмпћу кпјих би се услед вепма пскудних ппдатака и 

статистишких ппказатеља ппкущала мерити ефективнпст реализације сампг дпгађаја и ппстигнути 

екпнпмски, друщтвени и културни ефектри и резултати. Праћен је и сам тпк припреме и 

планираоа некпг дпгађаја и све етапе развпја кпје утишу на успещнпст и квалитет финалнпг 

туристишкпг прпизвпда на дестинацији. 

 

1.4.  Циљ истраживаоа усмерен је на стицаое сазнаоа крпз наушну дескрипцију и теренскп 

истраживаое, класификацију, експликацију и предикцију ппјава и прпцеса кпји се мпрају 

спрпвести какп би меначмент стратегија и мулти-стејкхплдерски приступ прганизације дпгађаја 

били щтп бпље псмищљени и пстварили ппзитиван биланс и успех за пдређену туристишку 

дестинацију. Ппред ппменутпг, циљ је бип пткрити степен мулти-стејкхплдерске ппвезанпсти и 

међуспбне сарадое, утврдити степен ефективнпсти сампг дпгађаја кпји се ппстиже дпбрпм 

сарадопм и финални резулатат, тп јест, успещнпст утицаја сампг дпгађаја на дестинацију (оенп 

бпље ппзиципнираое на туристишкпм тржищту ппнуде и тражое, утицај на инвестираое у 
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лпкалну инфраструктуру и супраструктуру, ппвећаое заппсленпсти, смаоеое сирпмащтва, 

спрешаваое пдласка младих и виспкппбразпваних пспба из лпкалне заједнице и другп). У 

дисертацији пснпвни циљ је бип истраживаое свих релације између јавнпг и приватнпг сектпра, 

привредних субјеката и лпкалне заједнице (кап стејкхплдера у прпцесу планираоа и реализације 

манифестације) јер је примећенп да су ефекти већи укпликп се живптнпм срединпм, људским 

ресурсима и самим дпгађајима на пдређенпј дестинацији управља путем партнерства (мулти-

стејкхплдерски приступ) и на регипналнпм принципу. 

 

1.5.  Наушни дппринпс истраживаоа дпктпрске дисертације пгледа се у бпљем разумеваоу знашаја 

туристишких и културних (ппсебнп музишких) дпгађаја и фестивала кпји унапређују квалитет 

туристишке ппнуде на некпј дестинацији и дпвпде дп ппвећаоа ппзитивних ефеката развпја 

туризма и већег брпја ппсетилаца и туриста. Самим тим, савладавају се и препреке у управљаоу 

истим, јер кпд нас иакп ппстпји дпвпљна упућенпст у пквиру туристишких дестинација, заппслених 

у туризму и струшне литературе из пбласти меначмента у екпнпмији и туризму п кпмплекснпсти и 

садржајнпсти квалитетнпг управљаоа туристишким дпгађајима и фестивалима, не ппстпји 

дпвпљан брпј дпгађаја кпји су самппдрживи, самписплативи већ је вепма важан стејкхплдер 

држава и државни бучет.  У временима глпбалне/ светске екпнпмске кризе, рецесије у разним 

привредним гранама, нестабилнпг пплитишкпг и финансијскпг/ мпнетарнпг унутращоег система 

једне државе прганизатпри дпгађаја се сваке гпдине питају хпће ли се исти пдржати и какви ће 

бити резултати?  

 

1.6.  Метпде кпјe су кприщћене приликпм истраживаоа су: 

1. За прикупљаое ппдатака кабинетскп истраживаое (енг. desk research): дпступна дпмаћа и 

страна литература из пбласти меначмента дпгађаја, стејкхплдерскпг приступа, фестивалскпг и 

манифестаципнпг туризма, вплпнтеризма, кластерскпг ппвезиваоа, брендираоа, 

умрежаваоа, лпбираоа, екпнпмије, психплпгије туризма и другп. Затим, ппстпјећи ппдаци са 

званишних Веб сајтпвa, затим ппдаци из наушних журнала, шаспписа, магазина али и дневне 

щтампе (енг. press-clipping). Наравнп, и теренскп истраживаое (енг. field research) крпз 

прикупљаое статистишких ппдатака, интервјуисаое, анкетираое, ппсматраое и прављеое 

фптп дпкументације; 

2. За пбраду ппдатака кприщћене су следеће метпде:  

1. Дескрипције;  

2. Анализе (квалитативна и квантитативна) ;  

3. Синтезе;  

4. Кпмпарације;  
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5. Критишнпсти;  

6. Картпграфски метпд (ареални приказ ппјединих дпгађаја, приказ распрпстраоеоа утицаја 

и земаља пдакле дплазе туристи); 

7. Системскп ппсматраоа; 

8. Интервјуисаое меначера (директнпм кпмуникацијпм, телефпнским путем и е-маил 

кпресппденцијпм);  

9. Статистишке метпде:  

а) Т-тест независних узпрака; 

б) Анализа варијансе ANOVA;  

в) Ппст хпк Щефепв тест за анализу знашајних разлика;  

г) Фактпрска анализа (Кајзер-Мејер-Плкинпв тест за мереое адекватнпсти 

узпркпваоа, Бартлерпв тест сферишнпсти, рптација фактпра применпм метпде 

Varimax);  

д) Ппузданпст мернпг инструмента испитан је применпм Крпнбахпвпг алфа (α) 

кпефицијента;  

ђ) Техникпм ИПА за анализу знашаја и ушинка – ппузданпсти матрице. 

 

1.7.  Лпкације и ппрема за истраживашки рад су биле за теренскп истраживаое и прикупљаое 

ппдатака: Министарствп екпнпмије и регипналнпг развпја, Градска управа за привреду, 

Туристишка прганизација Србије, Туристишка прганизација Впјвпдине, Туристишка прганизација 

Нпвпг Сада, Канцеларије прганизатпра EXIT фестивала, Сабпра трубаша у Гуши, Пмладинскпг сајма 

– Youth Fair, Бпдрпг феста и других лпкалних манифестација, разне лпкације где су се пдржавале 

аниматпрске тематске вешери. Спрпведена су анкетираоа ппсетилаца и пбављени разгпвпри са 

прганизатприма дпгађаја, фестивала и манифестација.  

  Ппрема кпја је била пптребна за прикупљаое и пбраду ппдатака:  

1. Диктафпн рпбне марке „Philips Voice Tracer DVT1000”; 

2. Спфтвер „SPSS Statistics software version 17.0.1. (2008): Statistical Package for the Social Sciences 

(new meaning of the acronym Statistical Product and Service Solutions), IBM Corporation – USA”.  

 

 

 

 

 

 

 



Мр Игпр Љ. Стаменкпвић                                                                               Дпктпрска дисертација 

Мулти-стејкхплдерски приступ ефективнпсти прганизације дпгађаја кап фактпр  
успещнпсти дестинацијскпг туристишкпг прпизвпда                                                                                                         15 

 

 

2. П СТЕЈКХПЛДЕРИМА И ОИХПВПЈ ФУНКЦИЈИ И УЛПЗИ У ТУРИЗМУ 
ДПГАЂАЈА И ФЕСТИВАЛСКПМ ТУРИЗМУ 

 

У пвпм ппглављу биће пбразлпжени ппјмпви стејкхплдерскпг приступа, теприје и анализе кап и 

примена пвпг мпдела на туризам, пднпснп управљашки систем туризма дпгађаја и фестивалскпг туризма. 

Такпђе, биће реши и п стејкхплдерскпм ппвезиваоу, јавнп-приватнпм партнерству и фпрми удруживаоа крпз 

кластерске мреже.  

 

2.1. Етимплпгија реши, дефиниција и кп су/ щта су стејкхплдери 

 

Енглеска реш „stake” пптише пд старп-енглеске реши „staca” и има вищеструкп знашеое 

(Dictionary of Contemporary English – with New Words Supplement, 2011): улпг, удеп, ушещће, награда, 

а кап глагпл знаши: ставити на кпцку, субвенципнисати, ушещће или интерес у предузећу, ппсебнп 

финансијскпм уделу кап и лишни интерес или ушещће, на пример, улпг у будућнпст свпје деце.  

Stake кплпквијалнп знаши „циљ” и пдатле прпизилази да су стејкхплдери – актери, 

заинтереспване стране, интересне групе кпје се пкупљају пкп исте идеје, мисије, прпграма, 

резултата и имају слишан или исти циљ али ппщтп је пут дп пствариваоа разлишит, тај циљ је јединп 

мпгуће пстварити ступаоем у интеракцију и применпм мулти-стејкхплдерскпг кпнцепта.  Идипми пд 

пве реши су: at stake (срп. у ппаснпсти), in question (срп. у питаоу). Ппстпји и фразални глагпл „stake 

out” щтп знаши: шувати ппд надзпрпм, бити ппд надзпрпм, дпделити прпстпр за пбављаое надзпра. 

Удеп (енг. stake) мпже бити сваки пблик интереса, улпга или пптраживаоа кпји ппјединац или 

група имају кап резултат некпг међуспбнпг пднпса, пблигације, акције, прпцедуре, закпнитпсти 

(Weiss, 2009).  

Стејкхплдерски приступ приликпм рещаваоа (впђеоа, управљаоа) изазпва и прпблема 

најбпље функципнище када се прганизпване групе бпре са разним питаоима, недпумицама и 

прпблемима. Да би се пвп разумелп мпра се пдгпвприти на питаое: кп је/ щта је стејкхплдер? Првп 

тепријскп пбјащоеое ппјма стејкхплдер дап је Freeman (1984), Freeman и други (2007; 2010) тезпм: 

„Да ли је тп друщтвени актер: пспба, група људи или партнера или прганизација?” Стејкхплдер је 

некп кп је у истп време ппд утицајем кпмпаније (енг. affected by) или мпже имати утицај на кпмпанију 

(Weiss, 2009). Примећујемп да пвп пбухвата људе кпји су у ризику да падну ппд утицај кпмпаније и 

пне кпји су у стаоу да утишу на кпмпанију иакп јпщ увек нису ппшели да делују (Boutilier, 2012).  

Аутпр закљушује да је стејкхплдер у ствари заинтереспвана страна (ппјава, фенпмен, пспба, 

група, ствар, институција, временски услпви и другп) кпја жели да ступи у интеракцију, пднпс, жели 

да сарађује. Тп је некп кп види свпј интерес или са интереспм или бригпм п нешему, ппсебнп у 

бизнису. Некп кп жели да се бави, кпга се тише или је забринут за нещтп щтп прпизилази из 
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међуспбне интеракције без пбзира какав је резултат (пшекивани или непшекивани, ппзитиван или 

негативан).   

Тп је и нещтп/ некп кп има интерес да ступа у пднпс без пбзира да ли ризикује да мпжда на 

крају улпга (деппнпване енергије, труда, нпвца или других средстава) не дпбије задпвпљавајући деп, 

или не дпбије нищта, или дпбије неку нематеријалну вреднпст (искуствп, знаое, технику, метпду, 

рещеое, пдгпвпр и слишнп). Рецимп у кпцкаоу, тп је независна странка са кпјпм свакп пд пних, кпји 

направе ппкладу са улпженим нпвцем, тп јест деппзитпм, ступа у интеракцију са неппзнатим 

исхпдпм. У пвпј интеракцији су сви стејкхплдери, и крупије, и шипер, и пит кпнтрплпр и лпптица на 

рулету, карта или кпцкица и пни кпји су ризикпвали да дпбију или изгубе али и сам тренутак, тп јест, 

мпменат када се исшекује исхпд.  

Синпними кпји се кпристе за стејкхплдера (енг. stakeholder) у српскпм језику су 

заинтереспвана страна, партнер или актер. У енглескпм језику ппстпје јпщ изрази: collaborator, 

colleague, partner, shareholder, associate, contributor, participant, ally, team member (срп. сарадник, 

кплега, партнер, акципнар, сарадник, ушесник, савезник  и шлан тима) (the Merriam-Webster Online 

Dictionary, 2013).  

Ппстпје разни типпви стејкхплдера, тп јест пни се налазе на разлишитим нивпима: 

1. Примарне заинтереспване стране: пни су ултимативнп ппгпђени, ппд утицајем, билп 

ппзитивнп или негативнп пд стране неких акција (активнпсти) прганизације.  

2. Секундарни актери: су „ппсредници”, тп јест, лица или прганизације кпје су индиректнп 

ппгпђени акцијама прганизације.  

3. Кљушни актери (кпји такпђе мпгу припадати првим двема групама): имају знашајан утицај на или 

знашај у пквиру прганизације (Rodi et al., 2012). 

Weiss (2009), истише да је првп пптребнп тражити фпкусне/ фпкалне заинтереспване стране. 

Примарни стејкхплдери једне кпмпаније су власници, меначери, заппслени, прпдавци, дпбављаши и 

мущтерије, али и шланпви управнпг и надзпрнпг пдбпра и акципнари/ депнишари.  

Секундарни стејкхплдери су пстале интересне групе, кап щтп су: кпнзументи/ клијенти/ 

кприсници/ пптрпщаши/ купци, медији, лпбисти, влада, кпнкуренти, јавнпст и друщтвп у целини.  

 

2.2. Стејкхплдерска теприја и стејкхплдерска анализа 

 

 Према извпру Miles (2012), прирпда пнпга щтп је заинтереспвана страна или ''актер'' је вепма 

пспправана са стптинама дефиниција кпје ппстпје у академскпј литератури. Стејкхплдерски приспут 

стратегији или стејкхплдерски ппглед на стратегију интегрище пба ппгледа: 1) ресурснп  заснпван 

приступ и 2) тржищнп заснпван приступ, дпдајући друщтвенп-пплитишки нивп. 

http://thesaurus.com/browse/collaborator
http://thesaurus.com/browse/colleague
http://thesaurus.com/browse/colleague
http://thesaurus.com/browse/colleague
http://click.thesaurus.com/click/nn1ov4?clkpage=the&clksite=thes&clkld=0&clkdest=http%3A%2F%2Fthesaurus.com%2Fbrowse%2Fshareholder
http://click.thesaurus.com/click/nn1ov4?clkpage=the&clksite=thes&clkld=0&clkdest=http%3A%2F%2Fthesaurus.com%2Fbrowse%2Fshareholder
http://click.thesaurus.com/click/nn1ov4?clkpage=the&clksite=thes&clkld=0&clkdest=http%3A%2F%2Fthesaurus.com%2Fbrowse%2Fshareholder
http://thesaurus.com/browse/contributor
http://thesaurus.com/browse/contributor
http://thesaurus.com/browse/contributor
http://thesaurus.com/browse/ally
http://thesaurus.com/browse/ally
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Пплитишки филпзпф Charles Blattberg (2004),  је критикпвап теприју заинтереспваних страна са 

претппставкпм да интереси разлишитих актера мпгу бити, у најбпљем слушају, кпмпрпмитпвани или 

уравнптежени једни наспрам других. Блатберг тврди да је пвп прпизвпд са нагласкпм на прегпвпре 

кап главни нашин дијалпга за бављеое кпнфликтима између интереса заинтереспваних страна. Пн 

преппрушује разгпвпр и тп га дпвпди дп тпга да брани пнп щтп пн назива „патриптска” кпнцепција 

кпрппрације кап алтернатива кпја је ппвезана са тепријпм актера.  

Првп је важнп идентификпвати све стејкхплдере. Пни се мпгу идентификпвати на све 

нашине (Bole, 2013). Анализа заинтереспваних страна је термин кпји се пднпси на делпваое 

анализирајући ставпве актера према нешему (најшещће прпјекту). Шестп се кпристи у фази припреме 

прпјекта за прпцену ставпва заинтереспваних страна у вези са пптенцијалним изменама. Анализа 

заинтереспваних страна мпже да се уради једнпм или редпвнп да прати те прпмене у ставпвима 

заинтереспваних тпкпм времена (тп јест с времена на време).  

Дакле, анализа заинтереспваних страна има за циљ развпј сарадое између заинтереспваних 

страна и прпјектнпг тима, дпк на крају, пбезбеђује успещне резултате за прпјекат. Анализа 

заинтереспваних страна се врщи када ппстпји пптреба да се разјасне ппследице предвиђене 

прпмене, или на ппшетку нпвих прпјеката а у вези са прганизаципним прпменама уппщте. Важнп је да 

се идентификују све заинтереспване стране. У циљу идентификпваоа кпристе се критеријуми  успеха 

кпјима треба да се дефинищу и циљеве квалитета (Rodi et al.,  2012; Bole et al., 2013).  

Прганизацијски мпдел мпже у мнпгпме ппмпћи у рещаваоу мнпгих прпблема кпји ппстпје у 

прганизацији некпг дпгађаја. Важнп је истп такп пткрити кпји су тп екпнпмски, културни, пплитишки и 

други фактпри кпјима се мпже ппстићи ефикасна и ефективна прганизација дпгађаја. Анализа 

заинтереспваних страна се кпристи да би се дпкушили, тп јест пткрили и предлпжили пдгпвпри и 

технике за ппстизаое пваквих ефеката (Kovačevid, 2010). Све заинтереспване стране мпрају наћи 

заједнишки језик и интерес. Затим мпрају бити пкупљене пкп заједнишке визије и спрпвпдити мисију 

истим или слишним мпделима ппслпваоа. Приступ кластерскпг ппвезиваоа предлаже се кап 

најппгпднији прганизаципни мпдел заинтереспваним за умрежаваое.  

Свака кпмпанија има унутращое и сппљащое стејкхплдере, затим пне кпји су јакп важни и 

имају ппсебан третман, дп пних кпји су такпђе важни али оихпв став и пднпс није пд пресуднпг 

знашаја за институцију. Накпн дефинисаоа јасних прпграмских и сущтинских циљева, пптребнп је 

изврщити анализу заинтереспваних страна у циљу утврђиваоа кљушних агенаса кпји мпгу да 

реализују или ппдржавају неку идеју, иницијативу, тп јест прпјекат у пракси.  

У Србији већ скпрп 25 гпдина најважнији стејкхплдер је држава и оена закпнпдавна власт 

кпју шине пплитишке партије. Пплитишка сцена у Србији је маое-вище иста дуги низ гпдина (пд краја 

80-их гпдина прпщлпг века) и ппстпјеће пплитишке партије су се ппрпбале и ппказале и у ппзицији и 

пппзицији. Нажалпст, скпрп целпкупнп друщтвенп делпваое, ппсебнп у сфери културе, музике 
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зависи пд оих или бар дпбар деп ствари, а ппсебнп кпје зависе пд државнпг бучета. Тп су управп 

музишки дпгађаји и фестивали кпји јпщ увек нису ппстали самппдрживи и тпликп кпмерцијални да би 

мпгли да се суфинансирају из сппствених средстава.  

Стејкхплдерскпм анализпм, када је у питаоу Србија, а ради се п прганизацији некпг дпгађаја, 

мпгу се идентификпвати следеће групе стејкхплдера (актери, агенси): 

1. Владине иституције – министарства и ппједини сектпри из пбласти финансија, тргпвине, 

екпнпмије, културе, туризам. Затим ппкрајински секретаријати, лпкалне сампуправе и разне 

градске управе (за привреду, туризам, финансије и другп). 

2. Актери из пбласти јавнпг сектпра – туристишке прганизације, кпмуналне службе, инспекцијске 

службе, градски сапбраћајни превпз, шистпћа, електрпдистрибуција, пплиција (СУП-пви) и други. 

3. Актери из пбласти приватнпг сектпра – разне фирме кпје се баве прпдукцијпм, звукпм, 

прганизацијпм фестивала, трансферпм, дистрибуцијпм, щтамппм, дизајнпм, кпнсалтингпм, 

маркетингпм, пбезбеђеоем, пружаоем услуга смещтаја и исхране, впдишким услугама и другп. 

4. Актери из пбразпваоа и академије – универзитети и виспкп пбразпвне институције кап щтп су 

факултети и виспке струкпвне щкпле – за туризам, психплпгију, спциплпгију, прпјектни 

меначмент, прганизаципне науке и други кпји мпгу да се баве изушаваоима пвпг фенпмена 

(МЕГА дпгађаја) са разних аспеката и кпји мпгу да науше практишна знаоа и вещтине крпз праксу.  

5. Актери из невладинпг сектпра – НВП, удружеоа грађана, грађанске инцијативе, кластери и 

слишнп, кпји се баве непппуларним питаоима, маргинализпваним групама у друщтву, акутним 

прпблемима у заједници и државим – из пбласти културе, музике, туризма, пплитике и другп.  

6. Медијске и инфпрмативне куће – ТВ, радип, нпвинске агенције, маркетинг агенције – за 

рекламираое и пглащаваое, Интернет ппртали.  

7. Вплпнтери и будући лидери – пбразпвани млади људи и пмладина, назаппслени, средпвешне и 

старије пспбе без сталнпг заппслеоа, маргинализпване групе – старци, Рпми, ЛГБТ пппулација, 

жене и другп.  

8. Међунарпдне институције – аспцијације, агенције и турпператпри кпји ће дпвпдити гпсте. 

Накпн идентификације врщи се анализа правих стејкхплдера кпји желе да ступају у пднпсе и 

заједнишким трудпм и залагаоем да дпђу дп ппстављенпг циља и резулатата. Свакакп, пптребнп је 

умрежити и ппвезати заинтереспване стране из разних сектпра и пбласти делпваоа. За тп се 

предлаже кап врлп успещан кластерски мпдел. Наиме,  аутпр је утврдип да је кпнцепт кластера једна 

пд најппгпднијих мпдела за развпј туризма у целини (Delgado, Porter, Stern, 2011; Kovačevid, 2010). 

Туризам ппдстише екпнпмски развпј земаља у развпју, щтп ппбпљщава оихпву укупну 

екпнпмску, привредну, друщтвену и пплитишку стабилнпст (Fort & Schipani, 2007; Bishara and Schipani 

2008). Prema Kim и другима туристишки субјекти у кпнфликтним регипнима имају ппдстицаје да 

лпбирају за усппстављаое мира и смаоеое насиља (Kim, Prideaux et al., 2007). 
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2.3. Теприја управљаоа стејкхплдерским приступпм (примена у  
      управљаоу дпгађајима и фестивалскпм туризму) 

 

Гпдине 1984, Freeman-пвп делп „Стратегијски меначмент – стејкхплдерски приступ” 

дпвелп је стејкхплдерску теприју у ппзицију пд дпсадащоег кпнвенципналнпг нашина размищљаоа 

дп нпве управљашке стратегије, практишнп прпзе. Тада је пп скпрп први пут кпд меначера 

преусмерена свест са прпизвпдое и ресурса на клијенте и на инвеститпре. Тп је дпвелп дп нпве 

кпмплементарне кпнцептуализације предузећа кап једне аспцијације кпја има и треба да ствара јаке 

пднпсе са сппљащоим субјектима и групама кпје имају улпг у фирми и кпјих се тише фирма 

(Vijayanand, 2013; Freeman, 1984). 

Freeman стејкхплдере примарнп дели на дпбављаше кпји ресурсима ппскрбљују предузеће 

(кпје је истп стејкхплдер) и на кпнзументе/ пптрпщаше кпји кпристе финални прпизвпд или услугу (тп 

је са аспекта прпизвпднпг приступа). Али пн даје јпщ једну аналпгију, кпја каже да ппстпји: 

1. Кпрппрација (кпмпанија, фирма, предузеће) са свим меначерима (пп дивизијама, департманима 

или сектприма) кпји требају да имају двпсмерну кпмуникацију; 

2. Са власнишкпм структурпм (ппсебнп у приватнпм сектпру);  

3. Са заппсленима (на свим ппзицијама – шиме се данас бави сектпр за људске ресурсе, а ппсебнп 

оихпвпм међуспбнпм/ унутаращопм кпмуникацијпм и пднпсима); 

4. Са дпбављашима – кпји дппремају ресурсе; 

5. Са пптрпщашима, кприсницима прпизвпда и услуга. 

У складу са пваквпм структурпм у једнпм предузећу сталнп се меоају прпцеси (прпизвпдни, 

радни, кпмерцијални и други) и те прпмене мпжемп ппделити на две пснпвне групе: унутращое и 

сппљащое. Унутращое прпмене нас терају да сталнп преиспитујемп све предмете и закпнпдавне 

пквире у пднпсу на пптражоу и пд стране група кап щтп су: заппслени, оихпви синдикати, 

кпнзументи, акципнари, дпбављаши. Ипак унутращое прпмене дещавају се свакпдневнп у 

ппднпщљивпм систему и мери и пп већ устаљеним правилима (Freeman, 1984). 

За разлику пд унутращоих прпмена, сппљащое прпмене су неизвесније, шине нас 

несигурнима. Тп су прпмене на тржищту, у систему ппслпваоа и кпмуникације, на берзи, у 

ппслпвнпм пкружеоу, пплитици, мултилатералним пднпсима кпмпанија и другп. Најкпмплексније су 

и вепма важне прпмене кпд рукпдпвства и у власнишкпј структури. Некада је, ташније 60-их на Wall 

Street-у важилп правилп „Акп ти се не свиђа меначмент, прпдај акције” а касније је ппсталп 

правилп бпрбе „Акп ти се не свиђа меначмент или власнишка структура, купи щтп вище акција да 

истеращ прппалице из игре”, тп јест да им се супрптставищ и да их надмудрищ и ппбедищ. 

Щтп се тише пднпса према власти, тп јест влади, пна је увек изграђена на принципима „пази 

се пса – уједа” у пба правца. У скпријпј прпщлпсти владе се све вище интересују за ппслпвнп 
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предузетнищтвп и приватнп ппслпвнп пкружеое (бар би тп требалп такп да буде). Циљ је да се 

ствпре услпви за слпбпднп тржищте, где влада ппкущава (а тп јпј је и делимишнп улпга) да на 

легитиман нашин усппстави ппслпвни систем у кприст јавнпг сектпра, и да спрпведе стрпге закпне у 

бпрби прптив мпнпппла крпз псигураваое ппщтпваоа принципа тржищта. Свакакп влада треба да 

креира закпнске пквире кпји ће исппщтпвати и мпдерне кпрппративне захтеве приватнпг сектпра – 

где је ппсебан акценат на раднику кап пснпвнпм ресурсу, алатки, механизму за ппстизаое билп 

каквпг резултата. Правпсуђе и правпсудни пргани мпрају функципнисати беспрекпрнп, независнп и 

транспарентнп какп би се пвај систем усппставип јер у прптивнпм нема напредка и щиреоа тржищта, 

нити билп каквпг бпљитка.  

Ппсебнп се треба псврнути на стејкхплдере кпји спадају у категприју специјалних интересних 

група или  (енг. special interest groups или single issue politics). Тп мпгу бити ппјединци или групе кпје 

се баве неким вепма специфишним или за оих важним питаоем али за кпмпанију/ прганизатпра пни 

мпгу бити претоа јер се никада не зна кпликп и да ли ће се супрптставити или ппирати и кпликп 

далекп ићи са оима у испуоаваоу неких оихпвих захтева. Тп мпгу бити неки пдбпри кпји се залажу 

кпд закпнпдавца да се пдређени закпни и уредбе прпмене такп да су у свакпм слушају вепма важни 

стејкхплдери.  

Медији су ппсебни стејкхплдери јер су се маспвни медији кпмуникације пкренули и усмерили 

директнп на ппслпвни систем и све детаље кпји се дещавају у једнпм ппслпвнпм пкружеоу. Краткп 

ћемп тп илустрпвати, крпз решеницу: „Вище негп икада пре, ппслпвне прганизације (на билп кпм 

нивпу) живе у акваријуму са свим свпјим активнпстима кпје су видљиве/ дпступне јавнпм надзпру.” 

Медији у ствари представљају фпрму сппљащоих утицаја и прпмена за изврщну власт, кпји желе да 

успеју у данащоем пкружеоу.  

 

2.4. Стејкхплдери у туристишкпј литератури и стејкхплдерске групе у туризму 

 

 Цела приша пкп стејкхплдера у туризму заппшета је 80-их гпдина са питаоима пкп пдрживпг 

раста туристишкпг прпмета, утицаја кпји туризам има на щиреое дестинација, на испитиваоа 

варијабли у прирпди кпје се тишу прихвата већег или нпсећег брпја туриста а щтп је наравнп мпралп 

да се интерпретира и истражује крпз призму стејкхплдерскпг приступа управљаоу, планираоу и 

мпнитпрингу (Vijayanand, 2013). Murphy је јпщ 1985. гпдине писап радпве п друщтвенпм уделу у 

пдрживпсти и благпдати кпју мпгу да имају лпкалне заједнице пд туризма и увећаоа туристишкпг 

прпмета и да је велика улпга у лпкалним аспцијацијама да мере утицаје туризма. Истицап је да су 

главни стејкхплдери банке, бизнисмени и влада кпја финансијски треба да ппмпгне да се туризам 

развије. Koegh je 1990. се надпвезап на тп да бпгати требају да инвестирају нпвац у туризам и 

угпститељствп али није ни једнпм ппмиоап кпнкретнп реш стејкхплдер иакп је набрајап мнпгп 
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актера. Истицап је да се свашији удеп мпра јаснп дефинисати у свим фазама припреме, планираоа, 

реализације и касније евалуације и мпнитпринга.  

Даље, Jamal & Getz (1995) фпкусирају се на партнерствп кап главну алатку за ствараое 

друщтвенп кприснпг туристишкпг система и оихпва истраживаоа аппстрпфирају знашај и улпгу кпју 

има заједница у спрпвпђеоу пдрживпг туризма. Стављају акценат на дпмаћине кап главне 

стејкхплдере у прпцесу фпрмираоа партнерства између лпкалних група људи и приватнпг и јавнпг 

сектпра. Затим, Bramwell & Sharman (1999) истишу да је главни стејкхплдер у туристишкпм партнерству 

лпкални меначмент и пстале јавне институције и партнери кпји управљају са ресурсима али и пдбпри 

бизнисмена, DMO прганизација, кпнгресних центара, друщтвених центара, бплница, грађанских 

аспцијација и специјалних интересних група.  

Прпблем настаје када једна прганизација жели да издвпји време, енергију и ресурсе на вище 

стејкхплдера, па затп Clarkson (1995) и Tkaczynski (2009) сматрају да је тп истп један пд разлпга защтп 

пни треба да буду ппдељени у све групе. Примарни су пни актери без шијег кпнтинуиранпг ушещћа 

прганизација не мпже да ппстане/ пстане  у сталнпсти/ кпнтинуиранпсти свпг ппслпваоа. Секундарни 

актери су пни кпји имају утицај или ппгађају, или су ппд утицајем или су ппгпђени пд стране 

прганизације, али нису у прпцесу трансакције са тпм некпм прганизацијпм и нису пд сущтинскпг 

знашаја за оен ппстанак. 

Sautter & Leisen (1999), примеоују Freeman-пву стејкхплдерску мапу на туризам и истишу 

листу главних играша: 

1. Туристишки планери – стратегије и 

прпстпрнпг планираоа; 

2. Станпвнищтвп; 

3. Лпкални бизнисмени; 

4. Групе активиста – вплпнтери; 

5. Наципнални тргпвински ланци; 

6. Кпнкуренти; 

7. Туристи; 

8. Влада; 

9. Радници.

Robson & Robson (1996), су размптрили примену стејкхплдерскпг приступа на туристишку 

праксу и кпристећи Фридманпву теприју издвпјили су две групе стејкхплдера: а) турпператпре и б) 

лпкалну управу за туризам и маркетинг. Стејкхплдери турпператпра су:  

1. Радници; 

2. Групе кпје врще притисак; 

3. Хптелијери; 

4. Туристи и гпсти хптела; 

5. Туристишке агенције; 

6. Наципналне, регипналне и лпкалне ТП; 

7. Владина тела кпја се баве питаоима 

туризма; 

8. Превпзна предузећа; 

9. Медијске куће; 

10. Пдбпр кпји се брине п питаоима 

туриста и гпстију; 

11. Лпкалне и наципналне атракције – 

управитељи.
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Стејкхплдери лпкалне управе за туризам и 

маркетинг су: 

1. Специјализпвани пргани на лпкалнпм 

нивпу; 

2. Утицај уметнишких сервиса; 

3. Изврщни меначер и службеници; 

4. Радника „на терену”; 

5. Разних пдбпра и пдбпрника; 

6. Савета пкруга; 

7. Физишкпг пкружеоа; 

8. Ппсетилаца и туриста; 

9. Станпвника (бирашкп телп, ппрески савет 

пбвезника); 

10. Лпкалних предузећа; 

11. Заппслених, 

12. Туристишких инфпрмативних сервиса; 

13. Медија; 

14. Регипналних туристишких прганизација и 

заједница; 

15. Наципналних туристишких прганизација и 

заједница; 

16. Централне власти (кпмисије за ревизију и 

регулатпрна тела). 

Brenner & Cochran (1991), тврде да ппсег интересних група мпже имати   

пбишну пснпву. У туризму, такпђе се мпже десити да се неке групе ппклапају. Sautter & Leisen (1999) 

истишу да се мпра правити разлика између улпге стејкхплдера и стејкхплдерскпг кластера: „Билп кпја  

пспба или јединица класификпвана кап припадник неке захтевне групе шестп дели мищљеое или 

перспективе других или има вищеструку улпгу у пквиру тпг микрппкружеоа”. 

Данащои кпнцепт стејкхплдерскпг приступа – интеракција са разлишитим актерима мпже да 

дппринесе бпљем разумеваоу пптребе друщтва (Caffyn & Jobbins, 2003). Таква интеракција мпже да 

се дпбије телпм кпје је пдгпвпрнп за управљаое развпјем дестинације. Мпдели и прганизаципна 

структуре таквих кппрдинаципних тела мпгу се разликпвати, у зависнпсти пд впље и пбишаја самих 

актера на дестинацији, али сви ти мпдели имају  заједнишке следеће елементе (Магащ, 2008):  

• Јавне функције; 

• Представљаое целпг сектпра;  

• Кппрдинација и впђеое свих активнпсти и услуга;  

• Фпкусираое на жеље и интересе јавних и приватних ппнуђаша услуга успещних  

да пдбране/ дпкажу свпју прпфесију. 

Tkaczynski (2009) је приметип да су разлишите студије истицале разлишите стејкхплдере и тп је 

табеларнп приказап. Wisansing (2008) је закљушип да је усппстављаое пдгпварајућег прпцеса, 

критеријума  и структура неппхпднп у примени стејкхплдерскпг приступа кап пквира у управљаоу  

туристишкпм дестинацијпм. Byrd & Gustke (2007) кпристе „дрвп пдлука” у циљу да се идентификују 

групе заинтереспваних страна актера кпји ппдржавају пдрживи развпј туризма (пни су изабрали  

шетири групе заинтереспваних страна). У оихпвпм слушају нису дпбрп разјаснили защтп су 

селектпване те групе у ппређеоу са другим.  
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Табела 1. Литературни преглед радпва кпји су се бавили примарним и секундарним типпвима стејкхплдера 

Типпви 
стејкхплдера 

Стејкхплдери Аутпри 

Примарни 

Градски званишници 
(лпкалне владине 
прганизације) 

Blain, Levy & Ritchie (2005); Morgan & Pritchard (1999); 
Sautter & Leisen (1999); Sheehan, Ritchie & Hudson (2007); 
Sheehan & Ritchie (2005) 

Кпнкуренција/Такмишари Sautter & Leisen (1999) 

Дестинацијске 
маркетинщке 
прганизације (DMO)/ ТП 

Blain, Levy & Ritchie (2005); Morgan & Pritchard 
(1999); Sautter & Leisen (1999); Sheehan, Ritchie 
& Hudson (2007); Sheehan & Ritchie (2005) 

Хптели Blain, Levy & Ritchie (2005); Sautter & Leisen 
(1999); Sheehan, Ritchie & Hudson (2007); 
Sheehan & Ritchie (2005) 

Станпвнищтвп Sautter & Leisen (1999) 

Пператери туристишких 
атракција/ Кпнгресни 
центри 

Blain, Levy & Ritchie (2005); Morgan & Pritchard 
(1999); Sautter & Leisen (1999); Sheehan, Ritchie 
& Hudson (2007); Sheehan & Ritchie (2005) 

Превпзници (аутпбуски, 
авип и други) 

Blain, Levy & Ritchie (2005); Sautter & Leisen 
(1999) 

Туристи Sautter & Leisen (1999); Sheehan & Ritchie (2005) 

Рестпрани Blain, Levy & Ritchie (2005); Sautter & Leisen 
(1999) 

Секундарни 

Привредна кпмпра/ 
Саветпдавни пдбпр 

Morgan & Pritchard (1999); Sheehan & Ritchie 
(2005) 

Групе у заједници/ 
Лпкалне заједнице 

Morgan & Pritchard (1999); Sautter & Leisen 
(1999); Sheehan & Ritchie (2005) 

Бензинске пумпе Sautter & Leisen (1999) 

Ппдстицајни регулатпр Blain, Levy & Ritchie (2005); Morgan & Pritchard 
(1999); Sautter & Leisen (1999); Sheehan & 
Ritchie (2005) 

Медији Sautter & Leisen (1999); Sheehan & Ritchie (2005) 

Малппрпдајни аутлети Blain, Levy & Ritchie (2005); Sautter & Leisen 
(1999); Sheehan & Ritchie (2005) 

Универзитети Blain, Levy & Ritchie (2005); Sheehan & Ritchie 
(2005) 

Извпр: Tkaczynski, 2009. и Saftid, Težak, Luk, 2011. 
 

Сви се слажу да је главни предуслпв дугпгпдищоа едукација из пбласти меначмента и 

пдрживпг развпја какп би се ствприла ефективна меначмент стратегија за ппстизаое пдрживпг 

ефикаснпг развпја и задпвпљиле пптребе и критеријуми свих стејкхплдера. Затим је пптребнп 

идентификпвати задатке туристишких прганизација и пптпм идентификпвати стејкхплдере. 

Туристишким прганизацијама јесте пбавеза да вреднују лпкалне стејкхплдере и треба пвај став да се 

пренпси и на пптенцијалне туристе кпји ће се пптпм псетити „ппвезани” или умрежени у дестинацији 

и тп ће им уливати сампппуздаое и знаће тп да цене (Jackson, 2001). 

D’Angella & Go (2009), навпде низ ппгпднпсти кпје дестинацијска предузећа и кпмпаније кап и 

туристишке прганизације имају пд примене стјекхплдерскпг приступа: екпнпмију пбима, синергију,  

смаоену сезпналнпсти, виспку стппу заузетпсти капацитета, прпмптивне активнпсти кпје прганизују 

људи са специфишним вещтинама, планираое и прганизпваое дпгађаја у граду, кпхерентнпст међу 

дестинацијским предузећима у услпвима активнпсти и ушещћа у прпцесу дпнпщеоа пдлука.  
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Са аспекта лпкалних станпвника, имплементација интересних приступа треба  

резултирати бпљим мпгућнпстима заппщљаваоа, лакщим нашинпм дпбијаоа дпзвпла за 

усппстављаое бизнисa (Li, 2006; Timothy, 1999), ппбпљщаоa квалитета разлишитих врста 

инфраструктуре, ппвећаоa мерa безбеднпсти (Burns & Howard, 2003) и такп даље. 

 

2.5. Преппзнајте стејкхплдере и уважите оихпве интересе 

 

Врлп је важнп преппзнати ппјединце, групе и прганизације, заинтереспване за заједнишки 

ппсап. Пни, с једне стране, трпе утицај ппслпваоа ваще прганизације – ппсла, а с друге стране, врще 

утицај на оенп ппслпваое – ппсап. Стејкхплдери мпгу бити екстерни и интерни. Екстерни 

стејкхплдери су: купци, дпбављаши, ппслпвни партнери, банке, али и друщтвена заједница, државни 

пргани, разне невладине прганизације. Интерни стејкхплдери су: заппслени без меначерских 

пдгпвпрнпсти, меначери и власници предузећа. 

Защтп су пни битни? Затп щтп утишу на ппслпвне резултате кпмпаније, те мпрамп да се 

пптрудимп да оихпве интересе уважимп и задпвпљимп. Укпликп тп не ушинимп, ппстпји велика 

верпватнпћа да ће се пни пдлушити за сарадоу са другим предузећем/ партнерпм. 

На пример, укпликп не задпвпљавамп интересе ппсетилаца једнпг фестивала или манифестације, у 

смислу да не пбезбеђујемп прпизвпд и услугу кпји су у складу са оихпвим пшекиваоима у ппгледу 

цене, квалитета, разнпврснпсти, интересантнпсти и слишнп пни ће рещеое пптражити на другпј 

страни, такп щтп се неће вище враћати на исти дпгађај, већ ће изабрати неки други а уједнп ће и 

јавнп изнети примедбу на ппслпваое щтп представља антипрппаганду. Aкп не задпвпљавамп 

интересе дпбављаша пних кпји су нам ппмпгли да прганизујемп све, дпвезли су репрпматеријал, 

изнајмили ппрему, пграде, бине и псталo, у смислу да не изврщавамп наще финансијске пбавезе 

према оима п рпку дпспећа, пни ће пптражити другпг клијента, прганизатпра дпгађаја. 

Интерни заппслени, такпђе, мпгу птказати „ппслущнпст”. Укпликп заппсленима и меначерима 

не пбезбедимп задпвпљеое оихпвих пшекиваоа у ппгледу плате, стабилнпсти заппслеоа, прилике 

за развпј или напредпваое у каријери и пни ће птићи из прганизације јер се неће задпвпљавати 

рутинпм ппсла и немпгућнпщћу да се максималнп искажу, неће пстварити лишну афирмацију и 

ппстигнуће. Затп, треба бити кпректан према свпјим стејкхплдерима, уважавати оихпве интересе, 

пптребе и ппслпвати према етишким принципима и ппкущати их задпвпљити у щтп већпј мери. 

 

2.6. Стејкхплдерски управљашки приступ – и оегпва примена у туризму  

 

Према Post-у и другима (2002), стејкхплдери у кпрппрацији су индивидуе или избпрна тела, тп 

јест јединице кпје дппринпсе, впљнп (вплпнтерски) или невпљнп, свеснп или несвеснп, ствараоу 

оегпвих исправних, здравих и бпгатих капацитета, активнпсти и резултата, и збпг тпга су оегпви 
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пптенцијални кприсници и/или нпсипци ризика. Пвај кпнцепт је заиста щирпк и да бисмп тп 

илустрпвали навещћемп један ппмалп неупбишајен приступ.  

Рецимп Driscoll и Starik (2004), нпминпвали су и прирпднп пкружеое кап стејкхплдера, а Haigh 

и Griffiths (2009) су прпщирили пву идеју расправљајући п тпме да фпкалне (фпкусне) прганизације не 

утишу самп ка прирпди, на оу, већ су ппд оеним утицајем (претрпеле су утицај) највище крпз утицај 

драматишних климатских прпмена. Међутим, Phillips (2003), аргументује да самп људи мпгу бити 

стејкхплдери јер бити стејкхплдер имплицира (ппдразумева иакп није изрешенп) да имащ капацитет 

да узвратищ (реципрпциращ) у пквиру имплицитних друщтвених кпнтаката.  

Ппнекад страна кпја је ппд утицајем није перспна, ппјединац већ група или прганизација,  кап 

рецимп црквена скупщтина или рибарска задруга. Из пвпг разлпга. вище фпрмална дефиниција 

стејкхплдера шещће кпристи термин ''друщтвени шинилац – актер''. Друщтвени шинилац је свака 

пспба, група или прганизација кпја мпже ''да гпвпри у један глас''. Пвп је вепма важна екстензија кпја 

нам дпзвпљава да ппд стејкхплдерима ппдразумевамп све врсте и типпве друщтвених и пплитишких 

актера кпји мпгу да утишу на кпмпанију, тп јест предузеће (Boutilier, 2012). Сада у ствари дплазимп дп 

дефиниције да је стејкхплдер друщтвени актер кпји утише на кпмпанију, кпји је у ппаснпсти 

(ризикује) да буде ппгпђен, тп јест ппд утицајем кпмпаније или кпји мпже да утише на кпмпанију.  

Стејкхплдерски управљашки приступ је базиран на управљашкпј теприји кпја тврди да 

„ппдскуп етишких принципа (ппвереое, кппперативнпст, уважаваое и слишнп) мпже самп да 

резултира јашаоу кпмпетитивнпсти и ствараоу преднпсти”. У истп време пвај приступ укљушује и 

аналитишки кпнцепт и метпд за идентификацију, мапираое и евалуацију кпрппративне стратегије са 

стејкхплдерима – щтп представља стејкхплдерску анализу. Стејкхплдерски управљашки приступ, 

укљушујући пквир за анализу и евалуацију кпрппративних пднпса (садащоих и пптенцијалних) са 

екстерним групама идеалнп усмерава ка ппстизаоу win-win кплабпративних исхпда (Weiss, 2009). 

Стејкхплдерски управљашки приступ се мпже кпристити кап метпда за планираое кпја треба 

да предухитри или бар наслути али и плакща неку ппслпвну пдлуку, закпнпдавну меру или дпгађај. 

Пвај приступ није лимитиран неким кпнкретним брпјем, тп јест гпропм границпм стејкхплдера кпд 

великих кпмпанија, система. Шитаве ппслпвне јединице, тимпви и групе га мпгу кпристити. И самим 

тим је идеалан приступ за прганизацију и имплементацију некпг фестивала или дпгађаја.  

Приликпм стејкхплдерске анализе главни и изврщни меначери и директпри су актери и 

представници кпмпаније. Oва анализа је прагматишан пут идентификације и разумеваоа 

вищеструких (шестп кпмпетитивних) тврдои, изјава мнпгих кпнституената и јединица кпје желе да 

бирају. Ппщтп је свака ситуација другашија пптребнп их је мапирати да би се мпглп испратити и 

изградити стратегија за неку прганизацију кпја жели да ппстигне циљ са мнпгпбрпјним 

стејкхплдерима. Пвакп се мпгу упшити мнпгп јасније кпмплексни кпрппративни пднпси. Такп се мпже 

видети генерална – велика слика али и сваки ппјединашни клијент тпкпм каријере.  
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Све се свпди на тп да је пптребнп сагледати из щтп вище углпва неки прпблем или пднпс и 

тиме се ппстиже већи степен пбјективнпсти и раципналније и исправније се ппступа у дпнпщеоу 

пдлука и даљих кпрака. Бивајући щтп пбјективнији мпже се разлушити кп снпси пдгпвпрнпст, кп 

дпбија, кп губи и пп кпју цену. На тај нашин се спрешава уплив емпција, заслепљенпсти и дпнпщеоа 

ираципналних и исхитрених пдлука.  

Sisek (2001), је први предлпжип да је мпжда исправније кпристити термин „стејкхплдерски 

приступ” негп „стејкхплдерска теприја” јер ће „теприја актера” пбухватити низ правилнп  

пбразлпжених идеја кпје намеравају да пбјасне шиоенице или дпгађаје, дпк се „актерски приступ” 

пднпси вище на кпнцепт, идеју, мищљеое или принцип на кпјем се заснива предмет дискусије. 

Туристи виде туристишку дестинацију кап једну целину састављену пд разлишитих елемената, 

пднпснп кап слагалицу кпја се састпји пд разлишитих кпмада. Туризам је слпжен фенпмен и кап такав 

укљушује разлишите странке/ стране кпје се мпгу ппсматрати кап стејкхплдери. Сваки пд оих има 

свпје специфишне интересе и све се ппсматра кап „деп слагалице”. Акп се један кпмад/ деп не уклапа 

у слагалицу квари се целпкупнп туристишкп искуствп. 

Нпви трендпви у туризму су у настајаоу у ппследоих некпликп гпдина, такп да се пвај приступ 

примеоује и у туристишкпм сектпру, щиреоем кпнцепта пд микрп нивпа (прганизације или 

кпмпаније), на неку врсту средоег нивпа (туристишке дестинације) (Saftid, Težak, Luk, 2011). 

 

2.6.1. Прирпда ушещћа и улпге изврщнпг и генералнпг меначера  

 

 Дефиниција стејкхплдера имплицитнп изједнашава улпг са утицајима. Утицаји мпгу бити 

примљени или исппрушени (упућени), а мпгу бити и ппзитивни или негативни. Тп знаши да је 

кпмпанијина најбпља мущтерија стејкхплдер ппдједнакп кпликп и криминална група кпја рецимп 

прекп нпћи испразни кпмпанијинп складищте. Ипак неки тепретишари пре размищљају п 

стејкхплдеру, кап пнпм кп дппринпси ствараоу кпмпанијиних исправних, здравих и бпгатих 

капацитета, активнпсти и резултата и настпји да стекне или изгуби у зависнпсти пд тпга какп се 

кпмпаније ппнаща (какп ппслује). 

 Прпблем са дефинисаоем стејкхплдера „кап пних шији је интерес у равни са кпмпанијиним 

интереспм” је тп щтп изпставља друщтвене актере, кап щтп су кпрппративни кпнкуренти или 

антикапиталистишки активисти, ван пве категприје. Иакп је тп кприсна дистинкција са пдређенпм 

сврхпм и из пдређених разлпга, за управљаое питаоима и прпблемима је пптребнп укљушити и пне 

кпји имају намеру да науде (ппкущају да науде) кпмпанији (Boutilier, 2012). 

Рецимп на примеру EXIT фестивала, вепма важан неживи стејкхплдер је евпкативнп-

едукативна и истпријска шиоеница, кап деп имича, да је фестивaл настап кап друщтвенп-птппращки 

ппкрет прптив тпталитаристишкпг режима Слпбпдана Милпщевића, на сампм крају деведесетих 



Мр Игпр Љ. Стаменкпвић                                                                                Дпктпрска дисертација 

Мулти-стејкхплдерски приступ ефективнпсти прганизације дпгађаја кап фактпр  
успещнпсти дестинацијскпг туристишкпг прпизвпда                                                                                                       27 

 

гпдина прпщлпг,  XX века. Истп такп, велики ппзитивни неживи стејкхплдер је и Петрпварадинска 

тврђава на кпјпј се фестивал пдвија пд 2000, кпји сампм дпгађају даје једну ексклузивнпст и дпдату 

вреднпст кпја утише на пптенцијалне кпнзументе и ппјашава оихпву заинтереспванпст и жељу да га 

ппсете.  

Ппред ппменутпг и сам град Нпви Сад и река Дунав кпји су у неппсреднпј близини са 

лпкалитетпм на кпм се дпгађај пдиграва дају вепма велику атрактивнпст целпкупнпј манифетацији, 

јер ушесник и ппсетилац фестивала у једнпм малпм ареалу пд свега 2-3 км мпже да кпнзумира разне 

услуге и да се за цену улазнице уз малу дпплату вищеструкп прпведе и дпживи нека нпва искуства 

(градски туризам, купалищни на Щтранду). Са друге стране ту су и НП Фрущка гпра, винарије, Ср. 

Карлпвци, манастири и близина впјвпђанских салаща и шарди на Дунаву.  

Евп јпщ једнпг дубљег разматраоа у филпспфији стејкхплдерскпг приступа. Нa пример EXIT 

фестивал изградип је један пд најјаших, најпреппзнатљивијих и најутицајнијих брендпва Србије а тп је 

– земља младих, паметних, успещних, пбразпваних, свестраних, мпдерних, снажних и амбиципзних 

људи кпји желе да унапреде свпј живпт и забправе мрашну прпщлпст; или држава кпја је ппред свих 

кризних ситуација и санкција и притисака успела да направи светски бренд у музишкпј фестивалскпј 

индустрији. Управп пва снага, тп јест бренд, етикета, пзнака, даје прганизатприма снагу да се бпре и 

да упркпс кпнстантним финансијским пптещкпћама и шестим прпменама власти истрају и прганизују 

све ппсећеније и успещније фестивале из гпдине у гпдину. У пвпм слушају главни стејкхплдер је име, 

институција, синергија, енергија, тп јест, утицај кпји фестивал има и кредибилитет прпизвпда 

кпји пружа. Укпликп би некп, а билп је шестих претои ппсебнп из редпва пплитишких пппзиција на 

државнпм нивпу, ппкущап да заустави, укине пвај фестивал, оегпв кредибилитет кап виртуални 

стејкхплдер би сигурнп тп спрешип јер мнпгп је вище пних кпји имају кпристи пд пвпг фестивала негп 

пних кпјима пн мпже на билп кпји нашин да науди. 

Каква је сада ту улпга изврщнпг меначера (енг. Cheif Executive Officer – CEO)? Пвп је вепма 

важнп за прганизацију једнпг музишкпг фестивала кпји брпји некпликп хиљада па и десетина хиљада 

стејкхплдера, рашунајући прпмптере и вплпнтере кпји ушествују у оегпвпј реализацији. Према 

Preston-у & Sapienza (1990), улпга CEO у прпцесу дпнпщеоа пдлуке и управљашке анализе је да се 

утврди за свакпг стејкхплдера: кп, щта, где, када, защтп а пнда се прелази и на кљушнп питаое 

какп? 

Стејкхплдерска анализа је серија кпрака кпја се састпји пд следећих задатака: 

1. Мапирати стејкхплдерске пднпсе; 

2. Мапирати стејкхплдерске кпалиције/ уједиоеоа; 

3. Прпценити/ пценити прирпду свакпг стејкхплдерскпг интереса; 

4. Прпценити/ пценити прирпду мпћи и снаге свакпг стејкхплдера; 
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5. Кпнструисати матрицу стејкхплдерских мпралних пдгпвпрнпсти – кпликп су закпнити/ 

легални, екпнпмишки, етишни и дпбрпвпљни; 

6. Унапредити специфишне стратегије и тактике – мери се кппперативнпст или ппаснпст за 

прганизацију кпја мпже бити слаба и јака (да ли сарађују-несарађују, да ли се ппдржавају-

неппдржавају, да ли ушествују или самп надгледају, да ли нападају једни друге или су 

маргинализпвани?); 

7. Пратити прпмене у кпалицијама – праћеое актуелних сппљащоих трендпва и дпгађаја.  

 

2.6.2. Идентификација и пдабир стејкхплдера 

 

Студијa слушајa: Синергија културе и туризма (SY_CULTour project), 

http://www.sycultour.eu/  

Аутпр дисертације на пвпм месту, уместп брпјне литературе кпја се бави пвпм 

прпблематикпм, жели да наведе егзактан пример, пднпснп да тп илуструје крпз искуствп кпје је 

пратилп трпгпдищои рад на реализацији међунарпднпг прпјекта из гранта South-East Europe – 

Transnational Cooperation Programme, a pod nazivom: Синергија културе и туризма: кприщћеое 

културних пптенцијала у маое развијеним руралним ппдрушјима (енг. SY_CULTour: Synergy of culture 

and tourism: utilisation of cultural potentials in less favoured rural regions). Рашунајући и предфазу 

писаоа прпјекта, кпја је дпбрим делпм била усмерена на кпмуникацију и прпналажеое 

пптенцијалних стејкхплдера, тп јест, прпналажеоа заинтереспваних партнера, аутпр у ствари, има 

петпгпдищое искуствп на идентификацији и сарадои са прпјектним стејкхплдерима.   

(1. фаза) Припрема прпјекта је захтевала идентификацију заинтереспваних партнера а идеја 

је настала на пснпву билатералне сарадое Прирпднп-математишкпг факултета (ДГТХ-а) и Института 

Антпн Мелик при Слпвенашкпј академији наука и уметнпсти из Љубљане. Кприщћена је приватна и 

ппслпвна база ппдатака, лишни кпнтакти и претхпдна сарадоа. Кпнтактирани су сви пптенцијални 

стејкхплдери кпји су испуоавали пдређене критеријуме ппстављене пд стране дпнатпра, 

финансијера али и загпвпрника прпјектне идеје. (2. фаза) Ппсле низа састанака и прегпвараоа када 

је прпнађена заједнишка пснпва (база, интерес), неки партнери су пристали да ушествују на прпјекту 

и да реализују прпјектне задатке на пснпву заједнишки припремљене кпнцепт нпте и целпкупне 

апликације (Application ID SEE/B/0017/4.3/X; Ref. No. 09SEE05/01/11/07). (3. фаза) Затим су пптписана 

мандатна писма, шиме су се фпрмалнп пбавезали да ће аплицирати на расписан кпнкурс. На тај 

нашин се псигуравате да се систем неће урущити јер никп вище не мпже да пдустане, јер би у 

супрптнпм мпгап да дезавуище целпкупну предпрпјектну фазу.  

Ппсле предаје апликације са дефинисаним радним пакетима свакпг пд прпјектних партнера и 

других дпкумената, (4. фаза) уследила је фаза загпвараоа и лпбираоа, на хпризпнталнпм нивпу 

http://www.sycultour.eu/
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(усмерена ка стејкхплдерима из пбласти науке) и на вертикалнпм нивпу (усмерена ка пплитишкпм 

естаблищменту и дпнпсипцима идлука). 

Када је прпјекат дпбијен, уследилп је (5. фаза) пптписиваое угпвпра и ревизија ппјединих 

делпва финансијкпг плана и прпјектних активнпсти и задатака. Сада је свака институција, 

ушесница на прпјекту, кренула у реализацију и имплементацију свпјих активнпсти у складу са 

временским гантпгрампм. Билп је пптребнп прпнаћи заинтереспване стране на лпкалнпм нивпу, тп 

јест у пилпт ппдрушјима кпја су истраживана. За пву фазу припремљене су смернице и заједнишка 

метпдплпгија (6. фаза)  између 6 држава за идентификацију пптенцијалних партнера.  

(7. фаза) Првп је направљена база ппдатака индивидуа, институција и прганизација кпје би 

имале интерес да се укљуше у прпјекат. Кприщћена је база лишних кпнтаката, на нивпу институције, из 

лпкалних сампуправа, привредних кпмпра, туристишких прганизација и са Интернета. Сви су (8. фаза) 

кпнтактирани путем телефпна и е-маила и ппзвани на кпнференцију за медије на кпјпј је 

представљен прпјекат и план активнпсти за наредни перипд. Самим дпласкпм на кпнференцију 

идентификпвани су пни кпје је сам наслпв, тематика и прпблематика кап и најава прпјекта 

заинтригирала. Затим је прекп оих псвежена база ппдатака (9. фаза) нпвим инфпрмацијама и 

накнаднп су сви ппет кпнтактирани.  

Редпвнп су се слала (10. фаза) саппщтеоа и пбјаве п прпјектним активнпстима, резултатима 

путем е-маила али и прекп друщтвених мрежа (Facebook, Twitter, Youtube Chanell) и званишнпг сајта 

прпјекта. Изврщена је селекција стејкхплдера (11. фаза) према пдређеним принципима, кпји су 

били пдређени и дефинисани. Све се дещавалп на партиципативнпј пснпви и ппстизан је кпнсенсуз 

пкп свих питаоа.  

Накпн истраживаоа дпступне литературе и теренскпг рада, пптенцијални партнери су 

питани за савет, мищљеое и сугестије кпје су пптпм уврщтене (12. фаза). Дпщлп се дп фазе да 

партнери стишу ппвереое, сами се јављају, нуде предлпге и рещеоа, интересују се и ппмажу у 

прпналажеоу нпвих стејкхплдера. Заједнишки се идентификују културне вреднпсти и примери 

дпбре праксе (13. фаза). Прганизују се радипнице и тренинзи за заинтереспване стране из приватнпг, 

јавнпг и невладинпг сектпра. Извлаше се нпве инфпрмације из стејкхплдера. Прпцес прпналажеоа, тп 

јест идентификације стејкхплдера траје све време (14. фаза).  

Паралелнп са тим прганизују се студијска путпваоа за прпјектне партнере где пни 

међуспбнп пренпсе искуства и знаоа и где им се ппказју примери дпбре праксе (15. фаза). Тај 

приступ крпз приказ примера дпбре праксе ппказап се кап један пд најефикаснијих и утемељених 

на стицаоу искуства на лицу места и пружаоу кпнкретних рещеоа и мпдела кпји се мпгу применити.  

На крају се пищу Акципни план, Стратегија развпја и кпнкретне Преппруке за будући 

правац делпваоа и креираое лпкалних пплитика у истраживанпј пбласти руралнпг (16. фаза).  
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Све инфпрмације и презентација заинтереспваних страна, примера дпбре праксе и 

идентификпваних стејкхплдера врщи се прекп званишнпг сајта прпјекта http://www.sycultour.eu/ (17. 

фаза), на кпм су ппстављене све пбјаве, инфпрмације и дпкумента – базирана на претхпднпм 

истраживаоу. 

Кап круна прпјекта фпрмирана је виртуелна кпмпра (18. фаза). путем кпје ће и ппсле 

заврщетка прпјекта сви стејкхплдери мпћи да кпмуницирају, ппстављају питаоа, инфпрмације и 

предлпге будуће сарадое (http://vcdemo.blogspot.gr/p/home.html). 

 

Слика 1. Приказ круга заједнишке метпдплпгије прпјекта SY_CULTour, 2011-2014. 

 

Извпр: http://www.sycultour.eu/project-facts 

Закљушак: Мпже се кпнстатпвати да у систему пд 12 прпјектних разлишитих партнера 

(кпји су из приватнпг, невладинпг и јавнпг сектпра) из 6 разлишитих држава, кап и десетине и 

стптине заинтереспваних партнера из пилпт ппдрушја, успех сарадое се базира: 1. на дпбрпј, 

перманентнпј кпмуникацији и 2. изналажеоу заједнишких рещеоа какп  би се ппстигап  вищеструк 

резултат и пстварила вищеструка кприст (материјална, нематеријална и билп кпја друга). 

Партиципативни приступ се ппказап кап најбпљи, а у свакпј фази и кпраку реализације и 

имплементације прпјектних задатака, циљева и активнпсти билп је пптребнп радити евалуацију 

и мпнитпринг.  

 
 

2.7. Метпд прегпвараоа између стејкхплдера: рещаваое међуспбних сппрпва 

 

 Приликпм прганизације некпг дпгађаја или фестивала дещавају се најразлишитије кпнфликтне 

ситуације, расправе, заваде и сппрпви кпји су саставни деп стејкхплдерских пднпса. Мнпги сппрпви 

се реще на бази узајамнпг ппвереоа и ппмиреоа а неки се кап црв увуку у закпнпдавни и 

регулатпрни систем. Пни се мпгу десити између актера на истпм нивпу али најшещће на разлишитим 

http://www.sycultour.eu/
http://vcdemo.blogspot.gr/p/home.html
http://www.sycultour.eu/project-facts
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нивпима: на пример, између експерата и прпфесипналаца и кпмпаније, клијената, кпалиција, владе и 

слишнп. Прпцеоује се да се у једнпм систему утрпщи пкп 20% па шак неки и тврде 30% на рещаваое 

кпнфликтних ситуација, а у пзбиљним кпмпанијама и великим системима псим меначмента пвим се 

баве психплпзи и струшоаци из дивизије људских ресурса. Акп се не реще пвакве ситуације губи се на 

прпдуктивнпсти радне снаге, дплази дп пдсутнпсти, препкрета и ппјаве трпщкпва услед непажое у 

раду кпја је прпузрпкпвана стреспм (Weiss, 2009).  

Стејкхплдерски приступ је вепма дпбар метпд у рещаваоу сппрпва. У свакпм слушају бпље је 

и јефитније приступити метпди прегпвараоа, медијације и разгпвпра лицем у лице, негп впдити 

парнишне ппступке и  судске сппрпве. Загпвпрници пвпг алтернативнпг метпда рещаваоа сппра 

тврде да је метпд стејкхплдерске анализе такпђе дпбар у пвпј прпмени. Када се прганизује један 

фестивал великих размера врлп шестп се дещавају сппрпви између ппјединаца и група кпји се мпрају 

у хпду рещавати какп не би дпщлп дп пуша – пбустављаоа ппсла и какп не би трпели други 

стејкхплдери ппщтп је све узрпшнп-ппследишнп везанп. 

 

2.8. Стејкхплдери и улпга јавнп-приватнпг партнерства у управљаоу туризмпм 

 

Туризам је вищедимензипналнa активнпст и пна се развила у једну пд највећих и најбрже 

растућих „индустријa” (привреда) у свету. Дпк су друщтвенп-екпнпмске кпристи пд туризма кпје 

настају у интеракцији мнпгих стејкхплдера дпбрп ппзнатe, преднпсти туризма су реткп једнакп 

расппређене међу свим кљушним актерима. У тпм смислу, пдрживи развпј туризма кап знашајни/ 

велики приступ развпју има за циљ да уједнаши спцијалне и екпнпмске циљеве са екплпщки здравим 

управљаоем. Пдрживи развпј кап стратещки инструмент захтева прпцес планираоа и управљаоа 

кпји уједиоује заједнп мрежу интереса и забринутпст свих заинтереспваних страна (стејкхплдера) у 

нпви пблик планираоа и развпја. 

Неки истраживаши тврде да пснпве истраживаоа и теприје п стејкхплдерима (актерима) сежу 

мнпгп пре 1980, шак тврде да је пвај приступ мпгап бити ппзнат уназад мнпгп раније пд мнпгих 

приступа и стратегија управљаоа кпмпанијама и системима. На пример, Schilling (2000) тврди  

да Mary Parker Follett (1918) у свпм раду „Нпвп местп” прати теприју п „заинтереспваним 

субјектима”, иакп je Barnard (1938 у Key, 1999) предлпжип да интереси радника мпрају бити пажљивп 

израшунати ппщтп радници имају виталну улпгу у ппстизаоу успеха у управљаоу. Clark (1984) сматра 

да је шак и даље акп тражимп уназад дп 19. века, идеја п кпрппративнпм управљаоу и узајамнпсти 

била пппуларна и да се увеликп размищљалп п опј кап дпбрпј стратещкпј ппцији. 

Заступљенпст заинтереспваних страна (стејкхплдера) пбезбеђује метпдишан кпрак ка 

извпђеоу/ излашеоу/ пткриваоу ставпва щире групе физишких лица и/или правних субјеката. Такпђе, 

такав приступ захтева да сви међуспбнп кпмуницирају или да прганизатпр дпгађаја „кпмуницира” са 
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представницима лпкалних друщтвених или приватних агенција и тур пператприма, разним 

аспцијацијама, туристишким впдишима, дестинацијскпм маркетинг/ меначмент агенцијпм, 

представницима владе, разним НВП-ма али и са самим гпстима-туристима (Vijayanand, 2013). Улпга 

стејкхплдерскпг приступа је да се дпнпсе бпље пдлуке, да се бпље кпресппндира, кппперище, 

кппрдинира какп би се пружила квалитетнија услуга кап и да се ствпри бпље туристишкп ппслпвнп 

пкружеое и да се на тај нашин пдгпвпри на кљушна питаоа али уз пптималан раст туризма, тп јест 

туристишкпг прпмета. 

Дугпрпшна кпнкурентнпст у туризму ппзива на знашајнији и ппгпднији приступ 

администрацији где ће развпј непбнпвљивих пблика импвине бити забраоен. Главни циљ пдрживпг 

туризма је да прпнађе и усппстави баланс/ равнптежу између упптребе резерве (билп кпјих) и 

пптрпщашких преференција и жеља (Vijayanand, 2013). Циљ ЈПП у туризму је да извуше ппуке, најбпље 

сплуције и рещеоа кпја треба да заједнишкпм експертизпм предлпже планери, екплпзи, гепграфи, 

екпнпмисти, експерти за прпмпцију и други, такп да у ствари кпнцептуализују један нпви, 

интелигентнији и мекщи пут развпја туризма (Williams, 1996)  и да се крпз примере дпбре праксе тп 

примени у свим туристишким кретаоима и на свим дестинацијама.  

ЈПП су прецизни пблици сувласнищтва и  сарадое између јавних институција и приватних 

предузећа кпја су се пбликпвала збпг неке синергишне кпмпензације/ накнаде, а кпји имају 

заједнишки удеп/ пднпснп деле ризике и прихпде. Према Tribe-у (1997), јавни сектпр није увек у 

стаоу да интерпретира жеље купаца и на тај нашин не успева да инвестира у будућа тржищта виспких  

мпгућнпсти. Све је вище стејкхплдера кпји траже инвеститпре и пптенцијални прпфит за изградоу, 

ппсебнп на пстрвима и удаљеним дестинацијама (данас су Азија и Јужна Америка прави „boom”).  

Лпкалне сампуправе трагају за приватним инвеститприма кпји пбећавају нпва радна места и 

финансијски прпсперитет лпкалне заједнице без пбзира на тп да ли се придржавају нашела и праксе 

пдрживпг туризма. Један пд излаза је, НЕ ПРОНАЛАЗИТИ НОВЕ већ рехабилитпвати и 

трансфпрмисати ппстпјеће дестинације кпје би крпз снажнп ЈПП мпгле да имају дугпрпшни прпграм 

развпја и кпмпетитивнпсти на тржищту. ЈПП се пре свега пднпси на улагаоа у изградоу или 

надпградоу кпмуникацијске мреже билп кпг типа (лпкални и регипнални друмски путеви, путарине, 

жишаре, железница, авип кпмпаније), ппслпвне зпне за кпмпаније и ланац прпдавница и тржних 

центара, стамбене зпне за туристишка насеља, културне садржаје – музеји, галерије, сппртски и 

забавни паркпви, авантуристишки паркпви и слишнп. 

Ппстизаое пвакп великих циљева зависи пд принципа велишине, времена, прирпде и 

кплишине рада свих стејкхплдера и ушещћа свих сектпра у пдбприма и саветима где се дпнпсе 

пресудне и најважније пдлуке и где сваки ппјединац или група мпгу да утишу на ппбпљщаое 

квалитета пднпса у ЈПП. Из искуства мнпгих увек је најбпље да је пднпс велишина шланпва пдбпра 

ппдједнак, једнак или да препвладавају шланпви из приватнпг сектпра и индустрије а не пплитишари 



Мр Игпр Љ. Стаменкпвић                                                                                Дпктпрска дисертација 

Мулти-стејкхплдерски приступ ефективнпсти прганизације дпгађаја кап фактпр  
успещнпсти дестинацијскпг туристишкпг прпизвпда                                                                                                       33 

 

и припадници лпкалних власти и администрације. Илустрације ради, кап лпщ пример мпже се 

навести да је 2008. када је фпрмирана ТПНС-а аутпр дпктпрске дисертације бип једини шлан УП кпји 

је имап билп какве везе са туризмпм. Неки пд шланпва нису били ни из српдних делатнпсти, а мнпги 

нису имали ни једнпг дана раднпг искуства јер је билп и студената кпји се нису ни ппјављивали 

редпвнп на састанцима.  

На сампм ппшетку живптнпг циклуса, ЈПП треба да тражи нпве иницијатпре и инвеститпре кпји 

ће пмпгућити да прпизвпдоа и изградоа расту и да се према нпсећим капацитетима мултиплицирају 

самп дп пне мере кпја је у ранијим фазама испрпјектпвана или укпликп се увиди да је развпј узеп 

претеранп маха да се живптни циклус усппри а акп и треба пбустави.  

 

2.9. Стејкхплдерскп ппвезиваое крпз фпрму кластерa 
 

Стејкхплдерска теприја је настала у перспективи стратещкпг управљаоа, а затим се 

прпщирила у теприји прганизације, ппслпвне етике, спцијалних питаоа у управљаоу и шак пдрживпм 

развпју (Hauswald, 2013; Laplume, Sonpar et al., 2008). Литература п пвпј теми углавнпм се бави 

ппдтемама кao щтп су:   

 Дефиниција актера; 

 Истакнутпст актера;  

 Утицај управљаоа заинтереспваних страна на резултате предузећа (кпмпанија); 

 Активнпсти заинтереспваних страна акција и пдгпвпрнпсти;  

 Активнпсти кпмпаније и реакције и пдгпвпри на тврдое заинтереспваних страна;  

 Тепријске дебате. 

Пплитишки кпнтекст кластера – у земљама у развпју и транзицији екпнпмска и привредна 

пплитика су пбишнп централизпване на наципналнпм нивпу, и ту је пбишнп мала ппдрщка 

закпнпдавства кпје се пднпси на кпнкурентнпст и кластере. У тпм слушају пнај кп је дпнатпр и 

ппкреташ кластера мпра да улпжи вище труда и енергије да би пренебегап пвакву ситуацију.  

Прпфил наципналне екпнпмске пплитике и улпга кластера знашајнп сe разликују. Пвп се мпже 

пдражавати на макрп-пријентисани фпкус у пвим земљама, кап щтп су каматна стппа и  стабилнпст 

валуте и ппщта дерегулација екпнпмскпг прпграма.  

Да ли је тп слушај или не, кластер ће се верпватнп супшити са пплитишким пкружеоем државе 

у транзицији где свакакп пп неписанпм правилу ппстпји маое амбиција и ентузијазма за владину 

интервенцију кпја је неппхпдна какп би се ппбпљщала кпнкурентнпст пдређене/ изабране 

индустрије кластера.  

У земљама у развпју, прирпда расправе пкп пплитике кпнкуренције и кластера, лиши вище на 

ситуацију у  развијеним екпнпмијама. Пвп је прва индикација да мпдел за кластер иницијативу 

зависи снажнп пд укупних екпнпмских услпва у кпјима функципнище. Кластери у земљама у развпју 



Мр Игпр Љ. Стаменкпвић                                                                                Дпктпрска дисертација 

Мулти-стејкхплдерски приступ ефективнпсти прганизације дпгађаја кап фактпр  
успещнпсти дестинацијскпг туристишкпг прпизвпда                                                                                                       34 

 

супшавају са вепма разлишитим изазпвима и шестп имају разлишите врсте специфишних  циљева у 

пднпсу на пне у транзиципним екпнпмијама, и нема прпсте линеарне зависнпсти пд развпја дп 

транзиције и преласка на развијену екпнпмију (Kettels, Lindqvist, Sölvell, 2006). 

Porter (1998) издваја три главне преднпсти кластера:  

1. Ппвећаое прпдуктивнпсти:  

а) Бпљи приступ заппсленима и дпбављашима;  

б) Ппвећана размена знаоа – ппсебнп прећутнп знаое (Bathelt, Malmberg et al., 2004.) – а 

стпга, ппвећана струшнпст и know-how;  

в) Пмпгућаваое кпмплементарнпсти - ппсебнп важне за туристишку индустрију;  

г) Бпљи приступ институцијама и јавним дпбрима – крпз заједнишке акције;  

д) Ппбпљщаое мптивације – жеља да се изгледа дпбрп у заједници мптивище меначере да 

се такмише. 

2. Ппбпљщајте инпвације (Baptista & Swann, 1998):  

а) Ушеое п нпвим дещаваоима – кап щтп су пни у „кпмщилуку”;  

б) Бржу примену а) пптребне технплпгије и знаоа у пбласти б) савеза кпмпаније са свпјим 

дпбављашима;  

в) Експериментисаое са нижим трпщкпвима и пдлагаое велике пбавезе дпк уверени да ће 

инпвација бити прпфитабилна.  

3. Ппдстицаое нпвпг ппслпвнпг ствараоа, креативнпсти (Delgado, Porter & Stern, 2010):  

а) Ппјединац у пквиру кластера мпже лакще упшити нпве мпгућнпсти.  

б) Баријере за улазак се спущтају ппщтп а) кластерска фирме су пбишнп ппзната тржищта и 

једна пд најважнијих, б) ппстпје усппстављени пднпси и в) премија ризика на капитал мпже 

бити смаоивана (Kovačevid, 2010). 

С друге стране, истраживаое критика теприје кластера је била немилпсрдна. У свпјпј ппзнатпј 

критици, Martin i Sunlei (2003) нападају кпмплетнп кластер предлпг/ кпнцепт – „оену дефиницију, 

оену тепретизацију, оену емпиријску ппдлпгу и пснпву, тврдое, бенефиције и преднпсти, и оену 

упптребу у креираоу пплитике” Пни тврде да је Porter ствприп „превище” еластишан кпнцепт, такп 

да скпрп свака фирма у свету мпже да стане у један или други пблик кластера. Пни шак иду дп 

границе пптуживаоа Porter-а за оегпве сумоиве намере, теприју кпваоа и намернпг манипулисаоа. 

Ипак, занимљивп је да никп пд критишара и изнетих критика не иде дптле дп пптпунпг пдбациваоа 

кпнцепта кластера. 

Упркпс пщтрим критикама, кпнцепт кластера је псвпјип прекп пплитишара и практишара 

щирпм света, дп дпнпсипца пдлука именачера и тп реткп кап билп кпја друга идеја дп сада. Кластери 

се прпмпвищу пд стране Светске банке, OECD, развијених и земаља у развпју, кап референтнп 

средствп за наципналну и регипналну кпнкурентнпст на глпбалнпм тржищту (Kovačevid, 2010). 
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3.  O ФЕСТИВАЛИМА, ФЕСТИВАЛСКПМ ТУРИЗМУ И 
ФЕСТИВАЛСКИМ СТЕЈКХПЛДЕРИМА 

 

 У пвпм делу дисертације крпз литерарни преглед детаљнп су пбрађени фестивалски стејкхплдери, кап 

и фенпмен фестивала, фестивалскпг туризма и нашини управљаоа истим. Крпз кпнструктиван дискурс 

пбјащоене су и мнпгпбрпјне технике за мереое утицаја и евалуацију дпгађаја и фестивала. 

 

3.1. Приказ брпја шаспписа, журнала, шланака и наушних радпва на тему  
      фестивала и фестивалскпг туризма (структурисани преглед литературе) 

 

На пример, Google претрага спрпведена у фебруару 2009. дала је пкп 284.000 ппгпдака 

кпристећи претрагу  ппд решју „фестивал”. У пквиру Google Scholar, истп претраживаое далп је пкп 

327.000 ппгпдака. Гпдине 2014. у марту иста Google претрага са решју фестивал дала је пкп 395.000 

резултата (а са решју дпгађај 806.000.000 ппгпдака), а Google Scholar је прпнащап запаоујућих пкп 

975.000 резултата (а за реш дпгађај пкп 4.300.000 резултата). Занимљивп је щтп се брпј наслпва, 

радпва, коига, шланака, приказа и слишнп за пет гпдина увећап за ташнп три пута (300%).  

Табела 2. Главни извпрни журнали (скпрп 100% ппкривенпсти) 

ВПДЕЋИ ЖУРНАЛИ И ШАСППИСИ (n=266 шланака 422) 
Брпј шланака из 
свакпг журнала 

Event Management (пређащои Festival Management and 
Event Tourism) 

125 

Journal of Travel Research 31 

Tourism Management 17 

Annals of Tourism Research 14 

Tourism Economics 10 

International Journal of Event Management Research 9 

Managing Leisure 9 

Journal of Vacation Marketing 8 

Convention and Event Tourism (пређащои Convention and 
Exhibition Management) 

7 

Tourism Review International (пређащои Pacific Tourism 
Review) 

6 

Journal of Applied Recreation Research (пређащои 
Recreation Research Review) 

6 

Tourism Analysis 6 

Tourism, Culture and Communication 5 

International Journal of Arts Management 4 

Tourism Recreation Research 3 

Journal of Tourism Studies (вище не излази) 3 

Leisure Studies 3 

Извпр: Мпдификпванп према Getz-у, 2010.  
 

Пвпј вепма прпгресивнпј ппјави ппвећаоа брпја радпва на тему фестивали и дпгађаји 

верпватнп је дппринела и шиоеница да данас скпрп сваки факултет, кплеч и вища струкпвна щкпла 

кпји се баве пбразпваоем кадрпва из пбласти туризма и хптелијерства (државни или приватни) имају 

смер, катедру или бар неки курс или пар предмета кпји изушавају пбласт меначмента дпгађаја, 

фестивала и манифестација. Ппсебнп у САД, Великпј Британији, Аустралији и Азији али и другим 
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развијеним државама света. Самим тим ппвећап се брпј наушника, истраживаша, студената 

дпктпрских и мастер студија кпји пищу п пвпј прпвлематици.  

А истп такп ппвећап се брпј календара дпгађаја и фестивала, планера и званишних Веб 

страница и сајтпва мнпгих фестивала. Фестивали се затим истишу кап припритетни туристишки 

прпизвпд неке дестинације заједнп са кпнференцијама и шестп се аппстрпфирају у стратегијама, 

мастер планпвима и акципним планпвима за развпј туризма.  

Табела 3. Кљушни фенпмен: искуства и знашеоа 

ТЕМЕ П ИСКУСТВИМА СА 
ФЕСТИВАЛА И ЗНАШЕОА 

РЕФЕРЕНЦЕ (јединп издати журнали; n=134) 

Пплитишка и друщтвена/ 
културна знашеоа и дискурс, 

друщтвена прпмена 

Manning (1978); Lavenda (1980); A. Cohen (1982); Jackson 
(1988; 1992); Marston (1989); Reily (1994); Van Binsbergen 
(1994); Neuenfeldt (1995); Gamson (1996); Murillo (1997); 
Shukla (1997); Atkinson and Laurier (1998); Mato (1998); 
Pritchard et al. (1998); Waterman (1998; 2004); Pietersen 
(1999); Bankston and Henry (2000); Harcup (2000); Frost 
(2001); Aitken and Harris (2003); Derrett (2003); Diaz-Barriga 
(2003); Harvie (2003); Quinn (2003; 2005b); Jeong and Santos 
(2004); Richards and Ryan (2004); Wah (2004); Abreu (2005); 
Carnegie and McCabe (2005); Gotham (2005); Jamal and Kim 
(2005); Sinn and Wong (2005); Donovan and Debres (2006); 
Flint (2006); Foley et al. (2006); Reid (2006); Brennan-Horley 
et al. (2007); Crespi-Vallbona and Richards (2007); Evans 
(2007); Favero (2007); Harvey (2008); Johnson (2007); Junge 
(2008); Kim and Hong (2007); Gillespie (2008); Kaplan (2008); 
Martin (2008); Sharpe (2008). 

Аутентишнпст (идентитет, 
кпмерцијализација, 

кпмпдификација) 

Greenwood (1972); Buck (1977); Cohen (1988); Dawson 
(1991); Sofield (1991); Hinch and Delamere (1993); Van 
Binsbergen (1994); Raybould et al. (1999); Banksdon and 
Henry (2000); Cavalcanti (2001); Halewood and Hannam 
(2001); Gotham (2002); Chhabra et al. (2003a); Xie (2003, 
2004); Foley and McPherson (2004); Xiao and Smith (2004); 
Carnegie and McCabe (2005); Chhabra (2005); Matheson 
(2005; 2008); Elias-Vavotsis (2006); Flint (2006); Hannam and 
Halewood (2006); Muller and Pettersen (2006); Cohen (2007); 
Kim and Jamal (2007); McCartney and Osti (2007); Richards 
(2007); Robinson and Clifford (2007); Cummings (2008); 
Driscoll (2008); Frost (2008); Knox (2008). 

Заједница, културни 
идентитет, идентитет места и 

приврженпст 

De Bres and Davis (2001); Derrett (2003); Gibson and 
Davidson (2004); Jeong and Santos (2004); Quinn (2005b); 
Owusu-Frempong (2005); Winchester and Rofe (2005); Elias-
Vavotsis (2006); Wood and Thomas (2006); Sabanpan-Yu 
(2007); McClinchey (2008); Ruback et al. (2008). 

Јединствп, друщтвена 
кпхезија, друщтвенпст 

Eden et al. (1995): Costa (2002); Owosu-Frempong (2005); 
Matheson (2005); Hannam and Halewood (2006); Roemer 
(2007); Chau (2008); Morgan (2008); Mackellar (2009). 

Свешанпст (празнишнпст), 
транзиција, карневали 

Turner (1974); Duvignaud (1976); A. Cohen (1982); Walle 
(1996); Ravenscroft and Mateucci (2002); Jamieson (2004); 
Anderton (2008); Chau (2008). 

Пбреди и ритуали; религија 
Turner (1974); Graburn (1983); Logan (1988); Parsons (2000); 
Winchester and Rofe (2005); Roemer (2007); Kaplan (2008).  

Хпдпшащће 
Graburn (1983); Ahmed (1992); Nolan and Nolan (1992); Diaz-
Barriga (2003); Ruback et al. (2008). 

Митпви и симбпли 
Manning (1978); Quinn (2003); Xie and Groves (2003); Cohen 
(2007). 

Спектакл 
Cavalcanti (2001); Foley and McPherson (2004); Favero 
(2007); Knox (2008). 

Извпр: Мпдификпванп према Getz-у, 2010. 
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Getz je (2010) дап списак шаспписа из пбласти путпваоа, туризма, слпбпднпг времена и 

дпгађаја кап и пквирни брпј радпва (пд 422 рада у 2009. гпдини) међутим радпви на тему фестивала 

пбјављивани су и у шаспписима из пбласти бизниса, културе, психплпгије, спциплпгије и других 

пбласти јер је ппље истраживаоа интердисциплинарнп. 

Анализа литературе пткрива да су велика већина цитираних шланака пбјављени ппсле 1990, а 

са ппвећаоем брпјева и свесака некпг издаоа ппсебнп се кренулп 2000. гпдине, такп да је пва пбласт 

брзп растуће ппље истраживаоа. Ппјављују се и нпви шаспписи кпји нису пвде уврщтени јер јпщ увек 

немају велику цитиранпст и аутпцитиранпст – ппсебнп у САД и Аустралији кпје су ''наушне меке'' за 

пву пбласт а нарпшитп за велике МЕГА дпгађаје и фестивале и сппртске дпгађаје. Дпдуще пбласт је 

без јаке кпхезије јер је интердисциплинарнпг карактера и мпгу је изушавати спциплпзи, психплпзи, 

туризмплпзи, екпнпмисти, бизнисмени, меначери, музишки уредници и прпдуценти, етнплпзи 

(етнпмузикплпзи), културплпзи, антрппплпзи, прганизаципне науке, пплитикплпзи, пни кпји се баве 

криминалистикпм и мерама за пбезбеђиваое великих пкупљаоа и дещаваоа кап и мнпги други, а 

пд кпјих сваки имају свпј приступ, метпдплпгију и метпде кпје кпристе. 

Табела 4. Преднпсти (преимућства) и пгранишеоа 

ПРЕДНПСТИ РЕФЕРЕНЦЕ (n=57) 

Мптивација: да се присуствује 
фестивалима (укљушујући и 

пптражоу, дпнпщеое пдлука, 
сегментацију, пдсутнпст, 
спцијални идентитет и 

ппсећенпст). 

Nolan and Nolan (1992); Uysal et al. (1993); Mohr et al. 
(1993); Backman et a.l (1995); Schneider and Backman (1996); 
Scott (1996); Formica and Uysal (1996, 1998); Crompton & 
McKay (1997); Kim et al. (1997); Formica & Murrmann (1998); 
Kerstetter and Mowrer (1998); Krausse (1998); Jago and Shaw 
(1999); Raybould et al. (1999); Nicholson and Pearce (2000, 
2001); Dewar et al. (2001); K. Kim et al. (2002); Thrane (2002); 
Oakes (2003); Burr and Scott (2004); LeBlanc (2004); Lee et al. 
(2004); Kay (2004); Shanka and Taylor (2004a); Van Zyl and 
Botha (2004); Bowen and Daniels (2005); Snowball (2005); 
Yuan et al. (2005 a/b); Chang (2006); Dodd et al. (2006); Kim 
et al. (2006); Li and Petrick (2006); Mackellar (2006c); Martin 
et al. (2006); McKercher et al. (2006); Syson and Wood (2006); 
Axelsen (2007); Boo et al. (2007); Cela et al. (2007); Kim et al. 
(2007); McMorland and Mactaggart (2007); Smith (2007 a/b); 
Schofield and Thompson (2007); Delbosc (2008); Junge (2008); 
Kim (2008); Liang et al. (2008); Park et al. (2008) Slack et al. 
(2008); Wooten and Norman (2008); Mackellar (2009b). 

Пгранишеоа: кпја се пднпсе на 
ппсећенпст (пдсутнпст). 

Milner et al. (2004); Van Zyl and Botha (2004). 

Извпр: Мпдификпванп према Getz-у, 2010.  
 

Из Табеле 5. и Табеле 6. се мпже видети да наведени преглед структуриран на такав нашин да 

се класификују искуства и знаоа, преднпсти и пгранишеоа али и прппусти у пнтплпщкпј 

перспективи и перцепцији сагледаваоа пве прпблематике. Један априпрни приступ и пквир дап је 

Getz (2007) кпји тврди да се пдвајају студије дпгађаја, а имплицитнп се јпщ пдвајају студије и 

истраживаоа из туризма дпгађаја (манифестаципнпг туризма) и фестивалскпг туризма. Пн се држап 

шетири принципа приликпм селекције: 

1. Сва ппља истраживаоа мпрају имати свпј јединствени и главни фенпмен, у пвпм слушају фестивале 

(искуства и знашеоа); 
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2. Дпк мнпге дисциплине и блискп-српдне пбласти дппринпсе теприји фестивала и знаоа п оима, пни сви 

имају разлишите тепријске и метпдплпщке перспективе и фпкусирају се на разлишите теме, щтп захтева 

интегративни пквир; 

3. Приступни систем се примеоује, јер фестивали дају/ прпизвпде пдређене исхпде, за пдређену публику, са 

пшекиваним резултатима; 

4. Динамишки прпцеси се мпрају такпђе узети у пбзир, кап ниједан фестивал или пппулација кпја их ппсећује 

нису статишни тпкпм времена. 

Табела 5. Исхпди и утицаји ппменути у радпвима 

ИСХПДИ РЕФЕРЕНЦЕ (n=132) 

Екпнпсмки утицаји: 
фестивалски туризам и привлашеое 

туриста, трпщкпви туриста, 
мултиплицирани ефекат (на 
привреду), екпнпметријскп 

мпделпваое, дппринпс екпнпмскпм и 
регипналнпм развпју, ппрески ефекти, 

ефекти премещтаоа. 

Ritchie and Beliveau (1974); Della Bitta et al. (1977); Vaughan 
(1979); Ritchie (1984); Mitchell and Wall (1986; 1989); Long 
and Perdue (1990); Getz (1991); Mitchell (1993); Crompton 
and McKay (1994); Ryan (1995); Turco (1995); Kim et al. 
(1998); Agrusa (2000); Crompton (2000; 2006); Crompton and 
Lee (2000); Dwyer et al. (2000 a/b; 2001; 2005; 2006); Burgan 
and Mules (2001a;b); Crompton et al. (2001); Mehmetoglu 
(2001); Rao (2001); Tang and Turco (2001); Tyrell and 
Johnston (2001); Brown et al. (2002); Chhabra et al. (2002; 
2003b); O‟Sullivan and Jackson (2002); Auld and McArthur 
(2003); Felenstein and Fleischer (2003); Lee and Crompton 
(2003); Chhabra (2004); Daniels et al. (2004); Gursoy et al. 
(2004); Jone and Munday (2004); Nurse (2004); Jackson et al. 
(2005); Tohmo (2005); Tyrell and Ismail (2005); Brannas and 
Nordstrom (2006); Litvin and Fetter (2006); McKercher et al. 
(2006); Prayaga et al. (2006); Saayman and Saayman (2006b); 
Boo et al. (2007); Cela et al. (2007); Hodur and Leistritz (2007); 
Hvenegaard and Manaloor (2007); Moscardo (2007); Grunwell 
and Ha (2008); Grunewll et al. (2008); S. Kim et al. (2008); 
Rivera et al. (2008); Veres et al. (2008). 

Друщтвени и културни утицаји: 
прпцена друщтвенпг утицаја, 

перцепција и став станпвнищтва 
према фестивалима/ дпгађајима, 

утицај на разпнпду, идентитет 
заједнице и кпхезија, узурпираое или 

губљеое приватнпсти, криминал и 
несреће, друщтвени и културни 

капитал, унапређеое капацитета 
заједнице, ефекат друщтвених 

демпнстрација. 

Greenwood (1972); Buck (1977); Heenan (1978); Ritchie 
(1984); Cohen (1988); Eder et al. (1995); Pritchard et al. 
(1998); Dwyer et al. (2000 a/b); De Bres and Davis (2001); 
Delamere (2001); Delamere et al. (2001); Rao (2001); Molloy 
(2002); Fredline et al. (2003); Harvie (2003); Gursoy et al. 
(2004); Waterman (2004); Xiao and Smith (2004); Quinn 
(2005a/b; 2006); Sinn and Wong (2005); Small et al. (2005); 
Wood (2005); Yuen and Glover (2005); Arcodia and Whitford 
(2006); Snowball and Willis (2006a); Tayler et al. (2006); Wood 
and Thomas (2006); Brennan-Horley et al. (2007); Foley and 
McPherson (2007); Moscardo (2007); Reid (2007); Rollins and 
Delamere (2007); Sabanpan-Yu (2007); Small (2007); Karlsen 
and Brandstrom (2008); Kim et al. (2008); Rooney-Browne 
(2008).  

Перспнални утицаји: 
психишке преднпсти, здравље и 

благпстаое, пбразпваое, прпмена 
става, пптрпщашки вищак. 

Christensen (1983); Gitelson et al. (1995); Pitts (2004; 2005); 
Frohlick (2005); Gursoy et al. (2006); Lea (2006); Tayler et al. 
(2006); Karlsen and Brandstrom (2008); Knowles et al. (2008); 
Liang et al. (2008); Lim et al. (2008); Robinson et al. (2008); 
Rowley and Williams (2008). 

Маркетинг имича и места,  
наппри и ефекти: 

прпмпвисаое жељенпг имича 
дестиације,  (кп)(ре)-брендираое 

фестивала и места. 

Hughes (1999); Harcup (2000); Jago et al. (2003); Prentice and 
Anderson (2003); Anwar and Sohail (2004); Pugh and Wood 
(2004); Li and Vogelsong (2005); Boo and Busser (2006); Grant 
(2006); Mossberg and Getz (2006); Che (2008); Reid (2006); 
McClinchey (2008). 

Урбани развпј и пбнпва: 
планирана завещтаоа, дугпрпшни 

утицај. 

Schuster (1995); Hughes (1999); Mules (1993); Gabr (2004); 
Che (2008). 

Екплпщки утицаји Shirley et al. (2006). 

Извпр: Мпдификпванп према Getz-у, 2010.  
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 Исхпди тп јест утицаји (кап щтп су екпнпмски, друщтвени, културни, екплпщки, перспнални, 

имич и урбани развпј), треба да буду сагледани из вище перспектива, кпје треба да буду у расппну пд 

лишних дп друщтвених, затим пд лпкалних, прекп регипналних, наципналних, интернаципналних и 

транснаципналних нивпа. Пни пбухватају пне исхпде и утицаје кпје су намеоени, тп јест пдражавају 

сврху и циљеве фестивала и пне кпји су непланирани и/или пптенцијалнп негативни. Све вище, 

трпструки дпоелинијски приступ прпцени утицаја ппстаје нпва парадигма, иакп је у неким 

аспектима у директнпм сукпбу са препвлађујућим инструменталним приступпм фестивалскпм 

туризму.  

Табела 6. Планираое и управљаое дпгађајима/ фестивалима 

ПЛАНИРАОЕ И УПРАВЉАОЕ 
ФЕСТИВАЛИМА 

РЕФЕРЕНЦЕ (n=233) 

Маркетинг: 
пријентација према тржищту, 

сегментација и циљни маркетинг, 
маркетинг места са фестивалима, 

развијаое нпвих тржищта, тржищна 
пбласт и тржищни пптенцијал, 

ппзиципнираое, брендинг и ствараое 
имича, тржищни пптенцијал. 

Tighe (1985); Backman et al. (1995); Wicks and Fesenmaier 
(1995); Mayfield and Crompton (1995a); Formica and Uysal 
(1996; 1998); Light (1996); Grant and Paliwoda (1998; 2001); 
Krause (1998); Verhoven et al. (1998); Faulkner et al. (1999); 
Baker and Crompton (2000); Braun (2000); Garber et al. 
(2000); Nicholson and Pearce (2000); Pietersen (1999); Yoon 
et al. (2000); Bourdeau et al. (2001); Houghton (2001; 2008); 
Tang and Turco (2001); Collin-Lachaud and Duyck (2002). 
Gotham (2002); Kim et al. (2002, 2007); Lee and Crompton 
(2003); Walle (2003); Anwar and Sohail (2004); Chhabra 
(2004); Gibson and Davidson (2004); Kay (2004); Lade and 
Jackson (2004); LeBlanc (2004); Lee et al. (2004); Shanka and 
Taylor (2004b); Mehmetoglu and Ellingsen (2005); Axelsen 
(2006 a/b); Boo and Busser (2006); Chang (2006); d‟Astous et 
al. (2006); Gursoy et al. (2006); Mckercher et al. (2006); 
Saayman and Saayman (2006a); Barlow and Shibli (2007); 
Hvenegaard and Manaloor (2007); Smith (2007 a/b; 2008); 
Grunwell and Ha (2008); K. Kim et al. (2008); Slack et al. 
(2008); Wooten and Norman (2008); Van Limburg (2008); 
Mackellar (2009a/b). 

Планираое: 
стратещкп, ппераципнп, ппслпвнп, 
прпстпрнп, лидерствп и инпвација, 

пдлушиваое, усклађиваое преднпсти, 
циљеви, фактпри успеха, прпцес 

институципнализације. 

Frisby and Getz (1989); Getz (1989; 1993; 2002); Sofield 
(1991); St. Onge (1991); Hinch and Delamere (1993); Walle 
(1994); Mayfield and Crompton (1995b); Garber et al. (2000); 
Yoon et al. (2000); (Earl et al. (2001; 2004; 2005 a/b); Frost 
(2001); O‟Sullivan and Jackson (2002); Taylor and Shanka 
(2002); Aitken and Harris (2003); Gabr (2004); Lade and 
Jackson (2004); Mules (2004); Sundbo (2004); Thomas and 
Wood (2004); Leenders et al. (2005); Peters and Pikkemaat 
(2005); Jones et al. (2006); Mackellar (2006b); Spiropoulos et 
al. (2006); Syson and Wood (2006); Andersson and Getz 
(2007a); Ensor et al. (2007); Foley and McPherson (2007); 
Hede (2007); O‟Brien (2007); Getz and Andersson (2008); 
Paleo and Wijnberg (2008); Stokes (2008); Van Limburg 
(2008). 

Евалуација: 
ефективнпст и ефикаснпст, задпвпљствп 

пптрпщаша и квалитет услуга, ппврат 
улагаоа, непшекивани утицај, 

прганизација кпја уши. 

Getz and Frisby (1988); Mohr et al. (1993); Saleh and Ryan 
(1993); Wicks and Fesenmaier (1993); Crompton and Love 
(1995); Gitelson et al. (1995); Light (1996); Getz (1998); 
Faulkner et al. (1999); Baker and Crompton (2000); Crompton 
(2003); Bourdeau et al. (2001); Getz et al. (2001); Thrane 
(2002); Jago et al. (2003); Burr and Scott (2004); Shanka and 
Talyor (2004a); Jackson et al. (2005); Wood (2005); Cole and 
Illum (2006); Martin et al. (2006); Beaven and Laws (2007); 
Lee and Beeler (2007); Lee, Petrick and Crompton (2007); 
Ralston et al. (2007); Schofield and Thompson (2007); 
Williams and Bowdin (2007); Gillespie (2008); K. Kim (2008); K. 
Kim et al. (2008); Knowles et al. (2008); C. Lee et al. (2008); Y. 
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Lee et al. (2008); Rooney-Browne (2008); Yuan et al. (2008); 
Yuan and Jang (2008). 

Стејкхплдери: 
прганизаципни амбијент фестивала, 

типпви и улпге стејкхплдера и оихпвп 
управљаое, партнерствп и сарадоа, 

мреже. 

Chacko and Schaffer (1993); Getz (1993); Long (2000); 
Beverland et al. (2001); Larson and Wikstrom (2001); Collin-
Lachaud and Duyck (2002); Larson (2002; 2008); Stokes (2004; 
2008); Mackellar (2006 a,b); Mossberg and Getz (2006); 
Spiropoulos et al. (2006); Andersson and Getz, 2007a and b); 
Crespi-Vallbona and Richards (2007); Elbe et al. (2007); Getz 
et al. (2007); Hede (2007); Reid (2007); Getz and Andersson 
(2008); Johnson et al. (2009). 

Ризик, здравље, безбеднпст, гужва и 
сигурнпст 

Boo et al. (2000); Wickham and Kerstetter (2000); Abbott, J., 
and Geddie (2001); Barker et al. (2003); Earl et al. (2001; 
2003; 2004; 2005 a/b); Lee and Graefe (2003); Mowen et al. 
(2003); Arcodia and KcKinnon (2004); Earl (2008). 

Екпнпмија и финансираое: 
ппслпвни мпдели, прикупљаое 

средстава, сппнзпрствп, прпдаја, 
инвестираое, управљаое трпщкпвима и 

прихпдима, рашунпвпдствп. 

Frey (1986, 1994); Crompton and Love (1994); Molloy (2002); 
Arcodia and McKinnon (2004); Tomljenovic and Weber (2004); 
Wanhill (2006); Litvin et al. (2006); Elbe et al. (2007); Clarke 
and Hoaas (2007); Barbato and Mio (2007); Andersson and 
Getz (2007b). 

Људски ресурси: 
пспбље, вплпнтери, прпфесипнализам, 

акредитација, етика. 

Ryan and Bates (1995); Royal and Jago (1996); Saleh and 
Wood (1998); Earle et al. (2003); Elstad (2003); Arcodia and 
Reid (2003; 2004; 2008); Slaughter and Home (2004); Monga 
(2006); Hede and Rentschler (2007); Bendle and Patterson 
(2008). 

Сппнзпрствп: 
персперктиве – кпрппративне и 

 сампг фестивала 

Crompton (1993, 1995); Mount and Niro (1995); Weppler and 
McCarville (1995); Kerstetter and Gitelson (1995); Coughlan 
and Mules (2002); Oakes (2003); Dees et al. (2007); Cummings 
(2008); Alexandris et al. (2008); Rowley and Williams (2008). 

Прпграмираое (садржај, 
интерпретација) 

Uysal et al. (1993); Ravenscroft and Mateucci (2002); Walle 
(2003); Leenders et al. (2005); Snowball and Willis (2006 a/b); 
Harvey (2008); Tikkanen (2008); Andersson and Getz (2009). 

Ппсећенпст: 
прпцена и предвиђаое. 

Denton and Furse (1993); Brothers and Brantley (1993); Mules 
and McDonald (1994); Evans (1996); Raybould et al. (2000); 
Tyrell and Ismail (2005). 

Власнищтвп: 
ппслпвни мпдел (власт, не прпфит, 

приватан сектпр). 

Frey (1994); Acheson et al. (1996); Andersson and Getz 
(2009).  
 

Угпститељствп, храна/ пиће Lilleheim and Engstrom (2005).  

(Културнп) предузетнищтвп Acheson et al. (1996).  

Извпр: Мпдификпванп према Getz-у, 2010.  
 

 Щтп се тише екплпщких исхпда и утицаја кпје фестивали и дпгађаји пстављају на живптну 

средину, теме кпје би требалп да буду пптпунп ппкривене, али нису, пбухватају следеће (Getz, 2010):  

1. Прпмене у екплпщким системима и физишкпм пкружеоу кап резултат пдржаваоа фестивала и 

дпгађаја и присуства великпг брпја људи на једнпм месту;  

2. Пптрпщоу енергије (електришне, тпплптне, расхладне и других) и емисију угљен-дипксида кпја се 

приписује путпваоима везаним за пдлазак и ппвратак са дпгађаја; 

3. Прпизвпдоу и прераду пптребних намирница кпје се кпристе на путпваоима, загађеое ваздуха, 

впде и земљищта; ефекти на дивљаши и станищта – акп се дпгађаји идвијају у прирпди;  

рециклажа и ппнпвнп кприщћеое материјала, пбјеката и лпкација. У сущтини, не ппстпји 

кпресппнденција између пппуларне ретприке п пдрживпсти и целе пбласти студија дпгађаја кап 

щтп сведпше пбјављени наушни шланци и приказни радпви. 
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Табела 7. Дизајн теме фестивала 

ДИЗАЈН ТЕМЕ ФЕСТИВАЛА РЕФЕРЕНЦЕ (n=14) 

Декпрација (места фестивала) 
Janiskee (1996b); Janiskee (1991); Getz (2001); Morgan 
(2006). 

Теме и прпграмираое, креативнпст, 
сцена, кпрепграфија, сценарип, 

перфпрманс 

Pitts (2004; 2005); Finkel (2006); Morgan (2008). 

Снадбеваое услугама и квалитет 
услуга 

Getz, O'Neill and Carlsen (2001); Cole and Illum (2006); 
Ralston et al. (2007). 

Пптрпщни материјал (храна, 
сувенири, рпба) 

Boo et al. (2000); Donovan and Debres (2006); Robinson and 
Clifford (2007). 

Извпр: Мпдификпванп према Getz-у, 2010.  
 

 Категприја планираоа и управљаоа фестивалима и дпгађајима садржи пкп 230 цитата, 

кпји ппкривају већину стандардних функција управљаоа а кпје се примеоују на фестивалима. 

Маркетинщке и евалуацијске теме се у пдређенпм смислу преплићу са фестивалским туризмпм, 

кап щтп се шестп фпкус тема на фестивалскпм туризму и привлашеоу туриста. 

Фестивалскп искуствп дизајна и дизајнираоа представља дела уметнпсти и науке, кпја у 

великпј мери мпрају да се пслаоају на психплпгију живптне средине ради пптпунијег разумеваоа 

интеракције између људи, ппставке, прпграма или система управљаоа. Углавнпм фестивалскп 

искуствп пкп дизајна је у дпмену креативних уметнпсти или традиципналне културне приредбе, и све 

вище се ппсматра кап специјална пбласт (ппдпбласт) меначмента дпгађаја. Berridge (2006) је 

ппсветип коигу фестивалскпм дизајну са мнпгпбрпјним студијама слушаја, дпк су Brown and James 

(2006) дали неке пснпвне принципе искуственпг дизајна. Getz (2007) је закљушип да искуства не мпгу 

бити дизајнирана или кпнструисана, али мпгу бити предлпжена и малп плакщана. Пн је ппсебнп 

испитап какп би креатпри фестивала мпгли да псмисле прпграме и теме, квалитет услуга, пптрпщни 

материјал (ппсебнп храну и пиће) и ппставку. 
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Табела 8. Пбразци и прпцеси 

ПБРАЗЦИ И ПРПЦЕСИ РЕФЕРЕНЦЕ (n=78) 

Пплитика: 
финансираое, јавнп ушещће 

са дпгађајима. 

Tighe (1986); Getz and Frisby (1991); St. Onge (1991); Ryan 
(1995); Turco (1995); Sofield and Li (1998); Waterman (1998); 
Larson and Wikstrom (2001); Larson (2002; 2008); Felenstein 
and Fleischer (2003); Quinn (2005a); Pugh and Wood (2004); 
Stokes (2004); Thomas and Wood (2004); Tomljenovic and 
Weber (2004); Wah (2004); Whitford (2004a/b); Abreu (2005); 
Greene (2005); Peters and Pikkemaat (2005); Snowball (2005); 
Finkel (2006); Foley et al. (2006); Grant (2006); Burke (2007); 
Snowball and Webb (2008); Johnson et al. (2009). 

Временски прпцеси: 
истприја и истпријска 
анализа фестивала,  

евплуција фестивала, 
живптни циклус. 

Ritchie and Beliveau (1974); Janiskee (1980; 1991; 1994; 
1996a); Frisby and Getz (1989); Chacko and Schaffer (1993); 
Walle (1994); Ryan et al. (1998); Sofield and Li (1998); Ekman 
(1999); Parsons (2000); Beverland et al. (2001); Higham and 
Ritchie (2001); Petterssen (2003); Sofield and Sivan (2003); Xie 
and Groves (2003); Mules (2004); Richards and Ryan (2004); 
Visser (2005); Driscoll (2008); Snowball and Webb (2008); 
Tikkanen (2008). 

Ствараое знаоа (и 
истраживаое). 

Duvignaud (1976); Hall (1989); Cousineau (1991); Robinson 
and Noel (1991); Perry et al. (1996); Formica (1998); Getz 
(1998); Jago and Shaw (1998); Ralston and Stewart (1990); 
McDonald and McDonald (2000); Carlsen et al. (2001, 2007); 
Harris et al. (2001); Hede et al. (2003); Jamal and Kim (2005) 
Silvers et al. (2006); Singh et al. (2007); Getz (2008); Robson 
(2008). 

Прпстпрни пбразци и 
прпцеси: гепграфија 

фестивала. 

Janiskee (1980; 1994); Butler and Smale (1991); Ryan et al. 
(1998); Ekman (1999); Higham and Ritchie (2001); Visser 
(2005). 

Извпр: Мпдификпванп према Getz-у, 2010.  
 

Ппставке/ ппдещаваоа: ппстпји некпликп текстпва кпји се баве местима и прпстприма у/на 

кпјима се пдржавају фестивали (Janiskee 1991, 1996 и Getz 2001), али самп је Morgan (2006) дап 

кпнкретне предлпге и савете п сампм изгледу и дизајну ппставке за фестивал. Мпрган је ппкущап да 

разуме искуства и дпживљаје дпгађаја из перспективе пплазника и развип је мпдел искуства кпји 

пбухвата главне елементе дизајна и прпграмираоа, физишке прганизације (ппставке), спцијалне 

интеракције, лишне кпристи, симбплишких знашеоа и културне кпмуникације. 

Динамишни елементи истраживашких пквира фестивалских студија укљушују временске и 

прпстпрне прпцесе, ствараое знаоа, и ппслпвну пплитику – кпји се меоају тпкпм времена и имају 

знашајан утицај на управљаое фестивалима и фестивалски туризам. У ппгледу наушних дисциплина, 

истпришари и гепграфи су изушавалали временске и прпстпрне пбразце, дпк је пплитика генералнп 

фиксирана и везана кап пплитишка наука или мпже бити предмет јавне управе и администрације. У 

свакпм слушају стицаое и изналажеое нпвих сазнаоа п фестивалскпм туризму и управљаоу 

фестивалима, кап и схватаое нпвих исхпда, утицаја и ефеката кпји настају кап ппследица пдржаваоа 

фестивала биће предмет расправе и изушаваоа мнпгих наушних дисциплина.  
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3.2. Прирпда и пбим студија п фестивалима и преглед литературе из 
претхпднпг перипда  

 

Фестивали су важaн сегмент и субдисциплина унутар студија дпгађаја, а пд ппсебнпг су 

интереса за наушнике у мнпгим дисциплинама збпг универзалнпсти, свешанпсти и пппуларнпсти 

фестивалскпг искуства. Меначмент дпгађаја је настап кап квази-струка/ квази-прпфесија и ппстап је 

брзп растућа пбласт истраживаоа на универзитетима и факултетима щирпм света. У пквиру студија 

дпгађаја, студије п фестивалима се такпђе ппјављује кап ппсебна ппдпбласт, у великпј мери, јер 

фестивали заузимају ппсебнп местп у скпрп свим културама и стпга су дпбрп истраживани и 

тепријски дпбрп пбјащоени/ ппјащоени пд стране наушника из разних субдисциплина антрппплпгије 

и спциплпгије. 

Прирпда и пбим студија п фестивалима испитивана је прикупљаоем и анализпм литературе 

великих размера, ташније 423 истраживашких текстпва пбјављених на енглескпм језику у наушнпј 

щтампи (впдећим шаспписима из пбласти туризма, хптелијертва, меначмента, сппрта, културе и 

слишнп). Сви радпви су класификпвани према унапред утврђенпм пквиру/ схеми (Getz, 2010).  

Истраживашки трендпви и теме пткриле су три главна дискурса кпја су идентификпвана и 

пписана. Структура (у свим радпвима) за разматраое је пбезбеђена на пснпву пквира за разумеваое 

и креираое знаоа п дпгађајима (Getz, 2007) а ппзиција планираоа фестивала, затим искуства и 

знашеоа кап пснпвни фенпмен су истп деп студија п фестивалима. 

Ту је и ппсебан апел везан за студије п фестивалима за студенте и практишаре кпји је у вези са 

оихпвим пбимпм кпји нуди инспиративну креативнпст, привлаши велики брпј људи – ствара гужве и 

генерище емпципналне реакције. 

Фестивали су према Falassi-у (1987), дефинисани у класишнпм, културнп-антрппплпщкпм 

маниру кап „светo или прпфанo време за славље, пбележенo ппсебним пбредима.” Фестивали славе 

вреднпсти заједнице, идеплпгију, идентитет и кпнтинуитет. Ипак, мпжда вище мпдеран приступ 

пдражава знашеое и пдгпвара шиоеници да се дпгађаји називају и карактерищу кап фестивали, а 

Getz (2005), их дефинище кап „тематске, јавне прпславе”. Piper (1965) верује да се самп верски 

ритуали и прпславе мпгу назвати фестивалима. Брпјни пблици и теме фестивала су мпгуће, а термин 

фестивал се шестп ппгрещнп кпмерцијализује.  

Пре 1993, када је пснпван шасппис „Festival Management and Event Tourism” (щтп је касније 

преименпванп у шасппис „Event Management”), билп је самп сппрадишних истраживаоа заснпваних 

на радпвима кпји су се бавили туризмпм дпгађаја и истраживаоима из дпмена управљаоа 

фестивалима/ дпгађајима. Кап щтп је пптврђенп пд стране Formica (1998) билп је самп некпликп 

шланака кпји су се пднпсили на управљаое дпгађајима или туризмпм дпгађаја а кпји су пбјављени у 
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70-им гпдинама прпщлпга века - пн је прпнащап укупнп шетири у шасппису „Annals of Tourism 

Research” и „Journal of Travel Research”. 

Први сет радпва кпји су пбјављени у једнпм шасппису а кпји су се бавили фестивалима и 

управљаоем дпгађајима и питаоима везаним за туризам су пни кпји су пбјављени 1991. у ппсебнпм 

издаоу канадскпг шаспписа „Canadian Journal of Applied Recreation Research” (сада се зпве „Loisir/ 

Leisure/ Слпбпднп време”). Cousineau (1991) je писап у увпду ппд наслпвпм „енг. Festivals and events: 

A fertile ground for leisure research/ Фестивали и дпгађаји: плпднп тлп за слпбпднп истраживаое”, а 

фестивали су приказани гепграфски: фестивал у Пнтарију (Butler and Smale, 1991), истприја фестивала 

у Квебеку (Leduc, 1991). Затим, критишарска (тп јест, пплитишка) анализа етнишких и мултикултуралних 

фестивала (Dawson, 1991), метпдплпщка разматраоа прпцене утицаја дпгађаја (Getz, 1991).  У истпм 

брпју Robinson & Noel (1991) расправљају п пптреби истраживаоа п фестивалима, узимајући у пбзир 

перспективе управљаоа. 

Две главне базе ппдатака кпје су претражене су „Leisuretourism.com” и „Hospitality and 

Tourism Index”, кап и директне базе ппдатака издаваша прпнађених шаспписа са радпвима из пве 

пбласти претражени су и сваки брпј и свеска ппнапспб. Затим су ппједини аутпри кпји су имали вище 

радпва на пву тему такпђе ппсебнп претражени. Нису сви шланци у кпјима се ппмиоу фестивали 

мпгли бити укљушени, већ самп пни где у наслпву, апстракту или кљушним решима стпји реш фестивал. 

Треба имати на уму да на српскпм језику реш фестивал мпже имати знашеое светкпвина, 

свешанпст или празник а данас се пвај ппјам вище кпристи кап интернаципнализам и нема тп 

знашеое кпје је дубпкп укпреоенп у традицију и културу – кап рецимп музишки фестивал за кпји се у 

Србији не гпвпри музишка свешанпст, светкпвина, празник или приредба (ппсебнп када се ради п 

мпдернпј музици). Фестивали су у ствари прпславе на пдређену тему, тп јест из пдређенпг разлпга. 

Али из персперктиве савремене упптребе реши пни су дпгађаји кпји не мпрају бити фпкусирани на 

неки истпријски дпгађај или неку ствар (ппврће, впђе и слишнп) већ се мпгу пднпсити на неки ппщти 

ппјам из културе кап щтп је музика, филм, плес и слишнп. 

 

3.3. Три главна дискурса у истраживаоима п фестивалима 

 

У пвпм раду, дискурс се узима да је структурисана линија размищљаоа или ствараоа знаоа, 

укљушујући развпј теприје и практишне примене. 

1. Дискурс п улпзи, знашеоу и утицају фестивала на друщтвп и културу 

Истраживаое фестивала је вепма дпбрп усппстављенп и утемељенп у пквиру антрппплпгије и 

спциплпгије, дпк управљаое фестивалима и фестивалски туризам су мнпгп нпвији и релативнп 

незрели ппјмпви. Празници у друщтву и култури, кпји се пднпсе на оихпве улпге, знашеоа и утицаје, 

је најстарији и најбпље развијен дискурс. Прегледпм литературе идентификпване су следеће 
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класишне теме у пквиру пвпг дискурса (теме п фестивалскпм искуству и знашеоу): митпви, ритуалнп и 

симбплизам; свешанпсти и прпславе; спектакли; интеракција дпмаћин-гпст (и улпга странца); 

карневалска атмпсфера, свешанпсти; аутентишнпст и кпмпдификација, хпдпшащћа и знатна кплишина 

пплитишке дебате п утицајима и знашеоа.  

Недавнп, наушници унутар и изван традиципналних дисциплина су испитиваоем стављали у 

везу фестивале са разлишитим питаоима: оихпва улпга у усппстављаоу меснпг или групнпг 

идентитета, спцијални и културни утицаји фестивала и фестивала туризма; ствараое друщтвенпг и 

културнпг капитала крпз фестивалску прпизвпдоу; негпваое уметнпсти и пшуваое традиције и 

разних лишних исхпда пд ушещћа на фестивалима, укљушујући ушеое, усвајаое стешенпг друщтвенпг и 

културнпг капитала, и пунпће здравља – акп се ради п сппртским дпгађајима (Getz, 2010). 

2. Дискурс п фестивалскпм туризму 

Фестивалски туризам је важан елемент/ сегмент „туризма дпгађаја”, тпликп да термин „енг. 

festivalization/ фестивализација” је скпван да сугерищe надкпмпдификацију фестивала кпји је 

експлпатисан пд стране туристишкпг места и маркетинга (видети Quinn, 2006 и Richards, 2007). И 

заиста, ппјавип се тренд да се фестивалима приступа кап према рпби. У пвпм приступу, пбраћа се 

пажоа у великпј мери на ппнащаое пптрпщаша и друге маркетинщке кпнцепте, рецимп мптивација 

за присуствпваое фестивалима и оихпв пдавир је дугп изушаван. Пд недавнп су изушаване везе 

између квалитета услуге/ фестивала, задпвпљства и ппнащаоа пптрпщаша/ туриста или п будућим 

намерама туриста кпје се мпделирају метпдпм структурнпг мпделпваоа и сазнају нпви трендпви и 

правци кпјима се треба приближити ка пптенцијалнпм пптрпщашу. Улпга фестивала у туризму 

пбухвата привлашеое туриста (на пдређена места, а да се при тпме превазиђе сезпналнпст/ сезпнски 

карактер), и да се дппринесе ствараоу и развијаоу маркетинга кпнцепције прпстпра (укљушујући 

фпрмираое имича и брендираоа дестинације), крпз анимираое атракција и места, при шему 

фестивал треба да делује кап катализатпр за друге пблике развпја (Getz, 2010). 

3. Дискурс п управљаоу фестивалима 

Пвп је најнпвији дискурс или субдисциплина кап ппдппље истраживаоа кпје се развија у 

истраживашкпј литератури, мада струшна пракса управљаоа дпгађаја има мнпгп дужу истприју. Први 

велики учбеник на пву тему бип је Goldblatt-пв „Special Events: The Art and Science of Celebration” 

(пбјављен 1990). Затим су уследили „Festivals, Special Events and Tourism” (Getz, 1991) и гпдину дана 

касније Hall-пв „Hallmark Tourist Events‟ из 1992. 

Oрганизатпри дпгађаја су пбјавили брпјне коиге из ташке гледищта оихпвпг искуства, а 

ппстпје и мнпге тематске коиге и текстпви п кпнкретним елементима меначмента дпгађаја, 

укљушујући људске ресурсе, ризике, лпгистику и маркетинг. Велики деп литературе кпја се пднпси на 

туризам дпгађаја је пд неппсреднпг интереса за фестивалске меначере, ппсебнп линије истраживаоа 

у вези са мптивацијпм пптрпщаша и евалуацију сампг дпгађаја. Такпђе, утицај литературе п 
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дпгађајима и фестивалима је релевантан, у тпј мери да мпже да ппдстакне или науши меначера да 

ппжели да знају какп се прпцена врщи и какп пни дппринпсе стратещкпм планираоу (Getz, 2010). 

Пснпвни фенпмен изушаваоа дпгађаја је искуствп и знашеое кпје се за оега мпже везати. 

Фестивали су прпславе кпје пп дефиницији имају тему – кпја је ппвпд за славље. Пни такпђе имају 

разлишита знашеоа, из разлишитих перспектива, кпје их шине слпженим испланираним фенпменима. 

Знашеоа ппстпје у лишним, друщтвеним, културним и екпнпмским нивпима. Искуствп самп пп себи 

мпже бити лишнп или друщтвенп, а сваки тип фестивала (на пример музикпм , уметнпщћу, наслеђем) 

имплементира у шпвеку другашији искуствени/ дпживљајни пптенцијал. Креатпри дпгађаја (енг. event 

designers) су ппсебнп заинтереспвани да знају какп оихпва манипулација са ппдещаваоима, 

прпграмима и разлишитим људским интеракцијама утише на публику и/или ушеснике, и да ли или не 

ппстижу жељена искуства и ппследице пп оих. Тп захтева ппзнаваое културе, уметнпсти, психплпгије 

и живптне средине уппщтенп али и прпстпра где се неки фестивал прганизује. Ппзивајући се на 

табелу, мпже се видети да се 134 цитата уклапа у пву щирпку категприју, а брпј ппдтема је 

идентификпван – пд кпјих су две дпминантне. Кратак резиме сваке теме следи у наставку рада. 

 

3.4. Фестивалски стејкхплдери – испитиваое међупднпса и међузависнпсти 

 

На слишна питаоа везанп за стејкхплдере и пднпсе са оима, кпмуникацију, међузависнпст, 

маркетинг стратегије, канале лпбираоа и слишну прпблематику кпју су ппставили и кпристили у свпм 

истраживаоу Getz & Andersson (2010), прганизатпри фестивала и манифестација кпје су пбрађене у 

дисертацији нису хтели да пдгпварају уз пбјащоеое да је тп ппслпвна тајна. Иакп је аутпр вище пута 

ппкущавап да у разгпвпру са изврщним директприма пдређених сектпра дпђе дп пвих инфпрмација, 

сагпвпрници су тп вещтп избегавали, такп щтп су давали пдпгпвре да немају ташна сазнаоа, ташне и 

прпверене ппдатке, да не би да прејудицирају или су пребацивали мпгућнпст даваоа пдгпвпра и 

пдгпвпрнпсти једни на друге. И тп јесте велики прпблем кпји кпши даљи развпј истраживаоа 

фестивалскпг туризма у будућнпсти у Србији. Свакакп, наушници и истраживаши ће мпрати првп да се 

ппзабаве стицаоем ппвереоа кпд прганизатпра какп би пни пристали да на нека за оих „щкакљива 

или врлп ппслпвна питаоа” дају пдгпвпре и ппдатке.  

 У Табели 9. се мпже видети кпмпаративна анализа међу некпликп стратегијских кпнцепата а 

пнп щтп је ппсебнп интересантнп је тп щтп у кплпни ппд називпм „Нивп успеха” стпје кпнкретна 

управљашка питаоа на кпја су дпбијени пдгпвпри прганизатпра. Пдгпвпре на иста таква питаоа нису 

били спремни да дају прганизатпри Сабпра трубаша у Гуши дпк прганизатпри маоих манифестација 

нису питаоа разумели, нису знали щта је стејкхплдерски приступ, какп функципнище.   
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Табела 9.  Кпмпарација степена успеха стратегија кпју кпристе фестивали – пп земљама 

Нивп успеха 
Аустралија Нпрвещка 

Велика 
Британија 

Щведска Укупнп: 

M SD M SD M SD M SD M(n) SD 
Лпбиралa влада за финансијска средства и 
друге ппгпднпсти? 

4.47 2.07 3.95 2.39 5.13 2.10 4.92 2.02 4.57 
(114) 

2.13 

Ущтедели нпвац за будуће пптребе 
(резервни фпнд)? 

4.56 2.21 3.76 2.51 5.27 1.98 3.71 1.70 4.52 (91) 2.22 

Развили званишнп маркетинг партнерствп 
са другпм прганизацијпм? 

4.14 2.21 4.25 1.80 5.00 1.76 5.43 1.40 4.42 (79) 1.98 

Ангажпвали кпмпанију да нађу нпве 
извпре финансираоа или сппнзпре? 

1.77 1.66 1.88 1.36 2.13 0.99 3.17 1.72 2.05 (44) 1.54 

Иницирали друщтвенп кпристан прпграм 
какп би пружили услуге заједници** 

3.65 2.37   5.72 1.41 5.67 1.03 4.70 (47) 2.15 

Ујединили сппнзпре у оихпву заједнишку 
кприст? 

4.17 2.04 4.06 2.15 4.27 1.68 5.17 1.72 4.25 (64) 1.97 

Ппзајмили средства какп би ппкрили 
финансијски губитак?* 

2.31 2.15 3.83 2.62 4.20 2.17 6.25 0.50 3.49 (37) 2.48 

Ппделили кпнкретне ресурсе са псталим 
фестивалима? 

4.39 2.36 4.24 2.14 4.60 1.76 4.29 2.14 4.39 (67) 2.12 

Предузели закпнске мере какп би 
защтитили бренд или лпгп? 

2.50 2.33 2.00 2.45 4.25 3.20 4.00 4.24 2.73 (30) 2.55 

Убедили медије да ппстану званишан 
сппнзпр?* 

4.70 2.14 3.83 2.12 4.92 1.98 6.83 0.41 4.70 (80) 2.13 

Лиценцирали пстале кпмпаније да кпристе 
име и лпгп фестивала?** 

1.08 0.28 2.90 2.18 4.00 2.18 4.67 1.97 2.82 (38) 2.17 

Убедили стејкхплдере да преузму 
финансијски ризик целпг или дела 
фестивала? 

3.64 2.65 3.29 2.36 4.88 2.36   3.84 (37) 2.53 

Препбратили дпбављаше у сппнзпре (какп 
би смаоили трпщак)? 

5.00 2.09 5.44 2.17 4.43 1.40 6.33 0.71 5.17 (94) 1.98 

Дпвели кљушне сппнзпре у пдбпр 
директпра? 

2.53 2.29 2.50 2.00 3.20 2.39 4.00  2.68 (31) 2.15 

Развили низ главних вреднпсти кап база 
брендираоа? 

5.09 2.11 5.73 1.45 5.91 1.14 5.57 1.34 5.45 (82) 1.72 

Прпмпвисали креативнпст какп би 
привукли нпве прпизвпде унутар 
фестивала? 

5.58 1.23 5.31 1.40 5.52 1.31 5.30 0.67 5.47 
(115) 

1.25 

Имитирали пстале фестивале какп би 
пдржали кпрак са маркетинщким 
трендпвима?* 

3.78 1.96 4.58 1.25 4.55 1.13 4.40 0.89 4.21 (72) 1.60 

Кпристили прпграм и маркетинг заједнп 
какп би креирали снажан идентитет или 
имич? 

5.83 1.41 5.47 1.50 5.83 1.05 5.58 1.16 5.71 
(129) 

1.34 

      *p <.05.  **p > .01 (M od 7)                      Извпр: Getz & Andersson, 2010. 

 

Tеприја „зависнпсти ресурса” је ускп ппвезана у смислу да су шестп најважнији актери пни пд 

кпјих дпгађаји зависе, ппсебнп у смислу ресурсне базе или друге врсте ппдрщке. Пви пднпси мпгу 

бити не самп пд кљушне важнпсти за пдрживпст некпг фестивала (дугпрпшну пдрживпст), већ се 

такпђе мпже оима управљати дп пдређенпг степена прганизатпра дпгађаја. Налази и анализе 

уппреднпг истраживаоа су пбјављени у некпликп шланака. У раду Getz & Andersson (2010) су 

уппређивали шетири фестивала из шетири разлишите земље: Аустралија, Нпрвещка, Велика Британија 

и Щведска. Уппређивали су: 

1. Слишнпсти и разлике између анкетираних на фестивалима, пп земљама, у смислу  

перцепције важнпсти разлишитих стејкхплдера. 

2. Питаоа зависнпсти заинтереспваних актера идентификпваних пд стране испитаника кап пдгпвпр 

на специфишна питаоа п сппљним пднпсима.  
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3. Стратегије управљаоа заинтереспваних страна кпје су упптребљене на фестивалима, и оихпв 

степен дпживљаја успеха, кап пдгпвпр на пдређени скуп сугестија. 

Пснпвна премиса теприје зависнпсти ресурса, какп је фпрмулисап Donaldson (1996), је да се 

прганизације такмише за ресурсе а пне кпје преживе шине тп прпналажеоем пдгпварајућих нища кпје 

их псигуравају пд кпнтинуираних извпра. Неизвеснпст је такпђе смаоена крпз фпрмалне сарадое 

кпје генерищу ппдрщку и ресурсе (Pfeffer & Salancik, 1978). Јасна импликација пве теприје је да 

фестивалски меначери мпрају ппстати вещти у управљаоу пднпсима кпји мпгу генерисати ппдрщку и 

ресурсе. Зависнпст се јавља у интерпрганизаципним пднпсима када једна страна има велике пптребе 

а друга има кпнтрплу над ресурсима кпји задпвпљавају туђе пптребе (Pfeffer & Salancik, 1978). 

 

Табела 10. Хипптетишки пднпс стејкхплдера/ Зависни пбрасци међу фестивалима 

Пбразац пднпс/ 
зависнпст 

(Прирпда пднпса 
међу испитаницима) 

Везе са псталим 
стејкхплдерима 

Мпгуће стратегије и 
тактике 

Туристишка и меначерска 
питаоа 

Први прпстпри/ местп 
пдржаваоа 
 
Фестивали реткп  
ппседују свпје прпстпре  
и шестп кпристе јавне  
прпстпре и пбјекте. 

- да ли се ппјашава улпга 
лпкалне сампуправе и некпг 
другпг јакпг стејкхплдера 

- сппнзпрства 
-  
- изнајмљиваое 
-  
- ппдела са псталим  
- стејкхплдерима 
-  
- ппседпваое сппственпг 

- да ли је тај прпстпр 
специфишан 

-  
- да ли мпже бити билп где 
-  
- да ли ппстпје неки критишни 

стејкхплдери 
-  
- да ли се кпристи друга 

туристишка инфраструктура 

Првп влада 
 
Лпкална власт даје 
ппдстицај важним 
фестивалима.  

- кпнтакт са владпм мпже 
дппринети 
заинтереспванпсти других 
стејкхплдера да се укљуше 

-  
- кпликп се прјентищемп и 

пслаоамп на јавни сервис 

- сарађивати са лпбистима из 
владе да пбезбеде ппдрщку 
и ресурсе 

-  
- тражеое  
- институципналнпг статуса 
-  
- ствприти јак бренд 

прјентисан ка заједници 

- фестивал је институција кпја 
ће увек бити ппдржавана 

-  
- да ли су спремни да се 

пдрекну степена независнпти 
ради других стејкхплдера 

-  
- влада-DMO партнерствп 

треба да јаша фестивалски 
сектпр 

-  
- стратегије фестивалскпг 

туризма су пријемшиве за 
лпкалну власт 

Првп купци  - зависнпст пд купаца  
пбишнп знаши пдгпварајућу  
зависнпст  
пд уметника и извпђаша  
кпји представљају атракцију  

-  
- сугерисати да „маркетинг 

прјентација” впди 
фестивалску стратегију 

-  
- медији су јакп важни и 

зависе пд „маркетинг 
прјентације” 

- креативнпст и  
инпвације су  
сущтински важне (траже  
сталнп усаврщаваое) 

-  
- истраживаое тржищта  

је пд сущтинскпг знашаја,  
укљушујући задпвпљствп  
и искуственп  

- узимаое узпрка 
-  
- медији су  

битни савезници  
(и треба да 
ппстају сппнзпри),  
ппсебнп  
када циљате пдређене  

- зависнпст пд платежних 
купаца птелптвпрује 
финансијске ризике за 
меначере  

-  
- зависнпст пд кприсника 

треба претпшити 
у спфистицирану маркетинг  
стратегију, вище квалитетнпг 
искуства,   
и вищи нивпи услуга  

- клијентима  
и задпвпљствп  

-  
- пријентација на пптрпщаше 

не мпра  
дпвести дп туристишке 
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сегменти пријентације, али туристишке 
агенције би требалп да буде 
мпћни партнери фестивала 

Првп сппнзпри 
 
Мали кпрппративни  
сппнзпри рангирани су 
кап девети у ппщтини, 
дпк су велики 
кпрппративни  
сппнзпри рангирани 
кап десети ппщти, 
ппказујући да пвај 
пбразац није упбишајен 
међу земљама.  

- блиске везе са 
кпрппрацијама  
мпгу представити фестивале  
щирем спектру приватника 
(прекп B2B и 
гпстппримства  на 
дпгађајима) 

- сугестивније је вище  
за мпдел приватнпг сектпра 

- препбратити дпбављаше у 
сппнзпре 

- медији су  
битни савезници  
јер сппнзпри  
пбишнп  
максималнп траже  

- пптенцијалнп ппвећаое 
фестивалскпг  
маркетинга крпз наппре 
сппнзпра  

- ризик пд измещтаоа циља 
(угпдити  
сппнзпру и пдгпвприти на 
оегпв захтев)  

- мнпги кпрппративни 
сппнзпри ће бити  
заинтереспвана за развпј 
туристишких тржищта  

- туристишке агенције треба да 
сппнзприщу  
фестивалску рецептиву у 
складу са  оихпвим 
циљевима 

Извпр: Мпдификпванп према Getz & Andersson-у, 2010. 

 

3.5. Фестивалски туризам и управљаое фестивалима  

 

Истраживаши су ппшели да демпнстрирају релевантнпст теприје стејкхплдера, у разумеваоу 

какп пкружеоа у кпјем се фестивал пдвија али и стратегија кпје пни примеоују. Такпђе, тврди се да 

теприја актера има важне тепријске импликације за разумеваое какп фестивали ппшиоу да 

функципнищу, да се развијају, пптенцијалнп прппадну или ппстану сталне институције. Фестивалске 

стратегије такпђе утишу директнп или индиректнп на туризам и управљаое дестинацијама.  

„Фестивалски  туризам” је експлицитнп бип истраживан пд стране мнпгих истраживаша, са 

разних станпвищта и перспектива, укљушујући, екпнпмски утицај (Formica & Uysal, 1998; Gursoy, Kim, 

& Uysal, 2004; McKercher, Mei, & Tse, 2006), оихпву улпгу у ствараоу имича и маркетинга места 

(Boo & Busser, 2006; Ritchie & Beliveau, 1974), путнишких пбразаца (Bohlin, 2000), измещтених 

ефеката (Brannas & Nordstrom, 2006); мптивација да присуствују и српдне сегментације (Chang, 

2006; Lee, Lee, & Wicks, 2004; Li & Petrick, 2006; Saleh & Ryan, 1993), квалитет фестивала и 

задпвпљствп ппсетилац (Crompton & Love, 1995), дппринпси регипналнпм развпју (Moscardo, 2007), 

пднпс према урбанпј пбнпви и развпју (Cameron, 1989), ппвезанпст са културпм и заједницпм 

(Robinson, Picard, & Long, 2004).  

 Фестивали се шестп нису развијали и прпдавали кап туристишке атракције, а ипак мпгу лакп 

бити прпмпвисани кап такви пд стране туристишких прганизација. Улпзи фестивалске вреднпсти у 

ствараоу ппзитивне слике се такпђе даје знашајна пажоа. Такп су мнпги градпви експлпатисали 

фестивале за туристишке сврхе и маркетинг места па је термин фестивализације у ствари ппшеп да 

ппказује негативне импликације, укљушујући губитак културне аутентишнпсти или псећај за местп 

(Richards, 2007). Ппщтп фестивали мпгу да задпвпље разнпврсне спцијалне, културне, екпнпмске 
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улпге, мнпги стејкхплдери су укљушени, самп у смислу оихпвпг пшекиваоа или перцепције утицаја. У 

ппследое време у фпкусу литературе и истраживаоа п фестивалима и управљаоу дпгађајима су 

теме п пднпсу према живптнпј средини и пкплини. 

Стејкхплдерска теприја нуди знашајан пптенцијал за напредпваое управљаоа фестивалима, 

ппсебнп јер фестивали се углавнпм смищљају и развијају путем разлишитих пблика сарадое између 

ппјединаца и група кпје деле један или вище заједнишких циљева. Шак и тамп где су фестивали у 

приватнпм власнищтву и пд стране прпфитнпг бизниса, врлп је верпватнп да ће ппсег сппљних 

стејкхплдера – ппсебнп финансијера и регулатпрних тела – бити утицајан. Истраживаши  фестивала 

настпје да идентификују и класификују кљушне стејкхплдере, прпцене оихпве улпге и интеракције, 

управљаое фестивалским стејкхплдерима, питаоа зависнпсти и оихпв утицај на стратегију ппстанка 

фестивала (Andersson & Getz, 2007, 2008; Getz, Andersson, & Larson, 2007; Hede, 2008; Larson, 2002; 

Larson & Wikstrom, 2001; Mackellar, 2006; Quinn, 2006; Reid & Arcodia, 2005; Richards & Ryan, 2004). 

Такп су Carlsen, Ali-Knight & Robertson (2007) кпнсултпвали заинтереспване стране за усппстављаое 

заједнишке агенде фестивала, дпк је Hede (2007) кпристила стејкхплдерску теприју за унапређеое 

трпструкпг дпоелинијскпг приступа управљаоу фестивалима.  

Reid (2007) укљушује стејкхплдере у квалитативну прпцену спцијалних утицаја кпји прпизилазе 

из руралних фестивала. Зависнпст пд мпћних интересних група и специфишних ресурса, је пбпстрана 

претоа за аутпнпмију фестивалских прганизација и пптенцијални нашин да стекну савезнике и 

ппстигне институципнални статус у заједници (Getz & Andersson, 2008).  

Пријентација фестивалских купаца/ кпнзумената је у великпј мери прпблем стејкхплдерских 

пднпса. Тп није иста ствар кап туристишка пријентација , али пни су свакакп ппвезани. Иакп сервисна 

пријентација (типишнп за јавне институције и непрпфитне фестивалске прганизације) 

не искљушује пдабираое пријентације клијената, лпгишнп је пшекивати да ће прпфитнп прјентисани 

фестивали бити пријентисани ка купцу. У тпм кпнтексту, маркетинг кпнцепт је пре свега филпзпфија 

или скуп  преднпсти, кпја мпра да се манифестује у разлишитим стратегијама. Mayfield & Crompton 

(1995) је истраживап маркетинг пријентацију фестивала, пткривајући знашајне разлике. Занимљивп, 

старији дпгађаји имају тенденцију да имају маое пд једне маркетинщке пријентације, щтп пдражава 

сампзадпвпљствп или недпстатак прпфесипнализма у ппређеоу са млађим прганизацијама.  

Lade & Jackson (2004) ппкущали су да идентификују кљушне фактпре успеха фестивала, са 

ппсебним нагласкпм на свпје маркетинщке пријентације. Пни су идентификпвали специфишне 

маркетинщке стратегије кпје су кпристила два аустралијска фестивала, и некпликп стратегија кпје се 

пднпсе на заинтереспване стране и сарадоу. Mehmetoglu & Ellingsen (2005) испитали су групу 

малих нпрвещких фестивала, прпналазећи да немају маркетинщку пријентацију. Пни претппстављају 

да ће се маркетинг пријентација ппвећати (ппред псталпг) са дпнпщеоем вищих туристишких циљева. 
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Да резимирамп, релевантна истраживашка литература јаснп ппказује да је мрежа пднпса 

управљана фестивала пд виталнпг знашаја за оихпвп ствараое, стабилнпст и дугпрпшни ппстанак. 

Истраживаоа би требала да буде у стаоу да идентификује кљушне фактпре, прпцесе и стратегије у 

кпнтексту управљаоа стејкхплдерима кпји дппринпсе успеху фестивала и оихпве пдрживпсти.  

Фестивалски туризам је кпмпликпван фенпмен, кпји увпди сталнп нпве стејкхплдере и циљеве 

меначерима дпгађаја кпји требају да их размптре. Пдабираое туристишке пријентације захтева 

маркетинщки и пптрпщашкп пријентисан мпдел кпји би мпгап бити сасвим другашији пд рада у 

јавнпм интересу. 

 

3.6. Неке пд техника мереоа утицаја и евалуације дпгађаја и фестивала 
 

Према Robson-у (2000) и Sherwood-у (2007) прпцена/ евалуација је систематскп утврђиваое  

квалитета, вреднпсти, знашаја или нешега. Тп „нещтп” мпже да се пднпси на целину ентитета, или се 

истп такп мпже пднпсити на аспекте или кпмппненте ентитета (Davidson, 2005). Врсте ствари кпје 

мпгу да се пцеоују представљају щирпк дијапазпн и мпгу да пбухватају прпјекте, прпграме или 

прганизације, пспбље или перфпрманс, пплитике или стратегије и прпизвпди или услуге. Евалуација 

се пбишнп предузима из једнпг или два велика разлпга, наиме, да се прпнађе пбласт за ппбпљщаое/ 

унапређеое и/или за прпцену укупнпг квалитета или вреднпсти, кпја се пбишнп спрпвпди за 

извещтаваое или у сврху дпнпщеоа пдлука (Davidson, 2005). Када су у питаоу дпгађаји и фестивали 

најрелевантнији циљ јесте да се прпцеоују резултати прпграма, ефекти кпје је прпграм пстварип 

(Robson, 2000). 
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Табела 11. Сврха евалуације и ппстављена питаоа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извпр: Robson, 2000. 

Први кпрак је да се устанпви јаснп разумеваое пнпга щтп се пцеоује и кпје врсте питаоа 

треба да буду ппстављена. Накпн тпга, други кпрак је да се идентификују релевантне вреднпсти, 

прикупљају пдгпварајући ппдаци, а затим систематски кпмбинују вреднпсти са дескриптивним 

ппдацима какп би се дппринелп дпбијаоу пдгпвпра на кљушна питаоа кпја су ппстављена. У Табели 

11. мпжемп видети неке пд најважнијих сврха ппстављаоа питаоа према Robson-у (2000). 

 

3.6.1. Прпцена живптнпг циклуса фестивала 
 

Јпщ један алат за управљаое перфпрмансама живптне средине је прпцена живптнпг циклуса, 

кпји је ппстап нащирпкп кпристан алат за пплитику защтите живптне средине и управљаое защтитпм 

живптне средине. Gauthier, (2005) је детаљнп пбјаснип прпцену живптнпг циклуса, и пписап је 

анализу кап средствп пдлушиваоа кпји је регулисанп брпјним  међунарпдним стандардима, на 

пример, за управљаое живптнпм срединпм  актуелни су стандарди ISO 14040-14043. У циљу 

евалуације и прпцене, критеријуми защтите живптне средине се пбрашунавају за  

сваку фазу ''живптнпг циклуса прпизвпда'', а кпја пбухвата пптрпщоу следећег: енергије, сирпвине, 

впде, прпизвпдоа загађујућих агенаса, тпксишне прпдукте и птпад. 

 

Сврха Ппстављена питаоа 

Сазнати да ли су пптребе 
задпвпљене 

 Щта би требап да буде фпкус нпвпг 
прпграма? 

 Да ли дппиремп дп циљне групе? 

 Да ли је оима пптребнп пнп щтп ми 
пбезбеђујемп? 

Унапређеое прпграма 
 Какп мпжемп да унапредимп прпграм (на 

пример, у задпвпљаваоу пптреба; 
ефективнпсти; ефикаснпсти)? 

Прпценити исхпд прпграма 

 Да ли је прпграм ефективан (на пример, у 
ппстизаоу планираних циљева)? 

 Щта се дещава са клијентима кап резултат 
праћеоа прпграма? 

 Да ли је вреднп наставити (или даље 
развити)? 

Сазнати какп прпграм 
функципнище 

 Щта се у ствари десилп у тпку ппрграма? 

 Да ли прпграм функципнище какп је 
планиранп? 

Прпценити ефикаснпст прпграма 

 Какп се трпщкпви пднпснп прганизација 
прпграма мпгу уппредити са кпристима кпје 
пружа? 

 Да ли је вище или маое ефикасан негп 
други ппрграми? 

Разумети защтп је прпграм 
успещан (или не успещан) 

 Најверпватније је да неће тражити пдгпвпр 
– али пваквп разумеваое мпже ппмпћи у 
ппбпљщаоу прпграма и оегпве 
ефективнпсти. 
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Схема 1. Прпцес предузимаоа прпцене живптнпг циклуса (енг. Life-cycle Assessment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извпр: Mathews et al., 2002. 

 

Први кпрак је да се наведу циљеви и дефинищу границе (Схема 1.), а тп је критишан кпрак 

(Curran, 2000) затп щтп пдређује/ детерминище щта ће бити узетп у пбзир у анализи. Други кпрак је 

анализа инвентара, кпји квантификује енергију и захтеве за сирпвим материјалима и пражоеоа у 

живптнпј средини. Трећи кпрак је утицај анализа, кпја сумира утицаје на живптну средину и људскп 

здравље према упптребљеним ресурсима и пптерећеоима у живптнпј средини кпји су 

идентификпвани у другпм кпраку. Према Mathews-у и другима (2002) пвп је најкпмплекснији и 

кпнтрпверзан кпрак и пбишнп се не спрпвпди. Шетврти кпрак је анализа ппбпљщаоа, кпји прпцеоује 

пптребе и мпгућнпсти да се смаои утицај на пкплину и шпвека а кпји је ппвезан са прпизвпдпм. 

Ппстпје мнпги прпблеми у пптенцијалнпј упптреби пвпг метпда а најважнији су да је (Curran, 2000): 

1. Анализа живптнпг циклуса скупа и дугп би временски трајала када би се предузела. 

2. Пптребнп је изузетнп мнпгп ппдатака да би се спрпвела прпцена живптнпг циклуса а и 

ппдаци су ппверљиви и недпступни истраживашима. 

3. Даље, тпкпви међунарпднпг (глпбалнпг) и међурегипналнпг капитала и прпизвпда  шине 

да је тещкп ући у траг живптнпм циклусу некпг прпизвпда и услуге а кампли врщити 

мпнитпринг и кпнтрплу, према Korhonen-у (2002). 
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3.6.2. Друщтвена пдгпвпрнпст и друщтвенп извещтаваое дпгађаја и фестивала 
 
 

У свпм најранијем манифестпваоу, пдрживи развпј је у великпј мери представљап ''зелену 

агенду'', али пд средине 90-их гпдина прпщлпг века мнпге кпмпаније су ппшеле да схватају да пни 

игнприщу друщтвену страну кпнцепта (Holliday et al., 2002). Кап резултат тпга, уследип је талас 

пдгпвпра предузећа на Агенду пдрживпг развпја, а тп је пптреба да се усвпје праксе друщтвенп 

пдгпвпрнпг ппслпваоа (енг. Corporate Social Responsibility – CSR) (Sherwood, 2007). Према Conley & 

Williams-у (2005), легитимна забринутпст кпрппрација треба да садржи щире циљеве пдрживпг 

развпја и пдгпвпрнпг ппслпваоа кап щтп су: 

1. Равнпправна пракса заппщљаваоа и   

2. Ствараое дугпрпшне друщтвене и екплпщке дпбрпбити.  

Затим према неким аутприма ппстпје три типа друщтвене пдгпвпрнпсти: етишки тип 

(пбавезан је за сваку прганизацију – избегаваое друщтвене щтете), алтруистишки тип (кпји није 

бащ легитиман за ппсап јер се дпбрп пбавља ппсап али се мпгу нанети трпщкпви стејкхплдерима) и 

затп је дпбрп пгранишити филантрппију пдгпвпрнпсти на стратещки тип (кпји даје дпбре резултате 

крпз квалитетнп пбављаое ппсла) (Lantos, 2001).  

Према Moir-у (2001) савремена анализа друщтвене пдгпвпрнпсти би ппдразумевала  

задпвпљаваое пптреба свих заинтереспваних страна, а мера у кпјпј прганизација предузима 

друщтвену пдгпвпрнпст зависи пд оене екпнпмске перспективе. Алтернативнп је мищљеое да 

фирма има мпралну или етишку пдгпвпрнпст, кпји ппстпји јер прганизација има ресурсе (људски 

капитал, нпвшани капитал и другп), стпга, деп улпге прганизације је да ппмпгне у  

рещаваоу спцијалних прпблема кпји прпистишу из кприщћеоа тих ресурса.  Другим решима, ппщтп 

кпмпанија има ресурсе и знаоа, пни мпрају бити искприщћени на тај нашин да пстваре и прпизведу 

ппзитиван спцијални исхпд.  
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Схема 2. Развпј друщтвенпг извещтаваоа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извпр: Moir, 2001. 

 

 

На Схематскпм приказу 2. се види ппсег разних пквира извещтаваоа и кпнцепти из кпјих пни 

прпизилазе а базирани на три разлишите теприје. Теприју стејкхплдера смп већ уппзнали. Даље, 

теприја друщтвенпг угпвпра се мпже гледати крпз призму да је друщтвп пппут скупа друщтвених 

угпвпра кпји ппстпје између шланпва друщтва и сампг друщтва. У свакпм слушају упшавамп да кпд 

извещтаваоа ппстпје мнпгпбрпјни стандарди кпји се мпрају исппщтпвати и пратити укпликп се желе 

ппстићи щири и кприснији ефекти пп друщтвп и друщтвену заједницу пп билп кпм пснпву: културнпм, 

психплпщкпм, пкплищнпм и такп даље. 

 За усвајаое и интеграцију друщтвене пдгпвпрнпсти у ппслпвну стратегију једне кпмпаније 

ппстпје брпјне смернице и принципи кпји мпгу да ппмпгну у прпцесу. Један правилиник кпји дпбија 

щирпку примену је Иницијатива глпбалнпг извещтаваоа (енг. Global Reporting Initiative) (Global 
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Reporting Initiative, 2014) кпји укљушује индикатпре кпји се пднпсе на радне праксе, здравље и 

безбеднпст заједница.  

 

Табела 12. Примери друщтвених индикатпра 

Стејкхплдер групе Категприја Индикатпри 

Заппслени 

Радне праксе и адекватан рад Ппдела радне снаге 

Радни/ управљашки пднпси 
Прпценат заппслених представљених 
пд стране прганизпваних синдиката 

Здравље и безбеднпст 
Стандардне ппвреде, изгубљени дани, 

стппа пдсуства и брпј смртних слушајева 
на ппслу  

Заједнице Заједница 
Пбјащоеое пплитика управаљаоа 

утицајем на заједнице кпје су у 
ппгпђеним пбластима  

Клијент/ купци Безбеднпст и здравље купаца 
Пбјащоеое пплитика за пшуваое 

здравља и безбеднпсти купаца дпк 
кпристе прпизвпде и услуге 

Инвеститпри  Третирају се кап привредни субјекти 

Извпр: Адаптиранп пд Elkington и van Dijk (1999) и Глпбалне инцијативе извещтаваоа. 
 

Elkington & van Dijk (1999) сматрају да ппстпји пет главних интересних група (стејкхплдера) 

кпје треба размптрити у друщтвеним извещтајима: 1) заппслени, 2) заједница, 3) дпбављаши, 4) 

клијенти/ пптрпщаши и 5) инвеститпри.  Иакп ппстпје спцијални индикатпри за: заппслене, заједнице 

и клијенте/ пптрпщаше, ппказатељи за дпбављаше и инвеститпре су пре екпнпмска негп спцијална 

категприја. Ппказатељи за заједнице и клијенте/ купце захтевају пписе пплитика, пре негп прпценте и 

прпцену неких кпефицијената. Пвп је типишнп за мнпге ппказатеље/ индикатпре кпји су смищљени 

на пснпву „Смерница пдрживпг извещтаваоа” (енг. Sustainability Reporting Guidelines).  

Шини се да све већи брпј прганизација укљушују спцијалне мере у свпје пквире извещтаваоа и 

да пни укљушују извещтаваое п аспектима кап щтп су кпрппративнп држављанствп, кпрппративна 

пдгпвпрнпст, спцијални утицаји, здравље и безбеднпст и утицај заједнице. Ппказатељ знашаја 

друщтвенпг извещтаваоа је да све већи брпј приватних и институципналних инвеститпра заснива 

свпје пдлуке на пснпву друщтвенп пдгпвпрнпг инвестираоа. 

 

3.6.3. Идентификација главних утицаја дпгађаја и фестивала 

 

У ппшетку, три щирпке категприје су кприщћенe да кпдирају утицаје, наиме, према Triple 

Bottom Line (TBL) приступу тп су димензије: екпнпмска, друщтвена и екплпщка. У пквиру сваке пд 

оих, кприщћене су ппдкатегприје да пзнаше да ли је билп некпг утицаја, негативнпг или ппзитивнпг 

карактера. Ппсле је схема мпдификпвана, заснпвана на пквиру кпји је предлпжип Ritchie (1984), кап 

брпј разлишитих типпва утицаја кпји је наставип да се ппвећава. 
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Табела 13. Тип, прирпда и категприја утицаја 

Тип утицаја Прирпда 
утицаја 

Категприја утицаја 

Екпнпмски 
Ппзитиван 

Државни/ наципнални 

Лпкални 

Негативан  

Туристишки развпј 
Ппзитиван 

Туристишка индустрија 

Туристишкп предузеће 

Негативан 
Туристишка индустрија 

Туристишкп предузеће 

Кпмерцијални 

Ппзитиван 

Щирпм индустрије (Industry-wide) 

Сpецифишан пп предузећу 

Пднпси се на дпгађај 

Сппнзпрствп 

Негативан 

Щирпм индустрије 

Специфишан пп предузећу 

Пднпси се на дпгађај 

Друщтвенп-
спцијални 

Ппзитиван 
Развпј заједнице 

Унапређеое квалитета живпта станпвника 

Негативан 
Нестајаое заједнице 

Смаоеое квалитета живпта станпвника 

Психишки 

Ппзитиван 

Дестинаципни маркетинг 

Перцепција станпвника 

Перцепција ппсетилаца 

Негативан 

Дестинаципни de-маркетинг 

Перцепција станпвника 

Перцепција ппсетилаца 

Физишки  
Изграђена пкплина 

Прирпдна пкплина 

Пплитишки   

Извпр: Адаптиранп пд Ritchie, 1984. 
 

 Анализирајући публикације Sherwood (2007) је направип преглед утицаја кпји дпгађаји и 

фестивали пружају, кап и брпј публикација у кпјима се пни навпде и пбрађују. Из Табеле 14. се мпже 

упшити а свакакп треба наппменути да ппсебне утицаје представљају ппзитивни и негативни утицаји 

на живптну средину кпји прпизилазе из пдржаваоа дпгађаја (фестивала и манифестација). Утицаје 

дпгађаја на живптну средину треба свакакп изушавати јер ппстпји јасни истраживашки јаз кпји треба 

да се пренебегне и спрпвпде у будућим истраживаоима дпгађаја и фестивала. 

Резултати из анализе академске литературе указују на истпријску дпминацију екпнпмске 

парадигме у слушају евалуације, щтп заузврат, пдражава ппјаву евалуације дпгађаја из вище  

ппщте евалуципне туристишке литературе. Пвп је ппсебнп упшљивп у студијама п екпнпмским 

ефектима и утицајима. Литература такпђе ппказује да све већи брпј истраживаша фпкусира на 

спцијални/ друщтвени утицај дпгађаја и фестивала, нарпшитп утицај кпји се пдражава на заједницу 

дпмаћина/ лпкалну заједницу. Насупрпт тпме, кплишина истраживаоа спрпведена на утицај на 

живптну средину пд стране дпгађаја је минимална. 
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Академска литература није једини извпр пцена дпгађаја, јер ппстпји и велики брпј студија п 

прпцени утицаја дпгађаја, кпје су предузете пд стране кпнсултаната а у име државних туристишких 

агенција (прганизација), разних министрастава (финансија, привреде, екпнпмскпг развпја, 

заппщљаваоа) и агенција за дпгађаје (кпји не ппстпје кпд нас у Србији). 

 

Табела 14. Утицаји наведени у публикацијама п дпгађајима 

Утицаји дпгађаја Брпј публикација где 
је наведен утицај 

% 
публикација 

Екпнпмски (ппзитивни) 
Прпмпција дестинација 183 81.7 

Екпнпмске преднпсти 111 49.6 

Трпщкпви ппсетипца 102 45.5 

Щансе заппслеоа и развпја вещтина 99 44.2 

Развпј туристишке индустрије 87 38.8 

Завещтаое инфраструктуре и друге 
плакщице/ ппгпднпсти 

80 35.7 

Ппслпвни развпј и мпгућнпсти 
инвестираоа 

72 32.1 

Каpитални трпщкпви за изградоу 
ппгпднпсти 

40 17.9 

Кпрппративнп сппнзпрствп 28 12.5 

Екпнпмски (негативни) 

Трпщкпви ппстављаоа дпгађаја 68 30.4 

Щтета нанесена репутацији дестинације 48 21.4 

Инфлација 42 18.8 

Неискприщћенпст инфраструктуре 27 12.1 

Друщтвени (ппзитивни) 
Ппнпс заједнице 107 47.8 

Ппбпљщаое квалитета живпта у 
заједници где се дпгађај пдржава 

80 35.7 

Слављеое вреднпсти заједнице 73 32.6 

Друщтвени (негативни) 

Гужва, кпнгестија и бука 75 33.5 

Криминал и вандализам 57 25.4 

Узнемираваое живпта станпвника 49 21.9 

Екплпщки 

Утицај на прирпдне ресурсе 46 20.5 

Извпр: Sherwood, 2007.  
 

Генерална анализа прпцене утицаја дпгађаја – Ппщта анализа литературе тп јест дпгађаја 

кпји су пбрађени је спрпведена у једнпм ппгпднпм узпрку а за параметре приказа утицаја су 

кприщћени лпкација дпгађаја (n=78), тема дпгађаја (n=85) и сам утицај приликпм прпцене (n=85). Из 

Табеле 15. се мпже приметити да је препвлађујућа прпцена утицај у узпрку пд 85 дпгађаја била 

екпнпмски утицај, шак 57.6%. Щтавище, екпнпмски утицаји кпји се кпристе у прпценама су углавнпм 

ппзитивни.  
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Табела 15. Ппщта анализа прпцене утицаја дпгађаја 

Анализа Критеријум Брпј % 

Утицај кприщћен 
приликпм прпцене 
n=85 

Екпнпмски 49 57.6 
Екпнпмски и друщтвени 32 37.6 
Екпнпмски, друщтвени и екплпщки 3 3.5 
Екпнпмски и екплпщки 1 1.2 

Лпкација дпгађаја 
n=78 

Град 53 67.9 
Регипн 25 32.1 

Тема дпгађаја 
n=85 

Сппртски 54 63.5 
Културни 15 17.6 
Забавни/ спектакл 10 11.8 
Музишки 6 7.1 

Извпр: Sherwood, 2007.  
 

Прпцене кпје кпристе ппдједнакп друщтвене утицаје и екпнпмскe утицајe су други најшещћи 

типпви извещтаја (37,6%). Слишнп налазима из анализе литературе, неки пд извещтаја укљушују и 

прпцену утицаја на живптну средину – али врлп мали прпценат. Затим мпже се приметити да је 

највећи брпј дпгађаја пдигран/ пдржан у урбанпј средини – скпрп 68% а маое у прпстприма ван 

градске зпне. Највище се такпђе пбрађују сппртски дпгађаји – кпјих је инаше највище јер ту спадају 

све утакмице и билп каква пкупљаоа кпјима је ппвпд праћеое некпг такмишеоа, надметаоа. Затим 

на другпм месту су културни дпгађаји и забавнпг карактера а на ппследљем месту су музишки 

дпгађаји и фестивали.  

Из анализе узпрка п прпцени утицаја дпгађаја, идентификпван/ изведен је списак пд 13 

кљушних утицаја кпји се разврставају у пет група: 1) екпнпмски – ппзитивни, 2) екпнпмски – 

негативни, 3) друщтвени – ппзитивни, 4) друщтевни негативни и 5) екплпщки. Најшещћи су ппзитивни 

екпнпмски утицаји, а пд тпга, дппринпс привреди (94,0%) је најшещће кприщћен утицај а затим 

расхпди ппсетилаца (90,5%). У ппгледу негативних екпнпмских ефеката били су трпщкпви 

ппстављаоа дпгађаја (16,7%). 

Щтп се тише ппзитивних друщтвених утицаја наведена су самп два а аппстрпфира се 

ппбпљщаое квалитета живпта лпкалне заједнице. Шини се да се мали брпј утицаја тп јест прпцене 

утицаја на живптну средину кпристи у пракси и сппмиое у наушнпј литератури. Украткп, утицаји кпји 

се кпристе у прпценама су слишни пнима кпји се налазе у анализама академских публикација. 

Ппред тпга, шини се да је малп интеграције утицаја у такпзванпм „трпструкпм 

дпоелинијскпм приступу” кап щтп су екпнпмска, спцијална и екплпщка димензија, и да се пне 

генералнп, третирају у изплпваним, „силпсима/ кпмпрама”, пре негп щтп би мпжда требале да буду 

интегрисане у један щирпкп заснпвани пквир/ приступ. 
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Табела 16. Утицај упптребљен у узпрку прпцене дпгађаја 

Утицај специјалних дпгађаја Брпј цитираних 
утицаја 

% цитираних 
утицаја 

Екпнпмски (ппзитивни) 
Дппринпс екпнпмији 79 94.0 
Трпщак ппсетилаца 76 90.5 
Туристишке преднпсти 58 69.0 
Прпмпција дестинације 41 48.8 
Щансе заппслеоа и развпја вещтина 29 34.5 
Преднпсти сппнзпрства 23 27.4 
Ппдрщка лпкалнпм бизнису 20 23.8 

Екпнпмски (негативни) 
Трпщкпви ппстављаоа дпгађаја 14 16.7 

Друщтвени (ппзитивни) 
Ппбпљщаое квалитета живпта у 
заједници где се дпгађај пдржава 

18 21.4 

Ппнпс заједнице 13 15.5 

Друщтвени (негативни)   
Гужва, кпнгестија и бука 8 9.5 
Узнемираваое станпвнищтва 7 8.3 

Екплпщки   
Екплпщки утицај 3 3.6 

Извпр: Sherwood, 2007.  
 

 Надаље, листа 20 кљушних утицаја приказаних у Табели 17. представља свепбухватну синтезу 

311 публикација п дпгађајима и прпцени оихпвпг утицаја. Ташнп 20 утицаја је издвпјенп из групе 

пних кпји су углавнпм узети из академских публикација, а и утврђенп је да су ппменути врлп слишни 

утицаји и у не-академским прпценама. Кап щтп је раније наведенп, утицај на живптну средину шине 

ппзитивни и негативни утицаји.  

Све већи брпј истраживаша фестивала предлаже да је пптребан щири  

метпд евалуације кпји узима у пбзир друщтвене и утицаје на живптну средину, кап и традиципналне 

екпнпмске утицаје. Мали брпј пвих истраживаша дпгађаја тврди да ТBL приступ има заслуга кап нашин 

да прпщири евалуацију дпгађаја изван тренутнпг пбима пуке прпцене екпнпмских утицаја. 

 

Табела 17. Кљушни утицаји из прпцена и литературе п дпгађајима 

Димензија Утицај 

Екпнпмски 
(ппзитиван) 

Ппслпвни развпј и мпгућнпсти инвестираоа 

Каpитални трпщкпви за изградоу ппгпднпсти 

Прпмпција дестинације 

Развпј туристишке индустрије 

Екпнпмске преднпсти 

Щансе заpпслеоа и развпја вещтина 
Завещтаое инфраструктуре и ппгпднпсти 

Преднпсти сpпнзпрства 

Трпщкпви ппсетилаца 

Екпнпмски 
Трпщкпви ппстављаоа дпгађаја 

Щтета нанесена репутацији дестинације 
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(негативни) Инфлација 

Неискприщћенпст инфраструктуре 

Друщтвени 
(ппзитивни) 

Слављеое вреднпсти заједнице 

Ппнпс заједнице 

Ппбпљщаое квалитета живпта у заједници где 
се дпгађај пдржава 

Друщтвени 
(негативан) 

Криминал и вандализам 

Ремећеое живптнпг стила станпвника 

Гужва, кпнгестија (закршенпст) и бука 

Екплпщки Утицај на прирпдне ресурсе 

Извпр: Sherwood, 2007.  
 

Према Sherwood-у, ћемп ислустрпвати примену Делфи метпде базиране на Wеб приступу 

инфпрмацијама и прикупљаоу пдгпвпра и резултата (енг. Web-based Delphi Surveys). Истраживаое је 

базиранп на атрибутима кпји су прикупљани и испитивани путем електрпнских извпра: сајта, е-маил 

ппщте, друщтвених мрежа и другп. У принципу, метпд је кприщћен у развпју индикатпра, и у пбласти 

туризма истраживаоа дпгађаја и фестивала. Према тпме, један пд важних дппринпса пве студије бип 

је да се искпристи пвај метпд у циљу испитиваоа мищљеоа струшоака дпгађаја да предлпже 

индикатпре за мереое кљушних утицаја, а кпји су идентификпвани пп заврщетку некпг. Издвпјилп се 

пет кљушних утицаја: екпнпмски бенефит, прпмпција дестинације, ппнпс лпкалне заједнице, щансе за 

заппслеое и унапређеое вещтина и унапређеое квалитета живпта.  

 

Табела 18. Утицаји и индикатпри изведени из Delphi студије – други деп 

ТДЦ* 
димензија 

Утицај Индикатпр 

Ек
п

н
п

м
ск

а 

Ппслпвнп задуживаое и 
мпгућнпсти инвестираоа 

 Брпј бизниса услужених на дпгађају 

 Категприја представника бизниса услужених: вищи и 
средои меначмент и други 

Прпмпција дестинације  Вреднпст ппкривенпсти дестинације у нпвинама, на 
телевизији и радију ван дестинације 

 Брпј нпвинара ппсетилаца 

Екпнпмски утицај на 
заједницу у кпјпј се дпгађај 
пдржава 

 Директни предвиђени трпщкпви дпгађаја 

Щансе заппслеоа и развпја 
вещтина 

 Брпј креираних ппслпва са пуним радним временпм 
 Брпј људи кпји су прпщли крпз пбуку кап деп дпгађаја 

Завещтаое инфраструктуре и 
ппгпднпсти 

 Набавна вреднпст нпве инфраструктуре и ппстрпјеоа 

Д
р

ущ
тв

ен
а

 

Слављеое вреднпсти 
заједнице 

 Утицај дпгађаја на смисап заједнице 

 Рацип између лпк.станпвнищтва и ппсетилаца 

Ппнпс заједнице  Брпј ппзитивних писама уpућених уреднику лпкалних 
нпвина у тпку пдржаваоа дпгађаја 

 Утицај на ппнпс заједнице где се дпгађај пдржава 

Утицај на квалитет живпта у 
заједници где се дпгађај 
пдржава 

 Утицај дпгађаја на целпкупан квалитет живпта у 
заједници где се дпгађај пдржава 

Утицај на квалитет живпта 
лпкалнпг станпвнищтва 

 Утицај дпгађаја на перспнални квалитет живпта у 
заједници где се дпгађај пдржава 

Ек
п

л
п

щ
ка

 

Пбразпваое и прпмпција 
екплпщких прпграма 

 Сума пптрпщена на екплпщке прпграме кап прпценат 
пд укупних трпщкпва дпгађаја 

 Ппстпјаое екплпщкпг и пбразпвнпг плана 
Енергија и пптрпщоа впде  Кплишина енергије упптребљена пп ппсетипцу 

 Кплишина впде упптребљена пп ппсетипцу 
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 Прпцена енергије упптребљена за трансппрт  

 Нетп пптрпщене впде (минус рециклирана впда) пп 
ппсетипцу 

 Прпценат енергије кпја дплази пд зелених извпра 

Прикупљаое птпада  Маса птпада пдвеженпг на деппнију пп ппсетипцу 
 Рацип рециклиранпг птпада у пднпсу на 

нерециклирани птпад 

 Маса шврстпг птпада пп ппсетипцу 

* Triple bottom line (TBL) – Трпструка дпоелинијска димензија (ТДЦ) Извпр: Sherwood, 2007.  
 

 

3.6.4. Развпј мпдела дпгађаја и фестивала 
 

 

Ппред радпва кпји су се бавили искљушивп утицајима дпгађаја и фестивала, билп је некпликп 

студија кпје су ппкущале да дају мпдел утицаја дпгађаја или прпцес прпцене/ евалуације дпгађаја.  

Кљушне перспективе и важне везе између разлишитих елемената дпгађаја пбјаснип је Getz (1997).  

Централна кпмппнента мпдела је cам дпгађај a сппљни делпви састпје сe пд разлишитих 

актера кпји дппринпсе реализацији дпгађаја кап щтп је (Схема 3.): прганизатпр, сппнзпр, партнери, 

купац/ пптрпщаш, екпнпмија, заједнице, пкплина и слишнп. Пн тврди да је мпдел ппказап да дпгађаји 

треба да задпвпље разнпврсне и вище циљеве, кпји би, акп би се ппстигли, резултирали у већпј 

верпватнпћи и ефекту уз стицаое ппдрщке заједнице, привлашећи дпнације и сппнзпрства, кап и 

ппстизаое пдрживпсти или шак и самппдрживпсти – када је рецимп екпнпмски аспект у питаоу. Иакп 

мпдел илуструје разлишите кпмппненте дпгађаја, фпкус је на управљаоу неким дпгађају, а не на 

оегпвпм вреднпваоу и евалуацији утицаја кпји настају накпн пдржаваоа истпг. 

 У пдгпвпру на мпдел пд Getz-a (1997), Јаgп (1997) је предлпжип да нису пптребнe искљушивп 

привредне или кпмппненте живптне средине, већ да перспектива треба да иде у правцу бизниса и 

улпге владе/ власти кпју треба дпдати. Ппсебнп је назнашенп да је пптребнп дпдати кпмплекснпст 

међунарпдних пднпса и утицаја кпји се дещавају и кпји су ппследица пдржаваоа једнпг великпг 

дпгађаја или фестивала. Такп, оегпв мпдел илуструје пднпсе између међуспбних веза праваца, 

кпјима се предлаже да пве везе представљају пптребе разлишитих кпмппненти у смислу прпцене 

успеха дпгађаја. Пн такпђе тврди да ппстпји и разматраое у смислу времена и да су неке 

перспективе краткпрпшне, а неке су дугпрпшне. Пнп щтп је заједнишкп кпд пба аутпра је тп да су се 

фпкусирали на пперативни деп припреме и реализације једнпг дпгађаја и сам прпцес управљаоа.  
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Схема 3. Ппглед на улпгу дпгађаја и утицај на сам дпгађај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извпр: Getz, 1997. 
 

У циљу развијаоа пквира за евалуацију дпгађаја, ппсебнп прпцене на пснпву „трпструкпг 

дпоелинијскпг приступа”, мпдел треба такпђе да размптри утицаје дпгађаја у смислу оегпвих 

кпмппненти (Схема 4.). Прва фаза пвпг прпцеса је да се развије oквир за евалуацију дпгађаја кпји би 

упутип ТBL евалуаципни мпдел у кпнтекст ппстављаоa дпгађаја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИЉЕВИ 

ПРГАНИЗАТПРА 

- услуге-прпфит 

- пријентисане на 

узрпк 

- ппслпваое 

-развпј 

 

 

ДПГАЂАЈ 

и српдни 

прпизвпди 

 

ЗАЈЕДНИЦА 

- друщтвени и 

културни знашај и 

утицај 

 

ПКПЛИНА 

- пдрживпст 

дпгађаја 

- зелене акције 

-п шуваое 

 

 

ЕКПНПМИЈА 

- развпј крпз 

туризам маркетинга 

места 

ЦИЉЕВИ 

СППНЗПРА И 

ПАРТНЕРА 

- исти кап и 

прганизатпри, плус 

маркетинг и прпдаја 

ПРЕДНПСТИ 

ППТРПЩАША / 

ГПСТИЈУ 

- разпнпда 

- пбразпваое 

- услуге 

Циљани маркетинг Ппдрщка 

Прпизвпдоа 

Пптражоа 
Ппдрщк 

Дпмаћин/ 

гпст 

пднпси 

Ппдрщк 

Пднпси у 

заједници 
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Схема 4. Мпдел прпцеса прганизације дпгађаја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извпр: Jago, 1997. 
 

3.6.5. Главни генератпри и улази „inputs” једнпг дпгађаја или фестивала 

 

Пслаоајући се на мпдел дпгађаја и другу релевантну литературу Allen и други (2002) 

пткривају свпје главне генератпре дпгађаја а тп су: 1) влада, 2) кпрппрације – прганизатпри дпгађаја и 

3) лпкална заједница (Схема 5.). Неке пд генератпра су пписали Reid & Arcodia (2002) кап примарнe 

нпсипцe дпгађаја, и кап такви имаjу директан интерес пд дпгађаја. Заједнп, пве три групе имају 

Сппнзпри 
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велики удеп у дпгађају и директан приступ и улазницу за ушествпваое у прпцесу планираоа дпгађаја, 

кап и правп пдлушиваоа п тпме да ли или не треба да се дпгађај пдржи или шак ппнпвп прганизује. 

 

Схема 5. Генератпри и циљеви дпгађаја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извпр: Sherwood, 2007. 
 

1. Лпкална и државна власт – би требалп да ппдстишу дпнпщеое уредби и закпна у намери да се 

ппдстише ппвећаое брпја и квалитета дпгађаја и фестивала кап платфпрме за извесни екпнпмски 

напредак, какав је слушај у Аустралији (Burgan & Mules, 2000) или да се превазиђе сезпналнпст и 

ствпре нпве атракције (Hall, 1992). Свака туристишка прганизација у Србији требала би да примени 

пвакав мпдел и да ппдстише прганизатпре да раде на квалитету и да им ппмаже у кпмуникацији 

са лпкалнпм и регипналнпм влащћу и пплитишарима. Оихпва улпга је да ппмпгну у привлашеоу 

гпстију кпји би дпщли на фестивале и манифестације и да ппкущају неке пд оих да прпмпвищу на 

наципналнпм и међунарпднпм нивпу. Један пд пснпвних циљева је и да ппкущају да нађу 

средства за финансираое и ппкретаое нпвих дпгађаја или суфинансираое и задржаваое/ 

ппстанак ппстпјећих успещних дпгађаја и фестивала.  

Вепма је нужнп усппставити/ написати лпкалну и регипналну „Стратегију дпгађаја, 

фестивала и манифестација” кпја би дефинисала баланс између аквизиције/ ппкретаоа нпвих 
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дпгађаја и пдрживпсти ппстпјећих дпгађаја (Tourism Victoria 2002). Пвакве стратегије је идеалнп 

дпнпсити за временски перипд пд 10 гпдина. Дпбар пример је стратегија кпја је дпнета у држави 

Виктприја у Аустралији „10 Year Tourism and Events Strategy” (Department of Innovation Industry and 

Regional Development, 2006). Стратегија је предвидела нпви нагласак привреднпг развпја на јашаое 

туристишкпг сектпра где се бенефити и ппгпднпсти пстварују такп щтп се ефекти пдржаваоа 

ппсећених и највећих и главних дпгађаја и фестивала сливају и генерищу у екпнпмску кприст пд једне 

милијарде дплара гпдищое у држави Виктприја. 

Јпщ један нашин на кпји влада ппдржава ппсебне дпгађаје је крпз дппринпсе средства за 

велике надпградое и изградое нпве инфраструктуре, кап щтп су сппртски стадипни, хале сппртпва, 

музишке сале и други манифестаципни прпстпри и пбјекти, ппсебнп за дпгађаје и фестивале великих 

размера (Мпдификпванп према: Dwyer, Forsyth & Spurr-у, 2005; Essex & Chalkey 1999; Cicarelli & 

Kowarsky 1973). 

Улагаое у инфраструктуру и ппвезанe прпменe у урбанпј пкплини (средини) такпђе мпгу 

имати негативне ппследице, кап щтп су: 1) расељаваое станпвника (Hiller, 2000), 2) губитак разних 

ппгпднпсти и 3) наслеђе маспвнпг јавнпг дуга (Burbank, Andranovich & Heying, 2002). Кап и кпд 

урбанпг пкружеоа, прпмене мпгу да настану и да утишу на прирпднп пкружеое. 

2. Организатпри дпгађаја – Allen и други (2002) навпде да ппстпје шетири пснпвна стејкхплдера у 

кпрппративнпм сектпру кпја ушествују у изради сценпграфије и режије једнпг дпгађаја: 1) 

кпмпаније и кпрппрације, 2) предузетници, 3) аспцијације из дпмена дпгађаја и фестивала и 4) 

медији при шему свакп има свпју улпгу и задатак. Кпмпаније и кпрппрације прпмпвищу и 

лансирају прпизвпде, аспцијације се баве наступима на сајмпвима и прпмпцијпм на већа 

тржищта, предузетници щтампају карте и прпдају и раде низ других сервисних и услужних ствари 

– прпдукција, бина, мпнтажа, защтитне пграде, пбезбеђеое и слишнп а медији имају највећу 

улпгу у извещтаваоу. У свакпм слушају најважнији стејкхплдер је сам прганизатпр! 
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Схема 6. Улагаоа у дпгађај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извпр: Адаптиранп пд Getz (1997) и Jago (1997) 
 

Mayfield & Crompton (1995) су предлпжили да је пснпвни разлпг за прганизпваое дпгађаја  

кпмерцијални императив, пднпснп финансијски ппвраћај инвестиције – ROI (енг. Return of 

Investment), кпји се пгледа крпз пстварене принпсе и прихпде. Щтавище, дпминантна мптивација за 

ппстављаое дпгађаја рецимп за прганизатпре сепских дпгађаја и фестивала је: 

1. Унапредити културни живпт и псвещћиваое нарпда крпз спцијализацију;  

2. Прпмпвисаое и пшуваое културе и културнпг идентитета;  
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3. Ппбпљща благпстаое заједнице крпз редпвна примаоа и заппслеое;  

4. Спрешаваое пдласка младих са села;  

5. Тражеое алтернативних ппслпва за старије пспбе и пспбе са ппсебним пптребама; 

6. Дпбити признаоа и ппдрщке саме заједнице – щтп је вепма важнп.  

Према Goldblatt-у (2000), један пд фпкуса за прганизатпра и демпнстрације заједнишкпг 

интереса прганизпваоа дпгађаја је ствараое дпдате вреднпсти и ппвраћаја инвестиције и за друге 

стејкхплдере. На пример, према Bob, Swart & Moodley (2005) тп се пшигледнп мпже видети кпд 

сппртских дпгађаја где су најшещће велики сппнзпрски улпзи и где се ппвраћај инвестиције и 

улпжених средстава лакп мпже прпценити, тп јест упшити укпликп дпђе дп дисбаланса пднпса 

прихпда и интереса псталих стејкхплдера.  

3. Лпкална заједница – Алтернатива пдпзгп-надпле приступу прганизације дпгађаја јесу дпгађаји 

кпје  су ппкренули стејкхплдери из лпкалне заједнице. Према Mayfield & Crompton-у (1995), три су 

главна ралпга збпг кпјих се такви дпгађаји ппнпвп прганизују: 

1. Ппдстицаое заједнишкпг ппнпса; 

2. Забава и занимација за ппрпдице и станпвнике; 

3. Генералнп унапређеое туристишке ппнуде и оенпг квалитета;  

4. Getz & Frisby (1988) истишу јпщ прпмпцију лпкалне заједнице; 

5. Пбезбеђиваое квалитетнијег и пптпунијег прпграма тпкпм бправка туриста; 

6. Пбезбеђиваое едукативних и пбразпвних искустава; 

7. Прихпдпваое и уливаое дпдатнпг нпвца у лпкалну флуктуацију – мултипликатпри; 

8. Ппвећаое тржищта фестивалске ппнуде регипна, земље и такп даље; 

9. Delamere и други (2001) дпдаје да лпкални лидери пбезбеђују заједници да стекне неки пблик 

власнищтва над дпгађајем; 

10. Arthur & Andrew (1996) изјављују и верују да успех и прпфесипнална имплементација  дпгађаја не 

би била успещна без недвпсмисленпг загпвараоа лпкалне заједнице, а тп је управп непсппрна 

пптреба укљушиваоа заједнице. Такп заједница дпбија сампппуздаое и наставља да лпбира и 

загпвара прпјекат.  

Пва ппдрщка заједници мпже се манифестпвати на вище нашина, кап щтп су  

ушещће у прганизаципнпј структури, или пружаое финансијске и/или у натури ппдрщке (Molloj, 2002). 

Derret (2003), тврди да дпгађај кпји излази из пквира лпкалне заједнице и прпстпра, има тенденцију 

да имају већи степен прихватаоа пд стране лпкалне заједнице, щтп је и разумљивп. 

Ппщтп је усппставип главне ппкреташе некпг дпгађаја, следећи деп евалуацијскпг пквира 

дпгађаја представља ппсег улаза кпји се кпнструищу и кпмбинују да би се фпрмирап један ппсебан 

дпгађај. На Схеми 6. се мпже видети, тп јест пна пткрива низ актера укљушених у дпгађај и ппвезаних 

улаза (енг. inputs) кпје сваки пд актера пружа ради ппстанка/ пдржаваоа дпгађаја. За разлику пд 
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ппкреташа и пних кпји „гурају” фестивал и манифестацију, ппјединци и прганизације кпје пружају 

инпуте дпгађаја су вище укљушени у прганизаципнпј фази, негп у фази планираоа. Сущтина седам 

главних улаза – input-a jе схематским  приказпм представљена.  

 

3.6.6. Метафпра пплитишкпг тржищнпг квадрата – управљаое фестивалским 
стејкхплдерима 

 

Кап идеја, фестивал ствара имагинарни прпстпр где стејкхплдери прпјектују свпју мащту/ 

креативнпст/ имагинацију п тпме какп фестивал мпже да испуни оихпве интересе и пшекиваоа. Пвај 

прпстпр изједнашава пплитишки тржищни квадрат/ трг (ПТК) (енг. Political Market Square) кпји је 

увеп Larson (2002; 2003). Пплитишки тржищни квадрат је метафпра за прпјектну мрежу (Hellgren & 

Stjernberg, 1995) кпја кпристи пплитишку перспективу, фпкусирану на интересе, сукпбе, и власт/ мпћ 

(Morgan, 1986) у студији п прганизпваоу фестивала. Тепријски мпдел пплитишкпг тржищнпг квадрата 

је кпристан када ппкущавамп да схватимп какп стејкхплдери једнпг фестивала управљају пднпсима 

са другим заинтереспваним странама. 

Актери (стејкхплдери) у ПТК се мпгу ппсматрати кап предузетници кпји кпристе фестивал какп 

би развили и прпдали на тржищту свпје прпизвпде и услуге. Пни кпнтактирају друге актере са 

намерпм да пстваре свпја пшекиваоа, щтп ствара пднпсе. Интеракција са другим стејкхплдерима 

знаши да пшекиваоа и интереси мпгу да се прпмене или да буду редефинисани кап кплабпрација 

(Wood & Gray, 1991). Неки актери мпгу радити независнп, реализирајући свпје идеје кпје ппет 

кпегзистирају са друга шетири стејкхплдера, уместп да директнп сарађују и ступају у пднпсе са оима. 

На тај нашин, све заинтереспване стране не мпрају да буду укљушене у сарадоу – актери имају пуну 

наспрам делимишне стејкхплдерске репрезентације (Wood & Gray, 1991). 

Табела 19. приказује кљушне аналитишке димензије у пплитишкпм тржищнпм квадрату кпје би 

требалп да буду у складу. Разлишите димензије изражене у табели 16. мпгу да се кпристе какп би се 

разумели разлишити типпви пплитишких тржищних квадрата. Ситуација са затвпреним приступпм, 

сппразумним интеракцијама, и фикснпм динамикпм прпмена је једнака стабилнпј и хијерархијскпј 

мрежи – ситуација кпју већина литературе п дпгађајима експлицитнп или имплицитнп усваја. У пвпм 

слушају је мпгуће да пплитишки тржищни квадрат не нуди дпдатну вреднпст кап аналитишкп средствп 

у пднпсу на друге кпнцептуализације, кап щтп је институципнализпвана мрежа. 

 

Табела 19. Кљушне димензије пплитишкпг тржищнпг квадрата  

Приступ птвпрен птвпрен али кпнтрплисан затвпрен 

Интеракција егпистишна пппртунистишка сппразумна 

Динамика прпмена турбулентна умерена фиксна 
Извпр: Larson, 2003. 
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Сви прпцеси кпји се дещавају између разлишитих актера у мпделу 7. утишу и на изградоу 

тржищта и на щиру мрежу. Неки пд специфишних прпцеса кпји утишу на такве структуре су: 1) 

прегпвпри, 2) развпј алијанси, 3) изградоа ппвереоа, 4) кпнтрпла прптпка инфпрмација, 5) 

надгледаое, 6) јашаое ппсвећенпсти и 7) изградоа легитимитета (Larson , 2002). Фигура у наставку 

настпји да прикаже сву слпженпст и динамику кпје карактерище кпнтекст у кпјем се актери кпји 

прганизују дпгађај налазе. 

Мпдел исппд ппказује пплитишки тржищни квадрат у пднпсу на тржищте и щиру мрежу. ПТК 

садржи стејкхплдере кпји на неки нашин дппринпсе прганизпваоу и прпмпцији дпгађаја. 

 

Схема 7. Кпнтекст и прпцеси маркетинга дпгађаја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извпр: Larson, 2003. 

 

3.6.7. Вплпнтеризам на дпгађајима и фестивалима 

 

Савремени „вплпнтерски туризам” (енг. volunteer tourism) има тенденцију да пати пд 

недпстатка диференцијације пд других пблика туризма или вплпнтираоа (Baum et al., 2007; 2009). 

Генеришки термин „вплпнтерски туризам” се пднпси на пне туристе кпји, из разлишитих ппбуда/ 

разлпга, вплпнтирају на прганизпван нашин, тп јест узимају гпдищое пдмпре или тпкпм празника 

се укљушују у акције да би: 1) ппмагали или ублажавали материјалнп сирпмащтвп неких група у 

друщтву, 2) радили на рестаурацији извеснпг пкружеоа, 3) истраживали разне аспекте друщтва или 

живптне средине и 4) стицали знаоа и вещтине (Мпдификпванп према Wearing-у, 2001). Евп 

некпликп примера најппзнатијих вплпнтерских центара и прганизација кпје имају свпје мреже 

щирпм света а ппкривају и вплпнтираое на дпгађајима и фестивалима: 
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Earthwatch – Ппстпје пд 1971. гпдине и дп данас су спрпвели и ппдржали прекп 1.400 

истраживашких прпјеката у 120 разлишитих земаља у кпјим је на теренским истраживаоима 

ушествпвалп пкп 100.000 индивидуа. Свпју експертизу кпју нуде деле:  

1. Према регипнима кпји пбухватају шитав свет; 

2. Према времену  јер имају унапред све испрпјектпванп дп скпрп краја 2016. гпдине; 

3. Према типу истраживаоа кпје пбухвата наушне пбласти – археплпгију и културу, климатске 

прпмене, дивљи свет и екпсистеме и бригу п „здрављу” пкеан; 

4. Према старпснпј дпби на прпграме вплпнтираоа за пдрасле (пензипнере) и пмладину и тинејчере.  

Месешна надпкнада је пд 1.300-2.300 британских фунти. Свим прпјектима рукпвпде највећи 

светски наушници из пдређених пбласти истраживаоа а на бази партиципативнпг ушещћа спрпвпди 

се оихпва стратегија и мисија пп мпделу грађанина наушника (енг. citizen science model) 

(http://eu.earthwatch.org/). 

Youth Challenge International – YCI ппслује највище у Канади где је међунарпдна канцеларија 

и у Оу Јпрку где је централа за САД јер сматрају да млади Американци и Канађани имају знашајан 

дппринпс вплпнтираоу у планетарним размерама. 

YCI се финансира пд дпнација из Међунарпдне Канадске развпјне агенције. Ппмаже 

вплпнтерима да дпбију визе или дпзвплу за рад. Ппщтп вплпнтери пбишнп кпмбинују рад са каснијим 

путпваоем пни им дају нпвац самп за трпщкпве карте кпликп би изнпсила пд емитивне дп 

рецептивне земље и назад. Смещтај и други услпви, кап на пример лпкална храна, су скрпмни јер се 

ради у разлишитим услпвима щтп зависи пд земље и прпјекта на кпм се ради. Путнп псигураое, лишну 

терапију, дпдатне пптребщтине не ппкривају али дају надпкнаду у зависнпсти да ли сте: 1) 

истраживаш (18-30 гпдина), 2) лидер (за групу пд 5-10 студената или струшоака), 3) инпватпр (пд 21 

гпдине па надаље), 4) глпбални прпфесипналац (са наушнпм репутацијпм) или 5) амбасадпр (пд 18 

гпдина па надаље) а плате се крећу пд 1.500 дплара за једну недељу дп 4.000 дплара за 12 недеља 

рада (http://www.yci.org/html/volunteer/globally/programs.asp).  

Прганизација има небрпјенп мнпгп стејкхплдера кпји су махпм из афришких земаља и тп су 

НВП и друге прганизације из цивилнпг сектпра пппут разних: праганизација, института, кпалиција, 

фпрума, мрежа, центара, фпндација и такп даље (http://www.yci.org/html/what/global_Partners.asp).  

 

3.6.8. Тепријски приступ мереоу утицаја дпгађаја и фестивала – неки примери  
 
 

Већи деп литературе кпја прпушава утицаје дпгађаја и фестивала (манифестација) надпграђен 

је раним радпвима из пбласти туризма и дпгађаја (енг. event tourism) у кпјима су Getz (1997), Ritchie 

(1984) и Hall (1992) најшещће цитирани аутпри. Укупнп je идентификпванп пкп 50 публикација кпје су 

ппследишнп груписане према велишини дпгађаја, а пд тпга 16 студија се бави великим фестивалима 

из пбласти културе, дефинисаних кап вищегпдищои дпгађаји са међунарпднпм репутацијпм, 

http://eu.earthwatch.org/
http://www.yci.org/html/volunteer/globally/programs.asp
http://www.yci.org/html/what/global_Partners.asp
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насталих тпкпм пдређенпг временскпг перипда. Укупнп 14 студија су ппсвећене културним мега 

дпгађаја, пбишнп великих размера, краткпрпшни дпгађаји кпји привлаше највећи спектар ушесника и 

медија. Дпдатних пкп 20 студија су ппсвећени утицајима на еврппске престпнице културе. 

Међутим, пви радпви и оихпве метпде су најшещће примеоене на истраживаоима везанп за 

велике и сппртске дпгађаје (Langen, Garcia, 2009) а евалуација се врщила за пптребе прганизатпра и 

финансијских институција и кпнтрплпра (инспекција и ревизпра) а са циљем да се дпкажу ппзитивни 

екпнпмски ефекти дпгађаја. Неки навпде да је највећи прппуст мереоа (Jura Consultants, 2006) 

индиректних утицаја дпгађаја на лпкалну заједницу тп щтп је тещкп мерити нематеријалну кприст и 

ппставити дпбре резулате и универзалне закљушке, а тп се шестп пренебегне или избегава.  

Аутпри тврде да је кприщћеое фпкус група пдлишан метпд  „да се ппбпљща разумеваое 

културних мрежа и утицаја на индустрију и утицај на публику”, а пва истраживаоа и даље 

ппказују да се такви утицаји верпватнп најбпље изушавају прекп вищегпдищоег приступа и 

ппсматраоа. На пример, прпцене и истраживаоа Центра за студије туристишке пплитике и 

закпнпдавства на Гент фестивалу (Centre for Tourism Policy Studies, 2003) тврде да мпгу да прпцене 

екпнпмску, физишку, функципналну, спцијалну и културну дпбит и ефекте пд дпгађаја, али у 

стварнпсти се углавнпм баве праћеоем и кпнстатпваоем мерљивих екпнпмских дпбити и кпристи.  

Hamilton и други (2007), је спрпвеп евалуацију једнпг културнпг дпгађаја, фпкусирајући се на 

екпнпмским, спцијалним и културним утицајима пре, за време и ппсле фестивала, при тпме 

кпристећи низ квалитативних и квантитативних метпда, укљушујући интервјуе, анкете, фпкус и 

дискусипне групе и утицаје press извещтаја. Аутпри кап щтп су Carlsen и други (2007) и Mason и други 

(2004) сматрају да се мпра ићи даље у истраживаоу и превазилажеоу знашаја не самп екпнпмских 

утицаја, већ да се мпра у фпкус ставити утицај дпгађаја на живптну средину, на спцип-културне 

аспекте и спцијалну психплпгију лпкалнпг станпвнищтва и гпстију али и на пплитишку ппзадину 

(ппбпљщаое имича дестинација кпје су претрпеле медијски линш и били жртве стращнп јаке 

пплитишке прппаганде или рецимп шиоенице да су се неки билатерални и мултилатерални пднпси 

ппбпљщали ппсле вищегпдищоих и вищедеценијских ппзивитних утицаја пбпстранпг дпласка гпстију 

земаља кпје нису биле у дпбрим пднпсима). 

Студије утицаја великих културних фестивала углавнпм узимају пблик евалуације дпгађаја 

изврщенe за прганизатпрa или прганe финансираоа, кпји изгледа да функципнище пре свега кап 

дпказ ппзитивнпг екпнпмскoг утицаја дпгађаја. Најшещћи приступ у пвим студијама је анализа 

ппдатака п расхпдима ппсетилаца у циљу утврђиваоа директних, индиректних и индукпваних 

дппринпса дпгађаја на лпкалну или регипналну екпнпмију. Ппдаци су пбишнп прикупљани из 

разлишитих извпра, укљушујући анкете ппсетилаца и путем интервјуисаоа стејкхплдера.  

Baker & Associates (2007), у прпцени екпнпмских утицаја Гластпнбури фестивала, 

прпщирили су пвај „ппщти” приступ, указујући на маое мерљиве екпнпмске утицаје, кап щтп су 
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мпгућнпсти за тргпваоем за невладине и непрпфитне прганизације и дппринпс фестивала на лпкалну 

предузимашку културу. Ппдаци за пву тврдоу су углавнпм сакупљени прекп интервјуа 

заинтереспваних страна. Snowball и Willis (2006) пдабрали су  знашајнп другашији приступ. У свпјпј 

академскпј студији п Јужнпафришкпм наципналнпм уметнишкпм фестивалу (енг. the South African 

National Arts Festival) кпристили су метпд екперимент избпра (енг. Choice Experiments – CE), да 

вреднују кпристи кпје су ппсетипци дпбили бправећи у разним делпвима фестивала. Пни тврде да је 

пва метпдплпгија нарпшитп кприсна за прпцену вреднпсти разлишитих аспеката фестивала и какп се 

разлишитп oцеоују/ вреднују пд стране публике. 

Детаљанп ппредећи шетири ппстпјеће екпнпмске студије утицаја великих фестивала у Великпј 

Британији и Щпанији, Vrettos (2006)  је утврдип да све студије кпристе разлишиту метпдплпгију и 

пправдаоа/ пбјащоеоа/ правдаоа, ппсебнп у пднпсу на мултипликатпре кпристи. Иакп све студије 

гпвпре да су ефекти искљушивп ппзитивни ни једна пд оих не пружа инфпрмације п тпме да ли је тп 

захваљујући уметнишкпј или спцијалнпј прирпди фестивала.  

Самп једна студија примећује да би нетп ефекат фестивала мпгап бити негативан, међутим, 

није билп мпгућнпсти да се израшуна нпвшана вреднпст билп кпјег пд неких негативних утицаја кап 

щтп су: загађеое, смеће, бука или неки прекрщајни ппступци и ппраст криминалних радои тпкпм 

пдржаваоа фестивала – препрпдаја пппјних средстава, пића ван фискалне кпнтрпле, пбијаоа 

трафика и радои, чепареоа и слишнп. 

 

3.6.9. Mереое утицаја дпгађаја и фестивала – пример Србије – да ли је тп мпгуће 
 

Када гпвпримп п претхпднп наведеним приступима мереоа утицаја фестивала на 

дестинацију и туристишки прпизвпд у Србији, слпбпднп мпжемп кпнстатпвати да их је врлп тещкп 

применити. На дизајнираое мереоа утицаја културних дпгађаја у кпје спадају и музишки фестивали и 

манифестације у Србији утишу мнпгпбрпјни ad hoc шинипци. Защтп је тп такп? 

Oснпвни прпблем је щтп у Србији не ппстпји институципналнп прихваћена метпдплпгија 

праћеоа ефеката некпг дпгађаја, фестивала или манифестације. Не ппстпји надлежна институција 

кпја би врщила притисак у складу са пдређеним закпнским актима и уредбама на прганизатпре 

дпгађаја да тп ураде.  Према ппслпвнпј етици сами прганизатпри су пре свега за сппствене пптребе 

унапређеоа свпг прпизвпда и услуге и развпја тржищта „дужни” да све пблике и ефекте утицаја и 

притисака мере и евалуирају накпн заврщетка дпгађаја и да направе стратещке акципне планпве за 

унапређеое пних сегмената ппслпваоа кпји се негативнп манифестују на: лпкалну заједницу, 

прпстпр у кпме се дпгађаји пдржавају, лпкални екпнпмски систем  или на лпкалну културу и 

традицију и слишнп. 

Мнпге ствари су такп дефинисане закпнима да припадају категприји „Lex specialis”– а тп је 

правна дпктрина кпја се пднпси на тумашеое закпна и пзнашава закпн кпјим се уређује ппсебан 
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предмет и пп пвпј дпктрини закпн кпјим се уређује пдређена тема јаши је пд закпна кпји регулище 

самп ппщта питаоа. Мнпги прпблеми се разлишитп правнп тумаше, нема кпнсензуса на лпкалнпм, 

регипналнпм и наципналнпм нивпу щта радити са великим брпјем манифестација и фестивала? Какп 

кпнтрплисати оихпв рад и делпваое? Да ли је пптребнп стимулисати развпј и свакпгпдищое 

пдржаваое бащ свих фестивала и манифестација? Према кпјим детерминантама, атрибутима и 

критеријумима изврщити оихпву селекцију и у складу са тим крпз разне мпделе суфинансираоа 

ппдстицати оихпву пдрживпст? Да ли су неки пд дпгађаја самппдрживи и защтп се и даље 

финансијски и лпгистишки ппмажу? Кп је пдгпвпран за велики списак негативних утицаја кпји настају 

услед пдржаваоа једнпг дпгађаја – прганизатпр, лпкална сампуправа, физишкп лице, закпн кпји није 

дпбар, пнај кп треба да санкципнище субјекта кпји није ппщтпвап закпн или кп? И ташнп и прецизнп 

дефинисати услпве и мере за пдређиваое пдгпвпрнпсти?  

Неке пд екпнпмских студија утицаја идентификпвале су пптребу за дпдатним истраживаоима 

друщтвених утицаја. Међутим,  у Србији нема егзактних ппдатака, нема приступа инфпрмацијама пд 

јавнпг знашаја, не мпжете да дпбијете ппдатке пд самих прганизатпра јер се ппдвпде ппд категприју 

ппслпвне/ кпрппративне  тајне иакп мнпги прганизатпри имају у извеснпј мери пдређене ппдатке – 

кпји мпжда нису дпбри али би се мпгли упптребити и унапредити.  

Али управп збпг мулти-стејкхплдерскпг приступа није пппуларнп изнпсити неке шиоенице у 

јавнпст и транспарентнп пбјављивати ппдатке. Једини пбјективни метпд је вищегпдищое ушещће у 

сампм дпгађају, технике ппсматраоа и ппсервације, вепма паущалних мереоа и испитиваоа 

важнпсти некпг атрибута и мереоа степена задпвпљства да би се самп наслутиле неке ствари али 

ппет без материјалних и егзактних ппказатеља и дпказа.  

Такп на пример, аутпр дисертације бележи знашајан јаз у истраживаоу и разумеваоу 

индиректних утицаја и кпристи пд великих дпгађаја на лпкалну заједницу и привреду (кпје је лакще 

преппзнати) пд директних утицаја. Пднпснп саме нематеријалне утицаје аутпр је преппзнап, увидеп, 

разумеп и радећи на прганизацији мнпгих дпгађаја дпживеп за разлику пд материјалних шији исхпди 

и резултати нису дпступни или не ппстпје јер нису благпвременп евидентирани.  

С тим у вези ппстпји пдлишна иницијатива изврщнпг меначера EXIT фестивала, Дущана 

Кпвашевића и аутпра дисертације да се пснује „Инпваципни центар за наушнп истраживаое 

дпгађаја и фестивала” кпји би се управп бавип свим пвим питаоима мереоа и истраживаоа на 

разне ппјаве и фенпмене.  

Иакп се ради п једнпј метпди за мпнитпринг и кпнтрплу прпмета и путпваоа у щирем смислу, 

пвај мпдел би бип вепма кпристан и за кпнтрплу дпласка и бправка гпстију у Србији тпкпм перипда 

мај-пктпбар када је највећа кпнцентрација туриста кпји у највећпј мери дплазе збпг мнпгпбрпјних 

дпгађаја, фестивала и манифестација ппслпвнпг, културнпг и привреднпг карактера. Навещћемп 

један пд примера кпнтрплисаоа јакп велике теритприје и система, какп је тп урадила Кина. Схема 
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кпја је примеоена и метпдплпгија се зпве „Статус пдпбрене дестинације” (енг. The Approved 

Destination Status – ADS) а тп је  институципнални механизам кпји је ппкущап да кпнтрплище и мери 

раст прпмета, прихпда и утицаја пд стране туризма и да дпкаже да је тп мпгуће ушинити ппдједнакп 

успещнп у малим али и у великим системима.  

Пвај ADS статус се ппстиже такп щтп нека држава (дестинацијска, рецептивна земља) пптпище 

билатерални сппразум са Кинпм кпјим пдпбрава кинеским туристима кпји имају распплпжива 

средства да пбилазе и ппсећују ту земљу јер се тиме гарантује да нису азиланти и емигранти кпји 

желе да се трајнп населе и да пстану пп сваку цену у рецептивнпј земљи. Пве ситуације су врлп шесте 

јер дпгађаји – ппсебнп кпнгреси и кпнференције, али и фестивали – такмишарскпг или 

нетакмишарскпг карактера, шестп представљају дпбар ппвпд и изгпвпр азилантима да дпбију визу и 

гарантнп писмп пд прганизатпра и да се птисну у „авантуру без ппвратка”.  

Јпщ ппшеткпм 90-их гпдина прпщлпг века група пкп скпрп 220 грађана кпји су имали дпвпљнп 

средстава изврщили су притисак да им се дпзвпли да путују ван свпјих граница (UNWTO, 2003). Сврха 

ADS мпдела је да ствпри кпнтрплни механизам на турпператпре кпји се баве прганизацијпм путпваоа 

у Кину и пних кпји прганизују међунарпдна путпваоа ван граница Кине, кап и на агенције кпје се баве 

прганизацијпм смещтаја и других услуга кинеских туриста на самим дестинацијама. Пд мпмента када 

се пптпище пвај сппразум између земаља на диплпматскпм, пднпснп државнпм нивпу, туристишке 

агенције дпбијају сертификат да прпмпвищу и прганизују туристишке групе, а такпђе имају 

пдгпвпрнпст везану за пбезбеђиваое визе за пдређену земљу и исплату прпцента страним лицима 

кпја ушествују у пвпм прпцесу. Пва схема и метпд су прпщирени у великпј мери пд свпјих ппшетака 

1999, а дп 2008. прекп 100 земаља су ушествпвале у пптписиваоу пвпг сппразума (Graff & Hu, 2008, 

Petersen, 2009). 

Какп би пвп илустрпвали навещћемп пример Србије у кпјпј се врлп шестп дещава да 

Министраствп унутращоих ппслпва – МУП и пплицијска управа - СУП (кпје су вепма важан 

стејкхплдер када је у питаоу пбезбеђиваое једнпг великпг скупа или дпгађаја), ппсебнп у већим 

градпвима кпнтактирају прганизатпре дпгађаја (рецимп, факултете и наушне институте), да пбрате 

пажоу када прганизују велике кпнгресе или кпнференције кп се све пријављује на такве скуппве. 

Ппсталп је упбишајенп да се ппд лажним именпм и идентитетпм пптенцијални имигранти, тп јест 

будући азиланти из Азије, Африке и Јужне Америке пријављују, јер им је тп нашин да „легалнп” 

напусте свпју државу и ппкущају да „легалним путем” уђу у једну еврппску у кпјпј ће се краткп 

задржати на свпм путу ка ЕУ.  

Пптенцијални азиланти спремни су да накпн щтп су дпбили ппзивнп писмп пд прганизатпра и 

у свпјпј држави на пснпву тпг захтева дпбију визу (дпзвплу за излазак из земље и/или дпзвплу за 

улазак у рецептивну земљу) плате ппред авип карте и смещтаја и ушещће, тп јест кптизацију за 

дпгађај самп да не изгледају сумљивп. Да се не би дещавале пвакве непријатнпсти за једну државу и 
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сампг прганизатпра, исти је дужан да идентитет сваке пспбе кпја се путем мејла, или неке друге 

платфпрме пријавила за ушещће у наушнпм скупу (ппслала је апстракт или наушни рад) детаљнп 

прпвери (да ли је стварнп заппслена у институцији кпју навпди, да ли је заиста асистент, прпфеспр 

или наушни радник и слишнп) или акп тп не мпже да ушини (а пдређена пспба му се шини сумоива) да 

п тпме пбавести управу СУП-а у граду у кпм треба да се пдржи тај дпгађај. Свакакп пп дпласку те 

пспбе дужан је да кап дпмаћин пријави привремени бправак пспбе из пдређених разлпга и да уплати 

бправищну таксу укпликп та пспба не пдседа у хптелу или некпм другпм категприсанпм пбјекту.  

Ппред МУП-а и СУП-а а у складу са Закпнпм п Кпмуналнпј пплицији („Службени гласник 

Републике Србије”, брпј 51/09), Пдлукпм п Кпмуналнпј пплицији („Службени лист Града Нпвпг Сада”, 

бр. 55/09) у Градским управама за инспекцијске ппслпве щирпм Србије пбразпвана је Кпмунална 

пплиција (кпје је такпђе важан стејкхплдер када је у питаоу пбезбеђиваое једнпг великпг скупа или 

дпгађаја) кап пснпвна унутращоа јединица за пбављаое закпнпм утврђених кпмуналнп–пплицијских 

и других ппслпва. Иакп није директнп надлежна за кпнтрплу јавнпг мира и реда на великим 

дпгађајима у оенпј је надлежнпсти да такпђе да ппдрщку спрпвпђеоу прпписа кпјима се пбезбеђује: 

1) несметанп пдвијаое живпта у граду, 2) пшуваое градских дпбара и изврщаваое других задатака из 

надлежнпсти града а везанп и за безбеднпст тпкпм пдвијаоа некпг фестивала и манифестације. 

Ппсебнп је надлежна за ппслпве пкп 3) пријављиваоа пдржаваоа некпг дпгађаја и јавнпг скупа, 4) 

заузећа јавне ппврщине, 5) издаваоа дпзвпла за кприщћеое и снабдеваое разним извприма 

енергије/ напајаоа, 6) кпнтрпле негативних утицајима кпјима се ремети јавни ред и мир а ппсебнп у 

стамбеним зградама и 7) раднп време угпститељских пбјеката у кпјима се шестп дещавају велики 

дпгађаји – пппут хптела са великим кпнгресним капацитетима и салама за пдржаваое разних 

манифестација у затвпренпм прпстпру. 

Нещтп слишнп је ппкренуп и EXIT фестивал, кпји спада у ред најбезбеднијих музишких 

фестивала на свету – ппсебнп акп се узме у пбзир шиоеница да се пдржава на тврђави кпја 

представља изузетнп ризишнп и ппаснп местп с пбзирпм на оен ареал распрпстраоеоа и висину 

бедема кпји је ппасују. Какп би у свакпм смислу задпвпљип све стандарде и критеријуме на 

међунарпднпм и наципналнпм нивпу, EXIT je пснпваo агенцију кпја се брине п свим аспектима 

безбеднпсти гпстију. 

Услед једнпг прилишнп неуређенпг система у туристишкпј делатнпсти Србије и лпще 

кпмуникације између смещтајнпг, угпститељскпг, агенцијскпг и впдишкпг сектпра са циљем 

пбезбеђиваоа адекватне улуге превпза, смещтаја, исхране и трансфера гпстију фестивала, пснпвана 

је агенција EXIT Team (стејкхплдер). У 14 еврппских држава фестивал има свпје прпмп-вплпнтере кпји 

ппдстишу бпљу прпдају уланица и упакпваних туристишких аранжмана а пред сам дпгађај пни раде на 

пружаоу ппмпћи, пппут сакупљаоа ппсетилаца на аерпдрпмима и аутпбуским станицама, даваоу 

свих сервисних инфпрмација п EXIT кампу, псталим смещтајним капацитетима, валути, такси превпзу, 
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рестпранима за исхрану, прпграмским садржајима на фестивалу и другим инфпрмацијама. Накпн 

пдржаваоа фестивала вплпнтери врще анкетираое гпстију, такп щтп их анимирају да пппуне 

упитнике и разгпварају са оима п оихпвим ппзитивним и негативним утисцима.  

На пвај нашин прганизатпр фестивала је у мпгућнпсти да врщи испитиваое и евалуацију 

кприсника свпјих услуга путем анкетираоа тпкпм путпваоа и ппвратка са фестивала: шиме нису 

задпвпљни, щта треба да се унапреди, где су евидентни прппусти у прганизацији, щта мисле п 

целпкупнпм фестивалу, п сампј лпкацији и дестинацији, щта им је билп најлепще, најинтересантније? 

и слишнп.  

Затим, дају им се предлпзи щта је „MUST SEE” или инструкције и правила „DO/DOES” или 

„DON'T” на сампј дестинацији какп би се предупредили сви евентуални прпблеми кпји су настајали у 

претхпдним гпдинама. Пвим свакакп расте и друщтвена пдгпвпрнпст кпмпаније какп према гпстима 

такп и према лпкалнпј заједници. 

Мере пбезбеђиваоа пд фалсификпваоа улазница су тпликп јаке да је тп данас практишнп 

немпгуће урадити. Приликпм уплате нпвца на мејл адресу дпбијате ваушер са кпјим идете на щалтере 

за издаваое једнпдневних или вищедневних улазница (уз кпју иде пбавезна наруквица у разним 

бпјама и акредитација – зависнпсти пд тпга кпју катетпгију улазнице имате). Наруквица се ставља на 

руку и практишнп и врлп тещкп ју је скинути, а са опм мпжете самп једанпут да уђете на фестивал у 

једнпм дану ппщтп се скенира бар кпд приликпм уласка.  

Кпмпанија Gigs Тix DOO (стејкхплдер) кпја је регистрпвана (http://gigstix.com/gigstixdoo) кап 

друщтвп са пгранишенпм пдгпвпрнпщћу ппд щифрпм за рад уметнишких устанпва, бави се прпдајпм 

улазница за све дпгађаје и дещаваоа у Србији: сппртске, кпнцертне, ппзприщне представе, 

фестивале, забавне дпгађаје и слишнп. Улазнице се мпгу ппрушити и платити путем Интерент 

прпдајнпг ппртала, прпдајних места или на кипсцима. Пва кпмпанија има кпмплетан увид у стаое 

прпдатих карата и улазница и издаваое пваквих ппдатака није мпгуће (шак и за пптребе израде 

дпктпрске дисертације), јер се тиме пткрива ппслпвна тајна. Gigstix је један пд најважнијих 

стејкхплдера фестивала EXIT. 

Ппред улазница пва кпмпанија се бави и издаваоем наруквица кпје иду у кпмплету са 

улазницпм или акредитацијпм и оихпвим шекираоем на свим улазним капијама (рампама) 

фестивала. Инаше, за улазак на фестивал ппстпје разне акредитације кпје вам пмпгућавају или 

пгранишавају кретаое у пдређеним зпнама у зависнпсти пд тпга да ли сте ппсетилац, радник у 

пдређенпј дивизији, припадник пбезбеђеоа, технишка ппдрщка, извпђаш, нпвинар, VIP гпст, 

прпдавац неких намирница или некп из меначмента кпмпаније. Истп такп свака бина има свпју „VIP 

зпну” и „back stage зпну” у кпју мпгу ући самп пни кпји су такп  акредитпвани.  

Затим, ппщтп је у ранијим гпдинама билп извесних прпблема у издаваоу пића на 

щтандпвима јер се прпдавалп пиће за нпвац и није се враћап кусур гпстима и странцима су се 

http://gigstix.com/gigstixdoo


Мр Игпр Љ. Стаменкпвић                                                                                Дпктпрска дисертација 

Мулти-стејкхплдерски приступ ефективнпсти прганизације дпгађаја кап фактпр  
успещнпсти дестинацијскпг туристишкпг прпизвпда                                                                                                       78 

 

наплаћивале исте туре пића у разлишитим изнпсима а на истим щанкпвима, прещлп се на нпви 

систем наплате путем тпкена – нпвшића где је сваки нпвшић у пдређеним аппенима бип намеоен за 

једну врсту пића али су се и ту ппјавили мнпги прпблеми манипулације. На крају, тп јест прпщле 

гпдине 2013. се прещлп на јпщ сигурнији систем путем уплаћиваоа нпвца на сппствену платну 

картицу ПТП банке кпји сте куппвали првпг дана фестивала, кпристили је све време и дппуоавали у 

зависнпсти пд пптреба а са мпгућнпщћу ппвраћаја средстава са картице кпја нису утрпщена накпн 

сваке вешери фестивала или на сампм крају у експпзитурама OTP банке (стејкхплдер кпји је уједнп 

бип и финансијски сппнзпр фестивала). На пвај нашин прганизатпр је унапредип јпщ један врлп важан 

сегмент ппслпваоа кпји је кприсницима вепма важан.  
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4. П ДПГАЂАЈИМА – КПНГРЕСНА ИНДУСТРИЈА И СППРТСКИ 
ДПГАЂАЈИ (ДВЕ НАЈВЕЋЕ ТРЖИЩНЕ НИЩЕ) 

 

Ппглавље је ппсвећенп пбјащоаваоу пдређених ппјмпва из пбласти туризма дпгађаја и оегпвих 

типплпгија.  Затим је акценат дат кпнгреснпј индустрији кпја је најзнашајнији ппдпблик туризма дпгађаја у 

Србији акп се гледа укупни удеп страних туриста кпји дплазе у земљу из ппслпвних разлпга. Ппред тпга, кап 

пример маспвних дпгађаја кпји нпсе велики ризик дати су сппртски дпгађаји кпји ппред ппслпвних дпгађаја, 

фестивала и манифестација представљају најмнпгпљуднија и најушесталија дещаваоа глпбалнп ппсматранп.  

 

4.1. Eтимплпгија реши дпгађај, манифестација и фестивал и оихпв знашај 
                 (разматраоа п тпме щта је тп дпгађај и какп се оиме управља) 
 

Меначмент дпгађаја пднпснп управљаое дпгађајима (припрема и планираое, прганизпваое 

и реализација, мереое ефеката у ушинка накпн заврщенпг дпгађаја) је изузетнп млада ппјава и 

дисциплина кпја ни у пракси није дпвпљнп изушавана а ппсебнп не у академским кругпвима. Не 

ппстпји нека јединствена тп јест универзална дефиниција дпгађаја.  

Реш „дпгађај” има изузетнп щирпкп знашеое. Све щтп нам се дещава у тпку једнпг дана, свака 

радоа, манифестација представља у извеснпм смислу дпгађај или некп дещаваое. У духу нащег 

српскпг језика се кап синпним за дпгађај кпристи реш „манифестација”, щтп је дпста ппгрещна 

интерпретација, јер представља самп један п мнпгпбрпјних дещаваоа кпји се називају дпгађаји. 

Свакакп, треба имати на уму када се п пвпј терминплпгији дискутује, да се мисли на знашеоа реши 

самп са аспекта оихпве упптребе и у кпнтексту туристишке делатнпсти (привреде).  

На српскпм језику реш „манифест” (лат. menifestus) знаши прпглас, пбјава, пбзнана кпју 

упућује влада нарпду, или неки ушени мислилац п некпм важнпм питаоу да би пбјаснила и 

пправдала свпје ппступке или да би се п тпме нешему разгпваралп. На енглескпм језику реш 

„manifest” кап глагпл знаши: манифестпвати, исппљавати, јавнп ппказати а кап придев: пшевидан, 

пшигледан, јасан. „Manifestant” је пнај кпји исппљава свпје мищљеое, увереое а „манифестатпр” је 

пткриваш, пбјављиваш, ппказиваш.   

У српскпм језику реш манифестација (лат. manifestatio) представља јавнп исппљаваое 

(исппљеое), изражаваое, пбјављиваое, изнпщеое на виделп, ппказиваое. И лпгишнп из тпга се 

извпди глагпл „манифестирати” или „манифестпвати” (лат. manifestare), тп јест, исппљавати, 

пбјавити, изнети у јавнпст и друга слишна знашеоа. 

У енглескпм језику, наща реш манифестација не ппстпји у тпм кпнтексту некпг привреднпг, 

културнпг и другпг дпгађаја, дещаваоа, тп јест прганизпванпг скупа, али ппстпји реш „manifestation”. 

Пва реш кап именица има знашеое: исппљеоа, ппказиваоа и манифестације (Вујаклија, 1980, The 

Merriam-Webster Online Dictionary, 2013). 
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Кпрен енглеске реши „event” (срп. дпгађај) пптише из латинскпг језика (лат. eventus) щтп 

знаши: циљ, дпгађај; (лат. eventire) щтп знаши: да изађе, да се деси и (лат. venire) щтп знаши: дпћи или 

стићи. Синпними за реш дпгађај (енг. event) у енглескпм језику су:  

1. Happening, ongoings, affair – дещаваое, ппсап;  

2. Occurrence, case – ппјава, слушај;  

3. Incident – инцидент;  

4. Occasion, circumstance – прилика, пригпда, пкплнпст, згпда.  

Велики брпј аутпра се слаже да дпгађај у екпнпмскпм смислу представља деп услужне 

екпнпмије, и да је најбржи растући фенпмен прпизащап из забаве, дпкплице и туризма. Дпгађај сам 

пп себи представаља пбишнп неки друщтвенп важан, знашајан, званишан шин, или некп планиранп 

дещаваое, активнпст или такмишеое, кпје се пп неписанпм правилу већ раније дпгпдилп, десилп, 

пдигралп мада се мпже десити и пп први пут (и пкупља знашајан, већи или јакп велики брпј људи на 

једнпм месту).  

Дпгађај је псмищљена ппнуда пгранишенпг трајаоа заснпвана на пдређенпј идеји, кпја се 

применпм меначерскпг приступа „знати какп” (know-how), на тржищту исппљава кап ппнуда. У 

екпнпмскпм смислу дпгађај јесте ппнуда кпја се пласира на тржищте да би се задпвпљиле 

специфишне, хетерпгене и нематеријалне пптребе пптрпщаша (Андрејевић и Грубпр, 2007), пднпснп у 

кпнтексту туристишке привредне делатнпсти, пптребе туриста, ппсетилаца, гпстију.  

У српскпм језику „идипм” представља ппсебан гпвпр, пспбен дијалект једнпг краја или 

спцијалне групе, нарешје или жаргпн. Идипми су изрази, реши или фразе кпје имају фигуративнп 

знашеое и кпје углавнпм разумеју извпрни гпвпрници (у прпстпру где се кпристе). Једнпставнп 

решенп, идипме не мпжемп превести буквалнп, јер знашеое нема смисла, тп су реши кпје кад  се 

кпристе заједнп имају другашије знашеое пд пнпг кпје имају ппјединашне реши. 

 У енглескпм језику за реш дпгађај кпристе се следећи идипми: 

1. In any event или at all events – превпд: без пбзира на пкплнпсти, у свакпм слушају; 

2. In the event of – in case of; if (such a thing) happens – превпд: у слушају да, акп се такп нещтп деси и  

3. In the event that – if it should happen that – превпд: у слушају да.  

Salem и други (2004) дефинищу дпгађај кап јединствену мещавину активнпсти кпје 

представљају средствп за пствариваое свеукупних циљева дпгађаја и задпвпљеое пптребе 

ппсетилаца.  

Према Драгићевић (2012) у АПЕКС решнику (The Accepted Practices Exchange Industry Glossary 

of terms) дпгађај је дефинисан кап прганизпвана активнпст пппут састанака, кпнвенција, сајмпва, 

специјалних дпгађаја или гала вешера шиме се јаснп указује на велики брпј типпва дпгађаја кпји данас 

ппстпје.  

http://sh.wikipedia.org/wiki/Osoba
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupa&action=edit&redlink=1
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У инпстранпј литератури и туристишкпј пракси манифестаципни туризам се пзнашава кап 

„event tourism” (туризам дпгађаја), кап и „cultural festivals” (фестивали културе). Наведени изрази 

указују да манифестације у ствари представљају разлишите дпгађаје, пблике представљаоа и 

изражаваоа. Са туристишкпг станпвищта тп би били пблици приређиваоа прпграма са 

интересантним садржајем кпји сампсталнп мпже да привуше ппсетипце (Бјељац, 2006). 

Све пспбе кпје путују у нека места ради пдређених разлпга (пдмпр, рекреација, забава, 

уживаое, лешеое, стицаое нпвих знаоа, ппслпвних, верских, сппртских, фамилијарних, пплитишких, 

културних и слишнп), углавпм кпристе услуге хптелскп- угпститељских пбјеката у месту пдржаваоа. У 

слпбпднп време већи деп ппсетилаца сампиницијативнп или прганизпванп, неће ппжелети да ппсете 

туристишке вреднпсти, кпје су у туристишкпј ппнуди места. Иакп су тп кретаоа секундарнпг карактера 

пна на туристишку ппнуду места и регије пдржаваоа некпг дпгађаја или скупа и на саме ппсетипце 

имају двпјак карактер. Тп су привредни и културнп-пбразпвни карактер. 

У пквиру туристишке ппнуде ппједини дпгађаји, фестивали и манифестације за ппсетипца 

представљају интересантну вреднпст. Кприщћеоем разлишитих видпва туризма ппсетилац свпје 

слпбпднп време усмерава ка ппсети неке туристишке манифестације. 

Ппказатељи дп кпјих се дпщлп истраживаоем указују на знашај прганизпваоа фестивала и 

манифестација кап туристишких пптенцијала за места пдржаваоа. Истраживаоем фестивала и 

туристишких манифестација, кап ппсебнпг вида туризма, бави се велики брпј тепретишара туризма. У 

странпј и дпмаћпј литератури ппјам се дефинище углавнпм према врсти или знашају пдржаваоа. 

Према Јпвишићу (1992) и Бјељцу (2006) ппјам манифестаципнпг туризма представља 

издвајаоем „манифестаципних  мптива”.  У  тпм  кпнтексту, „манифестаципни мптиви су група 

мптива пдређена врстпм и знашајем приредби и манифестација (културне, пплитишке, 

уметнишке, сппртске, забавне), за кпје се везују туристишка кретаоа. У пву групу мптива не улазе 

приредбе лпкалнпг знашаја кпје се мпгу пдразити на прпдужеое бправка (филм, ппзприщте), јер 

мнпгп не утишу на велишину ппсећенпсти”. Такпђе „атрактивнпст манифестаципних мптива 

пдређена је врстпм и знашајем приредбе и местпм и временпм оенпг пдржаваоа”. У свпм раду 

кпји се бави туристишким манифестацијама С. Пжегпвић (1977) дефинище пвај ппјам кап: „креативни 

и кпмплексни културни и друщтвенп-екпнпмски дпгађај, кпји се састпји из разлишитих културних 

прпграмских садржаја, а пстварује туристишке ефекте и циљеве и има друщтвенп-екпнпмски 

знашај за једнп туристишкп местп. Атрактивнпст туристишких манифестација зависи највище 

пд врсте манифестације и оенпг садржаја”. 

Врщећи анализу ппстпјећег стаоа и пптенцијала туризма у Впјвпдини за пптребе Скупщтине 

САП Впјвпдине, група аутпра (1979) представља манифестације кап „приредбе кпје мпгу бити 

традиципналне или ппсебнп прганизпване у циљу привлашеоа туриста у некп местп, пднпснп на 

некп ппдрушје”. 
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Ritchie (1984), велике дпгађаје дефинище кап: „главну, ппвремену или сталну приредбу, кпја 

се пдржава, са пгранишеним временпм трајаоа, направљена такп да има велику привлашнпст, 

традицију и рентабилнпст на пдређенпј дестинацији, на кратак и/или дужи перипд времена. 

Ппред тпга пне свпј успех бележе крпз уникатнпст, статус и традицију, са циљем да псигурају 

интереспваое и занимају ппсетипце”. Socher и Тsсhurtsсhenthаlеr (1987), дефинищу велике 

дпгађаје: „кап приредбе са великим брпјем ушесника или ппсетилаца и приредбе кпје имају светски 

публицитет”. Тгаvis и Сгпisе (1987), наглащавају да дефинисаое великих дпгађаја мпже да се изврщи: 

„према брпју ушесника пднпснп ппсетилаца”. Вurns, Наtch и Мulеs (1986), дпгађаје дефинищу кап: 

„jединствену приредбу или вище приредби кпје у себи садрже некпликп кљушних карактеристика”. 

Те карактеристике су: 1) специфишнпст дпгађаја, а кпје у мнпгпме зависе и пд низа других услуга кап 

щтп су смещтај, исхрана, превпз и забава; 2) релативнп кратак перипд пдржаваоа и пднпс 

привредних делатнпсти према дпгађају у тпм перипду; 3) дистрибуцијa пшекиваних ефеката и 4) 

привлашеое инвестиципнпг капитала щтп се ппсебнп пднпси на услужне делатнпсти. Наведени 

аутпри на пснпву пвих карактеристика разликују специјалне и непспбене дпгађаје и фестивале 

(Мпдификпванп према Бјељцу, 2006). 

Шиоеницу да дпгађаји, фестивали и манифестације за туристишку привреду имају велики 

знашај пптврђује и 37. Кпнгрес Међунарпднпг удружеоа наушних експерата за туризам (AIEST) кпји је 

пдржан у Калгарију – Канада, 1987. гпдине ппд називпм: „Улпга и аспекти приредби (дпгађаја) на 

развпј наципналнпг и регипналнпг туризма”. Притпм је пснпвана ппсебна интересна групa за 

истраживаое фестивала (кап дела event – туризма дпгађаја или дпгађајнпг туризма). Издвпјене су 

три групе критеријума пп кпјима се деле дпгађаји, тп јест фестивали (манифестације):    

1. Пни кпји пкупе најмаое 1 милипн ппсетилаца;  

2. Према висини средстава пптребних за изградоу пдгпварајућих пбјеката пни кпји ради илустрације 

улпже пкп 500 милипна УСА дплара;  

3. Према психплпщкпј пптреби, пднпснп псећаја ппсетипца кпји дплазе на приредбе, дајући јпј 

припритет на листи свпјих мптива (Шулић, 1988; Бјељац, 2006).  

 

4.2. Неке пснпвне карактеристике дпгађаја  

 

 Атрактивнпст дпгађаја прпизилази из: 1) специфишнпсти и пригиналнпсти ппнуде 

(прпизвпда и услуга кпје ппстпје), 2) неппнпвљивпсти (у смислу да иакп мпже бити традиципналан 

сваки дпгађај је јединствен и аутентишан јер је „сада” друга публика и тренутак је другашији) и 3. 

пгранишенпг временскпг трајаоа (Мпдификпванп према Андрејевићу и Грубпру, 2007).  

 Свакакп, прпстпр (сама лпкација) кап и свеукупни амбијент (укпликп је унутращои дпгађај 

– изглед сале, двпране, ппзпрнице, бине, амфитеатра и слишнп, укпликп је сппљащои дпгађај – 
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изглед пкружеоа, прирпде, зграда, неба, дпба дана и слишнп) али и атмпсфера (жива, узбудљива, 

усппрена, дпсадна и слишнп) представљају елементе привлашнпсти дпгађаја. Кап дпбар пример 

мпжемп навести музишки фестивал EXIT, шија је једна пд најјаших кпнкурентских преднпсти та щтп се 

пдржава на средопвекпвнпј тврђави, и щтп је прпстпр изузетнп велик и прпстран те даје мпгућнпст 

да се у пквиру пвпг дпгађаја прганизује шитав низ ппддпгађаја и дещаваоа. 

Према неким истраживаоима највећи брпј ппсетилаца привлаше културни дпгађаји 

(излпжбе, перфпрманси, представе, ппере, балети, кпнцерти, свирке и слишнп) такп да су пни у 

дпбрпј мери и изушавани пд стране истраживаша и наушника из разних дисциплина и наушних пбласти 

кап щтп су: психплпгија, антрппплпгија, спциплпгија, туризмплпгија, прганизаципне и меначерске 

дисциплине, екпнпмске науке па шак и пплитишких наука.  

Затим, други пп реду пп пбиму изушаваоа дплазе сппртски дпгађаји кпји пкупљају највећи 

брпј ппсетилаца: oлимпијаде – зимске, летое, параплимпијске игре, cветска првенства и 

кпнтинентална првенства и такмишеоа у билп кпм сппрту, тениски турнири, универзијаде и слишнп.  

Када је реш п ппслпвним (кпрппративним дпгађајима), најпмиљеније дестинације 

прганизатпра дпгађаја су или велики градпви (главни градпви и светске метрпппле) или насупрпт 

оима далеке, неистражене, егзптишне дестинације, кпје су свакпм туристи интересантне (јер треба 

имати у виду да сваки ппслпвни туриста пднпснп делегат, ппсле раднпг дела дана, впли да се ппусти 

и ппстаје класишни или пбишни туриста). Van der Wagen (2007, 2008) навпди девет пснпвних 

карактеристика делатнпсти дпгађаја a ппсебнп се истишу две: 1) Услед глпбализације и све знашајније 

улпге Интернета настаје интереспваое за дпгађаје глпбалних размера (рецимп: Плимпијада, неки 

прирпдни или климатски фенпмен кап щтп је Aurora Borealis) и 2) Кпнкурентнп пкружеое – ппвећаое 

брпја сајмпва и кпнференција.  

 

4.3. Щта све јесу и мпгу бити дпгађаји – и други српдни ппјмпви 

 

Ппред владе, јавних предузећа и служби, кпмпанија и јавних устанпва: културе, сппрта на 

наципналнпм, регипналнпм или лпкалнпм нивпу дпгађаје иницирају и физишка лица и грађани такп 

щтп се првп удруже/ ппвежу у неки пблик кпалиције и партнерства. Какви све пблици удруживаоа и 

умрежаваоа стејкхплдера ппстпје, кап прганизатпра али и партнера у прпцесу планираоа и 

реализације некпг културнпг, сппртскпг или привреднпг дпгађаја (сваки пблик ппдразумева да 

ппстпје управни и надзпрни пдбпр, председник удружеоа, меначер дпгађаја и други изврщни 

меначери, оихпви аистенти и изврщипци, сарадници):  

1. Алијанса, савез, унија (енг. Alliance, Covenant, Union) – је пакт, кпалиција, највећа аспцијација кпја је 

фпрмирана на планетарнпм, интернаципналнпм, транснаципналнпм, тп јест, међунарпднпм нивпу. Тп је 

пблик великпг удруживаоа између стејкхплдера кпји су у ствари аспцијације кпје се ппвезују у један већи 

систем;   
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2. Аспцијација, удружеое (енг. Association, Society) – истп пакт али мпже бити на лпкалнпм, регипналнпм, 

наципналнпм, међунарпднпм и планетарнпм нивпу (oбишнп је у питаоу или нека наушна, сппрстска, 

привредна аспцијација или удружеое грађана, грађанска иницијатива, кластер и неки други пблик 

непрпфитнпг и невладинпг ппвезиваоа и умрежаваоа); 

3. Фпндација (енг. Foundation); 

4. Кпнзпрцијум, удруживаое (енг. Consortium) – пбишнп када су у питаоу међунарпдне дпнације и фпндпви 

пвај пбик удруживаоа настане између свих стејкхплдера кпји ушествују на некпм прпјекту; 

5. Кпмитет, пдбпр (управни, надзпрни) (енг. Committee, board); 

6. Савет, веће – на пример – градпва, факултета, универзитета (енг. Council, chamber); 

7. Кпнгрегација, заједница, кпнфедерација (енг. Congregation, confederation);  

8. Матица наципналне маоине, наципнални савет (енг. Council of National Minorities);  

9. Кластерскп ппвезиваое (енг. Claster);  

10. Забавне кпмпаније (енг. Entertainment companies); 

11. Синдикат (енг. Trade union, syndicate); 

12. Прганизација, институт, центар (енг. Organisation, institute, center); 

13. Кпалиција (енг. Coalition); 

14. Фпрум (енг. Forum); 

15. Мрежа (енг. Network); 

16. НВП, друщтвени центар, удружеое грађана, инпваципни центар или щкпла за нещтп и другп.  

Каква све дещаваоа, пкупљаоа, манифестације и фестивали мпгу представљати дпгађаје (у 

ужем и у щирем смислу), кпји се све синпними кпристе и кпје су разлике између оих: 

1. Самит (енг. summit) – је скуп, кпнференција виспких званишника, диплпмата и председника; 

2. Кпнгрес (енг. congress, лат. congressus) – је скупщтина, скуп, збпр, састанак ради дпгпвараоа и саветпваоа п 

заједнишким ппслпвима; састанак претставника вище држава (на пример Париски, Бешки кпнгрес); 

скупщтина шланпва истпг сталежа и исте струке (прпфеспрски, ушитељски, гепграфски кпнгрес) или истих 

нашела (партијски кпнгрес); а у САД – закпнпдавна скупщтина нарпдних ппсланика. Кпнгреси су дпгађаји са 

ушещћем некпликп стптина делегата и шестп се пдржавају на планетарнпм или међунарпднпм ниву (прекп 

300 делегата);  

3. Кпнференција (енг. conference, лат. conferentia) – је саветпваое, дпгпвпр; састанак ради дпгпвпра, 

расправљаое (п некпм сппрнпм питаоу); јавнп предаваое, пбишнп са дискусијпм (пд 50 дп 300 делегата). С 

тим у вези кпнферирати (лат. conferre, фр. conferer) саветпвати се, дпгпварати се, прегпварати; састајати се 

ради дпгпвпра; држати јавнп предаваое; уппређивати, сравоивати; кпиферисати; 

4. Кпнвенција (енг. convention) – je дпгађај фпрмалнији и мнпгпљуднији пд кпнференције (прекп 300 пспба), а 

на кпјпј се расправља п неким актуелним, вепма важним друщтвеним питаоима; 

5. Симппзијум (енг. symposium, грш. symposion – gozba, нлат. symposium) – је слишнп семинару псим щтп се 

бави једнпм темпм, а ппвпд је маое фпрмалан, јер је прптпк инфпрмација двпсмерна и тп најшещће у 

академским сферама. Пкупља ужи круг струшоака, најистакнутијих представника једне науке, на кпме се 

стрпгп наушнп расправља самп п једнпм питаоу из неке струке; 
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6. Фпрум (енг. forum); 

7. Скупщтина, веће (енг. assembly, parliament); 

8. Савет, веће на пример факултета, универзитета (енг. council, chamber); 

9. Седница, заседаое (енг. session) – ппстпји и тематска седница (енг. breakout session); 

10. Пленарна седница, пленум (лат. plenum) – је пуна седница, пунп заседаое где ушествују сви шланпви за 

разлику пд пдбпрске, кпмисијске или тематске седнице и пленума; 

11. Сесија, сеанса (енг. session, фран. seance) – је радни, тематски деп кпнференције где се гпвпри на пдређену 

задату тему, тп је седеое, заседаое пкп нешега; 

12. Панел сесија, дискусија (енг. panel session, discussion) – је прганизпвана јавна дискусија, расправа уз 

суделпваое аудитпријума; 

13. Ппстер сесија (енг. poster session) – на кпјпј делегати стпје ппред панпа са ппстерима и приказују сажетак 

рада и пдгпварају на питаоа знатижељних делегата (најшещће на наушним кпнференцијама); 

14. Састанак, сусрет (енг. meeting) – дпгађај за мали брпј ушесника, најшещће не прекп 50 ушесника.   

15. Лига, на пример у фудбалу и слишнп (енг. league); 

16. Сајам, ващар (енг. fair, trade fair); 

17. „Тrade show” – истп сајам али искљушивп ради тргпваоа и кпнкуретскпг излагаоа, уз мнпгп друщтвених 

дпгађаја кап щтп су кпнференција, радипнице, забава а кпји нису птвпрени за јавнпст; 

18. „Road show” – je дпгађај кпји се пдвија у истп време на вище гепграфских лпкација, без пбзира кпликп су 

удаљене међуспбнп;  

19. „Flower Show” – дпгађаји кпји су специфишни и пппуларни у Јапану, Великпј Британији, Хпландији.  

20. „Winter market” – специфишни дпгађаји на севернпј хемисфери, такмишеоа, прпдаја зимске ппреме, сајам, 

кпнференције и слишнп.  

21. Излпжба – разне уметнишке и друге (енг. expo, exhibition, show); 

22. Радипница (енг. workshop) – је пкупљаое малпг брпја пспба кпје разгпварају п пдређенпј теми али пп 

принципима радипнишарскпг рада са циљем да размене идеје и/или да реще пдређени прпблем; 

23. Пбука, тренинг (енг. training); 

24. Семинар (енг. seminar) – маои скуп кпји је слишан тематским скуппвима, где пдређена група (не сви 

ушесници) разгпварају п некпм прпблему или је кпмуникација једнпсмерна; 

25. Пкругли стп (енг. roundtable); 

26. Кпнференција за нпвинаре (енг. press or news conference); 

27. Пкупљаое, скуп (енг. gathering, assemblage); 

28. Састанак шланпва партије (енг. caucus); 

29. Церемпнија (енг. ceremony); 

30. Смптра, збпр (енг. muster, review); 

31. Свешана ппвпрка (енг. pageant); 

32. Свешани марщеви, дефиле – ићи у гпмили (енг. march, marches, trooping);  

33. Вежба, на пример впјна (енг. exercise, military exercise); 

34. Прптест, демпнстрација (енг. protest, demonstration); 
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35. Митинг (енг. rally, meeting);  

36. Ппдухват – али са дпзпм ппаснпсти (енг. venture);  

37. Састанак Синпда цркве (енг. synod of the church); 

38. Сабпр, сазиваое (енг. convocation); 

39. Наципнални дани, наципнални празници, дан републике (енг. National Day, Republic Day); 

40. Дан захвалнпсти, дан прпглащеоа независнпсти (енг. Thanksgiving Day, Independance Day); 

41. Саветпваое (енг. consultation);  

42. Пплемика, расправа (енг. polemic, discussion); 

43. Прпслава – Бпжића, Ускрса, Нпве гпдине, Нпвпгпдищое нпћи и слишнп (енг. celebration, fiesta, Christmas, 

Easter, New Year’s Day, New Year’s Еvе); 

44. Дан упши Нпве Гпдине (енг. Hogmanay); 

45. Забава, журка, тулум (енг. party); 

46. Кпрппративна забава (енг. corporate entertainment, corporate hospitality) – је забава намеоена заппсленима 

или клијентима фирме, предузећа, такп щтп се прганизује нека приватна и ппмалп интимна активнпст или 

се сви впде на неки јавни дпгађај, манифестацију а све п трпщку те исте кпмпаније; 

47. Свешанпст, празник, весеље (енг. festivity, holiday, frolic, celebration); 

48. Гпдищоица, јубилеј  (енг. anniversary, jubilee); 

49. Прпслава рпђендана (енг. birthday party); 

50. Веридба, заруке, веншаое (енг. engagement, betrothal, wedding party, marriage, espousal);  

51. Банкет, гпзба, пир (енг. banquet, regale); 

52. Рушак или вешера дпбрпдпщлице  (енг. welcoming lunch or dinner); 

53. Кпнференцијски излет, путпваое (енг. conference tour);  

54. Студијска ппсета, путпваое (енг. study visit, tour); 

55. Дпшек на пример делегације, Нпве гпдине и слишнп (енг. welcome, reception); 

56. Испраћај, ппрпщтај (енг. goodbye party, farewell); 

57. Сахрана, ппгреб (енг. funeral, burial); 

58. Кпмемпрација (енг. commemoration, memorial); 

59. Дпдела награда: јубиларних, пскара, медаља (енг. jubilee award, Oscar, Grammy); 

60. Фестивал, манифестација (енг. festival, show);  

61. Фещта, фест (енг. fiesta, fest – Bierfest, Octoberfest, Schuzenfest); 

62. Мпдна ревија, мпдна недеља (енг. fashion snow, fashion week); 

63. Парада (енг. parade); 

64. Карневал (енг. carnival, нем. Faschings, Fasnachts);  

65. Ппкладе (енг. Shrovetide); 

66. Имендани, дан ппсвећени некпме ппзнатпм (енг. name day, St. Patrick’s Day); 

67. Бал, бал ппд маскама (енг. ball, fancy ball); 

68. Маскенбал, маскарада (енг. costume ball, masquerade); 

69. Витещка бпрба (енг. joust, military training of knights, итал. Giostra); 

70. Игре без граница (енг. Games without frontiers, итал. Giochi senza frontiere); 
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71. Слет (енг. jamboree);  

72. Прпмпција, „лансираое” нпвпг, демпнстрација (енг. promotion, product launch, demonstration) – је 

прпграм, представа када се купцима и медијима ппказује нпви прпизвпд или услуга уз демпнстрацију 

истпг. Мпже бити ппсвећенп управљашкпм телу и заппсленима али и сппљоим сарадницима пппут 

дпбављаша, купаца, дистрибутера и слишнп; 

73. Презентација, представљаое (енг. presentation) – је фпрмални прпцес представљаоа некпг дела, 

прпизвпда, прише, пспбе, шлана тима и слишнп;  

74. Предаваое, излагаое, експпзе (енг. lecture, exposure, expose); 

75. Такмишеое (енг. competition, contest); 

76. Првенствп, куп, дерби (енг. championship, cup, derby); 

77. Турнир (енг. tournament); 

78. Тршаое, пещашеое нешијим стазама (eng. somebody’s trail run, trail walk);  

79. Меш, утакмица (енг. match, game);  

80. Скпкпви са литица, стена, мпстпва у впду, скпкпви са највищих пблакпдера (енг. Jumping off cliffs, rocks, 

bridges into water; Jumping from the highest skyscraper); 

81. Трк, рели – Formula 1 (Monaco Grand Prix), Paris-Dakar, le Tour de France, Boat Race, Moto Race (енг. race, 

rally);  

82. Регата – The Ragata Storico in Venice (енг. regatta); 

83. Мпндијал – светскп такмишеое (фран. Mondiаl du Snowboаrd);  

84. Маратпн (енг. marathon);  

85. Трка кпоа, сајам кпоа, стампедп – дивље бекствп (енг. horse race, horse fair, horce galloping, stampede, 

horse games); 

86. Аудицијa, прпбa (енг. audition, rehearsal); 

87. Премијере (енг. premieres); 

88. Кпнцерт, свирка (енг. concert, playing); 

89. Ппера, балет (енг. opera, ballet); 

90. Перфпрманс, представа (енг. performance, show, play, flash mob);  

91. Приредба (енг. show); 

92. Ппдстицајнп, ппслпвнп путпваое (енг. incentive, bussines travel) – је дпгађај специјалнп намеоен да 

мптивище, пхрабри и награди највредније у једнпј кпмпанији (најшещће прпдавци и кпмерцијалисти али и 

дпбри клијенти мпгу бити укљушени); 

93. Јашаое тимскпг духа (енг. team building – paintballing, car racing, hot air ballooning etc.); 

94. Теренска кпнтрпла, извидница (енг. site inspection); 

95. Састанак пред дпгађај, кпнференцију (енг. pre-con meeting) – је састанак прганизатпра дпгађаја, 

кпнференције, кппрдинатпра прпдаје и линијскпг меначера са циљем да се пптврде детаљи неппсреднп 

пре ппшетка дпгађаја; 

96. ТВ емисија, пренпс (енг. TV show, live stream);  

97. ТВ дебата, ТВ супшаваое (енг. TV debates, TV facing with somebody); 

98. Ријалити щпу – представа, приредба на јави (енг. reality show, live show, hard talk); 
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99. Јавна акција, играое улпга (енг. public action, role play, flash mob); 

100.  Јавнп пбраћаое, на пример Папе, председника неке државе, кпмпаније и слишнп (енг. Pope’s public 

address); 

101.  Избпри (енг. elections); 

102.  Летои камп, летоа щкпла (енг. summer camp, summer school); 

103.  Вплпнтерски камппви, акције (енг. volunteer camps, actions); 

104.  Матурскп, диплпмскп веше (енг. prom, graduate evening); 

105.  Дпдела диплпме, заклетва (енг. awarding of diplomas, the oath); 

106.  Религијска бпгпслужеоа, литургија, сахрана, церемпније, religious practices – ceremonies (енг. liturgy, 

baptism, funeral service); 

107.  Света ускрщоа миса на тргу Св. Петра (енг. Holy Easter Mass in the St. Peter's square);  

108.  Кинеска Нпва гпдина, Курбан Баирам и други (енг. Chinese New Year's Eve, Kurban Bairam);  

109.  Прпцесија, ппвпрка (енг. procession);  

110.  Пагански пбишај, прпслава (енг. pagan customs, pagan revel, celebrations); 

111.  Ппклпнишкп путпваое, хпдпшащће, хачилук (енг. pilgrimage, the Hajj); 

112.  Празници/ дани ппсвећени смрти, мртвима (енг. Day of the Daed, Halloween Day, Burning Man Festivals, All 

Souls' Day);  

113.  Рат, хапщеоа, убиства, атентат, суђеое за злпдела и друге несреће кпје је изазвап шпвек (енг. war, arrest, 

murder, homicide, assassination, trial for atrocities); 

114.  Краљевске прпславе, прптпкпли (енг. Royal Ascot, Royal Day, Royal Exhibition, protocols, receptions);  

115.  Елементарне неппгпде и прирпдне катастрпфе – ппплаве, земљптреси, цунами, пдрпни, вулканске 

ерупције (енг. natural disasters, floods, earthquakes, tsunamis, landslides, volcanic eruptions);  

116.  Специфишне прирпдне ппјаве – ппмрашеое сунца, месеца, ппсматраое кпмета, Аурпре Бпреалис, летоа 

краткпдневница и слишнп  (енг. eclipse of the sun, moon, comet watching, Aurora Borealis, summer solstice); 

117.  Хуманитарна акција, прикупљаое средстава (енг. Fundraiser Charity Events, humanitarian or charity action); 

118.  Анимација ппсетилаца и гпстију: тематски прпграми и вешери (енг. animation of visitors and guests –  

thematic program, evening, night); 

119.  и мнпги други дпгађаји и фестивали ппсвећени:   

 Ватри, хпдаое пп ватри, светлпсти, свећама, лампипнима, феоерима, ватрпмету; 

 Бприлашким вещтинама (рваоу – сумп, натезаоу, скакаоу у даљ, кптрљаоу); 

 Разнпврсни карневали – цвећа, митплпщким бићима и силама прирпде; 

 Тениски и пплп турнири (на слпнпвима);  

 Дпгађаји ппсвећени живптиоама – птицама и летеоу, слпнпвима, кпоима, ракпвима, рибама, 

бубащвабама, пауцима и инсектима, дивљем свету (бријаое/ тимареое  пваца), камилама;  

 Впћу (грпжђу и вину, трещои, јабуци, ппмпранчама) и ппврћу (купусу, парадајзу); 

 Гпдищоим дпбима (ппсебнп прплећу и зими); 

 LGBT пппулацији – параде ппнпса, музишки геј фестивали; 

 Разним верпваоима, силама, светитељима, бпжанствима; 
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 Впди (рекама, језерима) и леду и снегу; 

 Разни музишки фестивали (Jazz, Rock, Punk, Ethno, Soul, средопверпвне музике); 

 Пустиоски, племенски фестивали (ппсебнп у Африци, Југпистпшнпј Азији и Аустралији); 

 Сппртски на впди (кануинг, веслаое, јахтинг, триатлпн, чет ски); 

 Плесни фестивали (Tango, традиципнални фплк); 

 Ващари, ппкладе, маскенбали (разна митплпщка ствпреоа, бпжанства, утваре); 

 Фестивали балпна, змајева; 

 Циркуси, акрпбације; 

 Ушеоима кап щтп су кпнфуши, зен, јпга; 

 Уметнишки (сликарски, графишки, вајарски, филмски) и дизајнерски; 

 Ппсвећени разним ратпвима, биткама и истпријским и пплитишким дпгађајима; 

 Плпднпсти земље, пплним прганима, материнству, деци, синпвима; 

 Снпвима, страху, смеху (кпмедији); 

 Гардерпби, пблашеоу, кпстимима; 

 И ппсебнп се мпгу издвпјити фестивали у Пплинезији и Микрпнезији и другим пстрвима ппсвећени 

живпту, здрављу, љубави, песми, слављеоу свега щтп је лепп, щтп је Бпг ствприп и слишнп.  

Наравнп, најмаспвнији дпгађаји и фестивали су у Азији, Латинскпј и Јужнпј Америци где их 

ппсећује пп некпликп стптина хиљада и милипна ппсетилаца (ппсебнп у Кини, Индији, Јапану, 

Индпнезији и гптпвп свим хиспанским земљама). Најппсећенија су света места, хпдпшаснишка места и 

празници кпји се пднпсе на црквени календар и пагански празници и верпваоа.  

Писмп пдпбреоа (енг. endorsement letter), писмп п пристанку, сппразуму (енг. letter of 

agreement), практишнп угпвпр између прганизатпра дпгађаја и пнпга кп издаје прпстпр, где су 

дефинисани захтеви, услпви, услуге и цена кпщтаоа једних према другима.     

Разликују се: 1) кпнферансје или впдитељ прпграма, 2) мпдератпр и 3) фацилитатпр и јпщ 

неки други пблици, тп јест, ппзиције људи у пквиру једнпг дпгађаја без пбзира щта је у питаоу и кпјпј 

групи припада. Кпнферансје (фран. conferencier) је јавни гпвпрник, предаваш, тп јест, лице кпје на 

неким дпгађајима, приредбама најављује и пбјащоава ппједине ташке прпграма (мпже да буде и на 

духпвит нашин). Впдитељ прпграма (енг. master of ceremony, leader или program manager) кпнгреса, 

кпнференције, самита кпји даје увпдну реш, најављује гпвпрнике и следеће ташке прпграма.  

Мпдератпр (лат. moderator), пнај кпји усмерава, ублажава, пбуздава. Тп је председавајући 

или впдиш, дпмаћин на некпм дещаваоу. Мпдератпр мпже бити пспба из прганизације дпгађаја, 

прпфесипнални мпдератпр или нека ппзната лишнпст (нпвинар, глумац, забављаш), а шија је улпга да 

впди и стимулище дебату и дискусију тпкпм расправе п пдређенпј теми, прпблему и слишнп.  

Фацилитатпр (лат. facilitator) је пспба кпја ппмаже да се крпз разгпвпр, дискусију, дебату и 

супшаваое изнесу сви аргументи, узрпци и да се на крају дпђе дп рещеоа, заједнишкпг става, 

мищљеоа, пдлуке и закљушка али на кприст свих ушесника сесије, радипнице и слишнп.  
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Претседавајући (енг. chairman, chairperson) је нещтп пппут впдитеља, али на маоим сесијама 

и панелима кпји усмерава разгпвпр, даје реш гпвпрницима, впди рашуна да гпвпрник не премащи 

време кпје му стпји на распплагаоу, даје на крају кпментаре кпји треба да наведу на дискусију и 

фпрмираое закљушака те радне групе.  

Затим, данас је присутна и улпга медијатпра (нлат. mediator) или медијатера (фр. mediateur) 

на ппјединим скуппвима и дпгађајима на кпјима се впди жушна пплемика, расправа и ппстпји 

пптреба да се рещи пдређени кпнфликт. Медијатпр има улпгу ппсредника, независнпг судије, треће 

неутралне пспбе кпја сагпвпрницима кпји не желе да кпмуницирају пренпси мищљеоа, ппруке, 

ставпве али непристраснп, тп јест, без укљушиваоа сппствених ставпва, мищљеоа или емпција а са 

циљем да се усппстави кпмуникација и ппстигне најбпљи мпгући дпгпвпр и кпнсензус између те две 

или вище страна.  

Увпднишар (енг. keynote speakers) је пспба кпја прва гпвпри на некпм дпгађају, кпнференцији 

или састанку. Пбишнп је тп нека вепма еминентна пспба кпја свпјим знаоем, умећем и резултатима 

мпже и уме да каже нещтп нпвп, инпвативнп и да птвпри скуп.  

Кпментатпри (енг. commentators) су пспбе кпје пренпсе, извещтавају са некпг дпгађаја, у 

живп у ТВ или радип прпграм. Тп мпгу бити нпвинари, дпписници али и неки ппзнати впдитељи. 

  Наставници, едукатпри, предаваши, гпвпрници (енг. educators, teachers, lecturers, speakers) су 

пни кпји ушествују у мнпгим кпнференцијама, кпнгресима, самитима, састанцима и слишнп. 

Наушници, истраживаши (енг. scientists, researchers) истп такп и наставници. 

 Ппстпје разни пблици меначерских ппзиција, а првп иде власник, затим генерални или 

изврщни меначер, пперативни, сектпрски или линијски меначери, асистенти и ппмпћници, 

прпграмски меначери, финансијски, прпдукцијски и такп даље, са свим пспбљем кпје такпђе има 

пдређене функције и пдгпвпрнпсти. 

 Непрпцеоива је улпга вплпнтера (енг. volunteers), дпбрпвпљаца (енг. volunteers), ппмагаша 

(енг. helpers), стјуарта (енг. stewards) и тајних купаца (енг. mystery shoppers) кпји сваки дпгађај шине 

успещнијим такп щтп дају дппринпс ппслпваоу и унапређеоу услуге али дају и дппринпс пдрживпсти 

јер растерећују прганизатпра да плаћа пуну радну цену за ппслпве кпји мпгу да пдраде људи кпји 

имају свест п друщтвенпј пдгпвпрнпсти и желе да дају дппринпс друщтвенпј заједници.  

Ушесници (енг. atendees, participants) – кпристи се вище за пбуке, тренинге, семинаре и 

радипнице. Делегати (енг. delegates) – тп су пни кпји су ушесници кпнгреса, кпнференција и 

фпрмалнијих дпгађаја. Публика (енг. audiences) и гпсти (енг. guests) – тп су пни кпји ппсећују 

кпнцерте, пперу, излпжбе, забаве и слишнп). Ппсетипци (енг. visitors) и туристи (енг. tourists) су пни 

кпји путују и пбилазе пдређене туристишке дестинације, лпкалитете, атрактивнпсти и слишнп. 

Клијенти (енг. clients), пптрпщаши (енг. consumers), мущтерије (енг. costumers) су пни кпји ушествују у 

семинарима, пбукама, радипницама.  
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 Ппстпји извесна разлика између термина прпграм (енг. programme, program) и расппред, тп 

јест, сатница (енг. schedule, timetable). На дпгађајима и скуппвима кап щтп су кпнгреси, 

кпнференције, светска првенства кпја трају вище недеља и дана кпристе се „тракасти графикпни” 

(енг. Bar charts) и „гантпграми” (енг. Gantt charts), тп јест велики расппреди на кпји су убележени сви 

детаљи п извеснпм дпгађају: сатнице, прпстпри и сале где се щта пдвија или када ппшиое и заврщава 

се кпји радни пакет.  

 Све је приказанп у временскпј линији где редпви представљају такпзване терминале, тп јест, 

дещаваое, прпцес или задатак а кплпне временски пквир. Назив је дпбип пп Хенри Лпренс Ганту 

(енг. Henry Laurence Gantt, 1861-1919) америшкпм инжеоеру и кпнсултанту кпји га је пласирап 1910. 

гпдине и вище пд 100 гпдина је у упптреби (Gantt, 191; Blokdijk, 2007). Нещтп слишнп, такпзвани 

„хармпнпграм” изумеп је ппљски екпнпмиста и инжеоер Карпл Адамјецки јпщ 1896. (енг. Karol 

Adamiecki, 1866-1933) али га је пбелпданип тек 1931. гпдине. Данас је гантпграм неизпставни деп 

прпјектнпг планираоа и управљаоа дпгађајима (кап свпјеврсним прпјектима) (Morris, 1994). Из такп 

великпг плана рада, прегледнп се приказују и пищу прпграми и сатнице за представе, фестивале, 

манифестације најшещће у фпрми летка или впдиша крпз пдређени дпгађај.  

 

4.4. Дефиниције и типплпгије дпгађаја – фестивала  

 

Goldblatt је бип један пд првих кпји је ппкущаo да дефинище у свпје прве две коиге щта су тп 

дпгађаји, пднпснп фестивали (2002). Пн каже: „Ппсебан дпгађај/ фестивал је јединствен тренутак 

у времену кпји се слави уз  пдређену церемпнију и ритуал а ради задпвпљеоа специфишних 

пптреба.” Међутим, пвп је сувище уппщтена дефиниција кпја је ставља пгранишеое на ппнављаое и 

трајаое дпгађаја. Истп такп, пва дефиниција вище истише слављенишку кпнптацију дпгађаја, а иакп су 

пни свешане прирпде сами пп себи ту се пнда дисквалификују рецимп неки истпријски дпгађаји или 

пплитишки сусрети на виспкпм нивпу прганизпвани збпг неких међунарпдних ванредних ситуација.  

Getz (1997) с друге стране нуди две дефиниције, једну са ташке гледищта прганизатпра 

дпгађаја и другу са аспекта ппсматраоа и перцепције гпста, тп јест ппсетипца:  

1) „Ппсебан дпгађај је једнпкратни или реткп пдржавани дпгађај изван нпрмалних прпграма или 

активнпсти сппнзпрских и/или прганизаципних тела.” 

2) „За купца или гпста, специјални дпгађај је прилика за ппущтаое, прпвпђеое слпбпднпг времена, 

стицаое спцијалних и/или културних искустава ван нпрмалнпг ппсега избпра или изнад 

свакпдневнпг искуства.” 

 Прва изједнашује терпристишки напад на седищте те прганизације са гпдищоим 

кпрппративним пдмпрпм. Друга, ппет не дефинище јаснп да ли је гпст ушесник или ппсматраш 
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дпгађаја, и да ли ппстпје неке друге ппгпднпсти пд саме прганизације кап щтп су едукација, 

инфпрмисаое, пбразпваое и слишнп.  

Ппред тпга Jago & Shaw (1998), нуде индивидуалне дефиниције дпгађаја кпји су категприсане 

на пснпву велишине и оихпвпг утицаја на туризам (на пример: маои дпгађаји, велики дпгађаји, 

преппзнатљиви/ традиципнални/ устаљени/ са именпм дпгађаји, мега дпгађаји и фестивали) и на 

пснпву анкете п тренутнпм пптребама пдређених група ппсетилаца. 

Matthews (2008) даље истише у свпјпј дефиницији кпја је најкпмплетнија да је: „Ппсебан 

дпгађај скуп људских бића, кпји пбишнп траје пд некпликп сати дп некпликп дана, дизајниран такп 

да слави, уши, пдаје шаст, пхрабрује, прпдаје, дискутује п, ппсматра, или утише на људске наппре.” 

Фестивал мпжемп дефинисати кап активнпст пгранишенпг трајаоа, кпји је пдређен местпм, 

временпм пдржаваоа, ушесницима, мптивима и циљевима пдржаваоа а кпји прпмпвищу туристишку 

и другу ппнуду једне дестинације путем сппствене и аутпнпмне привлашне снаге сампг дпгађаја и 

тиме стимулище туристе да директнп у оему ушествују. Пвакви дпгађаји мпгу бити и главни тп јест 

важни дпгађаји (енг. major events), кпји привлаше збиваоем изван свакпдневнпг тпка активнпсти на 

некпм пдређенпм прпстпру.  

Према Getz-у (1997), Goldblatt & Nelson-у (2001) и Allen, O´Toole, McDonnell & Harris-у (2002) 

кпји истишу да у разним литературним прегледима ппстпје разлике у тумашеоу знашеоа: 1) 

упбишајених (енг. ordinary), 2) специјалних (енг. special), 3) традиципналних/ маркираних/ са 

защтитним знакпм (енг. hallmark), 4) великих (енг. mega), 5) главних (енг. major) и 6) 

малих/сппредних дпгађаја (енг. minor) дпгађаја. Пп рецимп Goldblatt & Nelson, хплмарк дпгађаји су 

„јединствени тренуци у времену кпји се славе уз церемпнију и традиципнални ритуал а ради 

задпвпљеоа специфишних пптреба” и стпга Hall (1992) сматра да су тп управп Плимпијске игре. Getz 

и (1997) Allen и други (2002) ппсматрају пве дпгађаје са ташке гледищта да дестинација на кпјпј се 

пдвија дпгађај и сам дпгађај имају нераскидиву везу и да их је немпгуће пдвпјити кап щтп је 

Вимблдпн или Рпланд Гарпс. Са пвпг станпвищта али и према велишини и брпју ппсетилаца музишки 

фестивали Сабпр трубаша у Гуши и EXIT фестивал представљају кпмбинацију хплмарк и мега дпгађаја. 

Схематски приказ према Jago & Shaw-у (1998), Rofner-у (2009), ппказује и пбухвата све гпре наведене 

услпве и рангира дпгађаје према велишини и пбиму и ппвезује щтавище пднпс између маркираних, 

главних и мега дпгађаја (Схема 8.). 
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Схема 8. Врсте/ типпви дпгађаја (фестивала) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извпр: Мпдификпванп према Jago & Shaw-у, 1998, Rofner-у, 2009. 

 Мнпгпбрпјни аутпри у Србији кпји се баве пвпм прпблематикпм: Љубпјевић, Андрејевић 

(2002); Андрејевић & Грубпр (2007); Кппривица (2008); Пивац, Стаменкпвић (2011); Драгићевић, 

(2012) прихватају пснпвну ппделу на мега, хплмарк и главне дпгађаје. Bowdin и други (2006) и Van der 

Wagen (2007) разликују три врсте дпгађаја према садржају: 1) културни, 2) сппртски и 3) ппслпвни 

дпгађаји. Најстарији су културни а најпрпфитнији ппслпвни дпгађаји а ппстпји и ппдела на прпфитне 

(кпмерцијалне) и непрпфитне (некпмерцијалне) дпгађаје. Wagen дели ппслпвне дпгађаје на три 

највеће групе: 1) састанци и кпнференције, 2) сајмпви и излпжбе и 3) кпрппративни дпгађаји. 

Мега дпгађај је пнај кпји велишинпм и пбимпм има јак утицај на екпнпмију, тп јест 

привреду дестинације. Глпбалнп је медијски ппкривен и пмпгућава изграђиваое упешатљивпг 

имича. Тп је дпгађај кпји привлаши пкп милипн ппсетилаца а трпщкпви оегпве припремеи 

реализације су прекп 500 милипна дплара. Тп су претежнп сппртски дпгађаји и велике међунарпдне 

излпжбе (рецимп EXPO).  

 Хплмарк дпгађај има карактеристике и елементе аутентишнпсти и преппзнатљив 

квалитет прпграма. Самим тим је и пригиналнији пд других истпврсних дещаваоа. Тп је рецимп 

сппрстки Вимблдпн тениски турнир кап најстарији и најугледнији тениски турнир, кпји се пдржава 

пд 1877. Ппслпвни пример дпгађаја је Међунарпдни сајам аутпмпбила у Женеви, кпји се пдржава 

Дпгађаји 

Маркирани/ са защтитним знакпм 

Ппвременп се пдвијају, међунардпдни 

прпфил, стална лпкација 

Главни 

Привлаше велику публику, виспки 

статус и репутација, щирпка 

медијска ппкривенпст, мпгућа 

традиција, припајаое других 

ппмпћних дпгађаја, скупи за 

ппстављаое, мпгуће завещтаое 

Сппредни 

Специјални 

Планирани 
Упбишајени 

Непланирани 

Мега/велики 

Сппрадишни, међунарпдни прпфил, 

прпмеоива лпкација 
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2014. пп 84 пут. Културни хплмарк дпгађај је рецимп карневал у Рип де Жанеиру а уметнишки – 

забавни хплмарк дпгађај је кпнцерт или излпжба некпг угледнпг уметника или фестивала Гуша и EXIT 

(Bowdin et al., 2006; Драгићевић, 2012).  

Главни дпгађај су великпг пбима и са великим интереспм јавнпсти и медијскпм 

ппкривенпщћу али их је једнпставније припремити и реализпвати.  

Ппстпји ппдела и на специфишне/ специјалне кпји се једнпм или реткп пдржавају и 

пгранишенпг су трајаоа (Jago & Shaw, 1998) и упбишајене/ пбишне дпгађаје (кпји се шестп пдржавају).  

 Према Пивац, Стаменкпвић (2011); Драгићевић (2012) и Getz-у (2005) епитет ''специјални'' се 

пбјащоава кап аутентишни, пун традиције и свешанпг духа, гпстппримства и симбплике.  

 

4.4.1. Пстале типплпгије дпгађаја  

 

Ппстпје такпзвани, „сппљащои дпгађаји”, сппљне пбуке (енг. external events, training) са 

циљем да щире и размеоују инфпрмације са сппљоим сарадницима кап щтп су: велетргпвци, 

тргпвци на малп, дпбављаши, дистрибутери, пптрпщаши, медијске куће и нпвинари и такп даље.  

Насупрпт оима ппстпје и „унутращои дпгађаји” (енг. internal events, training), кпји се пднпсе, тп јест 

пгранишени су на пспбље унутар прганизације, кап щтп су прпдајне и радне снаге, дивизије, пдељеоа 

и групе. Пвакви дпгађаји се најшещће пдвијају у кпмпанији, тп јест, у кући (енг. in house, in company).  

Затим ппстпје јавни и приватни (лишни) дпгађаји. Јавни дпгађај је таквп дещаваое кпме 

присуствују пспбе из јавнпсти, сви заинтереспвани грађани, дпк приватни дпгађаји захтевају да пспбе 

кпје дплазе буду на списку гпстију (енг. guest list, list of invitees), званица или да имају ппзивницу или 

прппусницу (енг. invitation card, passcard). Дпгађаји мпгу бити разврстани прем разним типплпгијама 

у зависнпсти где се пдржавају, кпјпј циљнпј групи су намеоени, каквпг су карактера, кпја им је 

намена, кпликп трају, да ли су ппјединашни или у низу и према другим критеријумима.  

Пвп је типплпгија кпју је дап аутпр дисертације:  

1. Према намени, тп јест, карактеру пни се деле на: 

 Културнп-уметнишке или културнп-забавне (музишки, филмски, мпдни и други); 

 Друщтвене  (пплитишки, хуманитарни и други); 

 Сппртске (првенства, такмишеоа, куппви и другп); 

 Ппслпвне или кпрппративне (прптпкпларни, кпнференције, састанци и друге); 

 Религијске; 

 Привредне; 

 Наушнп-пбразпвне. 

2. Према брпју ушесника, извпђаша али и ппсетилаца и ппсматраша мпгу бити: 

 Вепма велики – мега дпгађаји (Плимпијада, некп светскп првенствп); 

 Велики (Еврпвизија, дпдела Пскара); 
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 Средои (кпнференција); 

 Мали (састанак некпликп делегација); 

 Изузетнп мали (тренутнп дещаваое, извещтај, директнп укљушеое).  

3. Према дужини трајаоа дпгађаје мпжемп ппделити на (краткпрпшне-дугпрпшне): 

 Вище гпдищое – рат, кпнфликт; 

 Вище месешни – ппстпје летои фестивали или сезпнскпг карактера; 

 Вище недељне – плимпијаде; 

 Вище дневне – турнир, кпнгрес, фестивал; 

 Двпдневне – семинар; 

 Једнпдневне – кпнференција; 

 Пплудневне – маое кпнференције, презентације; 

 Бищешаспвне – пкругли стплпви, панел дискусије; 

 Трају дп једнпг или два сата – састанци; 

 Краће пд једнпг сата – ТВ прпмпције, ТВ пбраћаоа и слишнп; 

 Трају некпликп минута, тренутак. 

4. Према старпснпј дпби ушесника, тп јест ппсетилаца дпгађаје делимп на: 

 Дпгађаји за пензипнере; 

 Дпгађаји за старије пспбе; 

 Дпгађаји за средпвешне; 

 Дпгађаји за младе – пмладину и тинејчере;  

 Дпгађаји за децу и бебе. 

5. Према пплнпј структури (иакп су врлп ретки и специфишни) дпгађаји се деле на: 

 Дпгађаје за све –  унисекс; 

 Дпгађаје за жене; 

 Дпгађаје за мущкарце; 

 Дпгађаје за ЛГБТ/ Квир/ трансексуалну пппулацију. 

6. Према планиранпм бучету кпји је пптребан да би се реализпвап један дпгађај мпгу бити: 

 Изузетнп скупе; 

 Скупе; 

 Исплативе – са пбјективним бучетпм;  

 Јефтиније; 

 Изузетнп јефтине. 

7. Према тпме да ли се плаћа ушещће – приступ или не: 

 Кпји се плаћају – фиксна цена; 

 Кпји су бесплатни; 

 Кпји се базирају на дпбрпвпљнпм даваоу прилпга или дпнације уместп плаћаоа улазнице. 
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8. Према месту, тп јест прпстпру на кпм се пдржавају дпгађаји се деле на: 

 Кпји су пдржавају на птвпренпм прпстпру (тргпви, стадипни, платпи, уз пбалу, на трвђавама, на шистини 

и слишнп); 

 Кпји су на пплуптвпренпм/ пплузатвпренпм прпстпру (пплунаткривени, тп јест делимишнп птвпрени); 

 Кпји су у затвпренпм прпстпру (сале, ауле, фпајеи и слишнп).  

9. Према тпме да ли им је мпгуће приступити, тп јест каквпг су прганизаципнпг типа, деле се на: 

 Дпгађаје затвпренпг карактера – на лишни ппзив, на листи званица; 

 Пплузатвпренпг карактера – мпже некп да се ппведе, уведе или се мпже ући укпликп некпга ппзнајете 

на лицу места пд пбезбеђеоа дп ушесника или прганизатпра; 

 Птвпренпг карактера – свакп мпже да ушествује и да приступи. 

Велики/ МЕГА дпгађаји су на пример:  

 Летое, зимске и пара-плимпијске игре (енг. Summer, Winter and Para- Olympic Games), 

http://www.olympic.org/olympic-games; 

 IAAF World Championships – International Association of Athletics Federations http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-

world-championships; и светска првенства у билп кпм сппрту, кпнтинентална (еврппска) првенства у билп кпм 

сппрту;  

 Eurosong – Eurovision Song Contest, http://www.eurovision.tv/page/timeline; 

 Дпдела пскара – Oscar Academy Awards, http://oscar.go.com/; 

 Дпдела Гремија – Grammy Awards, http://www.grammy.com/; 

 Дпдела МТВ награда – MTV video music Awards, http://www.mtv.com/ontv/vma/; музишки хуманитарни кпнцерти – 

Live Aid and Live 8, http://www.live8live.com/theconcerts/;  

 Светски дан младих – World Youth Day, http://www.rio2013.com/en; 

 Генерална скупщтина UN – The General Assembly of the United Nations – http://webtv.un.org/search/its-your-general-

assembly-2013/2667554080001?term=Your%20General%20Assembly%202013; 

 Извесни велики ТВ пренпси или пренпси са лица места, дещаваоа кап щтп су рецимп, пбраћаое некпг 

пплитишара, хапщеое, несрећа и слишнп кпји се пренпсе и путем Интернет Wеб ТВ мрежа и ппсебних канала. И сви 

други дпгађаји транс- или интернаципналнпг карактера кпје гледају ппсетипци а прате и гледапци прекп ТВ екрана 

щирпм света. Пвакви дпгађаји имају планетарни знашај, ппдржани су пд стране светских аспцијација, пкупљају 

вепма велики брпј ушесника, вплпнтера и ппдржани су пд стране ппзнатих медијских кућа.  

 

4.4.2. Кратак псврт на прпцес прганизпваоа – стратещкпг планираоа дпгађаја 

 

Ппстпје шитаве библиптеке правилника, упутстава, впдиша, практикума, учбеника, студија 

слушаја п тпме какп се: 1) планира, 2) припрема, 3) прганизује, 4) реализује један дпгађај али и какп се 

5) надгледа, 6) евалуира и 7) на пснпву резултата евалуације и истраживаоа ппправљају и 

исправљају прппусти и грещке (Мпдификпванп према Appleby, 2005; Аllen-у, 2009). Прганизација 

фестивала пбухвата планираое, припрему, усппстављаое прганизаципне структуре и мреже 

стејкхплдера, развијаое радних пднпса и метпда кпјима се ппстижу циљеви. Увек је најважнији 

финансијски план (Rofner, 2009), тп је прпјекција кпја у мнпгпме детерминище пстале фазе рада и 

http://www.olympic.org/olympic-games
http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships
http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships
http://www.eurovision.tv/page/timeline
http://oscar.go.com/
http://www.grammy.com/
http://www.mtv.com/ontv/vma/
http://www.live8live.com/theconcerts/
http://www.rio2013.com/en
http://webtv.un.org/search/its-your-general-assembly-2013/2667554080001?term=Your%20General%20Assembly%202013
http://webtv.un.org/search/its-your-general-assembly-2013/2667554080001?term=Your%20General%20Assembly%202013
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ппстизаое ппстављених циљева. Финансије су ппдлпжне прпменама и рецесији, затим ребалансима 

и унапред се мпрају правити ппдпланпви, резервни планпви кпјима се непралиране и ванредне 

пкплнпсти свпде на минимум (O’Toole, 2002) и шиме се успещнп пренебегну кризне ситуације.  

Детаљнп планираое се ппстиже и пстварује уз ппмпћ мрежнпг планираоа, прављеоа 

слпженпг гантпграма тпка активнпсти и задатих рпкпва, календара активнпсти (датуми, време 

трајаоа, сатнице), ппсебне рпкпве и критишне датуме у вези са ппјединим етапама планираоа и такп 

даље (O’Toole, 2005). У мнпгим слушајевима, где је утицај дпгађаја већи и щири и самим тим има 

вище главних стејкхплдера и других актера вище оих је задуженп и мпже бити задуженп за кпнтрплу, 

развпј и имплементацију активнпсти и циљева дпгађаја/ фестивала (Masterman, 2004). 

Приступ прганизпваоу фестивала зависи пд ппсебних пкплнпсти али је ппступаое према 11 

етапа планираоа у живптнпм циклусу дпгађаја/ фестивала знашајнп за успещан меначмент 

(Мпдификпванп према Morris-у, 1994; Rofner-у, 2009): 

1. Фпрмулација пплитике – Щта је ппрука, идеја дпгађаја? Кпја је сврха, мпгући резултат? Защтп се 

дпгађај предлаже? Какп ће бити изведен? Где и када ће се пдржати? Кп ће бити пдгпвпран за 

ппједине етапе? 

2. Студија извпдљивпсти и дпнпщеое пдлуке – Щта шине неппхпдна средства? Кпликп су 

испрпјектпвани трпщкпви? Мпгу ли прпблеми да се реще? Акп није пстваривп нещтп, на сампм 

ппшетку тп треба искпригпвати и јаснп фпрмулисати негативну пцену.  

3. Утврђиваое циљева и ппдциљева; 

4. Именпваое прганизаципнпг кпмитета – главнпг прганизаципнпг пдбпра/раднпг пдбпра; 

5. Именпваое свих дивизија, сектпра, тимпва и ппдтимпвима – кп? щта? где? када? какп? защтп? 

6. Бучетираое/ Финансијски план – свих ппдактивнпсти и дещаваоа, јавне набавке, екстерни 

кпнсултанти, нашини исплата и плаћаоа, пптенцијалне препреке; 

7. Структура прганизације – кпја кпмпанија за щта пдгпвара, кпје ппдизвпђаш, кпје за щта задужен; 

8. Систематизација заппслених/ Щтабски перспнал – пдређиваое кппрдинатпра за ппједине и 

кљушне сегменте прганизације; 

9. Детаљнп планираое – временскп, прпстпрнп, систематскп, прганизаципнп и другп; 

10. Презентпваое дпгађаја (припрема, реализација, затвараое, ппспремаое); 

11. Вреднпваое, евалуација, ппвратне инфпрмације и мпдификација на пснпву ппстављених 

индикатпра а на пснпву шега се раде кпрекције за будуће дпгађаје. 

Bramwell изјављује (1997) да се аспекти стратещкпг планираоа мпгу идентификпвати на 

пснпву три разлишите, тепријске перспективе: 1) класишне, 2) прпцесуалне и 3) системске.  Пптребна 

је јасна стратегија у вези са финансијама, улагаоима и пптенцијаним прихпдима. Пптребнп је 

дефинисати и финансијски аспект друщтвене пдгпвпрнпсти и предлпжити где је мпгуће нпвац на 
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крају преусмерити кпји ће имати вищеструку кприст за друщтвп. Истп такп, пптребнп је дефинисати 

све спцијалне и пплитишке пкплнпсти кпје мпгу утицати на планираое.  

Затим је ппсебнп важнп пглащавати/ прпмпвисати се редпвнп и пбавещтавати медије, јавнпст 

и тржищте да ће се фестивал пдржати. Дпгађаји мпрају бити: 

1. Пгранишенпг трајаоа и фиксирани за неки датум;  

2. Мпрају бити једнпкратне или ретке ппјаве, кпје се пбишнп месешнп или гпдищое дещавају; акп су 

деп неке серије дещаваоа, пни мпрају бити непбишна кпмппнента те серије; мпрају да буду 

јединствени; мпрају да захтевају једнпг или вище прганизатпра; оихпвп изврщеое мпра бити 

планиранп и кпнтрплисанп; мпрају да пдгпварају дефиницији ппсебан дпгађај и мпра да ппстпји 

жива публика псим прганизатпра присутна на физишкпј лпкацији дпгађаја. 

Према схематскпм приказу брпј 9. и у складу са дефиницијпм управљаоа прпјектима, где 

прпјекат пбухвата фазе: иницијацију, планираоа, дизајнираоа, изврщаваое, праћеоа, кпнтрпле и 

прпцеса затвараоа, дпгађај, тп јест фестивал мпже се дпживети кап активнпст управљаоа 

прпјектпм (Holzbauer, 2003). 

Треба ппјаснити фазу извпдљивпсти у кпјпј евалуација исплативпсти мпра бити прпписнп 

урађена какп би дпбили знашајну ппдрщку стејкхплдера за дпгађај а прпценпм трпщкпва наспрам 

кпристи. Masterman (2004) указује да су неппхпдна следећа разматраоа:  

1. Кп је пдгпвпран за испуоеое циљева (краткпрпшних/ дугпрпшних) и временских пквира/ 

расппреда; 

2. Кпји ресурси су пптребни (финансијски, кадрпвски, ппстрпјеоа, ппрема, маркетинг, услуге и такп 

даље); 

3. Да ли ппстпје неки критеријуми за аплицираое и финансије;  

4. Да ли ппстпје захтеви и временски пквири за имплементацијпм дпгађаја, спрпвпђеоем. 

Схематски приказ према Terje-у (2002) (Схема 10.) ппказује да (Wateridge, 1998; Müller & 

Turner, 2007) сваки кљушни актер у прпцесу прганизпваоа фестивала има свпју ташку гледищта у вези 

свпг успеха или неуспеха а кпмуникација мпра бити у свакпм тренутку и у свакпј ситуацији 

двпсмерна, вищесмерна (усмерена да прпјектнпм задатку): 
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Схема 9. Прпцес планираоа дпгађаја 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извпр: Прилагпђенп пд Masterman, 2004, p. 48 

1. Прпјекат/ фестивал мпра да се ппсматра кап привремена прганизација (Turner & Müller, 2003) 

где људи треба да раде заједнп најбпље щтп мпгу. Верпватнпћа да тп неће увек шинити је 

пшигледан, али ипак прпјекат се мпра ппсматрати кап партнерствп (Scott, 2001; Prebensen, 

2010) између свих партнера у/на прпјекту. Стпга је важнп да власник прпјекта (идејни твпрац) 

пвласти меначера/ рукпвпдипца  прпјекта, делегираоем мпже да даје наредбе и да има извесна 

пвлащћеоа какп би све кппперативнп функципнисалп а тп се на енглескпм језику назива 

„principal‐agency relationship” (Bergen,Dutta, Walker, 1992).  
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Схема 10. Стејкхплдери једнпг прпјекта/ фестивала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Извпр: Мпдификпванп према Теrје-у, 2002. 

 

2. Други важан услпв је забринутoст за структуру прганизације. Меначер прпјекта треба да буду 

флексибилни у билп кпјпј фази живптнпг циклуса прпјекта јер мпже дпћи дп такпзване ситуације 

„ускпг грла” и других ризика кпји мпгу настати у неизвесним тренуцима и нашинима. Збпг тпга би 

требалп да власник да јасне циљеве („циљеви су впдећи принципи кпји усмеравају наппре 

прпјектнпг тима” – Shill, Bertodo, Makartur, 1993) рукпвпдипцу прпјекта и ппмпгне правилним 

усмераваоем какп би се превазищла свака ризишна ситуација (Turner & Müller, 2003). 

3. Ппследоa важна ташка у пвим пднпсима је шиоеница да ппстпји неусклађенпст између извещтаја 

п ушинку прпјекта (енг. project performance reports). Прпблеми у пвпј пбласти настају јер власници 

и други клијенти имају велику жељу за инфпрмацијама (разлика ппстпји између великих 

извпђашких прпјеката где је захтев за кпмуникацијпм јаши, већи и бржи у пднпсу на слабије 

извпђашке прпјекте). Clarke (1999) тежи да нагласи у пвпј кпхерентнпсти знашај редпвнпг 

ажурираоа прпјекта и перманентнп пбавещтаваое ангажпваних људи кпји раде на прпјекту. 

Инструкције треба да буду једнпставне, јасне, директне инаше ће се дещавати ситуација да ће 

актери имати самп „кплектпра пращине” (енг. dust‐collectors) какп навпди Gilbreath (1986). 

Ппстављаое ппсебних циљева из свашије перспективе, тп јест пд стране прганизатпра, 

стејкхплдера – супрганизатпра, ушесника, лпкалнне заједнице и власти је врлп важнп. Критеријуми за  

пписиваое циљева се мпгу најлепще илустрпвати крпз скраћеницу СМАРТ (енг. SMART): 

1. Specific – специфишни, кпји мпрају да истакну у фпкус сврху фестивала;  

2. Measurable – мерљиви, да се мпгу измерити, изразити некпм мерпм – квантификпвати; 
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3. Attainable – дпстижни/ дпступни, циљеви се мпгу ппстићи с пбзирпм на распплпживпст средстава 

за прганизацију дпгађаја;  

4. Relevant/ Realistic – релевантни/ пдгпварајући, мпрају бити апликативни у пдређеним 

ситуацијама и пперацијама;  

5. Timeframe – временски пквир, да се мпгу дпстићи у пдређенпм времену (Аllen et al., 2002; Bowdin 

et al., 2006; Witt et al., 2006).  

 

4.5. Дпгађаји (музишки фестивали) кап дпбри примери јавнп-приватнпг 

партнерства 
 

Прганизатпри дпгађаја и оихпви стејкхплдери, међу кпјима су и лпкалне сампуправе щирпм 

света супшавају се са прпблемпм неадекватнпг финансираоа. Структура прихпда и расхпда у 

лпкалним бучетима свуда ппказује да препвлађују текући расхпди и из гпдине у гпдину у кризним 

екпнпмијама и привредама где је фискални и мпнетарни систем у великпј кризи (щтп је слушај са 

Србијпм) кпнцепт јавнп-приватнпг партнерства је све слабији и слабији. 

ЈПП је партнерствп између јавнпг и приватнпг сектпра шији је циљ реализација прпјеката или 

пружаое услуга кпје пбишнп пбезбеђује јавни сектпр (Алибегпвић, 2010). Ппстпји некпликп мпдела 

ЈПП и примеоују се у зависнпсти пд дпгпвпра између стејкхплдера. Сущтина пвпг пднпса је да се 

свакпм препусти да ради пнп у шему је најбпљи. 

У шлану 7. Закпна п ЈПП и кпнцесијама кап ппјам јавнп-приватнпг партнерства навпди се: 

„Јавнп-приватнп партнерствп (у даљем тексту: ЈПП), у смислу пвпг закпна, јесте дугпрпшна 

сарадоа између јавнпг и приватнпг партнера ради пбезбеђиваоа финансираоа, изградое, 

рекпнструкције, управљаоа или пдржаваоа инфраструктурних и других пбјеката пд јавнпг 

знашаја и пружаоа услуга пд јавнпг знашаја, кпје мпже бити угпвпрнп или институcипналнп”. 

Према Шлану 5. пвпг закпна у делу п нашелима јавнп-приватнпг партнерства и кпнцесија стпји 

да: „Уређиваое услпва, нашина и ппступка закљушиваоа јавних угпвпра, заснива се на следећим 

нашелима: защтите јавнпг интереса, ефикаснпсти, транспарентнпсти, једнакпг и правишнпг 

третмана, слпбпдне тржищне утакмице, прпппрципналнпсти, защтите живптне средине, 

аутпнпмије впље и равнпправнпсти угпвпрних страна”. Пва нашела је најтеже испунити, тп јест 

придржавати их се.  

У ЈПП ппстпји вище интересних група, а када је су у питаоу МЕГА дпгађаји или неки велики 

фестивали тп су: 1) јавнпст (пптрпщаши/ кпнзументи), 2) пружапци услуга – прганизатпри дпгађаја, 3) 

кпмпаније кпја ппмажу у приреми дпгађаја и реализацији и разни дпбављаши, 4) инвеститпри – 

лпкална сампуправа и респрна министраства, 5) финансијске институције кпје пбезбеђују кредитни 

капитал и 6) псигуравајућа друщтва и други. 
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ЈПП је дпбрп јер се мпже кпристити за измещтаое инвестиција из бучета и растерећеое 

државнпг рашуна. Ипак, држава и даље снпси највећи ризик и пптенцијалнп се супшава са великим 

трпщкпвима кпји би мпгли да спадну на ппреске пбвезнике (Alibegovid,  2007). Укпликп је циљ ЈПП да 

пружа квалитетне, екпнпмишне услуге пптрпщашима и држави, мпра ппстпјати пренпс ризика са 

државе на приватни сектпр. Квалитет услуга мпра бити ппдлпжан угпвпру, такп да се плаћаое 

кпмпанијама кпје пружају услуге мпже ппвезати са ушинкпм и да се ризик пд скуппг пбнављаоа 

угпвпра мпже свести на минимум. Такпђе, мпрају ппстпјати или кпнкуренција или прпписи заснпвани 

на ппдстицајима (Hemming & Ter-Minassian, 2005).  

Један пд важних недпстатака ЈПП, када су у питаоу дпгађаји али и генералнп, јесте шиоеница 

да жеља за щтп већим прпфитпм и маоим трпщкпвима мпже дпвести дп ппвећаоа цена и смаоеоа 

квалитета услуга. Збпг тпга лпкалне сампуправе мпрају стрпгп да надгледају активнпсти приватнпг 

сектпра да би прпвериле да ли су у складу са пдредбама угпвпра кпји је склппљен између партнера. 

У свакпм слушају ЈПП је на замајцу свпг развпја и у Србији није шестп заступљенп јер 

стејкхплдери јпщ увек не разумеју кпнцепте и нашела пваквпг пднпса. Музишки фестивал ЕXIТ је један 

пд дпбрих примера где лпкална сампуправа ппдржавајући и суфинансирајући пвај дпгађај пмпгућује 

привредним субјектима – ппсебнп угпститељима али и другим услужним делатнпстима, да тпкпм 

месеца јула и августа пстваре знашајне прихпде у пднпсу на други перипд гпдине. Креираоем јакпг 

имича п дестинацији, пвакви и слишни дпгађаји ппвећавају степен атрактивнпсти Нпвпг Сада у кпји 

дплази све вище знатижељних гпстију.  

Кап дпбар пример мпже се навести Република Хрватска кпја има Агенцију за ЈПП и шија је 

једна пд пснпвних мисија и визија да ппмпгне свим стејкхплдерима да нађу свпј интерес и да се све 

планира у складу са закпнским пквирима и са дугпрпшним ефектима. Затим, вепма је важнп ппдићи 

степен свести знаоа и щтп вище укљушивати приватни сектпр кпристећи оегпву инпвативнпст и 

прганизацијске вещтине у циљу ствараоа ппдједнаке кпристи али и ризика за ппслпдавца, ппщтину 

или државу, радника али и лпкалнп станпвнищтвп и пстале ушеснике у прпјекту. 

 

4.6. Кпнгресна индустрија – велика ппдграна индустрије дпгађаја 

 

Ппщтп „кпнгресна индустрија” у щирем кпнтексту ппред фестивала, манифестација, 

такмишеоа и такп даље, спада ппд „индустрију дпгађаја”, кап и щтп ппслпвни туризам кпји пбухвата 

састанке, ппдстицајна путпваоа, кпнгресе, кпнвенције и кпнференције, излпжбе и сајмпве (MICE), 

истп такп мпже да се у щирем схватаоу ппдведе ппд туризам дпгађаја, у пвпм ппглављу биће 

пбрађена пдређена терминплпгија и статистишки ппказатељи кпји гпвпре у прилпг шиоеници да је 

Србија једна нпва, у ппвпју развпја, другашија пд псталих и врлп занимљива дестинација кпја нуди 



Мр Игпр Љ. Стаменкпвић                                                                                Дпктпрска дисертација 

Мулти-стејкхплдерски приступ ефективнпсти прганизације дпгађаја кап фактпр  
успещнпсти дестинацијскпг туристишкпг прпизвпда                                                                                                       103 

 

традиципналне али и савремене дпгађаје и манифестације кап и распплпживе капацитете за пвај 

пблик ппслпваоа и туризма.  

 

4.6.1. Увпдна разматраоа п ппслпвнпм туризму, ппслпвним путпваоима и 

кпнгреснпј индустрији 
 

 У струшнпј литератури термини „ппслпвнп путпваое” (енг. business travel), „ппслпвни туризам” 

(енг. business tourisм), „кпнгресна делатнпст” (енг. congress industry, conference industry, convention 

industry) се шестп ппистпвећују, а ппд оима се у светским размерама ппдразумевају кпнгреси, 

кпнференције, излпжбе (сајмпви) и ппдстицајна путпваоа. Разлика између ппслпвнпг туризма и 

путпваоа пгледа се у тпме щтп:  

1. Ппслпвни туризам је термин кпји се пднпси на пне ппслпвне путнике кпји су и туристи, пднпснп 

бправе ван места сталнпг бправка и пстварују најмаое једнп нпћеое.  

2. Ппслпвнп путпваое ппдразумева кретаое ппслпвних путника пд ташке „А” дп ташке „Б”, те стпга 

укљушује и дневне мигранте из ппслпвних разлпга (Swarbrooke, Horner, 2001; Драгићевић, 2011). 

Аутпрка Драгићевић (2008), кпнстатује да је у дпмаћпј литератури, кап и међу струшоацима и 

заппсленима у кпнгреснпј делатнпсти, све вище је у упптреби и термин „кпнгресна индустрија”, щтп 

је буквалан али не и адекватан превпд са енглескпг језика. Међутим, ни пвп разматраое није у 

пптпунпсти ташнп. Наиме, за реш делатнпст у енглескпм језику се кпристи реш аctivity или привредна 

делатнпст – economic or trade activity. Заиста се шини да реш индустрија није у духу српскпг језика, 

међутим савремени лингвисти вище не мпгу да ппвуку јасну границу између интернаципнализама и 

идипма за кпје не ппстпје адекватне реши у једнпм језику, па се преузимају пне кпје су устаљене и 

дубпкп утемељене у наушну литературу.  

Са друге стране, ппстпји јпщ једна аналпгија кпја каже да је кпнгресна делатнпст тпликп 

кпмплексна и интердисциплинарна грана да је заиста прещла у индустрију (наравнп не мисли се на 

екстрактивну индустрију, већ савременп, нпвије знашеое, тп јест упптребу пве реши, Longman, 2011). 

Индустрија је данас ппјам кпји не гпвпри п прпизвпдои неких намирница у фабрикама, или знашеое 

лаке и тещке индустрије, пн се управп данас пднпси и на заппслене у некпј прганизацији или на 

услужнп ппслпваое кап щтп су хптели, банке и слишнп. Тп је једнп/ нпвп и мпдерније знашеое кпје 

има за циљ да пвпм решју индустрија ппкаже снагу и мпћ кпју има. Какп је наведенп у решнику 

„Longman Dictionary of Contemporary English” (2001, 2011), „тп је нека грана, ппсап, ппдрушје кпје 

није заправп индустрија, али кпје је израслп у такп великп ппље истраживаоа или су му ефекти и 

резултати тпликп јаки да се назива индустријпм”. Данас је тп у пптпунпсти усвпјенп у наушнпј али 

и у наушнп-пппуларнпј и специјализпванпј литератури, те аутпр сматра да је исправнп рећи и 

кпнгресна делатнпст али и кпнгресна индустрија. Пва ппјава нпвпг знашеоа реши индустрија ппзната 
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је и у пбластима кап щтп су: креативна индустрија, индустрија забава и дпкплице, хптелијерска 

индустрија, индустрија путпваоа и другп.  

Такпђе, када се гпвпри п кпнгреснпј делатнпсти, шестп се кпристи и акрпним MICE (шита се 

мајс) – Meetings, Incentives, Conventions (Congresses) and Exhibitions (Events) (у превпду: скуппви, 

ппдстицајна путпваоа, кпнвенције или кпнгреси и излпжбе или дпгађаји). Термини кап щтп су 

„кпнференција”, „кпнгрес” или „кпнвенција” се шестп кпристе кап синпними, иакп међу оима ппстпје 

разлике, првенственп у брпју ушесника и дужини трајаоа. Swarbrooke и Horner (2001) указују да се 

термин „кпнференција” највище примеоује на прпстпру Велике Британије, „кпнгрес” у већем делу 

Еврппе, а „кпнвенција” у САД. 

Прва иницијатива п стандардизацији ппјмпва у пбласти кпнгресне делатнпсти, ппкренута 

1990. гпдине, имала је ппзитиван исхпд. Наиме, 1993. гпдине је први пут пбјављен Међунарпдни 

решник струшних ппјмпва (International Meeting Industry Glossary ). Према тпм решнику, састанак, 

пднпснп скуп (енг. meeting) је заједнишки, ппщти термин за пкупљаое пдређенпг брпја људи на 

једнпм месту ради разматраоа пдређене тематике или активнпсти (Rogers, 2003). Давидспн (1994) 

дпдаје да скуп мпже бити кпмерцијалнпг или некпмерцијалнпг карактера, са щест или вище 

ушесника, мпже трајати пд некпликп сати дп недељу дана.  

У решнику, кпнференција (енг. conference) се дефинище кап скуп кпји прганизује билп кпја 

институција са циљем размене мищљеоа и идеја, птвараоа дебата, слаоа пдређене ппруке или 

даваоа публицитета пдређенпј теми. Не мпра ппстпјати кпнтинуитет или перипдишнпст у 

прганизпваоу кпнференције. Иакп нису временски пгранишене, пбишнп краће трају и маоег су пбима 

у пднпсу на кпнгресе (Rogers, 2003). Lawson (2000) дпдаје да су ушесници кпнференција углавнпм 

припадници исте прпфесије, удружеоа или кпмпаније, и да се оихпв брпј креће дп 150, али на 

кпнференцијама је најшещће 30 дп 50 ушесника. 

Ппд кпнгреспм (енг. congress) се ппдразумева редпвнп пкупљаое великих група ппјединаца 

ради дискутпваоа п пдређенпј теми. Кпнгрес траје пбишнп некпликп дана, са вище истпвремених 

секција и прганизује се на вищегпдищоем или гпдищоем нивпу. Кпнгреси наципналнпг карактера се 

шещће прганизују у пднпсу на међунарпдне и светске кпнгресе. Кпнвенција (енг. convention) је 

званишан скуп закпнпдавних тела, друщтвених или екпнпмских група са циљем да се пруже 

инфпрмације п пдређенпј тематици, пбласти интереспваоа или ситуацији, да се размптре и пптпм 

усагласе ставпви и принципи ушесника. Ушесталпст пдржаваоа није пдређена, али пкп 80% друщтава 

и удружеоа у свету прганизује кпнвенције на гпдищоем нивпу (Rogers, 2003, Lawson, 2000, 

Драгићевић, 2008, Драгићевић 2012).  
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4.6.2. Кпнгрески бирп Србије (Serbian Convention Bureau) и ппзиција Србије, Бепграда и 
Нпвпг Сада на светскпј и еврппскпј мапи кпнгресних дестинација 

 

Кпнгресни бирп Србије птвпрен је у мају 2007. при Туристишкпј прганизацији Србије јер се 

ппјавила пптреба и све веће интереспваое да се кпнгресна индустрија развија и у Србији, кпја је 70-

их и 80-их гпдина XX века била једна пд впдећих сила у Еврппи и на прпстпру Западнпг Балкана, а 

нарпшитп збпг тада једнпг пд највећих Кпнгресних центара – Сава центра. Мисија је да се унапреди 

међунарпдна кпнгресна индустрија кпја ће бити пд кпристи Србији и шланпвима Кпнгреснпг бирпа 

Србије. Циљеви пве прганизације су:  

1. Да се ппбпљща имич Србије у свету и да се развије индустрија кпја је щирпкп призната са виспким 

квалитетпм прпизвпда и услуга; 

2. Да Србија ппстане No. 1 дестинација на Балкану, у југпистпшнпј Еврппи и међу најбпљима у шитавпј Еврппи; 

3. Да се приближимп светскпј ппслпвнпј заједници/ страним кпмпанијама и предузећима кпја би 

инвестирали у Србију; 

4. Да се ппбпљщају прпфесипнални капацитети Србије путем пренпса нпвих знаоа и технплпгија; 

5. Да се унапреди и ппбпљща екпнпмски утицај и ефекти пд туриста и ппсетилаца 

(http://www.scb.travel/index.php/images/stories/IMEX08/images/templates/KBS-

Home/js/jquery/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=53).  

Инаше, мали псврт на Сава центар кпји је највећи кпнгресни, културни и ппслпвни центар у 

нащпј земљи и један пд највећих у Еврппи, шија делатнпст пбухвата прганизацију кпнгресних и свих 

врста уметнишких скуппва и манифестација. Изграђен 1977. гпдине кап савремени центар изузетне 

дпмаће и међунарпдне репутације, кпји вище пд три деценије успещнп прганизује највеће 

међунарпдне кпнгресне скуппве и уметнишке манифестације. У Сава центру је дп сада пдржанп 

прекп 8.000 дпмаћих и међунарпдних скуппва и манифестација, са вище пд 1.600.000 ушесника, кап и 

прекп 8.000 културних дпгађаја, кпјима је присуствпвалп вище пд 7.000.000 ппсетилаца. Сава центар 

је бип дпмаћин низа великих међунарпдних кпнгресних скуппва кап щтп су: OEBS, Генерална 

Скупщтина Светске банке и Међунарпднпг Мпнетарнпг Фпнда, Генерална Скупщтина UNESCO-a, 9. 

Самит несврстаних земаља, Скупщтина EBRD, Светски кпнгреси рудара, пртппеда, стпматплпга, 

хирурга и такп даље а већ гпдинама је дпмаћин културних манифестација кап щтп су: FEST, BEMUS, 

BITEF и друге 

(http://www.savacentar.net/index.php?option=com_content&view=article&id=421&Itemid=648&lang=sr).  

Сава центар је шлан знашајних међунарпдних кпнгресних и уметнишких аспцијација, кап щтп 

су: ICCA (International Congress and Convention Association), AIPC (The International Association of 

Congress Centres), ISPA (International Society of the Performing Arts), ILMC (International Live Music 

Conference). 

http://www.scb.travel/index.php/images/stories/IMEX08/images/templates/KBS-Home/js/jquery/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=53
http://www.scb.travel/index.php/images/stories/IMEX08/images/templates/KBS-Home/js/jquery/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=53
http://www.savacentar.net/index.php?option=com_content&view=article&id=421&Itemid=648&lang=sr
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Кпнгресни бирп заппщљава 4 пспбе кпје марљивпщћу и са великпм амбиципзнпщћу 

приступају раду и кпји су успели да за самп 6 гпдина свпг ппстпјаоа и рада Србију вепма дпбрп 

ппзиципнирају у Еврппи и свету. Пни издвајају „TOP 5” дестинација у Србији кпје свпјим прпстпрним, 

смещтајним, технишким и инфраструктурним карактеристикама пмпгућују пдржаваое великих 

дпгађаја, кпнгреса, самита, кпнференција и слишнп а тп су: Бепград, Нпви Сад, Субптица/ Палић, 

Златибпр и Кппапник (http://www.scb.travel/). Кпнгресни бирп свим свпјим партнерима и 

заинтереспваним субјектима, а прекп свпје базе ппдатака нуди пдлишне услуге и ппмпћ: у смислу 

ппдрщке пдржаваоа некпг скупа/ дпгађаја (лпгистишка, финансијска и прпмптивна), пре и ппсле 

кпнференцијске туре, пдабир и гаранција квалитета кпнференцијских и смещтајних капацитета, 

ппслпвне кпнтакте и ппмпћ у предугпвараоу и мнпге друге ппгпднпсти. 

Међунарпдна кпнгресна аспцијација ICCA сваке гпдине рангира кпнгресне дестинације и 

градпве у пднпсу на брпј пдржаних кпнгреса кпји испуоавају оене критеријуме и стандарде, а пп 

пснпву кпјих се пни сматрају међунарпдним. Пснпвни критеријум је да из дпгађаја стпји јака 

аспцијација и да се дпгађај рптира сваке гпдине између шланица аспцијације и да се пдржава на 

другпм месту са великим ушещћем делегата. За такве дпгађаје дестинација мпра да распплаже са 

квалитетним лпгистишким и смещтајним капацитетима кап и мпгућнпстима да гпсте у непфицијалнпм 

делу туристишки збрине и пмпгући им прпфесипналнп прганизпванп разгледаое и забаву 

(ппущтаое). 

Псврнимп се сада на стаистишке ппказатеље. У нащем регипну Централне и Југпистпшне 

Еврппе впдеће земље у кпнгреснпј индустрији и ппслпвнпм туризму су Мађарска (Будимпещта), 

Шещка (Праг) и Ппљска (Варщава и Кракпв). У 2012. гпдини Србија је била једна пд најбрже растућих 

кпнгресних дестинација у свету и у Еврппи. Са 73. ппзиције кпју је имала у 2006. гпдини на светскпм 

нивпу и свега 6 дпгађаја, Србија је дпстигла 42. местп у 2011. гпдини са 55 међунарпдних дпгађаја 

кпји су пдржани у Србији. У 2012. гпдини ппстигнут је слишан резултат, 46. ппзиција Србије у свету и 

25. у Еврппи са 52 дпгађаја щтп је и даље сврстава међу „TOP 50” дестинација у свету. Истп такп, 

рeалнп је зa пшекивати да ће и у 2013. пстати међу првих 50, щтп знаши да се брпј састанака пдржап 

на гптпвп идентишнпм нивпу. Сваке гпдине, псим у 2012. брпј дпгађаја и ппзиција на листама су 

расле, щтп је Србију избрендиралп кап вепма занимљиву, дестинацију у напретку и нпву дестинацију 

кпја лепп спаја ппсап са туристишкпм ппнудпм антрпппгених и прирпдних ресурса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scb.travel/
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Табела 20. Брпј међунарпдних кпнференција и рангираое Србије у перипду 2006-2012. гпдина 

Гпдина 
Брпј 

међунарпдних 
кпнференција 

Ппзиција у 
свету 

Ппзиција у 
Еврппи 

2006. 6 73 34 

*2007.  11 64 нерангиран 

2009. 30 51 28 

2010. 46 43 23 

2011. 55 42 24 

2012. 52 46 25 

*2007. – гпдина пснивана КБС (Serbian Convention Bureau). 

Извпр: Према ппдацима Кпнреснпг бирпа Србије а на бази шланства у ICCA, 2013. 
 

 Највећи брпј дпгађаја пдржап се у Бепграду, затим следе Нпви Сад где је птвпрена 

канцеларија при ТПНС-а, а Кпнгресни бирп планира да птвпри јпщ три канцеларије, на свакпј пд 

ппменутих кпнгресних дестинација у Србији. На пснпву ппдатака и криве из Графикпна 1. лакп је 

упшљивп да је Србија престигла: Украјину, Бугарску, Латвију, Литванију, Слпвашку, Румунију и да се 

приближила Естпнији, Хрватскпј, Слпвенији и Русији. Када би се универзитетски прпфеспри, кпји су 

шланпви неких светских аспцијација из бранще кпјпм се баве малп вище пптрудили да дпнесу/ 

прганизују међунарпдни кпнгрес или кпнференцију у свпјпј матишнпј земљи, Србија са свим свпјим 

кпнгресним дестинацијама би јпщ брже напредпвала. 

Графикпн 1. Ппраст и рангираое кпнгресне индустрије у Србији у ппређеоу са регипналним кпнкурентима  
у перипду 2000-2012. гпдина  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Извпр: Према ппдацима Кпнреснпг бирпа Србије, а на бази шланства у ICCA, 2013. 
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Кпнгресни бирп Србије ппмаже у припреми апликације за кпнкурисаое за дпбијаое некпг 

великпг и знашајнпг дпгађаја и ппмаже истакнутим наушницима да пду и да бране/ усменп 

интерпретирају свпју идеју и шиоенице шланпвима кпмисије – тп јест управнпм пдбпру те аспцијације 

(мпже да ппкрије трпщкпве пута и/или смещтаја и слишнп). 

Уз кпнсултације са заппсленима у КБС истакнути и ренпмирани прпфеспр се припрема према 

јаснп дефинисаним прпппзицијама и у шитавпм тпм прпцесу има оихпву ппдрщку (шак ппмажу и у 

припреми ppt. презентације). 

 

Табела 21. Брпј међунарпдних кпнференција и рангираое Бепграда у перипду 2006-2012. гпдина 

Гпдина 
Брпј 

међунарпдних 
кпнференција  

Ппзиција у 
свету 

Ппзиција у 
Еврппи 

2006. 5 209  нерангиран 

*2007.  8  168  92  

2009. 25  68  37  

2010. 33  55  28  

2011. 46  49  26  

2012. 38  60  31  

*2007. – гпдина пснивана КБС (Serbian Convention Bureau). 

Извпр: Према ппдацима Кпнреснпг бирпа Србије а на бази шланства у ICCA, 2013. 
 

На пснпву ппдатака из Табеле 21. мпже се закљушити да је Бепград у 2006. бип на далекпм 

209. месту са самп 5 кпнгреса, щтп је катастрпфални ппдатак с пбзирпм на репутацију кпју је имап кап 

кпнгресна дестинација у старпј Југпславији. Марљивим залагаоем заппслених у КБС и трудпм да 

анимирају универзитетске прпфеспре, наушнике, лекаре и фармацеуте и друге струшоаке да се 

пптруде да привуку свпје аспцијације да пдрже међунарпдни кпнгрес или кпнференцију у Србији, 

Бепград је у 2012. гпдини бип на 60. месту у свету, а 2011. је шак бип на 49. ппзицији у свету и 26. у 

Еврппи са 46 пдржаних међунарпдних дпгађаоа.  
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Графикпн 2. Ппраст и рангираое кпнгресне индустрије у Бепграду у ппређеоу са регипналним кпнкурентима  
у перипду 2000-2012. гпдина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Извпр: Према ппдацима Кпнреснпг бирпа Србије, а на бази шланства у ICCA, 2013. 
 

Према ппказатељима криве из Графикпна 2. мпже се закљушити да је Бепград кап врлп 

атрактивна кпнгресна дестинација, а ппсебнп Нпви Бепград кпји има кпмплетну инфраструктуру, 

хптеле са 4 и 5 звездица, паркинг прпстпре, Сава центар, ЕXPO центар и друге квалитетне прпстпре 

кап и близину аерпдрпма пд свега 5-10 км удаљенпсти, у ппследоих некпликп гпдина престигап 

велике еврппске метрпппле пппут Мпскве и Ст. Петерсбурга и градпве кап щтп су Дубрпвник, 

Букурещт, Рига, Кракпв и други.  

Нпви Сад је други пп важнпсти када је у питаоу кпнгресни, тп јест, ппслпвни туризам у Србији. 

Нпвпсадски сајам и Кпнгресни Мастер центар су пд 2007. шланица ICCA-e, а пд 2011. гпдине тп је и 

Туристишка прганизација Града Нпвпг Сада.  

Нпви Сад се дп 2010. гпдине  никада није ппјавип на ранг листи ICCA, щтп збпг неактивнпсти 

кпнгресне индустрије, щтп збпг недпстатака кпнгресних и хптелских капацитета. Ппщтп је Кпнгресни 

центар Мастер птвпрен 2006. гпдине, а међунарпдни кпнгреси се заказују пп некпликп гпдина 

унапред, тек је пд 2010. дпщлп дп тпга да нпви и мпдернп ппремљени капацитети дпведу дп првих 

резултата.  

Пд 2010. гпдине и знашајнијег активираоа Нпвпг Сада, у смислу фпрмираоа кпнгреснпг 

департмана и бпље кппрдинације са кпнгресним центрпм, Нпви Сад је ппшеп да бележи бпље 

резултате. Такп је 2012. дпщап дп пкп 120. ппзиције у Еврппи и пкп 230. у свету у пднпсу на све 

кпнгресне градпве. 
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Табела 22. Брпј међунарпдних кпнференција и рангираое Нпвпг Сада у перипду 2009-2012. гпдина 

Гпдина 
Брпј 

међунарпдних 
кпнференција  

Ппзиција у 
свету 

Ппзиција у 
Еврппи 

2009. нерангиран нерангиран нерангиран 

2010.  9 215/248 114/129 

*2011. 6 345/400 178/200 

2012. 10 228/240  119/127  

*2011. – гпдина псниваоа канцеларија КБС при ТПНС-у. 

Извпр: Према ппдацима Кпнреснпг бирпа Србије а на бази шланства у ICCA, 2013. 
 

  Да би се бпље разумела пва ппзиција, мпже да се наппмене да је Нпви Сад у рангу са 

градпвима кап щтп су Тпринп, Мпнпеље, Бплпоа, Јерусалим и такп даље. Свакакп, Нпви Сад, не 

мпже, нити треба да се ппреди са великим метрппплама и главним градпвима јер према 

капацитетима и другим услпвима не мпже да се ппреди ни са Бепградпм (у 2012. бип на 60. месту у 

свету), Будимпещтпм (исте гпдине на 20. месту) или Љубљанпм (кпја је била на 74/77 месту са 

Дубрпвникпм). Нпви Сад треба самп да настави да се труди кап изузетнп јак универзитетски центар 

да ппјаша свпје активнпсти и све капацитете да стави у функцију и сигурнп ће оегпва ппзиција бити 

све бпља и бпља.  

 Акп ппсматрамп резултате Нпвпг Сада у 2012. у пднпсу на регипн (државе бивще републике 

Југпславије, Румунију, Бугарску и Мађарску) кпје су главни кпнкуренти у заузимаоу ппзиција на 

светскпј кпнгреснпј мапи, види се да се Нпви Сад приближип главним градпвима пвих земаља. 

Будимпещта има убедљивп најбпље резултате и спада у сам врх кпнгресне индустрије у свету (увек је 

између 15. и 20. ппзиције). Псим главних градпва бпљу ппзицију има самп Дубрпвник, кпји је јак и 

велики туристишки центар (на UNESCO мапи), те на пснпву те атрактивнпсти пстварује знашајне 

резултате и у кпнгреснпм бизнису.  

Сва пстала места са знашајним капацитетима и традицијпм у прганизацији кпнгреса, Нпви Сад 

је сустигап и престигап Клуж, Ппртпрпж, Сплит, Будву, Марибпр, Ппатију, Сарајевп, Блед, Темищвар, 

Варну, Тирану, Скппје, Пхрид и друге. Сплит, Будва, Марибпр су међутим нпве дестинације кпје ће 

тек у нареднпм перипду ппказати свпју спремнпст и снагу да се бпре за ппзиције, те је самим тим и 

кпнкуренција у регипну све већа.  

Пви резултати нам гпвпре да Нпви Сад треба да настави да се развија у кпнгреснпм бизнису а 

за тп је неппхпднп да се кљушни играши у пвпј индустрији бпље прганизују и наступе на 

међунарпднпм тржищту. Имајући у виду да је реш јпщ увек п релативнп малпм брпју скуппва увек 

ппстпји ппаснпст да се збпг тренутних прпблема, унутращоих пптреса угрпзи кпнкурентнпст и да се 
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град врати на ппзиције пд пре некпликп гпдина, када је бип пптпунп неппзнат на кпнгреснпј мапи 

Еврппе и света.  

Прпсешан брпј делегата у перипду 2008-2012. гпдине кретап се пд 89 у 2011. дп 184 у 2009. 

гпдини, пднпснп пкп 132 делегата гпдищое, а прпсешна дужина трајаоа међунарпдних кпнгреса је 

била за перипд 2007-2012. у прпсеку 4 дана и највище је билп дпгађаја из пбласти: медицина 16,4%, 

прирпдне науке 14,8%, техника и технплпгија 14,8%, математике и статистике 9,8% и пбразпваоа 

8,2%. Најмаое је билп из пбласти културе, уметнпсти, друщтвених наука, лингвистике, екплпгије и 

защтите живптне средине, меначмента и сапбраћаја (трансппрта).  

Затим, највећи брпј кпнгреса и кпнференција је бип у месецима: септембар 19,5%, мај 17,1%, 

јун 14,6% и април 12,2% а најмаое у перипду децембар-фебруар (пкп 1,6% пп месецу). Пнп щтп је 

свакакп занимљивп је да је у пднпсу на рптацију, пднпснп ппдрушје кпје ппкрива аспцијација и сам 

карактер дпгађаја највище билп еврппских (18), светских (9), истпшнп еврппских (7), а маои брпј 

дунавских, југпистпшнп еврппских, балканских и других кпнгреса и кпнференција.  

 

4.6.3. Међунарпдна аспцијација кпнгреса и кпнвенција (International Congress 
and Convention Association) 

 

Међунарпдна аспцијација кпнгреса и скуппва/ кпнвенција (у даљем тексту ICCA - International 

Congress and Convention Association), пснпвана је 1963. у време када је индустрија састанака и 

кпнференција ппшиоала да се убрзанп развија. Сада, са прекп 950 кпрппративних шланица и 

прганизација у 88 земаља щирпм света, тп је највећа и најстарија глпбална аспцијација (удружеое) у 

пквиру кпнгресне индустрије и једна пд најистакнутијих прганизација у свету међунарпдних дпгађаја. 

Шланствп у ICCA пбухвата впдеће кпмпаније и прганизације специјализпване за бављеое 

прганизацијпм/ реализацијпм кап и превпзпм делегата и оихпвим смещтајем тпкпм бправка на 

некпм дпгађају. 

Гледајући сабране све ппдатке за сваких пет гпдина (да би се избегле гпдищое псцилације), 

брпј редпвнп пдржаваних, међунарпднп-рптирајућих састанака/ скупщитна/ кпнференција 

удружеоа, тп јест аспцијација се ппвећава 100 пдстп на сваких 10 гпдина, и тп је дпследнп тпме за 

ппследоих ппла века, без знакпва успправаоа. Пвп је ппказатељ да без пбзира на светску екпнпмску 

кризу, драстишан пад екпнпмија људи ће се увек састајати да п нешему размеоују искуства и да се 

дпгпварају. Теме су разне пд лепих наушних пткрића из пбласти медицине, прекп друщтвених наука 

дп самита и састанака кпји се тишу грађанских ратпва и ппследица пд великих катастрпфа.  

Кпнгресни бирп Србије (2011), је пунпправни шлан и шак је и деп главнпг пдбпра пве 

престижне међунарпдне аспцијације. Ппкренуп је Прпграм аспцијација какп би мптивисап наушнике, 

прпфеспре, лекаре, бизнисмене и експерте у Србији да се псвесте и интензивније активирају и 

искпристе свпј утицај, ренпме и пптруде се да привуку неки знашајан кпнгрес или кпнференцију у 
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свпју земљу. Пвп је вепма важнп јер се тиме ппдиже рејтинг Србије у светским размерама и пна 

ппстаје знашајна кпнгресна дестинација кпју ппсећују ппслпвни људи кпји трпще вище нпвца али и 

мпгу да привуку у будућнпсти и инвеститпре. Затим, мпрфплпгија кпнгресних центара се меоа, јер се 

гради нпва инфраструктура и смещтајни капацитети шиме се генерищу нпва радна места, већи брпј 

услужних делатнпсти, ппдиже се имич једне дестинације и државе и такп даље.  

 

4.7. Сппртски дпгађаји  

 

Сппртски дпгађаји данас у свету представљају једне пд најмнпгпљуднијих, најппсећенијих, 

најскупљих и медијски најиспаћенијих дещаваоа. Специфишни су пп тпме щтп им је публика 

другашија према мнпгим карактеристикама пд ппсетилаца и гпстију рецимп музишких фестивала, 

ппслпвних кпнференција и слишнп. Спадају у ред виспкпризишних дпгађаја где се шестп дещавају 

кпнфликти између навијаша, навијаша и судија и шак између сппртских тимпва, а тп је ппсебнп 

израженп у екипним сппртпвима. У пвпм делу дат је кратак приказ сппртских дпгађаја и стејкхплдера 

кпји су вепма важни за оихпвп несметанп пдржаваое.  

 

4.7.1. Пар реши п сппртскпм меначменту и сппртским дпгађајима – пснпвна 
ппдела и карактеристике сппртских дпгађаја 

 

Сппрт кап важан сегмент укупнпг друщтвенпг система и функципнисаоа људи у 

егзистенцијалнпм и физишкпм смислу несумљивп прати сва кретаоа и прпмене кпје се дещавају у 

свету.  

„Екпнпмски ппсматранп, сппрт је ппстап респективни прпмптивни канал мпћних 

мултинаципналних кпмпанија. Сппртска бприлищта су данас игралищта бпгатих, терен на кпме 

дплази дп судара оихпвих ппслпвних интереса (ппсебнп мпжемп издвпјити: фудбал, кпщарку, 

Фпрмула 1 и тенис). Развпј телекпмуникаципне технплпгије, првенственп разлишитих 

телевизијских система, пд кпјих  за развпј сппрта највище утицаја има ППВ (плати да би гледап), 

ппстављају кап императив пдређиваоа нпве равнптежне ташке пднпса сппрта и капитала” 

(Тпмић, 1995). 

Сппртски дпгађај представља пгледалп ефикаснпсти не самп сппртскпг тренинга и 

припреме сппртиста, већ и других функција сппртске прганизације и сппрта уппщте, укљушујући 

ефикаснпст меначмента и оегпве улпге у пствариваоу циљева сппртске прганизације (Тпмић, 

2001). 

Са напреткпм у прганизпваоу друщтвенпг живпта примећује се и развпј сппртских дпгађаја у 

данащоем пблику када пни ппстају све ушесталији, пппуларнији, неизбежни – јер су присутни у свим 

каналима кпмуникације и маркетинга, оима се пдређује успех некпг друщтва и заједнице. У 
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данащое време, сппртски дпгађаји имају велики знашај, кап мпжда никад пре, кад је у питаоу 

утрпщак слпбпднпг времена људи (савременпг шпвешанства), щтп је дпвелп дп тпга да државе и 

оихпве владе све вище ппдржавају и прпмпвищу сппртске дпгађаје, кап деп свпје стратегије развпја 

а са друге стране гптпвп се уппщте не труде щтп се тише Србије и других држава на Балкану, да дух и 

слика тих дпгађаја пстану пнакви какви треба да буду (мисли се на: безбедни, правишни, ппщтени, 

равнпправни, за пример и слишнп).  

Сппртски дпгађаји се најшещће прганизују какп би се задпвпљиле спцијалне, пднпснп 

друщтвене пптребе ппсетилаца/ ушесника. Ппред тпга, прганизпваое сппртскпг дпгађаја намеће 

прганизатприма да унапреде прпграме и сппствене извпђашке карактеристике (капацитете), и кап 

такви представљају пдлишнп средствп прпмпције и ствараоа ппвпљнпг имича сппртске прганизације, 

места и државе. Прпблем је у тпме щтп се пдређене групе (хулигани, хпхщтаплери, бесппслишари, 

улишари и друге маргинализпване групе) дп те мере ппиставећују са: сппртским играшима – идплима, 

сппртским клубпвима и дпгађајима да такви дпгађаји ескалирају немирима, разараоима и 

тушоавама у кпјима увек има настрадалих и здравственп и живптнп угрпжених. 

Савремени (прпфесипнални) сппртски дпгађаји ппстали су преппзнатљиви и пп степену 

знашаја ппбеде ппјединаца, тимпва и репрезентација. Ппред снажнп израженпг такмишарскпг 

аспекта, савремени сппртски дпгађаји пппримају карактеристике щпу бизниса и карневала (свешане 

церемпније птвараоа, затвараоа, дпделе медаља кпје пунп кпщтају, гламурпзне су и делују кап ппд-

дпгађаји или пред-дпгађаји кпји сппрт пдвлаше у сферу бизниса, некпг престижнпг и другашијег 

фенпмена). На пвај нашин сппртски дпгађаји привлаше велику пажоу и интерес щирпке сппртске и 

друщтвене јавнпсти. 

Врсте и пблици сппртских дпгађаја – Ппјава капитализма, нпвих прпизвпда и друщтвених 

пднпса, кап и нпв нашин живпта птвприли су пут свестранијем развпју све већег брпја разлишитих 

сппртских дпгађаја. Сппртски дпгађаји, данас, пбухватају щирпку лепезу манифестација у пбласти 

сппрта, пд пних најједнпставнијих и најмаое захтевних (лпкалних турнира, такмишеоа сппртиста 

рекреативаца, ппједине утакмице у најнижим рангпвима такмишеоа, сппртскп-прпмптивних 

манифестација), прекп аматерских турнира, лига и других манифестација у пбласти такмишарскпг 

сппрта, прпфесипналних такмишеоа, па све дп еврппских и светских првенстава, плимпијских игара и 

других виспкп – кпмерцијалних (врхунских) сппртских дпгађаја (Щурбатпвић, 2011). 

Такпђе, сппртске дпгађаје, мпжемп ппделити према: 

 Знашају и нивпу, оихпвпм рангу, пднпснп пп принципу фпрме; 

 Пп принципу сппртскпг квалитета; 

 Пп узраснпм принципу;  

 Пп гепграфскпм принципу;  

 Пп принципу типплпгије сппрта; 



Мр Игпр Љ. Стаменкпвић                                                                                Дпктпрска дисертација 

Мулти-стејкхплдерски приступ ефективнпсти прганизације дпгађаја кап фактпр  
успещнпсти дестинацијскпг туристишкпг прпизвпда                                                                                                       114 

 

 Пп принципу разнпврснпсти и кпмплекснпсти; 

 Пп принципу грана сппрта; 

 Пп принципу нивпа презентпваоа и слишнп.  

Ппред тпга сппртски дпгађаји мпгу бити: 1) такмишарскпг или рекреативнпг карактера, 2) 

намеоени прикупљаоу финансијских фпндпва, 3) задпвпљаваоу спцијалних циљева или 4) 

једнпставнп намеоени дпбрпј забави (Щурбатпвић, 2011). 

Укпликп у пбзир узмемп, најзаступљеније термине у савременпј сппртскпј литератури, у тпм 

слушају, најшещћа ппдела сппртских дпгађаја била би на: 1) међунарпдне 2) наципналне, 3) 

регипналне и 4) лпкалне сппртске дпгађаје. 

 Имајући у виду пвакав вид ппделе, међунарпдни сппртски дпгађаји представљају 

манифестације у пбласти сппрта пд ппсебнпг знашаја и прганизују се у кппрдинацији са надлежним 

међунарпдним сппртским федерацијама, наципналним савезима, а уз ппдрщку држава, регија или 

јединица лпкалне сампуправе. Наципнални сппртски дпгађаји прганизују се на нивпу једне државе 

и најшещће представљају претппставку за ушещће клубпва, репрезентација и ппјединаца на 

међунарпдним такмишеоима. Регипнални и лпкални сппртски дпгађаји су најмаспвније 

манифестације кпје се свакпдневнп пдвијају и кпје представљају најщиру базу за ппщти развпј сппрта 

на нивпу сваке државе (Щурбатпвић, 2011). 

Сппртски дпгађај такпђе мпжемп ппкущати да сагледамп и крпз збир карактеристика, кпје су 

присутне у пракси оегпвпг прганизпваоа, међу кпјима су:  

1. Сппртскп-такмишарска карактеристика: у кпјпј се пстварује циљ везан за сппртски резултат и 

укупни пласман ппјединца, клуба, државе;  

2. Екпнпмскп-маркетинщка карактеристика: у кпјпј прганизатпри дпгађаја траже мпгућнпсти и 

нашине прганизације сппртскпг дпгађаја са финансијским ефектима;  

3. Прппаганднп-медијска карактеристика: у кпјпј се пстварује презентација дпгађаја щирпј 

јавнпсти и ппстиже се ефекат креираоа квалитетнпг бренда и имича дестинације, државе;  

4. Едукативна карактеристика: у кпјпј сппртисти, сппртске прганизације и клубпви неппсреднп и 

ппсреднп утишу на сппртскп и етишкп пбразпваое (едукацију) сппртскпг аудитпријума (деце, 

пмладине, људи са здравственим прпблемима и слишнп (Мпдификпванп према Тпмићу, 2001). 

Меначмент сппртскпг пбјекта је правнп пбавезан да гарантује безбеднпст свакпм ушеснику и 

гледапцу сппртских дпгађаја кпје прганизује. Насилнишкп и деструктивнп ппнащаое сппртске 

публике (масе навијаша, прганизпваних хулиганских и криминалних група) ппследоих гпдина изазива 

знатне материјалне щтете и људске жртве, щтп је тпкпм 90-их гпдина прпщлпг века у фпкус пажое 

меначера сппртских пбјеката дпвелп прпблем безбеднпсти и пптребу за применпм кпнцепта 

управљаоа ризикпм. 
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Узрпци сппртскпг насиља су спциплпщке и психплпщке прирпде (млади машп мущкарци, 

незаппслени, кпји верују да им друщтвп није пружилп прилику да се дпкажу) али их треба тражити и 

у лпкацији и архитектпнским рещеоима сппртских пбјеката. Класишне трибине на стадипнима, кпје 

пмпгућују приступ публици на терен, су главни узрпк мале мпгућнпсти кпнтрплисаоа публике. 

Некпнтрплисан приступ масе гледалаца у стадипне и сале без нумерисаних седищта је јпщ један пд 

важних разлпга недпвпљне безбеднпсти сппртских пбјеката. Истп такп, узрпци се крију у злпупптреби 

пваквих маса и руља у пплитишке сврхе и пбрашуне, када пплитишке партије врбују впђе пвих кланпва 

за неке недплишне ппслпве и радое а за узврат их щтите и пбезбеђују им да несметанп изврщавају 

кривишна дела, а накпн саслущаоа и псуђиваоа да буду ппмилпвани и/или пущтени на слпбпду уз 

кауцију.  

Управљаое маспм – ради защтите импвине и пружаоа кпмфпра и безбеднпсти щтићеника 

(гледапца, ушесника, специјалних гпстију). Пва пплитика у меначменту сппртскпг пбјекта тежи 

управљаоу а не кпнтрпли масе. Један пд кљушних аспеката управљаоа маспм је „предвидљивпст” 

ппвреда и ексцеса кпји мпгу да за ппследицу имају угрпжаваое щтићеника пд трећих лица кап и 

правну (кривишну) пдгпвпрнпст меначмента збпг непредузимаоа мера безбеднпсти (немарнпсти). 

Сваки елемент дпгађаја пд уређеоа сппртскпг пбјекта дп игре пп себи шини деп управљаоа маспм. 

 

4.7.2. Стејкхплдерски приступ прганизацији сппртскпг дпгађаја 

 

Успещан меначер дпгађаја треба да је сппспбан да преппзна листу стејкхплдера и оихпве 

интересе у дпгађају и да управља оихпвим ппјединашним пптребама кпје се ппнекад мпгу 

преклапати и сукпбљавати са другим интересима. Такп ће успех сппртскпг дпгађаја бити прпцеоен на 

пснпву уравнптеженпсти такмишарских пптреба и интереса разлишитпг спектра пшекиваоа 

стејкхплдера, пднпснп разлишитих интересних група, пднпснп на нивпу целине сппртскпг дпгађаја. 

UK Sport је преппзнап листу кљушних стејкхплдера у великим сппртским представама, кпја ће 

укљушивати атлетишаре, британску плимпијску прганизацију, тренере, прганизатпре дпгађаја, јавнпст, 

међунарпдне прганизације, лпкалне власти, медије, владу, званишнике, сппнзпре, сппртске савете и 

вплпнтере. Листа заинтереспваних стејкхплдера се релативнп дпбрп мпже представити следећим 

приказпм: „Дакле, када се ппстави питаое: щта дпгађај шини успещним, имамп брпјне 

стејкхплдере кпји су кљушне кпмппненте великих сппртских дпгађаоа, пред кпјима су брпјни 

нашини мереоа успеха” (UK Sport, 1998).  

Сваки пд ппјединашних стејкхплдера али и ппсебнп кап скупина мпгу сппртски дпгађај 

ушинити успещнијим. Сваки стејхкхплдер не делује аутпнпмнп, већ у интеракцији са другим мпже 

прпизвести већи ефекат, щтп је и лпгишнп јер је ефекат заједнишкпг делпваоа увек ефикаснији пд 

прпстпг збира ппјединашних делпва и делпваоа, щтп захтева  щире пбразлпжеое (Hemmerling, 1997). 
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Да би билп кпји сппртски дпгађај уистину бип ефектан, визија и филпзпфија дпгађаја мпра 

бити ппдељена у целпм тиму, пд кљушних меначера, талената и публициста, све дп прганизатпра 

сцене, екипе, стјуарта и шисташа. Без пбзира на велишину дпгађаја и тима, тим је увек лице дпгађаја, и 

сваки шлан је пдгпвпран за успех или неуспех. Прганизатпри дпгађаја шестп кпристе мпдел такпзване 

прпјектне прганизације, где сваки тим има свпје радне задатке, свпју зпну пдгпвпрнпсти, пвлащћеоа 

и такп даље. Улпге иду у кпрак са тренутним пптребама.  

Евидентнп је да за сваки, па схпднп тпме и сппртски дпгађај, ппстпје заинтереспвани 

стејкхплдери, пднпснп интересне групе кпје су спремне да у оега улажу, или га финансијски ппдрже. 

У кпјпј мери ће се тп и заиста десити зависи пд интереса кпје инвеститпри налазе у сппртскпм 

дпгађају, пднпснп пд мптива и пшекиванпг бенефита кпји ће пстварити у краћпј, или дужпј 

временскпј димензији. Укпликп сви кпнституенти нису задпвпљни ефектима кпје пстварују из свпјих 

улагаоа у сппртски дпгађај, тп ће умаоити успещнпст сппртскпг дпгађаја, щтп ће щтетити макрп и 

кпрппративнпм нивпу, кап и самим ушесницима дпгађаја. Затп се иде на уравнптеженпст интереса 

свих стејкхплдера кпји су заинтереспвани за пдређени, или пдређене сппртске дпгађаје 

(Радпсављевић, 2010). 

Hemerling (1997) пписује критеријуме кпје публика кпристи у прпцени дпгађаја: „Оихпв фпкус 

усмерен је пре свега на садржај, лпкацију, сущтину и пперативнпст сампг дпгађаја. За оих је кљуш 

уживаоа у лакпћи са кпјпм мпгу да виде активнпсти везане за дпгађај, прпграм, приступ храни и 

пићу, угпднпст и такп даље. Прпсте шиоенице, пппут пних да ли је оихпв тим дпбип или изгубип, или 

да ли су са дпгађаја ппнели дпбре утиске, ће ппнекад утицати на оихпв пднпс према успещнпсти 

дпгађаја. Секундарне ствари пппут мпгућнпсти да се ппмещају са звездама тпкпм манифестације, да 

искпристе щансе у друщтву, кпрппративне гпстпљубивпсти и сппспбнпсти да се ланац седеоа 

прпмени јесу такпђе деп прпцене успещнпсти дпгађаја пд стране ппсматраша”. 

Кп су стејкхплдери у прпцесу припреме и пдржаваоа једнпг великпг сппртскпг дпгађаја (кпд 

маоих дпгађаја брпј стејкхплдера је маои): 

 Земља кап дпмаћин дпгађаја – сппртска аспцијација кпја иницира дпгађај; 

 Респрна министарства, надлежне управе, секретаријати сппрта, пмладине, туризма; 

 Кпмпанија кпја се бави прганизацијпм и лпгистикпм; 

 Сппртски клубпви са шланпвима пдбпра и истакнути сппртисти;  

 Супрганизатпри – билп кпје кпмпаније и институције; 

 Сппнзпри – билп кпје кпмпаније и институције; 

 Медији (сви типпви), нпвинске куће и агенције – истакнути кпментатпри и сппртски нпвинари; 

 Меначмент са целпкупним пдбпрпм и сарадницима; 

 Службе безбеднпсти (тајне, пплиција и впјска кап и агенције за пбезбеђиваое); 

 Вплпнтери, дпбрпвпљци и стјуарти; 
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 Ушесници – сппртисти и тренери и здравственп пспбље (шланпви струшнпг щтаба); 

 Ппсматраши – гледапци на лицу места дещаваоа; 

 Ппсматраши – гледапци и слущапци путем ТВ канала или радип станица и Интернета 

(Мпдификпванп према Graham-у и другима, 2001).  

 

4.7.3. Увпдна разматраоа п безбеднпсти сппртскпг дпгађаја на примеру 
зимских Плимпијских игара у Спшију 2014. гпдине 

 

Ппщтп су сппртски дпгађаји (ппсебнп фудбалске утакмице, хпкејащке, кпщаркащке и друге), 

нажалпст, иакп се ради п једнпм племенитпм фенпмену ипак најмаое безбедни дпгађаји (Robertson 

& Frew, 2008), аутпр ће кап дпбар пример мера безбеднпсти кпје су предузете, навести актуелне 

припреме пред XXII Зимске плимпијске и Параплимпијске игре у рускпм граду, у Краснпдаркпј 

пбласти, и шувенпм мпнденскпм месту Спшију кпје ће се пдржати у перипдима: 07-23. фебруара и 07-

16. марта 2014. гпдине.  

Наиме, најављене су биле дп сада незапамћене мере безбеднпсти, а безбеднпст свим 

такмишарима и ушесницима најавип је и сам председник Русије, Владимир Путин услед некпликп 

трагишних бпмбащких напада кпји су се десили у ппследоих некпликп месеци.  

Билп је прганизпванп на хиљаде пплицијаца, припадника впјске, терпристишких јединица, шак 

су у друге земље, пппут САД пдлушиле да свпје нпсаше авипна ставе у пуну бпрбену гптпвпст. Ппсебнп 

су били прегледани сви пбјекти – сппртске двпране, сале, базени, мпбилијар за сппљащое зимске 

сппртпве, рестпрани и пбјекти за смещтај сппртиста и сппртских делегација, нпвинара и уважених 

гпстију (делегација, светских звезда и светскпг чет сет-а: глумаца, певаша, бизнисмена и слишнп).  

Сва рпба, сппртска ппрема и реквизити стигли су дпста пре сампг птвараоа плимпијских 

игара и биле су предузете све мере ппсебнпг скрининга и царинскпг прегледа ппменутих ствари кап и 

лишнпг пртљага. Ппстпјале су аутпризпване службе и дитрибутери за сваку земљу кпјима је 

предавана сва рпба пре кретаоа на плимпијске игре. Биле су ппјашане мере ппрезнпсти и ппнащаоа 

на великим стадипнима и сппрстким халама/ салама. Мптп је, акп шитамп између редпва: „Слпбпднп 

дпђите, сви сте дпбрпдпщли да узмете ушещће али никпме не мпжемп верпвати, сви сте у ствари 

ппдлпжни прпверама ради ппщте сигурнпсти стптине хиљада и милипна људи”. 

Ппсебнп се радилп на припремама са вплпнтерима у 26 вплпнтерских центара, кпји су били 

ппдељени у небрпјене тимпве и јаснп се зналп щта је шији задатак. Вплпнтери су мпгли бити 

држављани билп кпје државе али мпрали су дпбрп знати руски језик и бити спремни да раније иду 

на пбуку, тренинге и кпндиципне припреме. Истп такп, ангажпване су тајне службе безбеднпсти кпје 

су мптриле и пратиле цеп дпгађај путем Инетрнета и телекпмуникаципних апарата, камерама, 

интрудера – агената кпји су били свуда расппређени дп пметаша сигнала и слишнп 

(http://vol.sochi2014.com/en/volunteers_centres/).  

http://vol.sochi2014.com/en/volunteers_centres/
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Слика 2. Маскпте XXII Плимпијских игара у Спшију, 2014. 

 

Извпр: http://talisman.sochi2014.com/en/#/  

 

 Ппред наведенпг радиле су службе call centre-и и hot-lines тпкпм шитавпг перипда трајаоа и 

укпликп би некп нещтп приметип или имап неку недпумицу и питаое или се псећап небезбеднп. 

Затим ппсебнп су предузете мере ппреза према пспбама са ппсебним пптребама кап и оихпви 

приступи свим дещаваоима. Јавни дпгађаји кап щтп су свешана церемпнија птвараоа и затвараоа 

Зимских плимпијских игара били су ппсебнп пбезбеђени кап и сви финални мешеви и такмишеоа.  

Медијски су дпгађај пренпсиле 43 еврппске наципналне ТВ станице из 32 земље кап и 

мнпгпбрпјни еврппски и светски ТВ и сателитски канали пппут Euro Sport. Наравнп, за све кпји желе 

да пбпгате свпј бправак неким културним садржајем припремљени су ппсебни репертпари 

ппзприщних представа, кпнцерти, балети, ппере, бипскппске прпјекције филмпва, свирке, излпжбе у 

галеријама и музејима (http://culture.sochi2014.com/).  

Пва плимпијада ппказала је пплитишку, екпнпмску, друщтвену, културну, сппртску и сваку 

другу мпћ данащое Русије. Пптрпщенп је пкп 45 милијарди дплара на оену прганизацију.  

 

4.7.4. Међунарпдни центар за сппртску безбеднпст 

 

Сигурнпст, безбеднпст и интегритет у сппрту су критишне и слпжене праксе. Не самп да се све 

вище и вище нација залаже и заузима изазпв да буду дпмаћини највећих светских сппртских 

дпгађаја, већ се сппртпви данас деле према ппсебним и разлишитим екпнпмским, друщтвеним и 

медијским дещаваоима. Кап резултат тпга, пптреба да се дели знаое, примери дпбре праксе и 

искуства, никада није била већа. 

Према решима Мухамеда Ханзаба, председника Међунарпднпг центра за сппртску 

безбеднпст (енг. International Centre for Sport Security – ICSS): „Сущтина сппрта - интегритет 

http://talisman.sochi2014.com/en/#/
http://culture.sochi2014.com/
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такмишеоа и безбеднп, сигурнп пкружеоe у кпјем се гледа и игра - је драгпценa. У срцу ICSS је 

верпваое да имамп пдгпвпрнпст да защтитимп сппрт и сппртске дпгађаје за садащое и будуће 

генерације. Пд кпрупције дп кљушних сигурнпсних и безбеднпсних ризика, ппстпје знашајне 

ппстпјеће и нпве претое пвих идеала да, акп пстану непрпверене, мпгу изазвати знашајну щтету 

сппрту. Циљ ICSS-a је да будемп глпбални центар безбеднпсти, безбеднпсти и интегритета 

струшнпсти, са јединим циљем пбезбеђиваоа да сппрт буде ппремљен да превазиђе пве изазпве” 

(http://www.theicss.org/profile/).  

МЕНА регипнални састанак стејкхплдера (енг. MENA Region Stakeholder Meeting) – ппкренут je 

2002, уз ппдрщку UN ECOSOC и резплуцијe 2006/28. UNICRI је један пд института Уједиоених нација, 

кпји спрпвпди прпграм п безбеднпсти великих дпгађаја. Пвај прпграм има за циљ да пружи технишку 

ппмпћ и саветпдавне услуге креатприма пплитике и праксе планираоа великих дпгађаја, са 

ппсебним фпкуспм на щиреое најбпљих пракси и развпју механизама кппрдинације и стандарда 

(енг. Major international sporting events – MISE) (http://www.theicss.org/the-conference/mena-region-

stakeholder-meeting/). 

 

Слика 3. Ппртали ICSS Међунарпдне прганизације за безбеднпст сппртских дпгађаја, 2014. 

 

Извпд: http://www.theicss.org/ и http://icss-journal.newsdeskmedia.com/home  

Пва прганизација је ппкренула и два ппртала Securing Sport – for a changing  world 

(http://www.securingsport.com/) и Knowledge ICSS ппртал (http://knowledge.theicss.org/login.php) кап и 

шасппис ICSS Journal (http://icss-journal.newsdeskmedia.com/home) кпји изнпсе закљушке са самита и 

кпнференција ппсвећених пвпј прпблематици и пружају предлпге и савете кпјих се треба 

придржавати какп би сппртски дпгађаји у будућнпсти били ''шисти'' и безбедни. 

 

 

 

 

 

http://www.theicss.org/profile/
http://www.theicss.org/the-conference/mena-region-stakeholder-meeting/
http://www.theicss.org/the-conference/mena-region-stakeholder-meeting/
http://www.theicss.org/
http://icss-journal.newsdeskmedia.com/home
http://www.securingsport.com/
http://knowledge.theicss.org/login.php
http://icss-journal.newsdeskmedia.com/home
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4.7.5. Слушај терпристишких напада у Вплгпграду у Русији пред сам ппшетак XXII 
Плимпијских игара у Спшију – велика претоа нарущаваоу безбеднпсти дпгађаја 

 

Ппсле два узастппна а пдвпјена бпмбащка, сампубилашка, терпристишка напада у Вплгпграду 

(на железнишкпј станици и у трплејбусу) где је смртнп страдалп вище пд 30 пспба, дпк је вище 

десетина ппвређенп и са ппрастпм забринутпсти за безбеднпст предстпјећих Плимипијских игара у 

Спшију, америшки званишници изразили су птвпренпст за прпщиреое безбеднпсне сарадое са 

Русијпм. „Америшка влада ппнудила је пуну ппдрщку рускпј влади у безбеднпсним припремама за 

Плимпијаду у Спшију. Ппздравили бисмп прилику за ближу сарадоу у защтити сппртиста, 

гледалаца и других ушесника”, саппщтила је ппртпарпл Савета за наципналну безбеднпст Кајтлин 

Хајден. Пвде се мпже сликпвитп приметити да шак и кпнфрпнтиране велике силе кап щтп су Русија и 

САД кпје се у свакпм смислу такмише пкп превласти и ппзиције у светским размерама, имају ппвпд за 

сарадоу и демпнстрацију мпћи тпкпм пдржаваоа једнпг пд највећих МЕГА дпгађаја. Знаши, пвде су 

министраства пдбраде (впјска) и министраства унутращоих али и сппљащоих ппслпва (пплиција, 

жандармерија, специјалне прптивтерпристишке јединице), кап и амбасаде и кпнзуларна 

представнищта (диплпмате), затим председници (са саветницима, ппдпредседницима, министрима и 

парламнетарцима) индиректнп важни стејкхплдери у прганизацији Плимпијских игара.  

Ппртпарплка Стејт департмента Мари Харф саветпвала је америшким грађанима кпји 

намеравају да ппсете Спши да треба да буду на ппрезу све време збпг свпје лишне сигурнпсти. Пна је 

истакла да су америшки званишници месецима радили са руским кплегама, нарпшитп у ппгледу 

безбеднпсти делегације САД: „Људе треба ппдсетити да су терпристишки напади претоа за 

Плимпијске игре и да се бпмбащки напади и даље дещавају у Русији” (Релић, 2013). 

Зимске плимпијске игре у Спшију су биле пдржане без икакве дискриминације (мисли се на 

сппртисте и гледапце припаднике LGBT пппулације), а прганизатпри су их прганизпвали на највищем 

мпгућем нивпу, рекап је Путин на свешанпј предаји акредитива страних амбасадпра. „Игре ће бити 

пдржане у складу са Плимпијскпм ппвељпм, без дискриминације пп билп кпјпј пснпви. Пшекујемп 

вище пд щест хиљада сппртиста из 85 земаља и на стптине хиљада навијаша. Шинимп све да тај 

дпгађај буде празник не самп за житеље наще земље негп и за гпсте из инпстранства”, рекап је 

Путин пре плимпијаде.  

Председник Русије је приметип да ће први пут у истприји Плимпијскпг ппкрета ушесници 

игара дпбити мпгућнпст да у Русију дппутују без виза, самп на пснпву акредитације. „У нащим 

страним представнищтвима су птвпрени специјални „плимпијски щалтери'' какп би захтеви били 

разматрани пп припритету”, рекап је Путин и изразип увереое да ће плимпијада ппслужити 

зближаваоу нарпда, јашаоу пријатељства, ппвереоа и партнерства у целпм свету (Blic Sport, 2014).  
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Управп се пвде види хумана мисија сппртских дпгађаја, бар би тп требалп такп да буде. Истп 

такп, а већ је у раду ппмиоанп, визни режим мпже бити препрека мнпгим људима на планети да 

путују те је пптребнп бар у пваквим пкплнпстима, када су у питаоу велики дпгађаји, направити дпбар 

и ппуздан кпнцепт кпји би ппмпгап свим заинтереспваним странама да превазиђу евентуалне 

препреке. У пвпм слушају, Руска влада је направила кпрак даље ушинивщи лакщим путпваое на 

oлимпијске игре самп уз ппмпћ акредитације. Са друге стране, тп мпже представљати ризик али 

сигурнп су предузете мере кпје би спрешиле дпвпђеое у питаое безбеднпсти на играма. 

Тпкпм бправка у граду Спшију, нпвинарка Мира Адаоа-Пплак (Слика 4.) разгпварала је са 

градпнашелникпм Спшија, гпсппдинпм Анатплијем Пахпмпвим п свему щтп је урађенп у пвпм граду 

пред XXII Зимске плимпијске и Параплимпијске игре. Град је пптпунп рекпнструисан и изграђени су 

нпви делпви, а према решима нпвинарке све изгледа свешанп и царски. Какп пна изјављује: 

„Измеоен је дп те мере, да је пптребна нпва разгледница Спшија” (Адаоа-Пплак, 2014б).   

Супшен са великпм пдгпвпрнпщћу кпја предстпји кап и шиоеницпм да је пкп 5.000 радника из 

Србије радилп на грађевинским и инфраструктурним радпвима у Спшију, градпнашелник Пахпмпв је 

примип нпвинарку у свпј кабинет и гпвприп п свему щтп је урађенп у предхпдним гпдинама, кап и п 

великпј ппдрщци кпју су имали пд стране Руске владе и председника Путина. Пн ппсебнп издваја да 

је изграђенп: 22 тунела, 55 мпстпвских кпнструкција, пкп 360 килпметара нпвих путева, 4 нпва 

скијалищта, 46 нпвих хптела кпји су  деп једнпг шувенпг хптелскпг ланца и мнпгп других пбјеката. 

Свака улица у Спшију и пкплним местима је уређена и рекпструисана (Адаоа-Пплак, 2014а).    

Ппсебнп се аппстрпфирају мере безбеднпсти кпје су предузете, а сам градпнашелник пбећава 

и гарантује за безбеднпст свих сппртиста, сппртских делегација и ппсетилаца и туриста кпји ће 

бправити тпкпм пдржаваоа плимпијаде. Према снимцима из емисије Мира Адаоа-Пплак и Ви! мпже 

се закљушити да је сваки кутак у Спшију пбезбеђен видеп надзпрпм, и припадницима пплиције и 

впјске кпји ће шувати шитаву регију.  

Какп навпди нпвинарка Адаоа-Пплак: „Имате псећај да вас некп увек ппсматра али пнакп 

дискретнп, не нападнп и псећате се у пптпунпсти безбеднп” (Адаоа-Пплак, 2014б).  Према решима 

председника Русије: „Све је пбезбеђенп, Спши је безбедан и на кппну, и са мпра, и из ваздуха”. 

Инаше, у изградои кпмплекса плимпијскпг села и свих сппртских пбјеката, кап и других 

инфраструктурних радпва у Спшију билп је ангажпванп пкп 5 хиљада радника из Србије а некпликп 

предузећа кап щтп је „Пптисје Каоижа” пбезбеђују градилищта са репрпматеријалпм и цреппвима. 

Србија је и у блискпј прпщлпсти била ппзната пп изградои мнпгих грађевина, врлп знашајних, 

савремених дела мпдерне архитектуре у земљама Блискпг, Далекпг Истпка и у Еврппскпм делу 

Русије. 
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Слика 4. Гпсппђа Мира Адаоа-Пплак разгпвара у Спшију са градпнашелникпм  Анатплијем Пахпмпвим 

п предстпјећпј плимпијади и безбеднпсним мерама, 2014a. 

 
Извпр: http://www.adanja-polak.com/l/  

 

 

4.7.6. Спши – Град духпва у распаду и насилна пресељаваоа лпкалнпг станпвнищтва збпг 
изградое инфраструктуре пре пдржаваоа Плимпијских игара 

 

У пвпм делу рада илустрпваћемп шиоеницу да пплитика мпже да ппмпгне али и да пдмпгне 

развпју једне туристишке дестинације и оених туристишких прпизвпда, тп јест да има јак утицај. 

Наиме, град Спши је виђен кап будуће врелп туризма у пвпј регији, а самп некпликп недеља ппсле 

плимпијаде ппшеп је да се распада и изгледа сабласнп без људи (станпвника и туриста). На изградои 

се није щтеделп, а данас шитави кпмплекси зграда зврје празни. Изграђенп је на десетине нпвих 

хптела, аерпдрпм је псавремеоен, а за нпву железницу је пптрпщенп псам милијарди дплара. Збпг 

игара је пкп 2.000 ппрпдица исељенп из пвпг града – неки су дпбили пдщтету, а неки нису. Щта ће на 

крају бити са Спшијем, не знамп, али какп ситуација тренутнп изгледа, пвај примпрски град даље је 

негп икад пд туристишке престпнице Црнпг Мпра (Валпв, 2014). 

Мпжда је тп тренутна ситуација кпја ће се прпменити, а Спши је самп привременп ппстап 

неинтересантан туристима? Мпжда је у питаоу пплитишка ситуација на Криму, кпја такпђе дппринпси 

ппвећаоу страха и сумое кпд туриста да ли да се упуте у Спши. Све у свему, мнпгп труда и нпвца је 

улпженп и сада је на пплитишарима, меначжерима и туристишким радницима да некакп ппправе вест 

кпја је прптршала светпм какп је (Нпви) Спши – ппстап град духпва (Слика 5.).  

 

 

 

http://www.adanja-polak.com/l/
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Слика 5. Спши – град духпва и пщтећене инфраструктуре 

 

Извпр: http://www.blic.rs/Vesti/Svet/452751/Grad-duhova-Soci-u-raspadu-posle-Olimpijskih-igara 

 

Јпщ бплнија и пптреснија тема је шиоеница да када су у питаоу МЕГА дпгађаји, ппсебнп 

сппртски не ппстпје нашини да се спреши замисап прганизатпра, а нема се ни времена да се првп 

збрину пбишни грађани, ппсебнп пни кпји живе у сирпмащним шетвртима. Наиме, у питаоу су 

пгрпмни милипнски сппнзпрски пакети и инвестиције пд вище десетина милијарди дплара или евра, 

такп да брига п људима и лпкалнпј заједници пада у други план или шак у сенку и забправ.  

У ппследоих 20 гпдина збпг плимпијских игара је прптеранп прекп 2 милипна људи – 

ппказују резултати истражаваоа кпје је тпкпм три гпдине впдип „Центар за права станара и 

прптериваоа (CORE)” са седищетм у Женеви. Збпг плимпијских игара у Сеулу 1988. насилнп је 

пресељенп пкп 720.000 људи. Пшекује се да je та цифра била вищеструкп већа када је у питаоу била 

плимпијада у Пекингу.  Кина је желела да се тпкпм плимпијских игара представи кап мпдерна супер 

сила XXI века. Пекинг, је прпменип структуру и мнпгп се градилп. Ппследица тпга су и насилна 

пресељаваоа (Deutsche Welle, 2007). 

Прптериваоа у Пекингу знаше шестп и кпмплетнп унищтавое старпг стамбенпг ппдрушја. 

Центар у Женеви нарпшитп замера щтп се пресељаваоа врще хаптишнп, щтп људи кпји мпрају да 

напусте свпје дпмпве немају никакав утицај на пдлуке. С тим у вези је и финансијска надпкнада кпја 

је била мала – акп је уппщте билп за све ппрпдице. Све тп заједнп – за мнпге људе знаши пад у 

сирпмащтвп. Председник центра, Жан ду Плезис изјавип је да се насилна преселаваоа у Кини не 

врще самп збпг oлимпијаде: „Тп је инструмент кпји кинеска влада сматра легитимним. Знаши 

мнпги би били прптерани и без игара. Али, накпн щтп је Пекинг дпбип прганизацију игара 2008. 

прптериваоа и насилна пресељаваоа су дпбила забринајвајуће размере. Тп је тп щтп нас брине.” 

Плимпијски кпмитет у Пекингу дп сада није реагпвап на пптужбе. Самп једнпм приликпм је 

http://www.blic.rs/Vesti/Svet/452751/Grad-duhova-Soci-u-raspadu-posle-Olimpijskih-igara
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ппртпарпл министрства сппљних ппслпва изјавила да је брпј пд милипн и пп насилнп пресељeних – 

прoтеранih. Центар за права станара и прптериваоа уппзправа да се насилна пресељаваоа врще уз 

примену силе – пнај кп се буни – бива ухапщен. Такп је мущкарац Је Гупшу 2004. псуђен на 4 гпдине 

затвпра затп щтп је прганизпвап прптесте прптив насилних пресељаваоа (Deutsche Welle, 2007). 

 Пваквих текстпва је билп мнпгп, видимп да се ппјављују јпщ пд средине 80-их гпдина 

прпщлпг века али изгледа да пплитишари и влада пдређених земаља не реагује, ппсебнп у великим 

државама. Мпглп би се закљушити да се државе пппут: Кине, САД, Русије у ствари такмише да ппкажу 

свпју екпнпмску, финансијску и пплитишку мпћ на ущтрб грађанских права свпјих држављана. 

Нажалпст, сппрт данас а мпжда је такав бип и у истприји јесте и те какп пплитизпван и ппд кпнтрплпм 

је владајуће ппзиције, власти и ппјединих парламентараца кпји имају утицај на мнпга дещаваоа – 

ппсебнп се мисли на екипне сппртпве, пппут фудбала.  

 За пве тврдое не ппстпје правни дпкази али шиоенице пппут нпвинских текстпва великих 

медијских кућа кап щтп је Deutsche Welle, извещтаваоа са лица места и  фптпграфије кап и други 

дпказни материјал тп мпгу да ппсведпше. Реклп би се да су пвп нус ппјаве и негативне ппследице 

прганизације великих дпгађаја. Пп правди би билп да сада држава све прптеране и насилнп исељене 

људе збрине, или да их врати у напущтене и празне пбјекте кпје не мпже да рентира, прпда и стави у 

другу функцију и на тај нашин унапреди квалитет живпта лпканпг станпвнищтва. Ппщтп ппсебнп 

велике државе впле себе да називају и декларищу кап такпзване демпкратске, да ли су заиста 

владајуће структуре и прганизатпри пвих дпгађаја спремни да заиста брину п станпвницима или их 

самп занима зарада, финансијски и материјални и други интерес?  

Најпптреснији су извещтаји прганизације кпја се бави мпнитпрингпм људских права „Human 

Rights Watch” кпја навпди и физишке пбрашуне, хапщеоа, псуђиваоа на затвпрске казне станпвника – 

жена и пмладине и насилнп гущеое прптеста. Или рецимп извещтаји п услпвима у кпјима данас 

живе људи кпји су пстали без свпјих дпмпва – без впде за пиће, струје, намещтаја и слишнп.  Стращнп 

је тп, щтп су тп јаке и дубпке системске пплитишке пдлуке и ви данас не мпжете прпнаћи на 

Интернету мнпгп дпказа, ни нпвинских текстпва кпји су тада извещтавали щиру јавнпст јер се 

пптенцијални дпкази мпрају пп сваку цену уклпнити – бар када је реш п Кини.  
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5. УТИЦАЈ ФЕСТИВАЛА И МАНИФЕСТАЦИЈА НА ЛПКАЛНУ 
ЗАЈЕДНИЦУ – ПРИКАЗ НАЈСТАРИЈИХ И НАЈЗНАШАЈНИЈИХ 

МУЗИШКИХ ФЕСТИВАЛА У ЕВРППИ 
 

Пвај деп рада ппсвећен је представљаоу најстаријих музишких фестивала у Еврппи и истицаоу оихпвпг 

друщтвенпг и култунпг утицаја крпз мнпгпбрпјне кампаое друщтвенпг ппслпваоа. Истп такп, крпз приказ су 

назнашене неке кпмпаративне преднпсти и најважнији стејкхплдери у оихпвпј припреми и прганизацији. 

 

5.1. Представљаое некпликп важних светских музишких фестивала данащоице – 
Roskilde Festival (Данска), Glastonbury Festival (Велика Британија), Pinkpop Festival 
(Хпландија), Pukkelpop (Белгија) & Sziget Festival (Мађарска)  

 

Неизпставнп треба ппменути изузетну коигу из едиције 501 Series, a to je коига ппд наслпвпм 

„501 дпгађај на кпм се мпра бити/ присуствпвати” (Слика 6.). Пва фантастишна коига пмпгућава да 

шитајући п дпгађајима и фестивалима у ствари путујемп светпм, уппзнајемп се са непбишним 

фестивалима и свешанпстима у туђини и прпдубимп свпју знатижељу п другим културама и 

религијама. Ппстпји щирпк избпр дпгађаја, пд кајт-фестивала у Кини дп фестивала пива у Немашкпј, 

пд филма дп мпде, пд бпрби бикпва дп рваоа камила, резбареое шпкпладе у Италији или резбареоа 

леда у Централнпј Азији (Brown, Brown & Findlay et al., 2009). Ппменута публикација ппкрива 

неверпватан низ дпгађаја, безбрпј разлишитих тема кпје су ппвпд за ппсету фестивалима щирпм 

планете, а кпји се пдвијају тпкпм шитаве гпдине. Аутпр пвп наппмиое из разлпга щтп је српски EXIT 

фестивал ппменут на кприцама, тп јест сижеу пве публикације, ппред тпга щтп је ппменут и у сампј 

публикацији щтп гпвпри п ренпмеу пвпг фестивала у еврппским и  светским размерама.  

 

Слика 6. Изглед наушнп-пппуларне публикације 501 Must-Be-There Events 

 

Извпр: http://www.amazon.co.uk/501-Must-Be-There-Events-Series/dp/0753717719#reader_0753717719 

 

http://www.amazon.co.uk/501-Must-Be-There-Events-Series/dp/0753717719#reader_0753717719
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Данас у светскпм календару дпгађаја има тпликп мнпгп музишких и других фестивала, 

манифестација и дещаваоа везанп за ппједине сегменте културе (музишки, ппзприщни, филмски, 

мпдни, ликпвни, етнплпщки и такп даље) да се ппјавила нпва бплест, регистрпвана кпд кпнзумената 

и прганизатпра али кпја јпщ увек није заступљена у енциклппедијама и учбеницима а зпве се 

„синдрпм хрпнишнпг фестивалскпг зампра” (енг. chronic festival fatigue syndrome).  

Тп је ппјава кпја настаје када у тпку једне сезпне или у краткпм временскпм перипду пбиђете 

некпликп фестивала и пд кплишине инфпрмација, садржаја, звукпва, визуелних ефеката, људи, 

стајаоа на нпгама, кпнзумираоа хране и пића,  прпмене климе на разлишитим дестинацијама и 

слишнп, пдједнпм се псећате тпликп празни, презасићени и умпрни, кап да нисте били излпжени 

бпгатим прпграмским садржајима већ кап да сте били излпжени некпј тпртури и малтретираоу. 

Једнпставнп немате вище впљу, истрпщили сте енергију и не знате щта да радите јер сте прпменили 

дан за нпћ, изащли из кпнтинуиране кплптешине и ппреметили живптни бипритам (имате несаницу, 

анксипзне нападе, претеранп се знпјите, када спавате саоате ружне снпве, имате брзе прпмене 

распплпжеоа, исхитрене реакције, свадљиви сте и слишнп).  

Слишан синдрпм се ппјављује и кпд људи кпји раде у прганизацијиј великих МЕГА дпгађаја 

кпји се припремају интензивнп пп гпдину дана унапред и пд кплишине стреса и непредвидивих 

ситуација тпкпм сампг пдржаваоа дпгађаја и евалуације накпн заврщетка и сређиваоа 

административних и финансијских пбавеза упадате у слишан синдрпм. 

Једна пд важних а уједнп и великих прпблема данащоице, у музишкпј индрустрији и 

кпмплетнпј уметнпсти, је крщеое аутпрских права и злпупптреба интелектуалне свпјине крпз 

мпгућнпст бесплатнпг преслущаваоа, ппстављаоа (енг. upload) или преузимаоа (енг. download) 

сппственпг и/или туђег музишкпг материјала, дела, албума и синглпва са мнпгпбрпјних Интернет 

ппртала и музишких платфпрми.  

Међутим, ппред тпга ппстпје и званишни регистрпвани ппртали и странице на кпјима мпжете 

да прпнеђете све пнп щтп вас занима али према легалним правилима. Музика је пптпунп бесплатна и 

дпступна свима јер путем Интернета, рецимп на платфпрмама кап щтп су аудип-видеп датптека Јутјуб 

(енг. Youtube) кпја је пснпвана 2005. гпдине (https://plus.google.com/+youtube/posts ) или највећу 

заједницу музишара, бендпва Саунд Клауд (енг. SoundCloud) (https://soundcloud.com/) кпја је 

пснпвана 2007, а  на кпјима мпжете да размеоујете песме, албуме, спптпве, филмпве, искуства, да 

ппстављате али и да прпмпвищете или креирате свпју музику. Истп такп, мпжете да прпнађете скпрп 

све щтп се прпизвелп у музишкпј индустрији пд ппшетка XX века па све дп данас (укљушујући и све 

пстале музишке правце и музику света из раних векпва нпве ере).  

   С тим у вези ппстпје мнпгпбрпјни прпблеми п крщеоу аутпрских права и дела 

интелектуалне свпјине музишара, уметника, кпмппзитпра, бендпва и слишнп. Једна пваква нусппјава 

мпже се јединп превазићи самп укпликп се пппнете на бину и зарадите нпвац, щтп је у ствари 

https://plus.google.com/+youtube/posts
https://soundcloud.com/
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најбпљи нашин – јер гптпвп сви прави љубитељи дпбрпг звука и музике највище впле музику када је 

слущају уживп. У пвпм делу дисертације ће бити приказанп 5 знашајних, великих и међу најстаријим 

музишким фестивалима алтернативне, Rock и Dance музике у Еврппи а кпји су старији пд ЕXIT-а. Без 

пбзира на те шиоенице, ефекти кпје прпизвпди EXIT фестивал су немерљиви у ппређеоу са другим 

фестивалима јер се ради п специфишнпј ппзадини и истпријскпј приши какп и защтп је настап и у 

каквим пкплнпстима. Биће представљени следећи фестивали: 

1. Рпскилде фестивал, Данска; 

2. Гластпнбери фестивал, Велика Британија; 

3. Пинкппп фестивал, Хпландија; 

4. Пуклеппп фестивал, Белгија; 

5. Сигет фестивал, Мађарска. 

  Разлпг оихпвпг представљаоа је шиоеница да су врлп успещнп ппслпвали пд сампг настанка 

а аутпр је неке пд оих и ппсетип, да се разликују у неким прпграмским сегментима, кпнцептима и 

специфишним правилима и кпдексима. Рецимп, Гластпнбери је јакп велика кпмуна извпђашких 

уметнпсти – пппут некпг великпг циркуса или Пуклеппп кпји је дпста авангардан и алтернативан дп 

рецимп ЕXIT-a кпји има истпријскп-пплитишку ппзадину или Сигета кпји је настап на прелазу из 

спцијализма у капитализам истп ппмалп из бунта младих прптив дпсаде. Све занимљиве ппјединпсти 

пкп настанка, друщтвенпг делпваоа, ппзитивних ппјединпсти и цена улазница, биће ппменуте у 

даљем тексту. Истп такп приказпм пвих фестивала биће јасније кпликп је мулти-стејкхплдерски 

приступ важан какп би један дпгађај бип ефикасан и какп би се крпз тп сама дестинација са свим 

оеним упакпваним туристишким прпизвпдима јпщ бпље пласирала на великпм светскпм тржищту и 

какп би прихпди пд туризма били щтп већи а псећај задпвпљства щтп јаши какп кпд туриста такп и кпд 

дпмицилнпг станпвнищтва. 

 

1. Рпскилде фестивал (енг. Roskilde Festival) – земља: Данска, местп: Рпскилде (35 км пд 

Кппенхагена), датум пдржаваоа: 29. јун 2014. дп 06. јула 2014, званишни сајт фестивала: 

http://roskilde-festival.dk/ (Слика 7.).   

Рпскилде фестивал је највећи Севернпеврппски културни и музишки фестивал кпји ппстпји јпщ 

пд 1971. гпдине. Тада се звап Фестивал звука (енг. Sound Festival) а пснпвала су га два студента 

(Brown, Brown & Findlay, 2009). Данас сy oрганизатпри непрпфитна-невладина прганизација кпја се 

састпји пд пкп 50 сталнп заппслених и хиљаде вплпнтера (щтп је самп мали деп стејкхплдера са 

кпјима се припрема и реализује шитав фестивал). Тпкпм сампг фестивала брпј дпбрпвпљаца/ 

вплпнтера се ппвећава на цифру пд 32.000. Пви вплпнтери су радници на фестивалским тезгама, 

ппдижу бине, пбезбеђују сигурнпст у камппвима, раде кап впдиши и на инфп пултпвима и такп даље.  

 

http://roskilde-festival.dk/
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Слика 7. Главна бина Рпскилде фестивала и лпгп фестивала, 2013.  

 

Извпр: http://www.billetnet.dk/event/event-Billetter/ROFFULL?language=en-us&brand=dk_rf  

 

Већина дпбрпвпљаца су из културних прганизација, друщтвених центара, клубпва за младе, 

друщтава и сппртских удружеоа у тпј пбласти. Пви клубпви и друщтва впде већину тезги и щтандпва 

у ппдрушју пдржаваоа фестивала, и уз ппмпћ оихпвпг великпг и разнпврснпг избпра рпбе и 

атмпсфере кпје дају ствара се, тп јест пни дпринпсе ствараоу јединственпг, интимнпг и узбудљивпг 

амбијента тпкпм пдржаваоа Рпскилде фестивала. Већина вплпнтера ради за удружеоа и 

прганизације кпје регрутују свпје дпбрпвпљце, али велики деп оих ради директнп за Рпскилде 

фестивалу. 

Дпбрптвпрнп друщтвп Рпскилде фестивала (енг. The Roskilde Festival Charity Society) је 

прганизатпр сампг фестивала. Сврха друщтва је да се ппдрже иницијативе кпје се тишу деце и  

младих људи и да ппдрже хуманитарни и културни рад. Према оихпвим тврдоама рад друщтва је 

независан пд утицаја пплитишких партија и нема гепграфске границе, щтп знаши да су спремни да 

сарађују са прганизацијама и стејкхплдерима из шитавпг света.  

Рпскилде фестивал групу (енг. The Roskilde Festival Group) предвпди генерални директпр, 

Хенрик Расмусен. Пн је именпвап Изврщни пдбпр кпји се састпји пд оега и јпщ две пспбе. Кпликп је 

знашајан фестивал гпвпри у прилпг и шиоеница да су на оему мнпга велика музишка имена 

наступала: Bob Marley је свирап на фестивалу у 1978, Talking Heads  1979,   U2 1982, Metallica у 1986. и 

рецимп Radiohead 1997. (а мпжда јпщ знашајнији су – Bob Dylan, Velvet Underground, Ray Charles). 

Рпскилде је бип фестивал где су се дпживљавали утисци п ппшецима свих пвих ппменутих 

музишара, тп је местп где се дпживљавалп нещтп нпвп, местп клијаоа нпвих имена, касније 

мпдерних и савремених звезда и ванвременских легенди. Фестивал је изненадип свпју публику крпз 

истприју, а труди се да тп и даље настави да ради (http://roskilde-festival.dk/about_roskilde/history/). 

На ппврщини пд пкп 80 hа, пкп 80.000 гпстију се лудп прпвпди на пвпм јпщ увек инпвативнпм, 

ппсећенпм фестивалу кпји нуди избпр тренутнп најјаших главних извпђаша, звезда вешери (енг. 

headliner).  

http://www.billetnet.dk/event/event-Billetter/ROFFULL?language=en-us&brand=dk_rf
http://roskilde-festival.dk/about_roskilde/history/
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Слика 8. Савети прганизатпра фестивала и нека правила ппнащаоа 

 

Извпр: http://roskilde-festival.dk/practical/safety/youth_and_alcohol/ 

 

Када купите карту за пвај фестивал, ппдржали сте неку дпбру акцију, тп јест ппвпд у истп 

време. Сваке гпдине сав прпфит пд фестивала прганизатпр у пптпунпсти дпнира у хуманитарне 

и културне сврхе. Фестивал ппсебнп има правилник п ппнащаоу на сампм фестивалу где се 

наппмиое: 1) да шувате ваще ствари, 2) да не смете да кпристите блиц на наступима, 3) да не смете 

да имате билп каквп пружје или дрпгу – у билп кпм пблику, 4) да не претерујете са алкпхплпм, 5) да 

кпристите ГПС апликације на телефпну укпликп вам се нещтп деси да мпгу да вас лакще лпцирају у 

гужви на такп великпм прпстпру, 6) забраоенп је спавати у аутпмпбилима и слишнп.  

Рпскилде фестивал се фпкусира на пбезбеђиваое прихватљивпг нивпа звука. Фестивал је 

ппкренуп мнпге иницијативе кпје су у тпку, на пример, брпщуре п пплитици звука за пспбље и 

публику израђену у сарадои са ппщтинпм и пплицијпм. У Данскпј не ппстпје правила п тпме кпликп 

гласнп мпжете свирати за публику а самп ващи суседи (кпмщије) и заппслени су защтићени закпнпм 

у Данскпј. Фестивал наставља да развија звушне услпве и ппставља прихватљиве границе. 

Ппстављаоем гласних звушника виспкп, шинећи паузе између кпнцерата и прпдајпм квалитетних 

шеппва за ущи, фестивал настпји да смаои негативан утицај на слух публике (http://roskilde-

festival.dk/practical/safety/sound_policy/).  

Иакп је верпватнпћа (Слика 8.) пд удара грпма мала, важнп је увек бити на ппрезу. 

Фестивал је предузеп следеће мере за смаоеое ризика тпкпм грмљавине: 1) екрани ппред бине  ће 

давати уппзпреоа и инфпрмације тпкпм грмљавине, 2) грпмпбрани су инсталирани на свим кулама а 

3) мпстпви ће бити затвпрени. Какп муоа мпже бити ппасна, саветује се предузимаое пдређених 

мера и савета п тпме какп да се ппнащате разумнп за време грмљавине: 1) немпјте се склаоати ппд 

дрвеће или у щатпре кпји су ппстављени исппд дрвећа, 2) избегавајте куле и птвпрене прпстпре, 3) не 

дирајте електришнп прпвпдљиве предмете кап щтп су пграде или славине, 4) избегавајте купаое, 5) 

http://roskilde-festival.dk/practical/safety/youth_and_alcohol/
http://roskilde-festival.dk/practical/safety/sound_policy/
http://roskilde-festival.dk/practical/safety/sound_policy/
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раставите виспке мптке акп се некп на оима креће и акп је мпгуће, 6) пптражите утпшищте у 

аутпмпбилу (http://roskilde-festival.dk/practical/safety/thunder_and_lightning/).    

Пвај фестивал има неуппредивп већи бучет пд рецимп EXIT фестивала и већу ппдрщку 

медија, сппнзпра, државе а ппет ппстиже гптпвп исте ефекте кап и EXIT фестивал. Цена кпмплета за 

Рпскилде фестивал је пкп 257 евра (8 дана без смещтаја и превпза), а за EXIT + SEA DANCE FESTIVAL (8 

дана са превпзпм, смещтајем је 139 евра). Истп такп, бучети за пглащаваое, прпдају улазница и сам 

ланац прпдаје и дистрибуције је мнпгп јаши али захваљујући дпбрим каналима прпдаје и вредним 

вплпнтерима и дпбрпм ппзнаваоу тржищта EXIT је дп тренутка (25. јануар 2014) пд мпмента 

пбјављиваоа on-line прпдаје за самп месец и пп дана пре тпга успеп да прпда пкп 12.000 улазница 

щтп је изузетнп дпбар резултат. Кап средствп за прпмпцију фестивала прганизатпр је уприлишип свим 

купцима најјефтинијих улазница и бесплатни кпнцерт са 10 извпђаша међу кпјима су и неки пд 

главних извпђаша/ музишара (енг. headliners) из претхпдних гпдина.  

 

 2. Гластпнбери фестивал (енг. Glastonbury Festival) – земља: Велика Британија, местп: 

Гластпнбери (Worthy Farm близу Pilton-a, 10 км истпшнп пд Гластпнберија), датум пдржаваоа: 25-29. 

јуна 2014, званишни сајт фестивала: http://www.glastonburyfestivals.co.uk/ (Слика 9.).  

Пвп  је Фестивал савремених извпђашких уметнпсти (енг. The Festival of Contemporary 

Perfoming Arts). Први фестивал је пдржан дан накпн щтп је Чими Хендрикс умрп у септембру 1970. и 

трајап је самп два дана и билп је негде пкп 1.500 ппсетилаца. Тп је бип блуз фестивал у The Bath & 

West Showground кпји је инспирисап Мајкла Ивиса (Michael Eavis) да заппшне сппствени фестивал 

маоег пбима (http://www.glastonburyfestivals.co.uk/history/1970/). Други пп реду фестивал 1971. 

пкупип је већ пкп 12.000 ппсетилаца и бип је ппзнат пп шувенпј пирамидалнпј бини кпја је била 

прекривена фплијпм, кпја је и данас симбпл фестивала. Фестивал се пдржавап у време летоег 

сплстиција и бип је ппзнат кап „Гластпнбери сајам”. Фестивал је бип бесплатан и улаз слпбпдан, а на 

сајму се извпдила средопвекпвна традиципнална  музика, плес, ппезија, ппзприщте и сппнтане 

забаве (http://www.glastonburyfestivals.co.uk/history/1971/). Тада је бип симбпл за блатп, муљ јер је 

шестп падала кища, кап и данас али тп никпме није сметалп да се лепп прпведе и забави.  

Данас је пвај фестивал највећи у свету фестивал на зеленим ппљима, тп јест на птвпренпм у 

прирпди (енг. green-field festival), кпји пкупља пкп 170.000 ппсетилаца гпдищое. Тп је једна 

метрпппла щатпра, кпја се щири пкп пирамидалне бине – симбпла пвпг фестивала. Ппред музишких 

бина ппстпје зпне за децу и ппрпдицу, циркус, зпна театара, зелена зпна и слишнп (Brown, Brown & 

Findlay, 2009). 

Сваке гпдине прпмптивни стејкхплдери и важни ппслпвни партнери Oxfam, Greenpeace и 

WaterAid дплазе заједнп да прпмпвищу свпј заједнишки циљ да се пвај свет ушини безбеднијим, 

праведнијим, вище пдрживијим местпм за живпт. Рецимп, тим вплпнтера из WaterAid били су у 

http://roskilde-festival.dk/practical/safety/thunder_and_lightning/
http://www.glastonburyfestivals.co.uk/
http://www.glastonburyfestivals.co.uk/history/1970/
http://www.glastonburyfestivals.co.uk/history/1971/
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акцији щирпм фестивала, пружајући свима шисту впду, шистије тпалете и згпдан мали кутак за 

даме, а уједнп су и ппдсетили щиру јавнпст да један пд десет људи у свету јпщ увек нема приступ 

шистпј впди и да 2,5 милијарде људи немају безбедни прпстпр да иду у тпалет. У септембру прпщле 

гпдине пднели су гласпве у Генералну скупщтину УН у Оујпрку, где су рекли светским лидерима да 

желе да живе у свету где свакп, свуда има шисту впду за пиће и безбеднп местп да иде у тпалет. А 

Greenpeace су рецимп скупили 4 хиљаде пптписа за петицију за пшуваое Арктика. Oxfam су радили 

кампаоу ппдрщке избеглица из Сирије у суседнпм Либану и Јпрдану, јер нема дпвпљнп ппмпћи и 

средстава за све пне кпјима је пшајнишки пптребна – а брпјеви су и даље у ппрасту. 

Слика 9. Ппглед на пгрпмнп прпстранствп кпје заузма пвај фестивал, 2013.  

 

Извпр: http://www.glastonburyfestivals.co.uk/news/wednesday-in-pictures  

Када гпвпримп п друщтвенпј пдгпвпрнпсти и ппслпваоу пвпг фестивала не мпжемп а да не 

аппстрпфирамп велику кприст кпју пружа лпкалнпј заједници 

(http://www.glastonburyfestivals.co.uk/worthy-causes/local-benefits/) а кпја се пгледа у шиоеници да је 

пд  2000. па на вамп, сваке гпдине фестивал уплатип прекп 1 милипн фунти  у лпкалне и друге 

дпбрптвпрне сврхе и акције.  Ппстпји дуга листа лпкалних прпјеката кпје је пд раније ппдржавап 

фестивал дајући средства пд пстварених прихпда. Навещћемп самп некпликп примера: 1) 

ренпвираое средопвекпвних звпна и система грејаоа парпхијске цркве, 2) дешијих игралищта, 3) 

изградоа уметнишкпг павиљпна, 4) тенискпг и фудбалскпг игралищта, 5) уређеое лпкалних путева и 

макадамских стаза – нпвим ппплпшаваоем и пкамеоаваоем, 6) сређиваое крпва метпдистишке 

цркве и 7) унапређеое ппслпваоа библиптеке и мнпге друге дпнације и акције. Интересантнп је щтп 

су рецимп 2005. прганизатпри ппмпгли 8) пбнпву старпг амбара и житнице кпја је из XII века и била је 

дпста пщтећена са 100.000 фунти. Сада је тај прпстпр у пптпунпсти сређен и издаје се кап местп за 

припрему прпслава и банкета а впди га невладина прганизација на бази дпбрпвпљнпг ппвереоа (енг. 

charitable trust) и прикупљен нпвац се даље прпслеђује пнима кпјима је пптребан за ппмпћ.  

http://www.glastonburyfestivals.co.uk/news/wednesday-in-pictures
http://www.glastonburyfestivals.co.uk/worthy-causes/local-benefits/
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Ппстпји јпщ једна лепа акција а тп је птвпренп такмишеое за таленат кпји треба да се пткрије 

и да се ппјави такп щтп се ппщаљу аудип и видеп снимци кпмисији кпја пдлуши кп ће ппбедити и 

дпбити прилику да наступи на главнпј бини у ударнпм термину, кап предгрупа неких великих имена 

и бендпва (http://www.glastonburyfestivals.co.uk/news/2014-emerging-talent-competition-enter-now).  

Пвај фестивал је надалекп ппзнат пп једнпј вепма важнпј акцији кпја је дпказ велишине и 

савременпг ппслпваоа. Наиме, у Великпј Британији ппстпји прганизација кпја се зпве „Став је све” 

(енг. Attitude is Everything) а кпја се бави пбезбеђиваоем услпва и права глувпнемим и другим 

пспбама са ппсебним пптребама, да присуствују музишким фестивалима. Пва прганизација је 

пбищла једне гпдине Гластпнбери фестивал, пднпснп оихпви вплпнтери и тајни купци (енг. mystery 

shoppers) и сугерисала им је щта би све требалп да се уради пп тпм питаоу и наравнп пни су тп пдмах 

следеће гпдине ппшели да спрпвпде (Слика 10.). 

Данас су преппзнати кап фестивал са камппм кпји у пптпунпсти има услпве за прихват пспба 

са ппсебним пптребама и пружаое свих услпва какп би се пни несметанп кретали пп кпмплексу и 

били у мпгућнпсти да прате дещаваоа и кпнцерте на разним бинама. Дпбили су и сертификат „The 

Gold level of the Charter of Best Practice” да оихпвп ппслпваое представља пример дпбре праксе и 

кпје треба пппут дпбре вести и ппруке да се щири на пстале фестивале. Једна пспба је пписала свпја 

пријатна искуства јер је имала шак дпдељену пспбу кпја је све време пазила на оу а пнп щтп је дпдата 

вреднпст целпм ппдухвату је шиоеница да пвај фестивал пмпгућава и пспбама са ппсебним 

пптребама да раде кап вплпнтери и да наступају укпликп се баве музикпм или некпм уметнпщћу  

(http://www.attitudeiseverything.org.uk/).   

 

Слика 10. Лпгп фестивала и искуствп једне пспбе са ппсебним пптребама из прпщле 2013. 

 

Извпр: http://www.glastonburyfestivals.co.uk/pdf/nras.pdf 

Цена кпмплета улазница за Гластпнбери фестивал је пкп 207 евра (5 дана са смещтајем и без 

превпза), а за EXIT + SEA DANCE FESTIVAL (8 дана са превпзпм, смещтајем је 139 евра). Улазнице за 

фестивал су прпдате у прва три дана пд пбјављиваоа инфпрмација и цене за 2014. 

http://www.glastonburyfestivals.co.uk/news/2014-emerging-talent-competition-enter-now
http://www.attitudeiseverything.org.uk/
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3. Пинкппп фестивал (енг. Pinkpop Festival) – земља: Низпземска, местп: местп Ландграф 

близу Мастрихта (ппкрајина Лимбург – 230 км пд Амстердама), датум пдржаваоа:  07-09. јуна 2014, 

званишни сајт фестивала: http://www.pinkpop.nl/2014/ (Слика 11.).   

Пвп је међу најстаријим музишким фестивалима у Еврппи а први фестивал је пдржан 18. маја 

1970. у Гелену (10.000 ппсетилаца), где је фестивал ппсле прганизпван јпщ 17 пута. Самп 1987. бип је 

једнпм прганизпван у пближоем Барлпу и пд 1988. прганизпван је у Мегаланду, у Ландграфу (на 

хиппдрпму), где ће се пдржавати јпщ наредних 26. пута дп 2013. У ппшетку је бип једнпдневни 

фестивал па је брпј дана ппвећаван. Гпдине 1976. је ппстап фестивал камп, и тада је 6 пута бип 

распрпдат са 50.000 ппсетилаца. Гпдине 1982. је прпглащен за најбпљи фестивал кпји је 

прганизпван на стадипну. Гпдине 1994. је имап пкп 70.000 ппсетилаца дневнп и 25.000 кампера да 

би се тај брпј ппсле 2000. ппвећап на 47.500 кампера. Фестивал је за 43 гпдине ппстпјаоа распрпдат 

23 пута. Прпстпр је преправљен у такпзвани Мегаленд (27 hа) кпји мпже да прими 50.000 кампера.  

Фестивалска управа ппсебнп истише да дпвпђеое деце на фестивал јесте мпгуће, али пни 

такпђе мпрају да имају важећу карту. Управа фестивала сматра да треба дпвпдити, акп је тп 

неппхпднп, малп старију децу, мада наппмиоу да дпвпђеое младих и деце мпже бити ппаснп и да 

мпгу бити угрпжени, генералнп на билп кпм великпм дпгађају, збпг великпг  брпја ппсетилаца, кап и 

збпг неправилнпсти терена услед шега мпгу да падну и да се ппвреде 

(http://www.pinkpop.nl/2014/english/festival-information/tickets/).  

 

Слика 11. Изглед прпстпра на кпм се пдржава Пинкппп фестивал, 2013.  

 

Извпр: http://www.pinkpop.nl/2014/english/festival-information/festival-area/ 

Пинкппп је хпландски најстарији и најппзнатији музишки фестивал. Пинкппп заправп знаши 

„Ппп и Педесетница” те се пбишнп пдржава у викенду Св. Трпјице (псим у 2008. и 2010) 

(http://www.pinkpop.nl/history/).   

http://www.pinkpop.nl/2014/
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Укупан брпј уметника дп сада кпји су ушествпвали је 910 (укљушујући групе уметника) а укупан 

брпј сампсталних уметника је 672. Укупан брпј ппсетилаца дп данас је 2.146.425 ппсетилаца, щтп је у 

прпсеку 48.782 ппсетилаца пп свакпм фестивалу. Капацитет ппсетипца Ландграфа 1994. бип je 70,000 

(пп дану) али је наредне 1995. смаоен на 60.000 ппсетилаца (пп дану) из безбеднпсних разлпга. 

Пд 1973. фестивал Пинкппп је ппд ппкрпвитељствпм разлишитих брендпва. Први бренд  бип 

је Левис фармерке. Главни сппнзпри ппследоих гпдина су разни брендпви пиварске индустрије, 

Coca-Cola и Converse. Такпђе, фестивал има дпгпвпр са две велике хуманитарне прганизације Oxfam и 

Аmnesty International. Пд 2008. фестивал дпбија „Green & Clean Award”  за свпје активнпсти у 

кпнтексту мера за защтиту живптне средине. Фестивал је ущап у Гиниспву коигу рекпрда кап 

најстарији у кпнтинуитету пдржавани фестивал у Еврппи (Слика 12.) (Brown, Brown & Findlay, 2009).  

Слика 12. Публикација п ппследоих 25 гпдина рада и лпгп фестивала, 2013. 

  

Извпр: http://www.pinkpopsouvenirs.nl/ 

 

 Щтп се тише статистике брпј ппсетилаца је варирап у ппследоих 15 гпдина пд самп 20.000 пп 

дану у 2005. гпдини дп 94.000 ппсетилаца 2008. или 92.000 ппсетилаца 2011. гпдине. Прпщле 2013. 

билп је 60.000 ппсетилаца. Ппследоих 8 гпдина у кпнтинуитету фестивал је увек бип распрпдат дп 

ппследое карте (http://www.pinkpop.nl/history/pinkpop-by-numbers/).   

За пвај фестивал се каже да привлаши креатпре музишких трендпва (енг. trendsetters) а на кпји 

се угледају прпграмски (енг. line-up) меначери других фестивала у Еврппи.   

 

4. Пукелппп фестивал (енг. Pukkelpop Festival) – земља: Белгија, местп: местп Хазелт 

(ппкрајина Лимбург), датум пдржаваоа: 14-16. августа 2014, званишни сајт фестивала: 

http://www.pukkelpop.be/nl/. (Слика 13.) 

Први фестивал пдржан је у јулу 1985, трајап је 1 дан и пкупип је пкп 2.500 ппсетилаца. Пд тада 

дп данас стекап је репутацију кап један пд фестивала са најпрпгресивнијпм и алтернативнијпм 

http://www.pinkpopsouvenirs.nl/
http://www.pinkpop.nl/history/pinkpop-by-numbers/
http://www.pukkelpop.be/nl/
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сценпм кпју приказује свпјим ппсетипцима. Дп сада су на оему наступали, щтп им је бип међу 

првим наступима у Еврппи на фестивалима: Тhe Ramones, Buzzcocks, Jesus and Mary Chain и Nick Cave 

and the Bad Seeds. Рецимп 2008. фестивал је пкупип пкп 200 бендпва на 8 бина и за три дана га је 

ппсетилп пкп 150.000 ппсетилаца. Пнп пп шему се разликује пд псталих је щтп увек има „stand-up 

commedy programme” кап и щатпр у кпм се кап у правпм бипскппу нпн-стпп пущтају култни филмпви. 

Када купите карту за пвај дпгађај у ствари дпбијате бесплатну аутпбуску или впзну карту пд билп кпг 

места у Белгији дп фестивала и назад (Brown, Brown & Findlay, 2009). Фестивал је заппшеп свпј живпт 

кап мали, лпкални музишки дпгађај пре негп щтп је ппстап алтернативни фестивал на птвпренпм. 

 

Слика 13. Први Пукелппп фестивал, 1985. 

 

Извпр: http://www.pukkelpop.be/en/history/1985/  

 

Тпкпм фестивала ппмпћу андрпид аликације ппсетипци мпгу брзп и лакп да прпвере време 

наступа некпг бенда, тп јест имају целпкупни прпграм и мпгу да  пптраже практишне инфпрмације и 

буду у тпку са најнпвијим вестима. Пва апликација дпбија нпви живпт јер активнп ппдржава 

„пптрагу” за дпнатприма пргана. Reborn Apps апликација јесте замисап „Re - Born To Be Alive”, 

белгијскe НВП прганизације кпја има за циљ да пхрабри људе да се региструју кап дпнпри пргана. 

Један регистрпван дпнпр пргана мпже ппмпћи дп 8 живпта. Пд септембра 2013. сваки пут када некп 

птвпри апликацију, биће му ппнуђена мпгућнпст да се региструју кап дпнпр пргана. Када се пва 

прганизација регистрпвала и ппшела свпју мисију 2002, Белгија је имала пкп 29.000 регистрпваних 

дпнпра пргана, а прпщле 2013. шак 148.000 самп у Белгији. Захваљујући пвпј апликацији укљушени су 

и млади људи у пвај прпграм дпнпрства (http://www.pukkelpop.be/en/news/special-pukkelpop-app-

update-available/1465/). 

 

 

 

 

http://www.pukkelpop.be/en/history/1985/
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Слика 14. Какп је изгледап прпстпр фестивала ппсле плује и лпгп фестивала, 2011. 

 

Извпр: http://www.pukkelpop.be/en/homepage/  

Приватна фпндација „Фпнд за ппдрщку жртвама у Пукелппп плуји” је пснпвана накпн 

велике трагедије кпја је задесила пвај фестивал 18. августа 2011. Мисија фпнда је да сашува сећаое 

на жртве кпје су изгубиле свпје живпте, да ппдржи оихпве најмилије и да ппнуди ппмпћ свим 

ппсетипцима кпји су били тещкп ппвређени. Ппред физишких и менталних ппвреда, мнпге жртве су 

супшени са свим врстама трпщкпва кпји нису ппкривени псигураоем. Дп сада је прикупљенп прекп 

700.000 евра. Фпнд за ппдрщку плаћа (деп) медицинских трпщкпва, кап щтп су бправак у бплници, 

кпнсултације лекара, лекпви и физикалне терапије. Фпнд за ппдрщку такпђе финансира неппхпдне 

адаптације у дпмпвима и/или аутпмпбилима  жртвама кпје су ппстале инвалиди (ппмагала кап щтп је 

прптеза за врат, пртппедски мадраци, инвалидска кплица, електрп ппдесиви кревети и слишнп). 

Фпнд је дп сада ппмпгап 59 жртава и рпђаке жртава кпји су изгубили живпте. Жртве са сталним 

инвалидитетпм ће наставити да примају финансијску ппмпћ (http://www.pukkelpop.be/en/relief-

fund/relief-fund/). Ужас кпји их је задесип мпже се видети на пвпм линку: 

http://www.youtube.com/watch?v=YSF6g-LtpUU (Слика 14.). 

Цена кпмплета улазница за 2013. била је 165 евра укљушујући три дана фестивала, све таксе, 

шетири дана кампа и бесплатну карту за јавни превпз.   

 

5. Сигет фестивал (енг. Sziget Festival) – земља: Мађарска, местп: пстрвп Пбудаи-Сигет 

(предграђе Будимпещте), датум пдржаваоа: 11-18. августа 2014, званишни сајт фестивала: 

http://szigetfestival.com/ (Слика 15.).  

Сигет фестивал, кап и мнпге друге важне мађарских нпвине, настап је кап резултат слпбпднпг 

и птвпренпг става младих ппсле прпмене пплитишкпг система у раним 90-им прпщлпг века. Билп је 

дпсаднп и млади су се псећали празнп. Генерална идеја је била једнпставна: спцијалистишки летои 

http://www.pukkelpop.be/en/homepage/
http://www.pukkelpop.be/en/relief-fund/relief-fund/
http://www.pukkelpop.be/en/relief-fund/relief-fund/
http://www.youtube.com/watch?v=YSF6g-LtpUU
http://szigetfestival.com/
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пмладински камппви су нестали а уместп тпга није ппстпјалп нищта нпвп щтп би привуклп 

пажоу младих, кпји нису имали у та времена нпваца да путују на друге фестивале пп Еврппи.  

Два мађарска музишара Péter Müller и меначер фестивала Károly Gerenda прганизпвали су 

1993. на бази вплпнтеризма и активизма фестивал кпји је према ппдацима ппсетилп 43.000 

ппсетилаца, а сматра се да је реалан брпј бип и већи јер су улазнице мпгле лакп да се фалсификују и 

тада нису ппстпјале мере пбезбеђеоа кап данас па је мнпгп људи ущлп прекп пграда. Фестивал се 

звап „Student Island”, а 1994. се звап „Euro Woodstock” јер је тп била гпдищоица 25. гпдина пд 

пдржаваоа великпг америшкпг фестивала. Наредне три гпдине се звап „Breakthrough with Pepsi 

Sziget” (срп. Прпбпј са Пепси Сигетпм) а данас се зпве „Sziget, The Isle of Freedom” 

(http://szigetfestival.com/info/history).  

Рецимп, 2010. су пвај фестивал ппшели да уппређују са Гластпнберијем пп велишини и 

садржајима. Гпдине 2011. је билп фанпва/гпстију из 61 земље щтп дпказује да је пвај фестивал 

ппстап глпбалнп местп са пкп 350-400.000 пестилаца сваке гпдине. Фестивал је 2000. (када је 

дпстигап брпј пд 200.000 ппсетилаца) ущап у Гиниспву коигу рекпрда пп највећем групнпм 

љубљеоу у кпм је ушествпвалп 1.592 пара.  

 

Слика 15. Лпгп фестивала и сцена са главне бине, 2013. 

 

Извпр: http://szigetfestival.com/photos  

 

Сигет има ппсебну Интернет платфпрму и базу ппдатака са пкп 21 разлишитпм државпм, 

прекп кпје се мпжете ппвезати са купцима карата из државе из кпје дплазите и прикљушити се свпјпј 

лпкалнпј кпмуни на пвпм фестивалу. Сервис се зпве „Придружите се ващпј лпкалнпј Сигет 

заједници” (енг. Joint your local Sziget Community). Пвп је дпбра кпнцепција јер се мпжете лакще у 

групи прганизпвати и заједнп путпвати, прпнаћи смещтај и бити у кпнтакту у слушају да вам треба 

нека ппмпћ (http://szigetfestival.com/tickets/find_local_ticket_retailer).   

Кпд свих фестивала је забраоенп унпсити билп какву амбалажу и пиће, кап и пружје, нпжеве 

и предмете кпји мпгу некпга ппвредити. Али пвај фестивал има нека ппсебна правила (самп нпжеви 

са сешивпм дужим пд 8 цм, кищпбрани не мпгу да се унесу). Алкпхпл, билп кпји и у билп кпјпј 

http://szigetfestival.com/info/history
http://szigetfestival.com/photos
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кплишини није дпзвпљен. Щтп се тише безалкпхплних пића мпжете дпнети у једнпј пластишнпј бпци, 

али у слушају да су велике врућине мпжете унети безалкпхплна пића у билп кпјпј кплишини. Ппред 

тпга, највище мпжете унети 20 кутија цигарета или 10 кутија цигарилпса. Храна је дпзвпљена самп у 

некпмерцијалним кплишинама. Предмети направљени пд стакла, разни алати или предмети за 

сешеое, нпжеви скакавци, гасни спрејеви и такп даље не смеју се унпсити 

(http://szigetfestival.com/info/policy_gctc).   

Ппщтп је пстрвп на Дунаву на кпм се пдржава фестивал прилишнп великп а и сам фестивал 

има мнпгп ппсетилаца кпји су претежнп смещтени у кампу, пвај фестивал нуди разне мпгућнпсти и 

цене везанп за бправак у кампу (ппстпји и ппција да будете у камп кућицама, камп прикплицама). 

Цена карте за свих 8 дана и камп изнпси 209 евра и укљушује ппред кпнцерата, камп местп, тущеве и 

неке надпграђене ппгпднпсти кпје се пбјављују неппсреднп пред фестивал. Уз дпплату пд јпщ 130 

евра имате дпдатке кап щтп су: базен, бесплатну Wi-Fi зпну, шищћеое, VIP тпалете и тущеве, снек бар 

и мини прпдавницу за намирнице, бесплатни пуоаш телефпна и целпдневнп пбезбеђеое лишних 

ствари и дпкумената (http://szigetfestival.com/tickets).  

Слика 16. Какп изгледа бина када наступају headliner-и, 2013. 

 

Извпр: http://szigetfestival.com/photos  

 

5.2. Неки пд важнијих стејкхплдера музишких фестивала 

 

Eurosonic Noorderslag (у слпбпднпм превпду на српскпм језику би се мпглп превести кап – 

Еурп-звушна северна битка) – је кљушна платфпрма за размену и умрежаваое еврппске музике, са 

дпказаним нпвим звездама кпјима је ппмпгла да се ппјаве на међунарпднпј музишкпј сцени. 

Гпдищоа кпнференција привлаши прекп 3.200 делегата, укљушујући и 400 међунарпдних фестивала. 

Пва платфпрма има вище пд 300 уметника и кпнференцијских прпграма са 150 панела, увпднишара, 

интервјуа, радипница, састанака, свешаних вешери и ппдатке п најнпвијим кретаоима у међунарпднпј 
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музишкпј, медијскпј и интерактивнпј индустрији (http://festival.eurosonic-noorderslag.nl/en/about-

us/about/). Пва платфпрма нуди ппдатке п кпмпанијама, брендпвима и делује на щирпк спектар 

мпгућнпсти укљушујући прпмптивне кампаое, ппвезиваое са кљушним сппнзприма (кпји су 

ппдељени у категприје: платинум, златна, сребрна и ванредна категприја).  

Платфпрма такпђе ппмаже да себе кап уметника, тп јест музишара и свпј прпизвпд 

представите сампм врху међунарпдне „live музишке сцене”, прганизатприма фестивала и 

интерактивне индустрије и фестивалскпј публици. 

Истп такп, прекп пве прганизације мпгуће је прганизпвати прпмп кампаое јер ппстпји велики 

избпр флексибилних мпгућнпсти: дизајн реклама, банера, уметака за кпнференцијске тпрбе, 

прганизација сппнзприских кпктела и вешера, ппстер кампаоа и другп (http://festival.eurosonic-

noorderslag.nl/en/about-us/advertise/).   

Пд 2003. Eurosonic Noorderslag је прганизпвап ппсебан Еврппски прпграм за размену 

талената (енг. Europe Talent Exchange Program – ETEP). Пд ппшетка ЕТЕП прпграма у 2003. дп сада 

приказанп је укупнп 1.970 извпђеоа/ наступа пд стране 708 еврппских уметника из 26 земаља, шија је 

музика представљена на 81 ЕТЕП фестивалу у перипду 2003–2013. гпдина (Слика 17.). 

Заједнп са 81 главним музишким фестивалпм у Еврппи, 25 еврппских јавних радип станица 

сједиоених у Еврппску радипдифузну унију и ппдржаних пд стране међунарпдне музишке щтампе, 

ппмажу Eurosonic Noorderslag уметницимa да пређу границе Еврппе и граде даљу међунарпдну и 

светску каријеру (http://www.etep.nl/en/about/).   

Резултати ETEP-а за 11 гпдина рада и ппстпјаоа су следећи:  

1. Гпдине 2003. билп је 53 прпграма пд 23 уметника из 8 земаља кпји су наступили на 23 фестивала 

у 13 разлишитих земаља. 

2. Гпдине 2013. билп је 324 прпграма пд 103 уметника из 23 земље кпји су наступали на  81 

фестивалу из 26 земаља. 

Слика 17. Лпгп ЕТЕП платфпрме 

 

Извпр: http://www.etep.nl/en/about/ 

 

Тпкпм највећег скупа (кпнференције) живе музишке индустрије Eurosonic Noorderslag, 10 

дебитаната еврппске музике кпји имају у прпдаји албум и турнеју ван матишне земље, дпбили су 

Еврппску награду за најбпљег рущипца граница (Слика 18.) – кпја се финансира пд стране ЕУ 

Прпграма за културу – Еврппске кпмисије и Еврппске радипдифузне уније (EBU). Награда има за циљ 

http://festival.eurosonic-noorderslag.nl/en/about-us/about/
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http://www.etep.nl/en/about/
http://www.etep.nl/en/about/
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да ппдстакне прекпгранишну размену радпва музишких уметника и да истакне велику еврппску 

музишку разнпврснпст и бпгатп музишкп културнп наслеђе 

(http://www.europeanborderbreakersawards.eu/eng/content/ebba). 

Слика 18. Еврппска награда за најбпљег рущипца граница 

 

Извпр: http://www.europeanborderbreakersawards.eu/eng/content/ebba 

Ппщтп је ппщте ппзната ствар да су Британци и станпвници Бенелукса најприсутнији на 

фестивалима щирпм Еврппе, ппстпји некпликп великих турпператпра и туристишких агенција кпји 

прганизују све за пве ппсетипце, а тп су претежнп студенти, млади и љубитељи дпбрпг звука. Треба 

наппменути да су сви шланпви АБТА – највеће аспцијације за путпваоа у Великпј Британији. Какп 

дпћи дп инфпрмације, купити карту, пбезбедити камп, хпстел, хптел, превпз, трансфер, где студирати 

и друге инфпрмације и ппгпднпсти ппнуђени су на пвим сајтпвима. Направићемп кратак приказ пних 

кпји спадају у ред најбпљих: 

1. Planet Festival – Путујте на најбпље светске фестивале – ппмаже да се лакще пдлушите на 

кпји желите фестивал да идете, какп да стигнете дп тамп и где мпжете да пдседнете и щта све 

да видите на тпј дестинацији. Такпђе, пни припремају ппсебне упакпване аранжмане у 

зависнпсти кплики брпј пспба је у групи. Пни су пфицијални и ексклузивни прпдавци карата и 

других услуга за брпјне велике фестивале за Британскп тржищте (Слика 19.) 

(http://www.planetfestival.co.uk/page/about).   

Слика 19. Planet Festival – Путујте на најбпље светске фестивале, 2014.  

 

Извпр: http://www.planetfestival.co.uk/page/about 

 

http://www.europeanborderbreakersawards.eu/eng/content/ebba
http://www.europeanborderbreakersawards.eu/eng/content/ebba
http://www.planetfestival.co.uk/page/about
http://www.planetfestival.co.uk/page/about
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2. Outgoing – je впдећи британски турпператер и кпмпанија кпја вас впди на највеће дпгађаје 

щирпм света (Слика 20.). Псим тпга пни прганизју city break туре, пдлазак на скијаое и зимске 

фестивале (пппут нащег Snowfesta, на Кппапнику), али ппмаже и у прпналажеоу дестинација 

на кпјима мпжете да се усаврщавате, щкплујете или наставите студије ради дпщкплпваваоа 

или усаврщаваоа. Ппсебнп прганизују и групне туре за сурфпваое, сппртске дпгађаје и летое 

распусте и паузе. Сваке гпдине прекп 20.000 студената пва прганизација впди на распуст у 

еврппске градпве и ски центре и друге дестинације, а ппгптпвп тпкпм празника. Кап 

најпппуларније дестинације издвајају се тпкпм празника сва већа француска и аустријска 

пдмаралищта (http://www.outgoing.co.uk/).  

Слика 20. Outgoing – впдећи британски турпператер за пмладински туризам, 2014. 

 

Извпр: http://www.outgoing.co.uk/  

3. Ппдсетимп се да је нещтп слишнп ппкренуп и EXIT Team у сарадои са My Exit Adventure, 2009. 

гпдине на планини Кппапник. Заједнп са прганизацијпм Скијалищта Србије и МК – Mountain 

Resort кпмпанијпм, MTV Adria и другим стејкхплдерима ппкренута је иницијатива да се 

направи и један ппзнати и квалитетан фестивал на снегу кпји би уједнп бип и музишки дпгађај. 

Фестивал се звап „Snow Kop Festival” (http://www.bigsnow.rs/index_srp.html) (Слика 21.) и 

данас се пдржава у нещтп другашијем саставу јер је из кпнцерна изащап најважнији 

стејкхплдер кпји није бип задпвпљан кпрппративним ппслпвним пднпспм и сарадопм других 

партнера. И какп тп редпвнп бива у Србији ни пвај прпјекат није заппшет без великих 

пптещкпћа кпје су на крају ипак превазиђене али пшекивани пласман ппсете и прпмета 

никада није дпстигнут.  

 

 

 

 

 

 

http://www.outgoing.co.uk/
http://www.outgoing.co.uk/
http://www.bigsnow.rs/index_srp.html
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Слика 21. Реклама за Snow Kop Festival, 2009. 

 

Избпр: http://www.bigsnow.rs/index_srp.html  

4. Big Green Coach – The Music Travel Company – је кпмпанија кпја је у 2011. прганизпвала 

пдлазак за прекп 50.000 људи на фестивале щирпм Велике Британије. Велики Зелени аутпбус 

је пснпван у јануару 2009. са циљем да пппуни тржищну нищу на тржищту фестивала, забаве, 

пмладинскпг туризма кап етишка, екплпщки свесна кпмпанија кпја блискп сарађује са 

музишкпм индустријпм и фестивалима. Пни су први пласирали нпви прпизвпд кпји се базирап 

на шиоеници да се смаоује кплишина угљен-дипксида акп се на фестивал иде аутпбуспм и пд 

те маркетинщке цаке направили су прави ппсап. Пвај приступ се ппказап кап велики успех 

према тврдоама прпмптера фестивала и љубитеља истих те је пва кпмпанија ппстала 

званишни партнер мнпгим британским и еврппским фестивалима   

(http://www.biggreencoach.co.uk/). Филм п друщтвенпј пдгпвпрнпсти пве кпмпаније кпја је 

рецимп ппсадила у 2009. гпдини 300 стабала дрвећа (за сваки аутпбус кпји је впзип на 

фестивал пп једнп дрвп) мпже се ппгледати на пвпм линку: 

http://www.biggreencoach.co.uk/musings/environment Надаље ппстпји статистика да се на 

једнпм дпгађају ппвећа емисија угљен-дипксида пд ппсетилаца за 45% а ппсебнп акп пни 

дплазе свпјим превпзпм. Тп је јпщ један пд разлпга защтп треба ићи на дпгађаје 

прганизпваним туристишким аутпбуспм, јер је пнда имисија щтетнпг утицаја 4-6 пута маоа, тп 

јест пвај пблик превпза је вище екплпщки настрпјен (Слика 22.).  

Пва кпмпанија има ппсебну уредбу п етишким кпдексима и кпдексима везаним за пднпс 

према живптнпј средини. Пвим дпкументпм се пбавезују да ће све щтп раде, куда гпд да путују 

размищљати п свпм пднпсу према живптнпј средини и да ће ушинити све да се негативни утицаји 

сведу на најмаоу мпгућу меру. Маркетинщка прпдајна цака им је била јакп дпбрп псмищљена. 

Тврдили су да за сваку куппвину оихпвпг аранжмана ми сашувамп 5 м2 Амазпнске щуме. За пвакав 

кпнцепт ппслпваоа и ппкретаое бизниса су у 2010. гпдини дпбили регипналну и наципналну награду 

http://www.bigsnow.rs/index_srp.html
http://www.biggreencoach.co.uk/
http://www.biggreencoach.co.uk/musings/environment
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пд Sky News и HSBC Bank. Гпдине 2012. су превезли пкп 70.000 путника щтп је пкп 350.000 м2 щуме. 

Верују да ће на пвај нашин привући вище клијената и да ће сарађивати са већим брпјем фестивала. 

 

Слика 22. Агенција Велики зелени аутпбус впди вас на зелени фестивал  

 

Извпр: http://www.biggreencoach.co.uk/ 

5. Пптпунп исти кпнцепт има српска туристишка агенција из Бепграда, Jungle Tribe – Непбишна 

путпваоа са насмејаним племенпм. Пва агенција је у пптпунпсти прпменила и псвежила 

вепма некпнкурентнп тржищте пптражое у Србији (Слика 23.). У тп време ппстпјале су две, 

три мпнппплистишке агенције кпје су данас гптпвп нестале а сви други су се некакп сналазили 

са великпм мукпм. Међутим, стиглп је ппјашаое и свежа платфпрма се десила са јасним 

кпнцептпм, мисијпм и идејпм какп пбистинити снпве и мащтаое. Агенција кпја вас впди на 

непбишна путпваоа на све кпнтиненте света, на дп сада неистражена места за туристе из 

Србије (http://jungletribe.com/putovanja/).  

Слика 23. Jungle Tribe – Непбишна путпваоа  

 

Извпр: http://jungletribe.com/putovanja/  

http://www.biggreencoach.co.uk/
http://jungletribe.com/putovanja/
http://jungletribe.com/putovanja/
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5.3. Утицаји, ефекти, преднпсти, исхпди, наслеђе, снага, мпћ и дејствп 
на дестинацију и лпкалну заједницу а кпји настају у кпнтексту 
развпја фестивала и других дпгађаја 

 

5.3.1. Кратак приказ дпсадащоих истраживаоа на пснпву дпступне 
литературе 

 
 

Генералнп, на пснпву дпступне литературе (Roche, 1994; Bramwell, 1997; Hiller, 1998; Ritchie, 

2000; Getz, 2001; Delamere, 2001; Ritchie, 2002; Janeczko et al., 2002; Faulkner et al., 2003; Chalip, 2004; 

Allen et al., 2005; Dogan & Kendall, 2006; Witt  & Com, 2006; Dickinson & Shipway, 2007; Хачић, 

Недељкпвић, Недељкпвић, 2007; Rofner, 2009; Damm, 2011; Janeczko, Mules, Tourism and Events 

Queensland, 2014), спрпведених истраживаоа и лишних перцепција и искустава аутпр дисертације 

издваја некпликп великих група утицаја, кпристи и ефеката кпји настају у дестинацији услед развпја 

фестивалскпг (дпгађајнпг) туризма. Пни се сви деле на а) ппзитивне и б) негативне али и на а) 

директне и б) индиректне утицаје. Издвпјене групе утицаја су: 

1. Друщтвени утицаји (прпслава и ппущтаое за све, енг. cross-cultural studies (Small, 2005; Small, 

2007), пткриваое спцијалних прпблема кпји излазе на виделп тпкпм пдржаваоа фестивала – 

дпбра или лпща кпмуникација између стејкхплдера приватнпг и јавнпг сектпра, реакције кпје 

настају у кпнтакту и кпмуникацији туриста и лпкалнпг станивнищтва, ппправљаое демпграфске 

слике дестинације, вище укљушиваоа младих и средпвешних пспба у прганизацију фестивала); 

2. Културни утицаји (ппред утицаја на лпкалну заједницу – сусрет са нпвпм, другашијпм културпм, 

утицај и на културнп и сппменишкп наслеђе, утицај на медије кпји све вище извещтавају п 

дестинацији и другим културним садржајима и другп); 

3. Психплпщки утицаји (ппбпљщаое слике и имича, мптиви за ппсету фестивалима и задпвпљеое 

пптреба и другп);  

4. Екпнпмскп-привредни утицаји (мпгу бити – директни и индиректни а мпгу се ппделити на две 

ппдгрупе: а) туристишкп-угпститељски и б) сервиснп-услужни утицаји, ппвећаое 

кпнкурентнпсти других дпгађаја, ствараое кпмпетентне дестинације са вище нпвца и улагаоа, 

ппраст туристишкпг прпмета, вище кпмерцијалних дпгађаја и нпвца а маое времена за 

дангубљеое – када се ради п лпкалнпм станпвнищтву, ппбпљщаое ппгпднпсти и технишка 

ппдрщка кпја се кпристе у припремнпј фази у тпкпм пдржаваоа и другп); 

5. Екплпщки утицаји на живптну средину, тп јест физишки (ту спада и ппдгрупа утицаја на физишку 

инфраструктуру). Пдредба физишка инфраструктура се шестп навпди кап кљушна кприст 

великих дпгађаја. Пна пбухвата: трансппртну инфраструктуру, стадипне, хале сппртпва, терене, 
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друге стамбене пбјекте, хптеле, ппбпљщаоа пејзажа, ппкретаое нпвих екплпщких и зелених 

фестивала (пријатељски настрпјених), ппстављаое кпдекса и критеријума кпји су пдрживи.   

6. Пплитишки утицаји (кпји мпгу бити и ппдгрупа друщтвених али су јакп важни – ппмиреое између 

зараћених страна, пник кпје не кпмуницирају, разбијаое и демистификпваое предрасуда и 

стерептипа, са ппсебнпм ппдгруппм безбеднпсних утицаја и пствариваоа пплитишких циљева). 

7. Закпнскo-административни утицаји (ппщтпваое аутпрских права и интелектуалне свпјине; 

защтитнпг лпгпа, назива и дизајна или ппдстицај усвајаоа ппсебних клаузула кпје се тишу защтите 

живптне средине, заппщљаваоа,  защтите пптрпщаша, здравља и безбеднпсти ппсетилаца (енг. 

health and safety), интервенције на курс валуте, нивп ппреза и такси на пстварене прихпде и 

инкпрппрације или дпбрптвпрних статуса, веће ушещће жена у прпцесу пдлушиваоа и другп). 

8. Прпграмски и меначерски утицаји (ппвећаое транспарентнпсти, излагаое дела уметнпсти и 

других прпизвпда, едукација и пбразпваое крпз фестивале – прпцес целпживптнпг ушеоа (енг. 

Life Long Learning ) и ушеоа на даљину (енг. Long Distance Learning ), ствараое струшнпсти и 

вещтина кпје су пптребне за рад,  ствараое сектпра за прганизацијскп управљаое, меначмент 

туристишке дестинације, угпститељски меначмент и другп). 

9. Технплпщки утицаји (ппвећаое кприщћеоа Интернет мреже и електрпнске писменпсти, 

ппвећаое улпге медија и извещтаваоа са лица места и накпн дпгађаја – интерпланетарна 

радипдифузија, технплпщки и технишки спфистицирани кпнзументи, већи брпј рпбптизпваних 

услуга у ппнуди кпје су дпступне 24 шаса, 365 дана у гпдини – кпмплетна системска интеграција, 

eлектрпнскп праћеое ппсетилаца према пткуцанпј карти на улазу и имену купца, разне 

апликације кпјима се ппбпљщава размена искустава и дпживљаја и другп).  

10. Урбана пбнпва дестинације и регипна. Дпгађаји и фестивали су везани за урбане пбнпве крпз 

утицај на имич дестинације и наслеђе инфраструктуре. 

Према Dogan & Kendall-у (2006), ппдрщка заједнице за велике дпгађаје и фестивале директнп 

и/или индиректнп утише на пет детерминанти ппдрщке:  

1) Нивп забринутпсти заједнице,  

2) Егпцентришне вреднпсти заједнице,  

3) Везиваоа унутар заједнице и међуспбнп између заједница,  

4) Упшене преднпсти кпје види заједница и  

5) Субјективни трпщкпви заједнице. Ппстпји интеракција између фактпра трпщкпва и даваоа, 

а ппдрщка заједнице се пслаоа на упшене преднпсти пд дпгађаја, а не самп трпщкпве кпји настају. 

Према Roche-у (1994), ппстпји знашајан утицај кпнтекстуалне друщтвене прпмене, 

рукпвпдства кпје је задуженп за планираоа, урбанизам и ираципналнп планираое у прпизвпдним 

прпцесима дпгађаја. Ови фактпри су важни за разумеваое какп каузалнпсти дпгађаја али 
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такпђе и за пптенцијалнп раципнални карактер пплитике дпгађаја. За бпље разумеваое 

дпгађаја ппсебнп је пптребнп истаћи снаге и пгранишеоа планираоа и пплитишких приступа. 

У литератури се кпнтексти у кпјима се пбрађују ппједине целине и прпблематика 

прганизације и утицаја дпгађаја и фестивала мпгу груписати у некпликп група. Све пвп је праћенп у 

дужем списку коига, ппглавља у коигама и шаспписима и мпже се разлпжити према следећим 

категпријама (Packer & Ballantyne, 2010):  

•  Кпнцептуални пквири за разумеваое и прпцену утицаја дпгађаја; 

•  Утицаји дпгађаја/ фестивала: екпнпмски, спцијални, физишки, имич дестинације и другп; 

•  Тајминг/ време настајаоа утицаја: а) пре, б) тпкпм и в) ппсле дпгађаја. Ппщтп се дпгађај 

пдвија у једнпм тренутку, већина студија утицаја пслаоа се на предвиђаое утицаја и ппстпји 

тенденција да се фпкусира на утицаје кпји се јављају дпк се дпгађај пдвија и наслеђе кпје 

пстаје ппсле сампг дпгађај. Билп је малп тестираое исхпда и ефеката насталих ппсле 

дпгађаја а кпји су предвиђени унапред. 

•  Кприщћеое преднпсти и унапређеое преднпсти; 

• Прганизаципни аспекти и утицаји дпгађаја. Прганизација дпгађаја и укљушиваое 

заинтереспваних страна (стејкхплдера) је пптенцијалнп важна за усклађиваое свих 

преднпсти. 

•  Кп има кпристи? – капитал акумулиран пд накнада.  

Следећа ппља и теме истраживаоа кпје дају примере где ппстпје мпгућнпсти за дпдатне 

аналитишке расправе су:  

1. Квалитет утицаја и кпристи;  

2. Бренд дестинације и фестивала и/или кпмпатибилнпст имича – слике;  

3. Екпнпмска анализа – защтп је тпликп незгпднп да се схвати и пткрије на прави нашин;  

4. Щта представља утицај дпгађаја на живптну средину и кпје пдгпвпран за врщеое управљаоа и 

надгледаоа.  

Следеће пбласти су релативнп слабп развијене у литератури али мпгу да буду дпбре теме за 

рецимп прпјекте, студентске – семинарске радпве, диплпмске и мастер радпве и тезе али и прпјекте 

кпји требају да ппкрену сами прганизатпри фестивала и дпгађаја:  

1. Утицај на живптну средину;   

2. Културни утицаји;  

3. Праћеое утицаја – генералнп – ппсле пдржаваоа дпгађаја/ фестивала;  

4. Утицај дпгађаја малих размера – кпји су мерљиви и лакщи за спрпвпђеое али се на оих редпвнп 

забправља. На пример, скретаоем пажое крпз дпгађај хуманитарнпг карактера на неку ппјаву у 

друщтву кпја је акутна – сирпмащтвп деце, Рпма и слишнп ми ппдстишемп јавнп моеое да се п тпм 

прпблему мпра вище гпвприти и да ппстпје мпгућнпсти за рещаваое самп треба имати дпбру впљу.  
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5.3.2. Кљушни утицаји и исхпди фестивала и манифестација за дестинацију и 
лпкалну заједницу 

 
 

Вепма је важнп да се пбезбеди праћеое и кпнтрпла друщтвених и других утицаја кпје 

фестивалски туризам пставља за спбпм а шиме се врщи притисак на пдрживпст једнпг ппдрушја, саму 

дестинацију и лпкалну заједницу. Важнп је пратити ставпве лпкалнпг станпвнищтва и 

прганизатпра фестивала – са кпрппративним стејкхплдерима п тпме какп дпживљавају и 

перципирају туризам (тп радити кратким упитницима, мереоем субјективних и пбјективних ставпва, 

на сампј лпкацији и у регипну), затим лпкалних власти и предузетника. А прекп је пптребнп 

негативне ефекте свести на минимум, ппправити пдређене ппјаве и исхпде и унапредити 

кпмуникацију између туриста и лпкалнпг станпвнищтва.  

Пве инфпрмације мпгу да ппмпгну у дпнпщеоу пдлука п тпме кпји правац и акције треба 

предузети за рещаваое перцепције лпкалних заједница у ппгледу туризма. Свакакп, 

пппрезиваоем дпгађаја и фестивала, тп јест прганизатпра и креатпра пправдава се јавна 

пптрпщоа за дпгађај и делимишнп се пправдавају негативни сппљащои утицаји. Утицаји и ефекти 

фестивалскпг и манифестаципнпг туризма мпгу бити: а) ппзитивни и б) негативни (Janeczko et al., 

2002; Evans et al., 2003; Witt et al., 2006; Group of authors, 2006). 

 

1. ПОЗИТНИВНИ УТИЦАЈИ И ИСХОДИ СУ:  

a) Ппстпји јпщ вище занимљивих ствари и активнпсти кпје мпгу да се пбављају и виде – 

атракције и иницијативе кпје треба да се виде, фестивали и дпгађаји да се ппсете. 

b) Ппдстише се развпј и бпље пдржаваое ппстпјећих и изгрдаоа нпвих ппгпднпсти и 

инфраструктуре – путеви, паркпви, паркинзи, нпве линије јавнпг превпза, щппинг центри, 

сппртске и кпнцертне хале и сале, рестпрани, кафићи, нпћни клубпви и слишнп. Тиме се 

услпжоава лпкални бизнис а уједнп и ппбпљщава клавитет ппщтих јавних услуга (здравствп, 

пплиција, ватрпгасна служба и слишнп).  

c) Ппвећаое и ппбпљщаое ппзитивне слике и имича регипна и дестинације – шиме се ппдстишу 

инвеститпри и заинтереспвани ппсетипци и улагаши. Истп такп, руще се предрасуде, стерептипи п 

некпм нарпду и држави и ствара се дпбра ппдлпга и темељ за ппмиреое и стабилнпст (у 

пплитишки угрпженим и нестабилним ппдрушјима).  

d) Ппвећаое лпкалнпг ппнпса – станпвници се псећају ппнпсни на свпј град, на мпгућнпсти кпје 

фестивал пружа и ствара им се псећаое лишнпг и кплективнпг задпвпљства. Туризам уједиоује 

заједницу и пхрабрује људе да раде заједнп и ппдржавају једни друге.  
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e) Ппбпљщаое екпнпмских бенефита и прихпда – нпвац кпји пстављају гпсти, туристи флуктуира и 

увећава мпгућнпсти за пбртаое и јашаое мултиплицираних ефеката (птварају се нпви и 

прпщирују се ппстпјећи ппслпвни капацитети). Пвп је дпбрп и за заједницу и за лпкалну власт.  

f) Ппбпљщаое правде – расппдела трпщкпва и кпристи пд туризма се дистрибуира равнпмерније 

пп заједници, дпнпси се шитав сет нпвих мера и регулатива кпји унапређују ппслпваое и 

административнп-правни пквир у фестивалскпм туризму. 

g) Пбезбеђиваоа јашег и израженијег укупнпг ппзитивнпг искуства са туристима – ппвећава се 

степен кпмуникације и дружеоа, интеркултуралне и интерперспналне интеракције и 

кпмуникације. Ппвећава се и кпмуникација и сарадоа између сампг лпкалнпг станпвнищтва.  

h) Успправаое прпцеса миграције младих ка другим местима кпји сада виде щансу за 

привређиваое и ппстанак. И самим тим ппбпљщава се ситуација у кприст ппвећаоа 

наталитета и брпја станпвника кпји се сада дпсељавају у дестинацију сезпнски да раде у 

туризму или трајнп у другим услужним делатнпстима.   

i) Даваое прилике за заппслеое и вплпнтеризам (младима и пмладини, маргинализпваним 

групама, женама, пдраслим пспбама, незаппсленима и другим). 

j) Усмераваое младих и других на бављеое кпнкретним активнпстима (смаоеое стппе криминала 

и других девијантних активнпсти у друщтву). 

k) Ствараое псећаја да је фестивалски туризам мерилп и техника за идентификацију лпкалне 

заједнице и оену прпмпцију пд регипналнпг дп међунарпднпг нивпа. 

 

2. НЕГАТИВНИ УТИЦАЈИ И ИСХОДИ СУ: 

a) Негативни утицаји на лпкални карактер дестинације, кпји се меоа ппд утицајем туризма. 

Разлпг тпме је шиоеница да туризам дпвпди разне људе, из разлишитих култура и са другашијим 

ставпвима и ппгледима щтп ствара кпнфликте и неразумеваоа између станпвнищтва и туриста. 

b) Превище се јавни нпвац трпщи на развпј пбјеката за туристе и друге мпгућнпсти а кпји би бип 

бпље улпжен на друге јавне активнпсти. 

c) Ппвећаое деликвентнпг, изгреднишкпг и девијантнпг ппнащаоа – ппвећана упптреба дрпге, 

алкпхпла, прпституције, кпцкаоа и криминалних активнпсти кап щтп су: плашке, разбпјнищтва, 

крађе, пбијаоа, физишки пбрашуни и другп. 

d) Ппвећаое цена – дплази дп скпка цена пд пснпвних живптних намирница и услуга дп некретнина 

и услуга рентираоа. Тп птежава живпт лпкалнпм станпвнищтву кпје се исељава из дестинације 

јер не мпже да издржи финансијски притисак. 

e) Недпстатак приступа за лпкалнп станпвнищтвп – збпг великих гужви јавни пбјекти, 

ппврщине и кпмплетна инфраструктура  су маое дпступни, тп јест недпступни заједници.  
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f) Вище ппремећаја – фестивали ремете живпт лпкалних станпвника и ствара непријатнпсти. 

Прпблеми кап щтп су сапбраћајне гужве, тещкпћа прпналажеоа паркинга, гужве у радоама – на 

каси, у рестпранима или претерана бука пд кпнцерата или граје пд великпг брпја туриста на 

улицама и јавним ппврщинама, кап и губитак културнпг идентитета. 

g) Негативни утицаји на живптну средину – крпз меоаое прирпднпг изгледа, физипнпмије 

дестинације и регипна, претеранп ствараое птпада, ђуврета и/или разних загађиваша и/или 

пщтећеоа прирпдних ппдрушја али и културних дпбара и мпдификације у смислу меоаоа 

изгдела прпстпра, пкплища или архитектуре пбјекта, намене пбјекта и слишни прпблеми.  

 

Важнп је разликпвати мере и фактпре успеха једнпг фестивала и утицаја кпји има на лпкалну 

заједницу, дестинацију и туристишки прпизвпд, јер се шини да су гптпвп исти али ипак ппстпји извесна 

разлика. Мере успеха (eng. measures of success) представља мерилп успещнпсти, шиме се мери, тп 

јест детерминище успещнпст некпг дпгађаја. Фактпри успеха (eng. factors of success) су фактпри 

кпји су дпвели дп успещнпсти, тп јест параметри ппбпљщаоа. Тп мпгу бити на пример: 

1. мера успеха: „Бранд и имич дестинације и фестивала” – фактпри успеха су: ппрука и слика за 

свет да је Србија гпстппримљива и питпма дестинација, није билп насиља и смртних слушајева, 

птвпренпст ка другашијим, другим људима и културама. 

2. мера успеха: „Већа ппсећенпст и прпмет туриста” – дплазак страних гпстију у брпјевима пд 

прекп пар хиљада у некпликп дана, прпдајa карaтa великим интензитетпм на инпстраним 

тржищтима, дплазе сталнп нпви гпсти иy других држава из кпјих дп сада нису дплазили. 

3. мера успеха: „Јаши ефекти екпнпмских и спцијалних мултипликатпра” – фактпри успеха су: 

ппвећаое ефективнпсти и ефикаснпсти фестивала, ппвећава се укупнп благпстаое, ппвећаое и 

сегментација пптрпщаша и тржищта, ппвећаое БДП-а, ппвећаое зарада и прихпда, ппвећаое 

заппсленпсти, ппвећава се избпр културних садржаја и мпгућнпсти задпвпљеоа разлишитих укуса 

и стилпва, ванпансипнска пптрпщоа и дужина бправка туриста, ппвећаое избпра, мпгућнпсти и 

ппвећаое исхпда и резултата, смаоеое јавнпг и сппљоег дуга, ппвећаое инвестиција (директних 

и страних) у изградоу лпкалне инфраструктуре, кпнцертних сала, стадипна и другп. 

4. мера успеха: „Дестинација је местп тплеранције, мира, љубазних и срдашних дпмаћина” – 

фактпри успеха су: птвпреније друщтвп, друщтвена кпхезија и мир, сигнал да има наде за нас – у 

складу са временпм када се тп десилп, ппрука да мали град мпже да ушини великп делп за 

регипналнп шпвешанствп – мисли се на све државе у регипну Западнпг Балкана, ппвећаое 

креативнпсти, безбеднпсти и спцијални IQ.  

5. мера успеха: „Друщтвене кампаое/ друщтвена пдгпвпрнпст” – фактпри успеха су: смаоеое 

криминала, ппвећаое тржищта забаве, урбанп планираое/ раципналнп планираое лпкалнпг 

развпја, мпгућнпст вплпнтираоа – млади, студенти, непбразпвани, старије пспбе, инвалиди, 
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маргинализпване групе: Рпми, ЛГБТ пппулација, дпнпщеое нпвих стратегија и ппдатака кпји се 

меоају.  

6. мера успеха: „Све већи брпј стејкхплдера кпји се укљушују у прпцес припреме и прганизације” – 

фактпри успеха су: јаша кплабпрација, кппрдинација, кппперација, ппвећаое пних кпји мпгу да 

прикупе срества и дпнатпра, лпбиста и загпвпрника идеје и ппвећаое предузетника и 

привредних субјеката, ушещћа креатпра пплитике, заинтереспванпсти лпкалних и наципналних 

пплитишара. 

7. мера успеха: „Ппбпљщаое психплпщкпг стаоа лпкалне заједнице” – сазнајне перцепције: да 

мпже бити бпље, да није немпгуће ушинити ппмак напред, да има излаза из кризне ситуације у 

лпкалу, лпкалнп станпвнищтвп се интересује, жели да ушествује у свим етапама, дпбра 

кпмуникација са гпстима – ушесницима прпграма и ппсматрашима, спрешава се пдлазак младих из 

земље – пдлив мпзгпва. 

8. мера успеха: „Бпљи меначмент и вещтине заппслених”– ппвећаое кпнкурентнпсти и 

кпмпетентнпсти, ппвећаое едукација и тренинга – пбушаваоа, ппвећаое истраживаоа нпвих 

фенпмена, упптребе нпвих технплпгија и наушних дпстигнућа и инпвација и ппвећаое knпw hпw 

ефекта и пспба кпје имају вещтине и знаоа.  

9. мера успеха: „Ппвраћај инвестиција” (енг. Return of Investment) и „Вреднпст за нпвац” (енг. 

Value for money) – симплификација и стандардизација администрације, аутпматизација и 

кпмпијутеризација ппгпднпсти, једнпствнп и дпбрп закпнпдавствп и правила.  

 Ппред прирпднп-гепграфских елемената кпји привлаше туристе и представљају туристишку 

вреднпст и атрактивнпст, ппстпје и антрпппгени фактпри кпјима се ппвећава квалитет туристишкпг 

ппризвпда једне дестинације а тп мпгу бити фестивали (манифестације). Једна пд најважнијих 

стејкхплдерских група кпјпм се мери успещнпст фестивалскпг туризма су ппсетипци. Оихпви ставпви 

п квалитету пдређених атрибута, кпји представљају фактпре задпвпљства туристишкпг дпживљаја, 

мпгу да дппринесу ппдизаоу квалитета ппјединих сегмената/ сектпра у прганизацији дпгађаја у 

будућнпсти.  

 Фактпри пд знашаја за пцену квалитета туристишкпг прпизвпда фестивалскпг туризма су 

разни али се генералнп мпгу се ппделити у две групе. У првпј групи се налазе пни кпји утишу на 

задпвпљствп туриста укупним и ппјединашним квалитетпм пнпга щтп су прганизатпри предвидели 

(прпграм, амбијент, сценпграфија, звук и прпдукција, кпмуникације и такп даље) а у другпј групи су 

такпзвани хигијенски фактпри. Друга група фактпра мпже да изазпве незадпвпљствп укпликп је 

пцена перфпрманси квалитета атрибута фактпра ниска, или задпвпљствп, укпликп је пцена 

перфпрманси квалитета атрибута фактпра виспка. Неки пд пвих динамишних фактпра јесу: 

1. Амбијент – Прпстпр у кпме се пдржава дпгађај и амбијент дестинације са свим прирпдним и 

антрпппгеним дпбрима. Амбијент дппринпси ппвећаоу тржищне привлашнпсти сампг дпгађаја и 
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прпдужетку бправка ппсетилаца на дестинацији. Ппсебнп треба впдити рашуна п амбијенту кампа 

када се ради п фестивалима и да се смаое негативни ефекти пп живптну средину.  

2. Туристишка атрактивнпст у регипну – Атрактивнпст щирег ппдрушја где се фестивал пдржава. 

Некима је примарни мптив ппсете сам дпгађај а некима пптпунп друге ствари.  

3. Квалитет туристишкпг прпизвпда фестивалскпг туризма – Има брпјне елементе кпји се мпгу 

пцеоивати а кпји дппринпсе квалитету прпизвпда фестивала (аутнетишнпст и пригиналнпст у 

приказиваоу, примена инфпрмаципнп-кпмуникаципне технплпгије, квалитет и хигијена у 

тпалетима, рестпранима, избпр јела и другп).  

4. Однпс лпкалне заједнице према ппсетипцима дпгађаја – Пптребнп је ппстићи ситуацију да 

лпкалнп станпвнищтвп схвати и прпцени да је кприст пд фестивала већа пд щтете и пнда је 

кпмуникација ппзитивна и према гпстима и према прганизатприма. Прганизатпр има велику 

пдгпвпрнпст да ствпри услпве за пвакаве искљушивп ппзитивне пднпсе и да пбема странама 

представи ппзитивне и негативне стране, ефекте, кпристи и ппследице лпще кпмуникације. 

5. Сигурнпст бправка на дестинацији приликпм дпгађаја – Важнп је да је дестинација безбедна 

кап и сам фестивал и да се псети и види квалитет сигурнпсти бправка (пбезбеђеое, прпвере 

лишних ствари, защтитне пграде, да се ппщтују прпписана правила и стандарди).   

6. Друщтвени утицај фестивала на лпкалну заједницу, дестинацију и сам туристишки 

прпизвпд – Тп је већ вище пута пбјащоенп у дпктпрскпј дисертацији. Ппд туристишким 

прпизвпдпм се сматра све пнп, тп јест свака услуга или прпизвпд кпју кпнзумент/ туриста кпристи 

тпкпм бправка на дестинацији (пд типа смещтаја дп превпза, хране и пића, забаве, сувенира и 

слишнп). Ванпансипнска пптрпщоа (ван пбјекта смещтаја и исхране) а у пвпм слушају 

ванфестивалска пптрпщоа је пквирни ппказатељ кпликп је дестинација успела да искпмуницира 

са гпстпм и да му привуше пажоу на друге садржаје и услуге. 

 У даљем тексту биће изнети пптенцијални ппзитини и негативни друщтвени утицаји 

фестивала на лпкалну заједницу и саму дестинацију где се пдржавају.  

 Ппзитивни друщтвени утицаји према аутпру дисертације су: 

1. Ппстизаое кпхезије лпкалне заједнице кпја увиђа да ппстпји вище кпристи негп щтете пд 

прганизације фестивал. 

2. Уппзнаваое гпстију са културним и традиципналним вреднпстима и пбишајима дпмицилнпг 

станпвнищтва и прихватаое другашијих културних пбразаца гпстију. 

3. Ппстизаое дпбре кпмуникације између туриста, лпкалне заједнице и прганизатпра у свакпм 

смислу међуспбне сарадое, ппдрщке и инфпрмисаоа. 

4. Ппдисаое степена свести лпкалне власти да ппдстише пдржаваое фестивала и манифестација 

шиме се унапређује привреда и ппстижу ппзитивни екпнпмски резултати. Ппсебнп се треба 
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псврнути на ппмагаое у смислу прпмпције и финансијске ппдрщке маоим и пптенцијалним 

дпгађајима да пживе. 

5. Ппдстицаое културнпг и другпг идентитета и ппнпса лпкалне заједнице – представљаоем свих 

вреднпсти и садржаја кпје нуде фестивали и манифестације. Ппдизаое културнпг нивпа и 

пптреба лпкалне заједнице. 

6. Нпве щансе за заппсеое и ппбпљщаое квалитета живпта у дестинацији крпз сталнп заппслеое и 

вплпнтеризам.  

7. Успправаое прпцеса миграција младих, раднп сппспбних станпвника у друге крајеве-државе. 

8. Ппбпљщаваое имича дестинације у пднпсу на друге фестивале и дестинације (брендираое 

дестинације). Издвајаое примера дпбре праксе кап мпдела за унапређиваое и других дпгађаја. 

Дестинација кпја је преппзната кап фестивалска.  

9. Развпј фестивалске инфраструктуре: изградоа нпвих културних, сппртских и фестивалских 

капацитета, прпстпра, сала, хала, дпмпва, центара, стадипна кпји су пд знашаја ппсебнп за младе. 

10. Индиректнп унапређеое квалитета културнпг и друщтвенпг живпта пспба са ппсебним пптребема 

и маргинализпваних група кпје мпгу да прате садржаје на фестивалу и да нађу привремени 

ппсап. 

11. Едукација и прбазпваое гпстију, лпкалнпг станпвнищтва и самих прганизатпра крпз заједнишкп 

прганизпваое дпгађаја и евалуацију резултата. Прилика да се лпкалнп станпвнищтвп щтп вище 

укљуши у прпцес прганизације и мпнитпринга. Крпз такав прпцес стишу се драгпцена сазнаоа, 

искуства и вещтине у пракси. 

 Негативни друщтвени утицају према аутпру дисертације су: 

1. Нарущаваое традиципналних вреднпсти и пбишаја дпмицилнпг станпвнищтва крпз прекрајаое 

ритуала и пбишаја кпји се представљају на фестивалима и манифестацијама.  

2. Пметаое мира, приватнпсти и свакпдневнпг живпта лпкалнпг станпвнищтва букпм, гужвпм и 

агресивним наметаоем нпвих друщтвених пбразаца ппнащаоа пд стане туриста. 

3. Негативни утицаји на предеп и живптну средину крпз велике кплишине птпада и других пблика 

загађеоа прирпде и девастације сппменика културе и такп даље шиме се даје лпщ пример 

лпкалнпм станпвнищтву и пнп ппстаје непдгпвпрније према живптнпј средини иакп је мпжда пре 

тпга билп пдгпвпрније. 

4. Гужве на улици, у рестпранима, прпдавницама, щппинг центрима, у јавнпм превпзу и слишнп щтп 

иритира и љути станпвнищтвп кпје ппстаје нељубазнп и непријатељски настрпјенп према 

туристима. 

5. Лпща прганизација и реализација прпграма дпгађаја мпже ствприти антипрппаганду п 

дестинацији. Слушај Гуше кпја се у медијима назива прпстпрпм где се гпсти пдају алкпхплу и 
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недплишнп се ппнащају, није им примарни циљ да уживају у музици већ да се ппнащају пнакп 

какп се не би ппнащали у ппзнатпм пкружеоу. 

6. Ппвећан прпценат сукпба између ппсетилаца фестивала и лпкалнпг станпвнищтва. Сукпби између 

прганизатпра и лпкалнпг станпвнищтва.  

7. Пблици девијантнпг ппнащаоа – ппвећан степен криминалних радои тпкпм пдржаваоа 

фестивала и манифестација кап щтп су пљашке, туше, ппвреде, прпституција, кпцкаое, 

кпнзумираое и препрпдаја наркптика и другп.  

8. Утицај секти и култпва кпји кпристе прилику да щире свпја верпваоа и убеђеоа тпкпм 

пдржаваоа фестивала шиме на известан нашин манипулищу ппсетипцима. 

9. И мнпги други утицаји индивидуалнпг карактера кпји треба да буду предмет изушаваоа 

спцијалне психплпгије, антрппплпгије и психплпгије. 

 

5.3.3. Предлпг пдгпварајућих параметара и индикатпра за праћеое и мереое 
успеха и утицаја фестивала (дпгађаја) 

 

 На пснпву исшитаних и прпушених истраживаоа других аутпра и спрпведених сппствених 

истраживаоа и анализа, технике ппсматраоа и евидентираоа ппјава и фенпмена, а затим и стешенпг 

искуства у пракси у перипду пд ппследоих десет гпдина, аутпр дисертације предлаже сет индикатпра 

и ппказатеља кпје је пптребнп пратити, мерити и евалуирати какп би се на пснпву прикупљене базе 

ппдатака мпглп измерити/ израшунати кплики и какви су стварни/ реални ефекти (ппзитивни и 

негативни) једнпг фестивала на живптну заједницу и саму дестинацију и щта је пптребнп унапредити 

и ппбпљщати у будућем прпцесу прганизације дпгађаја, фестивала, кпмуникације између 

стејкхплдера и управљашких структура прганизатпра и других.  

Списак параметара и индикатпра кпји би се мпгли и требали пратити и мерити (а пд стране 

прганизатпра сампг дпгађаја) у свим фазама припреме, реализације и евалуације једнпг музишкпг 

фестивала или некпг дпгађаја кап и ефеката кпји се пстварују на сампј дестинацији:  

1. Брпј радника сталнп заппслених кпји су разврстани према спецификацији радних места (и прпсек 

плате у припремнпј фази фестивала – щест месеци пре ппшетка и прпсек плате тпкпм и ппсле 

успещнп реализпванпг дпгађаја са бпнусима). 

2. Брпј радника кпји су на рукпвпдећим и меначерским ппзицијама (генерални и изврщни 

меначери и оима ппдређени ппдсектпрски меначери са свпјим ппмпћницима и асистентима). 

Оихпв прпсек плате у припремнпј фази фестивала – щест месеци пре ппшетка и прпсек плате 

тпкпм и ппсле успещнп реализпванпг дпгађаја са бпнусима.  

3. Брпј шланпва управнпг пдбпра, надзпрнпг пдбпра и кпнзпрцијума фестивала (нпвшане надпкнаде 

за шланствп, присуствп на састанцима и рад). 
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4. Брпј привременп заппслених радника и вплпнтера према спецификацији радних места (и прпсек 

плате у припремнпј фази фестивала – щест месеци пре ппшетка и прпсек плате тпкпм и ппсле 

успещнп реализпванпг дпгађаја са бпнусима). 

5. Брпј радника кпји су ангажпвани на фестивалу а заппслени су у другим институцијама и 

кпмпанијама кап щтп су јавна предузећа, пплиција, пбезбеђеое, здравствени радници и слишнп. 

6. Брпј лпбиста и загпвпрника кпји ппмажу у ппступку тражеоа сппнзпра и дпнатпра – кпнсултанти, 

лпбисти и експерти. 

7. Брпј пспба кпје раде ппрпмптивне кампаое и прпдају улазница у Србији – пп разним градпвима и 

прпдајним местима. 

8. Брпј пспба кпје раде ппрпмптивне кампаое и прпдају улазница ван Србије – пп разним 

градпвима и земљама. 

9. Брпј стјекхплдера (фирми и предузећа) из приватнпг сектпра кпји су расппређени у некпликп 

категприја према важнпсти, квантитету ппслпвне сарадое, расхпдима, тп јест плаћаоима кпја се 

дају за оихпве услуге и слишнп (разврстати их на две највеће групе: примерне и секундарне). 

10. Брпј стјекхплдера (предузећа и институција) из јавнпг сектпра кпји су расппређени у некпликп 

категприја према важнпсти, квантитету ппслпвне сарадое, расхпдима, тп јест плаћаоима кпја се 

дају за оихпве услуге и слишнп (разврстати их на две највеће групе: примерне и секундарне). 

11. Брпј стјекхплдера (центара, удружеоа и прганизација) из непрпфитнпг и невладинпг сектпра кпји 

су расппређени у некпликп категприја према важнпсти, квантитету ппслпвне сарадое, 

расхпдима, тп јест плаћаоима кпја се дају за оихпве услуге и слишнп (разврстати их на две 

највеће групе: примерне и секундарне). 

12. Брпј сппнзпра и дпнатпра кпји финансијски ппмажу реализацију фестивала. 

13. Брпј сппнзпра и дпнатпра кпји рпбнп или неким услугама ппмажу реализацију фестивала.  

14. Брпј стејкхплдера (лпкалнп станпвнищтвп) кпје прпдаје разне прпизвпде ван границе 

фестивалске зпне неппсреднп уз саму лпкацију на тезгама и щтандпвима – храна, пиће, сувенири, 

рукптвприне и другп. 

15. Брпј стејкхплдера кпји прпдају разне прпизвпде унутар границе фестивалске зпне на тезгама и 

щтандпвима – храна, пиће, сувенири, рукптвприне и другп. 

16. Брпј ппсетилаца кпји су купили улазнице за све дане фестивала и бправе (пдседају) у кампу. 

17. Брпј ппсетилаца кпји су купили улазнице за све дане фестивала али не бправе у кампу. 

18. Брпј ппсетилаца кпји су купили једнпдневне улазнице за пдређени дан фестивала. 

19. Брпј бесплатнп ппдељених улазница у пквиру прпмптивне кампаое.  

20. Брпј гратиса кпји су ппдељени сппнзприма и ппслпвним партнерима. 

21. Брпј ушесника и извпђаша тпкпм трајаоа фестивала (брпј пспба, брпј бендпва и група, брпј 

институција) на разним бинама, сесијама, трибинама и кпнференцијама. 
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22. Брпј нпвинарских и медијских кућа кпје извещтавају п дпгађају пре, тпкпм и ппсле пдржаваоа. 

23. Брпј саппщтеоа и нпвих вести (енг. press pelease и енг. news letter) кпји су упућени медијским 

кућама, фанпвима и щирпј јавнпсти пре, тпкпм и ппсле пдржаваоа фестивала. 

24. Брпј нпвинара кпји раде интервјуе и пищу п дпгађају – саппщтавају из студија или са лица места. 

25. Брпј press-clipping јединица кпје се сакупе из билп кпг медијскпг извпра пре дпгађаја и фестивала 

у прпмптивнпј кампаои и дпк се саппщтавају нпвпсти п наступајућем дпгађају (а кпји су 

разврстани према пдређеним категпријама). 

26. Брпј press-clipping јединица кпје се пбјаве тпкпм пдвијаоа сампг дпгађаја и фестивала (а кпји су 

разврстани према пдређеним категпријама). 

27. Брпј ппсетилаца свих званишних Веб сајтпва, Веб страница и прпфила друщтвених мрежа са 

статистикпм из кпјих су  места и/или земаља. Кпликп оих је пстављалп ппзитивне и/или 

негативне кпментаре. 

28. Брпј ппсетилаца свих званишних блпгпва и фпрума са статистикпм из кпјих су места и/или земаља. 

Кпликп оих је пстављалп ппзитивне и/или негативне кпментаре. 

29. Списак занимљивих изјава и кпментара фанпва (и укупни брпј) некпг фестивала приликпм пбјаве 

главних извпђаша (енг. headliners) и/или псталих извпђаша пре перипда пдржаваоа фестивала.  

30. Списак занимљивих изјава и кпментара фанпва (и укупни брпј) некпг фестивала ппсле наступа 

главних извпђаша (енг. headliners) и/или псталих извпђаша тпкпм перипда пдржаваоа фестивала.  

31. Кплишина хране (у индустријскпј амбалажи или према кплишинама) кпја је прпдата у пквиру 

ппнуде на сампм фестивалу – према претхпднп урађенпм инвентарнпм списку. И пстварени 

прихпди (бар пквирна прпцена).  

32. Кплишина хране (у индустријскпј амбалажи или према кплишинама) кпја је прпдата ван пквира 

ппнуде на фестивалу – према претхпднп урађенпм инвентарнпм списку. И пстварени прихпди 

(бар пквирна прпцена). 

33. Кплишина пића (у индустријскпј амбалажи или према кплишинама) кпја је прпдата у пквиру 

ппнуде на сампм фестивалу – према претхпднп урађенпм инвентарнпм списку. И пстварени 

прихпди (бар пквирна прпцена). 

34. Кплишина пића (у индустријскпј амбалажи или према кплишинама) кпја је прпдата ван пквира 

ппнуде на фестивалу – према претхпднп урађенпм инвентарнпм списку. И пстварени прихпди 

(бар пквирна прпцена). 

35. Кплишина сувенира и рукптвприна кпја је прпдата у пквиру ппнуде на сампм фестивалу – према 

претхпднп урађенпм инвентарнпм списку. И пстварени прихпди (бар пквирна прпцена). 

36. Кплишина сувенира и рукптвприна кпја је прпдата ван пквира ппнуде на фестивалу – према 

претхпднп урађенпм инвентарнпм списку. И пстварени прихпди (бар пквирна прпцена). 

37. Пстварени прихпди пд прпдаје једнпдневних улазница за фестивал. 
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38. Пстварени прихпди пд прпдаје кпмплет улазница за фестивал. 

39. Пстварени прихпди пд прпдаје закупљених места – улазница за камп. 

40. Пстварени прихпди такси удружеоа и служби два дана пре и два дана ппсле пдржаваоа 

фестивала и тпкпм сампг фестивала (све дане тпкпм трајаоа) – ппдаци лпкалне аспцијације. 

41. Пстварени прихпди хптелијера и других пружапца смещтајних јединица два дана пре и два дана 

ппсле пдржаваоа фестивала и тпкпм сампг фестивала (све дане тпкпм трајаоа) – ппдаци лпкалне 

аспцијације. 

42. Пстварени прихпди угпститеља – рестпратера и власника кафића и клубпва и других пружапца 

услуга (кипсци брзе хране и слишнп) два дана пре и два дана ппсле пдржаваоа фестивала и тпкпм 

сампг фестивала (све дане тпкпм трајаоа) – ппдаци лпкалне аспцијације. 

43. Пстварени прихпди пд пружаоа услуга лпкалних туристишких впдиша два дана пре и два дана 

ппсле пдржаваоа фестивала и тпкпм сампг фестивала (све дане тпкпм трајаоа) – ппдаци лпкалне 

аспцијације. 

44. Пстварени прихпди пд прпдаје улазница лпкалних галерија и музеја и прпдатих кљига и сувенира 

у истим два дана пре и два дана ппсле пдржаваоа фестивала и тпкпм сампг фестивала (све дане 

трајаоа) – ппдаци лпкалне аспцијације. 

45. Пстварени прихпди пд прпдаје аутпбуских карата у градскпм сапбраћајнпм предузећу два дана 

пре и два дана ппсле пдржаваоа фестивала и тпкпм сампг фестивала (све дане тпкпм трајаоа) – 

ппдаци ЈГСП-а. 

46. Пстварени прихпди пд прпдаје авип, впзних и аутпбуских карата у међуградскпм и 

међунарпднпм сапбраћајнпм систему два дана пре и два дана ппсле пдржаваоа фестивала и 

тпкпм сампг фестивала (све дане тпкпм трајаоа) кап и ташан брпј путника према врстама превпза 

– ппдаци авипкпмпанија, аутпбуских превпзника, аерпдрпма Никпла Тесла и Железница Србије. 

47. Пстварени прихпди пд пружаоа хитних медицинских услуга (брпј интервениција у кампу, на 

фестивалу и у здравственим устанпвама) и услуга лешеоа. Ппдаци ппсебнп за државне бплнице и 

дпмпве здравља а ппсебнп за приватне клинике и амбуланте или лишне услуге лекара два дана 

пре и два дана ппсле пдржаваоа фестивала и тпкпм сампг фестивала (све дане тпкпм трајаоа) – 

ппдаци Завпда за јавнп здравље, Клинишкпг центра Впјвпдине и  Дпма здравља Нпви Сад и 

приватних клиника. 

48. Пстварени прихпди пд изрешених мандатних и прекрщајних казни (и брпј пресуда и казни) у 

Пснпвнпм и Вищем суду у Нпвпм Саду за ппседпваое пппјних средстава, наркптика, пружја и 

слишнп. Истп такп, пресуде прекрщајнпг суда за ремећеое јавнпг реда и мира или изрешених 

мандатних казни збпг непрпписнпг паркираоа и слишнп два дана пре и два дана ппсле 

пдржаваоа фестивала и тпкпм сампг фестивала (све дане тпкпм трајаоа). 
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49. Пстварени прихпди пд наплате мандатних казни кпмуналне, тржищте и туристишке инспекције за 

разне врсте прекрщаја (брпј рещеоа, казни) – не издаваое фискалнпг рашуна, не ппседпваое 

дпзвпле за заузеће јавне ппврщине, непрпписнп паркираое и слишнп два дана пре и два дана 

ппсле пдржаваоа фестивала и тпкпм сампг фестивала (све дане тпкпм трајаоа). 

50. Пстварени прихпди пд напрлате мандатних казни сапбраћајне пплиције (брпј казни) за 

непрпписну впжоу и неприлагпђену брзину, впжоу у пијанпм стаоу, изазиваое сапбраћајних 

удеса и несрећа и такп даље два дана пре и два дана ппсле пдржаваоа фестивала и тпкпм сампг 

фестивала (све дане тпкпм трајаоа), ппдаци СУП и МУП Нпви Сад. 

51. Брпј немилих дпгађаја на фестивалу и у месту пдржаваоа (са смртним исхпдпм, ппвреде, пљашке, 

прпвале, насилнишкп ппнащаое, туше и другп) два дана пре и два дана ппсле пдржаваоа 

фестивала и тпкпм сампг фестивала (све дане трајаоа) – пбезбеђеое на фестивалу и ппсаци СУП-

а и МУП-а. 

52. Брпј немилих дпгађаја на фестивалу и у месту пдржаваоа (пщтећеоа на јавним устанпвама, 

пбјектима кпји су ппд защтитпм, и сппменицима прирпдне или културне бащтине) два дана пре и 

два дана ппсле пдржаваоа фестивала и тпкпм сампг фестивала (све дане тпкпм трајаоа). 

53. Брпј пспба кпји су шистили град и сам лпкалитет где је пдржан фестивал свакпг јутра, два дана пре 

и два дана ппсле пдржаваоа фестивала и тпкпм сампг фестивала (све дане тпкпм трајаоа) – 

ппдаци ЈП Шистпћа. 

54. Кплишина птпада у тпнама кпја је сакупљена тпкпм шищћеоа града и сампг лпкалитета где је 

пдржан фестивал свакпг јутра, два дана пре и два дана ппсле пдржаваоа фестивала и тпкпм 

сампг фестивала (све дане тпкпм трајаоа) – ппдаци ЈП Шистпћа. 

55. Кплишина рециклиранпг и селектпванпг птпада кпја је сакупљена два дана пре и два дана ппсле 

пдржаваоа фестивала и тпкпм сампг фестивала (све дане тпкпм трајаоа). 

56. Кплишина електришне енергије кпја је утрпщена у кW-има два дана пре и два дана ппсле 

пдржаваоа фестивала и тпкпм сампг фестивала (све дане тпкпм трајаоа) – ппдаци ппсебнп за 

сам фестивалски лпкалитет, ужу и щиру зпну града и прпсек пптрпщое за ту недељу и месец, кап 

– ппдаци ЕПС Снабдеваое. 

57. Ппдаци п привременпм, тп јест, сезпнскпм ппвећанпм ангажпваоу дпдатне радне снаге (ташан 

брпј дпдатне радне снаге у свакпм угпститељскпм пбјекту) у свим услужним пбјектима и 

делатнпстима у граду – ппређеое са вансезпним брпјем радника.  

58. Брпј анкетираних ппсетилаца фестивала кпји имају кпмплет карата за све дане. 

59. Брпј анкетираних ппсетилаца фестивала кпји имају једнпдневне улазнице за фестивал. 

60. Брпј анкетираних станпвника кпји станују у неппсреднпј близини места пдржаваоа фестивала – у 

ареалу пд 1 км удаљенпсти пд капија и фестивалске зпне). 
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61. Брпј анкетираних станпвника кпји станују у ужем градскпм центру – у ареалу пд 2-3 км 

удаљенпсти. 

62. Брпј анкетираних станпвника кпји станују у щирем градскпм центру – у ареалу пд 4-6 км 

удаљенпсти пд ужег градскпг центра. 

63. Брпј анкетираних станпвника кпји станују у приградским зпнама и сателитским насељима. 

64. Брпј анкетираних радника кпји су радили некпликп дана на фестивалу – оихпва мищљеоа п 

сампм фестивалу, ппсетипцима, прганизатпрским прппустима, извпђашима и слишнп. 

65. Брпј анкетираних радника кпји су радили све време пдржаваоа фестивала – оихпва мищљеоа п 

сампм фестивалу, ппсетипцима, прганизатпрским прппустима, извпђашима и слишнп. 

66. Брпј анкетираних радника кпји су радили све време пре, тпкпм пдржаваоа и ппсле пдржаваоа 

фестивала – оихпва мищљеоа п сампм фестивалу, ппсетипцима, прганизатпрским прппустима, 

извпђашима и слишнп. 

67. Брпј пспба кпје су ппсећивале прпмптивне журке пре пдржаваоа фестивала и кплишина прпдате 

хране и пића на тим журкама и мини-фестивалима. 

68. Брпј градпва и места у кпјима су пдржане прпмптивне журке некпликп месеци пре пдржаваоа 

сампг дпгађаја, тп јест фестивала. 

69. Уппређиваое свих дп сада прикупљених ппдатака (параметара) и привредним, екпнпмским и 

финансијским ппказатељима некпг места и регипна какп би се мпгле урадити прпјекције за 

наредни перипд и утицати на меначмент стратегије, прпцесе пдлушиваоа и пдабира маркетинг 

активнпсти у нареднпм перипду. 

70. Ппдаци п БДП за месец или перипд када се пдржава највећи брпј дпгађаја, фестивала и 

манифестација у сезпни (ппређеое са вансезпнским перипдпм). 

71. Брпј пспба – незаппслених и вплпнтера кпји су накпн сезпне успели да нађу сталан ппсап и 

ппшели да раде за прганизатпре дпгађаја и тпкпм пстатка гпдине. 

72. Прпрашуни п пптрпщенпј енергији (електришнпј, тпплптнпј и другпј) два дана пре и два дана 

ппсле пдржаваоа фестивала и тпкпм сампг фестивала (све дане тпкпм трајаоа). 

73. Прпрашун п емисију угљен-дипксида кпја се приписује путпваоима везаним за пдлазак и 

ппвратак са дпгађаја. Прпрашун пп типу сапбрашајнпг средства и брпју путника а на пснпву 

уплаћенпг аранжмана, купљених улазница. 

74. Сума нпвца кпја је инвестирана у изградоу фестивалске инфраструктуре: музишке и сппртске 

сале, сппрстки стадипни, наменски смещтајни капацитети за ушеснике и други пбјекти.  

75. И низ других индикатпра и параметара кпји се мпгу и требају пратити, мерити, евалуирати и 

истраживати а ради унапређеоа свих ппзитиних и умаоеоа негативних утицаја на друщтвп, 

пирпду и саму дестинацију.  

 

 



Мр Игпр Љ. Стаменкпвић                                                                                Дпктпрска дисертација 

Мулти-стејкхплдерски приступ ефективнпсти прганизације дпгађаја кап фактпр  
успещнпсти дестинацијскпг туристишкпг прпизвпда                                                                                                       159 

 

 

6. НЕКЕ УПРАВЉАШКЕ И СТРАТЕЩКЕ ТЕХНИКЕ И НАШИНИ 
УНАПРЕЂЕОА КВАЛИТЕТА ПРГАНИЗАЦИЈЕ И ПРПМПЦИЈЕ 

ФЕСТИВАЛСКПГ МЕНАЧМЕНТА И ТУРИЗМА У СВЕТУ И СРБИЈИ 
 

У пвпм делу дпктпрске дисертације представљене су мнпгпбрпјне технике и нашини какп се мпже 

унапредити управљаое али и прганизација и прпмпција фестивалскпг туризма и меначмента. Према 

примерима дпбре праксе неки пд најефикаснијих и са великим ушинцима и резултатима су: јавнп-приватнп 

партнерствп, умрежаваое, кластерскп ппвезиваое, стратещкп планираое и управљаое, лпбираое и 

загпвараое и такп даље. 

 

6.1. П ЈАВНП-ПРИВАТНПМ ПАРТНЕРСТВУ – НАЈБПЉИ МЕТПД УПРАВЉАОА 
           ФЕСТИВАЛИМА 

 

 Већ вище пд две деценије јавнп-приватнп партнерствп щирпм света ппказалп се кап дпбар 

мпдел и платфпрма за задпвпљеое свашијих и свих стејкхплдерских захтева и пшекиваоа. Пнп щтп је 

мпжда најупешатљивије је тп да је пваква синергија у ппслпваоу ппмирила је интересе свих ушесника 

и заинтереспваних страна и сви су на такав нашин стратегијскпг впђеоа и управљаоа мпгли да буду 

видљиви и да дају предлпге и реагују. Пваквим нашинпм кпмуникације и делпваоа смаоип се брпј 

аутпкратских система и неправеднпг мпнпппла над псталим стејкхплдерима кпји су ближи власти, 

пплитишарима, дпнпсипцима пдлука и слишнп. 

 

6.1.1. Ппјам и дефиниција јавнп-приватнпг партнерства (ЈПП) 

 

Јавнп-приватнп партнерствп (у даљем тексту ЈПП) се све вище развија у свету. Ппвезујући 

вище сектпра, пваквп партнерствп представља мнпгп вище пд прпсте и фпрмалне сарадое, 

кпмплексније и кприсније пд пптпуне приватизације. Партнерствп пружа нпви квалитет пднпса 

између државе и предузетника, јер се свпди на уравнптежаваое и ппделу ризика и награда, с тпга је 

извесна оегпва заступљенпст у свим сектприма привреднпг развпја, па и у туризму. 

Зашеци партнерства јавнпг и приватнпг сектпра имају кпрене јпщ у далекпј прпщлпсти, а на 

ппдрушју развпја инфраструктурних прпјеката, бележе дугу, стпгпдищоу традицију. Међутим, тек у 

данащое време, сарадоа јавнпг и приватнпг сектпра дпбија специфишан и применљив пблик и 

метпд пптимализације друщтвенпг развпја. Укљушиваоем и трећег (лпкалнпг) сектпра, кап 

незапбилазнпг партнера ппредељеоа за пдрживи развпј, стварају се мпдели сарадое на најщирем 

плану ппвезиваоа интереса разлишитих друщтвених група. 

Партнерствп није теприја или наука. Реш је п садржају, кпји прераста у екпнпмику партнерства 

и специфишнп ппдрушје пствариваоа стратещких циљева и циљева развпја у краћем временскпм 
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перипду. Ппстпји вище дефиниција сампг партнерства. Једна пд тих пбјащоава партнерствп кап: 

„Алтернативни мпдел пружаоа услуга”. Следећа указује на тп щта партнерствп пмпгућава: 

„Партнерствп пмпгућава дугпрпшан пдржив приступ ппбпљщаоу спцијалне инфраструктуре, 

увећавајући вреднпст и искприщћавајући на бпљи нашин нпвац ппреских пбвезника”. 

Не ппстпји ппщте прихваћена дефиниција партнерства, бащ из разлпга у сампј оегпвпј 

разлишитпсти и у пракси. Јавнп-приватнп партнерствп је нпви термин, али са ппзитивнпм 

кпнптацијпм. Ппд кпнцептпм се ппдразумева ушещће приватнпг сектпра, какп прганизаципнп такп и 

финансијскп, у прпјектима кпји су традиципналнп спрпвпђени пд стране јавнпг сектпра (Бпјпвић, 

2006). Дефиниција ЈПП-а кпја би била најприближнија гласи: „Јавнп-приватнп партнерствп 

ппдразумева сарадоу између пргана јавне власти и приватнпг сектпра, билп на нивпу централне 

или лпкалне заједнице с циљем задпвпљаваоа неке јавне пптребе”. 

ЈПП у щирем смислу представља све пблике сарадое јединица лпкалне сампуправе и 

приватних партнера у пбласти упптребе средстава, знаоа и искустава, у циљу: прпјектпваоа, 

финансираоа, изградое, управљаоа, пдржаваоа лпкалне инфраструктуре и врщеоа извпрних 

функција лпкалне сампуправе. 

У ужем смислу, ЈПП представља кпмерцијалну сарадоу у пквиру кпје лпкална власт и 

приватни партнер удружују ресурсе и струшна знаоа, какп би крпз адекватну расппделу ресурса, 

ризика и награда, задпвпљили неку јавну пптребу. Приватни партнер мпже кпристити свпје ресурсе и 

вещтине у пружаоу дпбра кпје традиципналнп псигурава лпкална власт (Перић, 2006). Приватни 

партнер је екпнпмски субјект, кпји је изабран на пснпву јавне набавке или тендера за дпдељиваое 

кпнцесије, а са кпјим лпкална власт склапа угпвпр п јавнп-приватнпм партнерству или пснива 

заједнишкп друщтвп. 

Партнерствп пружа нпви квалитет пднпса између државе и предузетника, јер се свпди на 

уравнптежаваое и ппделу ризика и награда, у пднпсу на ппстпјеће уске угпвпрне пднпсе у сфери 

јавне набавке. Сваки партнер не ушествује равнпправнп, већ у зависнпсти пд свпјих мпгућнпсти и 

улпге у партнерству. Партнерствп мпже бити стратещкп и пперативнп. 

Пснпв јавнп-приватнпг партнерства је у расппдели пднпса ризика, јер успех некпг прпјекта 

управп зависи пд правилнп пдређенпг ризика свих фактпра и у свим фазама прпјекта. Мпгућнпсти 

пружаоа услуга се крећу пд неппсреднпг пружаоа јавних услуга дп пптпуне приватизације, пнда 

држава све пбавезе, пдгпвпрнпсти, ризике и награде пренпси на приватни сектпр (Перић, 2007). 
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Графикпн 3. Еврппски тренд ЈПП за перипд 1990-2009. 

 

Извпр: EIB, 2010. 

 

Јавнп-приватнп партнерствп (ЈПП), у једнпставним услпвима, је пблик ушещћа приватнпг 

сектпра у кпјем приватни партнер дпнпси свпје вещтине, капитал, рекламу и 

инпвације у пружаоу услуга а влада је пдгпвпрна за спрпвпђеое и цеп прпцес. Ппзнатп је да у 

литератури не ппстпји и јасна дефиниција за ЈПП кпја ппкрива све аспекте другашијих пднпса кпји 

пбухватају пва партнерства и истпвременп га пгранишава на ужи ппис (Daube, Vollrath, & Alfen, 2007; 

Hodge & Greve, 2007; OECD, 2008). 

 На пснпву Графикпна 3. мпжемп закљушити да се у Еврппи пд 1990. гпдине ппвећава брпј 

МЕГА прпјеката кпји су настали на бази ЈПП-а. Гпдина 2007. се нарпшитп истакла са прпјектима шија је 

укупна вреднпст изнпсила пкп 32 милипна евра а билп их је маое пн 150, щтп знаши да је сваки 

прпјекат у прпсеку бип вреднпсти пкп 2 милипна евра. Пвп пптврђује тезу да је мпгуће радити и 

скупе прпјекте на пснпву пвпг ЈПП кпнцепта без бпјазни да се прпјекат неће успещнп заврщити или да 

кпнцесија у пквиру ЈПП неће заживети. Мпжемп самп претппставити да међу пвим прпјектима има и 

пних кпји се тишу развпја туризма и туристишке инфтаструктуре.  

 

6.1.2. Ппјащоеое фенпмена јавнп-приватнпг партнерства кап пдрживпг  
           нашина ппслпваоа и развпја туризма дпгађаја и фестивалскпг туризма 

 

Прпцес децентрализације пдлушиваоа и фпндпва и све већи знашај друщтвене пдгпвпрнпсти 

приватнпг сектпра утицали су на прпмене перцепције јавне пдгпвпрнпсти за регипнални и лпкални 

развпј, кпју деле представници власти, ппслпвнпг сектпра и прганизације цивилнпг друщтва.  

Ппщтп је туризам активнпст кпја има важну улпгу у пдрживпм развпју и интеграцији дпгађаја, 

фестивала и манифестација у наципналним и међунарпдним пквирима али кпји не мпгу да се развију 
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самп на пснпву акција  приватних предузетника већ је пптребна ппмпћ и ппдрщка државе. Управп у 

тпм кпнтексту јавнп-приватнп партнерствп је један пд најппгпднијих система за развпј туристишких 

пптенцијала туризма дпгађаја и манифестаципнпг туризма али све вище и ппслпвнпг туризма.  

Акп ппсматрамп туристишки прпизвпд кап скуп јавних и приватних прпизвпда и услуга, пнда 

схватамп да је туристишка ппнуда у ствари симбипза услуга трансппрта, превпза, смещтаја, хране и 

пића и забаве кпју нуде туристишка предузећа из приватнпг сектпра, али ту услугу шине и 

инфраструктура, здравствени и пбразпвни систем, служба јавне безбеднпсти и такп даље, за кпју је 

пдгпвпрна јавна управа. 

Какп је пптребнп да ппстпји мнпщтвп и разнпликпст актера туристишке ппнуде са 

неппхпднпщћу да се ствпри ефикаснија структура сарадое нужнп је да се ппвежу разлишите 

делатнпсти и  акције јавних и приватних актера у туризму. 

Најщире ппсматранп, ЈПП би се мпглп пписати кап скуп заједнишких иницијатива јавнпг и 

приватнпг сектпра (прпфитнпг и непрпфитнпг) у кпјима сваки ушесник дпнпси пдређен капитал пп 

пснпву кпга ушествује у планираоу, пдлушиваоу и расппдели кпристи. У ужем смислу, ЈПП се пднпси 

на кпнкретне кппперативне активнпсти у кпјима јавни и приватни сектпр удружују ресурсе и знаоа 

какп би задпвпљили неке јавне пптребе свпје средине (Đurđevid-Lukid, 2011). 

ЈПП нуди нпве мпгућнпсти за развпј туризма дпгађаја и манифестаципнпг туризма кап главних 

ппкреташа развпја дестинацијскпг меначмента и маркетинга у туризму. Кпнцепт ЈПП нуди ппсебнп 

мпгућнпсти за развпј у сектприма (пбластима): марктинга и прпдаје, истраживаоа тржищта, нпвих 

технплпгија, људских ресурса, инфраструктурним прпјектима и финансираоа. Кап кљушни фактпри 

успеха ЈПП у туризму дпгађаја ппказали су се: 

 Усвајаое јавнп стратещкпг пквира – јер фпрмулисаое стратегије пмпгућава да се ппставе 

циљеви, припритетне псе и акције развпја великих дпгађаја са међунарпдним капацитетпм; 

 Пгранишаваое партнерства на ентитет кпји пмпгућава прирпдну целпвитпст, 

кпмплементарнпст интереса и циљева и пбликпваое јаснпг идентитета – јер је пптребнп 

да се ствпри регипнални или наципнални идентитет, и тп пнакав каквим су га пптенцијални 

кприсници услуга и прпизвпда и лпкалнп станпвнищтвп већ преппзнали; 

 Усвајаое плана партнерства са јасним циљевима, кпји треба да буде резултат сарадое 

најщирег круга свих актера (мулти-стејкхплдерски приступ сарадое) кпјих се тп тише на 

регипналнпм и наципналнпм  нивпу – јер партнерства (у пвпм слушају прганизација дпгађаја 

кап щтп су EXIT или Гуша) кпји мпгу бити успещни самп акп представљају резултат дпгпвпра 

кљушних ушесника и акп имају ппдрщку јавнпсти; 

 Укљушиваое великпг бпрја актера у дпгпвпре п циљевима и пдгпвпрнпстима у пквиру 

партнерства – али такп да систем сарадое буде дпвпљнп флексибилан (услпви за ушещће, 
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пдустајаое, укљушиваое нпвих партнера) и дпвпљнп пбавезујући какп би се пбезбедила 

кпхерентнпст и ефикаснпст партнерства међу стејкхплдерима; 

 Укљушиваое актера из пбласти кпје су ппвезане са туризмпм – псим туристишких 

предузећа и јавне управе, билп би дпбрп и да се укљуше тргпвинске кпмпаније, 

представници трансппртнпг сектпра, прганизатпри дпгађаја (енг. event planners, event 

organisers) прганизације цивилнпг друщтва шија је делатнпст кпмпатибилна са туризмпм; 

 Идентификпваое извпра финансираоа – партнерских активнпсти је вепма важан задатак за 

лпкалну сампуправу и приватни сектпр, тп јест прганизатпре и планере дпгађаја, фестивала и 

манифестација. Без јасних ппција пд сампг ппшетка, партнерствп се излаже ризику да 

прппадне јер тај сегмент финансираоа је увек најтеже пбезбедити и дпбрп испрпјектпвати. 

Ппсебнп је прпблем у државама кпје су у транзицији, са нестабилнпм екпнпмијпм и 

привредпм и сивим тржищтем. На примеру EXIT-a мпже се кпнстатвати да је свака гпдина 

била узбуркана прпменама у државнпм сектпру, лпкалнпј власти, све већпј финансијскпг 

кризи и такп даље, щтп је врлп шестп дпвпдилп у питаое дпнације и ппмпћ државе у 

суфинансираоу дпгађаја. Билп је пптребнп вище пута врщити лпбираое и загпвараое на 

принципу реалних шиоеница кпје су дпказале вищеструкпст ппзитивних ефеката пд 

прганизације музишкпг фестивала у културплпщкпм, спциплпщкпм, екпнпмскпм и ппмалп 

пплитишкпм смислу акп се узме у пбзир ренпме и имич кпмпанијa кпје прганизују и 

супрганизују пвај фестивал EXIT Foundation, EXIT Festivals and Brands, State of EXIT, EXIT Team – 

My EXIT Adventure, Happy Novi Sad, Gigstix и такп даље; 

 Укљушиваое свих сектпра пп партиципативнпм принципу: јавнпг, приватнпг, невладинпг 

сектпра (лидера у ппјединим делатнпстима) кап и представника лпкалнпг 

станпвнищтва/ сектпра у инфпрмисаое и пдлушиваое п усппстављаоу ЈПП кап важан 

фактпр.  Сви сектпри треба да су једнакп присутни и заступљени у управним и надзпрним 

пдбприма кпји пдлушују и имају управљашке надлежнпсти. Ппсебнп је важнп мищљеое 

лпкалнпг станпвнищтва (кпје прпдаје разне прпизвпде и услуге ппсетипцима дпгађаја – 

фестивала и манифестација, пппут сувенира, рукптвприна, пића, смещтај и слишнп) кпје је 

саставни деп упакпванпг туристишкпг прпизвпда. Сви имају свпј интерес кпји је ппдједнакп 

важан кап и интерес туриста – ппсетилаца фестивала и целпкупне туристишке индустрије 

(Мпдификпванп према Đurđevid-Lukid, 2011). 

Принципи ЈПП треба да пбезбеде раципналнп кприщћеое ресурса за пба партнера да би се 

стекла пбпстрана кприст: 

 Без дискриминације – пбезбеђиваое услпва за исппљаваое здраве/ праве кпнкуренције за 

билп кпг туристишкпг пператера или прганизатпра дпгађаја и фестивала, без пбзира на 
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наципналнпст и другу припаднпст. Сви мпгу да ушествују у склапаоу угпвпра јавнп-приватнпг 

партнерства шиме стишу права да ппстану предузетници/ нпсипци тпг ппсла; 

 Једнак третман – усппстављаое и примена у билп кпм тренутку у тпку ппступка дп 

заљушиваоа угпвпра истих правила и услпва, кап и критеријума за све пружапце услуга, такп 

да пни уживају једнаке мпгућнпсти да ппстану кприсници дпдељенпг гранта - дпнације; 

 Транспарентнпст – јавнп пбјављиваое свих инфпрмација п прпцедурама пријављиваоа за 

дпнацију за прпјекте ЈПП-а; 

 Прпппрципналнпст – пбезбеђиваое праведне/ фер кпрелације између циљева јавнпг 

партнера, угпвпра п јавнп-приватнпм партнерству и тражених захтева. Затим да ппстпји 

равнптежа између циља, тп јест пптреба према угпвпру ЈПП и стварне пптражое, између 

стварне пптражое и услпва инвеститпра и између критеријума за избпр и угпвпрних 

клаузула; 

 Ефикаснп кприщћеое фпндпва – прпцедуре за закљушиваое угпвпра ЈПП и упптреба 

критеријума треба да рефлектује екпнпмску кприст пд тендера, да се дпбије жељени 

резултат, узимајући у пбзир специфишне ефекте и аспекте, да буде имплементиран резултат у 

друщтвп, или защтиту живптну средине и прпмпвисаое пдрживпг развпја; 

 Пдгпвпрнпст – утврђиваое пбавеза, пдгпвпрнпсти ушесника пре упущтаоа у јавнп-приватнп 

партнерствп, са циљем да се пбезбеди прпфесипнализам, непристраснпст, независнпст 

дпнпщеоа пдлуке тпкпм пвпг прпцеса (Tigu, Calaretu & Bulin, 2012). 

 

6.1.3. Јавнп-приватнп партнерствп у пракси – нека ппзитивна искуства из ЕУ 

 

 У пракси, ЈПП мпгу да имају щирпк ппсег, у зависнпсти пд типа активнпсти, власнищтва, 

улпжених средстава ппјединих партнера и низа других фактпра. Пбим прпјеката варира пд великих 

инфраструктурних прпјеката дп малих лпкалних прпјеката кпји настају на пснпву лишних пднпса и 

интереса ппјединаца.  

 ЈПП пмпгућује властима, ппслпвнп-приватнпм сектпру и цивилнпм друщтву да преузме 

пдгпвпрнпст за развпј и да заједнишким делпваоем унапреде свпје пкружеое. Пвде приватни сектпр 

мпже и треба да узме велику улпгу у бпрби прптив незаппсленпсти, сирпмащтва, за ппбпљщаое 

квалитета живпта лпкалне заједнице и слишнп. Међутим, пдређене иницијативе и мптиви се мпгу 

критикпвати а тп су: 

 У пквиру једнпг прпјекта тещкп се мпгу ппмирити интереси приватнпг сектпра (кпји је 

мптивисан прпфитабилнпщћу и максимизацијпм прихпда) са циљевима кпјима рукпвпди 

влада и/или администарција; 
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 ЈПП нпси ризик да је јавни фпндпви злпупптребљавају за субвенципнисаое приватних 

интереса (ппсебнп тамп где тпкпви нпвца нису транспарентни и где нема пдгпварајућег 

механизма кпнтрпле); 

 ЈПП мпгу дпвести дп преференцијалнпг третмана ппјединих предузећа и такп изазавати 

дистпрзију нпрмалних услпва ппслпваоа; 

 ЈПП, нарпшитп у сектпру пснпвних услуга и инфраструктуре (енергетика, впда, здравље), мпгу 

дпвести дп прпдаје пвих пснпвних јавних услуга пп тржищним ценама, шиме се занемарују 

интереси сирпмащних. 

У пквиру ЈПП-а јављају се мнпгпбрпјни ризици: пплитишки, екпнпмски, друщтвени, прирпдни, 

правни, пперативни, тржищни, пни кпји се тишу међуспбних пднпса и такп даље (Jakutyte, 2012). 

Свакакп је пптребнп пдредити надлежнпсти свих партнера:  

1. Улпга центране власти – државе („крпвна ппдрщка” – пбезбеђиваое пплитишке 

ппдрщке; пбезбеђиваое транспарентнпсти; пружаое финансијске ппдрщке, грантпви за разлишите 

фискалне кпнцесије на прпјекту, мпнитпринг;  

2. Улпга јавнпг сектпра – пбезбеђиваое јавне инфраструктуре, ппреме и пбјеката, увпђеое 

регулатпрних мера за пдрживпст, укљушиваое лпкалне заједнице, пбезбеђиваое да услуге пп пбиму, 

типу и квалитетту буду кпмпатибилне са защтитпм живптне средине; 

3. Улпга приватнпг сектпра – изградоа туристишких капацитета и рукпвпђеое оима, пбука 

и усаврщаваое радне снаге какп би се ппдигап степен квалитета услуге на вищи нивп, ушещће у 

прирпеми инвестиципних смерница, маркетинщке стратегије и пружаое ппмпћи у креираоу база 

ппдатака, пшуваое, негпваое и защтита туристишких атракција и живптне средине. 

Кап кљушни фактпри успеха ЈПП у туризму дпгађаја, манифестаципнпм и фестивалскпм 

туризму ппказали су се: 

 Усвајаое јаснпг стратещкпг пквира у пквиру пбласти и ппља делпваоа; 

 Усвајаое плана партнерства са јасним циљевима; 

 Укљушиваое великпг брпја актера у дпгпвпре п циљевима и пдгпвпрнпстима кпје предстпје у 

пквиру партнерства; 

 Укљушиваое у партнерства актера из пбласти ппвезаних са музишкпм индустријпм, фестивалима 

и туризмпм; 

 Идентификација извпра финансираоа; 

 Укљушиваое станпвнищтва у инфпрмисаое и пдлушиваое п усппстављаоу ЈПП; 

 Усппстављаое система прпцеоиваоа партнерства тпкпм и накпн партнерства. Систем евалуације 

ће пмпгућити прилагпђаваое партнерства и прпцену утицаја у вези са пдређеним предлпженим 

активнпстима и са ппщтим циљевима развпја у регипну (Đurđevid-Lukid et al., 2011). 
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Рецимп, прганизација фестивала, манифестација или излпжби и других пблика щиреоа 

културних вреднпсти мпже дппринети развпју лпкалне заједнице и дестинације. Кап првп, привлаше 

се нпви гпсти и ппвећава се прпмет у хптелијерству, рестпратерству и другим услужним делатнпстима 

и сервисима (фризери, стпматплпзи, лабпратприје, сапбраћајна и ПТТ инфраструктура и слишнп). Даје 

се једна надпградоа интелектуалним слпјевима друщтва, други се уше мпдернијим и савременијим 

културним навикама, стилпвима и трендпвима. Пружа се щанса уметницима да се искажу у разним 

гранама и ппдгранама уметнпсти (музика, певаое, плес, сликаое, прпизвпдоа сувенира и 

рукптвприна и другп). Затим, стимулище се предузетнищтвп и сам квалитет предузетнищтва лпкалнпг 

станпвнищтва и јаша се оихпва жеља за ушествпваоем у ппслпвним ппдухватима.  

Примери су: „Фестивал светске културне бащтине Ironbridge Gorge у Великпј Британији” или 

„Летои фестивал у Пхриду” у Македпнији или „Фестивал у Авиопну” у Францускпј шија прганизација 

ппшива на теснпј сарадои између институција и лпкалних удружеоа 

(http://www.ironbridge.org.uk/about-us/news-releases/2013/aug/ironbridge-gorge-world-heritage-

festival-seeks-street-performers/).  

„Ironbridge – Birthplace of Industry” је местп рпђеоа индустрије (Слика 24.), пснпванп пре 40 

гпдина, где ппстпји 10 награђиваних музеја дуж целе дплине, ппред дивље реке Северн – на кпјпј 

се и даље налази први шелишни мпст у свету. Кпнцепт је настап је на партиципативнпј бази ЈПП-а 

између лпкалне средине, 10 музеја, радипница, туритишких прганизација, агенција, института, 

лпкалне власти и ппјединаца – ушитеља, прпфеспра, ентузијаста, вплпнтера, демпнстратпра и 

аматера кап и мнпгпбрпјних других стејкхплдера – „Green Wood Center – the Small Woods” где се 

праве предмети и грађа пд дрвета, затим „The Severn Gorge Countryside Trust” фпндација кпја се 

бави пшуваоем клисуре и бригпм да све активнпсти и инвестиције буду у складу са кпнцептпм 

пдрживпсти. Тамп ппстпји 36 мпнументалних сппменика и зграда а мпгу се видети удеђаји кпјима 

је мпст направљен, и кпстимирани демпнстратпри/ аниматпри и занатлије кпји ппказују какп се 

ради са гвпжђем, стаклпм и такп даље.  

Пптпунп независнп пд финансираоа из бучета, тп јест уз ппмпћ владе, музеј се пслаоа на 

свпје присталице, и на пснпву свпјих активнпсти прихпдује пд шега је у ствари самппдржив. Ппстпји 

мнпгп нашина на кпје мпжете да изаберете да ппдржите рад и функципнисаое музеја, рецимп: 1) 

даваоем дпнације, 2) пстављајући ппклпн према ващпј впљи, 3) вплпнтираоем у слпбпднп време, 

4) мпжете бити сппнзпр неке излпжбе или прпјекта, 5) ушлаоеоем у Клуб пријатеља нащег ппсла 

или 6) једнпставнп ппсетпм музеја и куппвинпм улазнице.  
 

 

 

 

 

http://www.ironbridge.org.uk/about-us/news-releases/2013/aug/ironbridge-gorge-world-heritage-festival-seeks-street-performers/
http://www.ironbridge.org.uk/about-us/news-releases/2013/aug/ironbridge-gorge-world-heritage-festival-seeks-street-performers/
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Слика 24. Инфпрмативна табла Музеја Клисура гвпзденпг мпста, 2014. и лпгп Зеленпг туризма 

 

Извпр: http://www.ironbridge.org.uk/learning/schools-and-colleges/travel-and-tourism/ и 

http://www.ironbridge.org.uk/about-us/green-tourism/  

 

Стејкхплдери ЈПП-а су ппкренули пкп 35 разлишитих едукативних радипница, а лпкалитете 

музеја ппсети пкп 70.000 щкплске деце у прганизпваним групама сваке гпдине. Ппсетипци музеја су 

ушеници свих узраста, пд предщкплских група крпз пснпвнпщкплски и средопщкплски узраст дп 

академика и ппрпдица са децпм (http://www.ironbridge.org.uk/about-us/). Збпг свпје пдрживпсти и 

кпнцепта прпмпције Зеленпг туризма 2013. гпдине лпкалитет светске културне бащтине је ппнеп 

титулу и златну награду.  

Схема 11. Структура пднпса кпнвенципналнпг приступа набавке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*директне таксе – плаћаое накнаде за кприщћеое 

Извпр: OECD, 2008; Jakutyte, 2012. 
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Према Схеми 11. видимп да у традиципналнпj набавци у циљу реализације услуге и 

инфраструктурних пптреба, влада делује кап ппсредник. Са једне стране пна се бави директним 

кприсницима услуга, ппреским пбвезницима и финансијским тржищтима, а на другпј страни другим 

приватним фирмама. Идеја кпја стпји иза пваквпг тпка пднпса јесте да влада пкупља финансираое са 

стране А и кпристи га да плати страну Б кпја пбезбеђује капитална дпбра неппхпдна за пружаое 

јавних услуга и развпј инфраструктуре. 

 

Схема 12. Структура пднпса ЈПП приступа набавке 
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Извпр: OECD, 2008; Jakutyte, 2012. 
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рукпвпдилац ппстаје пдгпвпран за рукпваое пднпспм између страна А и Б. Пвде приватни 

рукпвпдилац преузима главну улпгу ппсредника – пн сакупља финансије пд стране А (директни 

кприсници услуга и финансијскп тржищте) и награђује страну Б (друга приватна предузећа) за 

капитална дпбра кпје је пбезбедип (Схема 12.). Акп приватни рукпвпдилац ппступа у складу са 

стандардпм наведене перфпрмансе, у неким пд слушајевапна дпбија дпдатну уплату пд Владе (Maski 

& Tirole, 2008).  

 

6.1.4. Развпј и сущтина партнерства јавнпг и приватнпг сектпра 

 

Пд ппшетка деведесетих, партнерствп јавнпг и приватнпг сектпра развија се кап кпнцепт 

„трећег пута екпнпмије”. Какп не ппстпји јединствени нашин за ппстизаое пдрживпг развпја, 

пптималан спцијални и екпнпмски развпј мпже се јединп ппстићи сарадопм јавнпг, приватнпг и 

лпкалнпг (цивилнпг) сектпра. Управп је пдрживи развпј тај, кпји захтева институцију дпбрпг 

управљаоа „кпја утемељује транспарентан и партиципативан пднпс, свепбухватнп 

партнерствп, разна владина удружеоа, приватни сектпр, невладине прганизације и друге 

елементе цивилнпг друщтва” (Перић, 2007). 

Сущтина партнерства се мпже разумети кап нашин екпнпмскп-развпјнпг рещаваоа пних 

прпблема у друщтву за кпје јавни сектпр сампсталнп нема мпгућнпсти, најпре финансијских, 

приватни сектпр нема интереса да у оих сампсталнп улаже (недпвпљан ппвраћај улпжених 

средстава), такп да сарадопм пба сектпра са ппвременим укљушиваоем лпкалнпг, пнда када је тп 

пптребнп ти прпблеми су рещиви (Перић, 2007). 

Партнерствп се, такпђе, мпже разумети и кап ппвећаое укупнпг друщтвенпг ушинка, у 

слушају када се управљашка улпга државе, пп правилу маое делптвпрна (финансијски, 

прганизацијски, маркетинщки) сппразумнп пренпси на приватни сектпр кпји је делптвпрнији. Пнп је, 

у ствари, састав екпнпмске и развпјне пплитике, кап један прпграм развпја, шак и кап прпграм 

пплитишке странке, пднпснп владе кпја је саставила и акп је на власти (Перић, 2007). 

На лпкалнпм нивпу, партнерства се мпгу сагледати кап мрежа предузећа кпја представљају 

заједнищтвп мулти-прганизацијских група (мулти-стејкхплдерских) и лпкалне власти ради ппстизаоа 

максималнп ефикасне алпкације ресурса. Приступ јавнпг сектпра у ствараоу партнерства се свпди на 

нашелп ДАТИ – УЗЕТИ – ДАТИ, дпк се интерес приватнпг сектпра заснива на принципу УЗЕТИ – ДАТИ – 

УЗЕТИ. Какп се параметри заснивају на пбрнутпм редпследу, мпгуће је да ће партнерствп јавнпг и 

приватнпг сектпра дати бпље резултате пд јавнп-јавне или шак приватнп-приватне иницијативе. ЈПП 

представља кпрак напред у пднпсу на традиципналан приступ у пптпунпсти јавнп финансиранпг 

прпјекта или приватнп кпнтрплисанпг, щтп је је заснпванп на тпме да ће свака група бринути сама п 

себи у услпвима кпнкуренције, или на пснпву свпје стратещке привлашнпсти. 
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Јавни сектпр, вепма шестп бива впђен не самп екпнпмским интереспм, већ и „вищим” 

прпфитним, щтп је с једне стране и разумљивп с пбзирпм на функцију кпју врщи. Међутим, тп 

дпвпди дп занемариваоа стандарда екпнпмскпг ушинка прпјеката. Ппђе ли се пд такве праксе и 

стаоа, шестп се дещава да прпјекти кпје финансира држава и јавни сектпр пдступају пд зацртаних 

циљева ппд притискпм пплитишких интереса или неекпнпмских интервенција. Пдгпвпрнпст и ризик, 

укљушујући лишну, збпг нераципналнпг трпщеоа државнпг нпвца гптпвп да и не ппстпји. 

Пплазищте приватнпг сектпра ппдразумева ппвраћај улпжених средстава. Приватни сектпр 

има јаке финансијске мптиве, мери прпјекте кап ппслпвнп усмерене иницијативе према метпди 

садащое вреднпсти или стппи ппвраћаја на улпжени капитал, такп да их увек пажљивп пдабира. 

Увпђеоем „трећег сектпра” пднпснп лпкалнпг друщтва кап пунпправнпг партнера 

кпппперације јавнпг и приватнпг сектпра у највећпј мери се ппдиже вреднпст свакпг мпдела 

заједнищтва. Трећи сектпр је јемац избпра и пствариваоа прпјеката на нашелима пдрживпг развпја и 

ушинака, кпјима је крајои циљ вищи степен свеукупнпг, друщтвенпг благпстаоа највећег брпја 

станпвнищтва или бар група кпје изражавају ппсебни интерес у реализацији пдређенпг прпјекта. За 

лпкални (трећи сектпр) нема пдређене дефиниције, али би се ближе мпглп рећи да пн укљушује 

разлишите прганизације лпкалнпг друщтва кпје су дпбрпвпљне, независне, непрпфитне, невладине 

прганизације. Цивилнп друщтвп је ппсредник између ппјединаца и щирих мегаструктура тржищта и 

државе, шини умереним негативне државне тенденције ппвезане са сваким ппјединцем,  ствара 

спцијални капитал и пружа демпкратске вреднпсти и пбишаје (Eberly 2000). 

Пснпвна нашела или принципи кпјих би се требалп придржавати су: 

 Дпбрпбит заједнице (друщтва), највище је рангиран шинилац према хплистишкпм приступу; 

 Интерес свакпг партнера предуслпв је ппвезиваоа (ппщти–приватни интерес–ппсебни интерес); 

 Екпнпмска раципналнпст и ушинак; 

 Дугпрпшна екпнпмска и друщтвена пправданпст; 

 Аутпнпмија (релативна) партнера и оихпва релативна независнпст пд хетерпгених утицаја; 

 Реципрпцитет, у смислу међуспбнпг ппдржаваоа међу партнерима; 

 Спрешаваое ппјаве кпрупције, нарпшитп када је реш п склапаоу угпвпра, даваоу кпнцесија и 

 Кпнтрпла квалитета и цена услуга, нарпшитп у слушајевима мпнппплнпг пплпжаја прпизвпђаша/ 

давапца рпбе или услуга. 

Ппдрушје, врсте и планираое партнерства – Партнерства пд највећег интереса се мпгу 

ппделити на вище нивпа: 

1. Међунарпдни нивп у пквиру кпга су најбитнији прпјекти инфраструктурни, затим развпјни 

прпјекти пд ппсебнпг знашаја за неку земљу (пвде се мпгу сврстати разни ппрјекти везани за 

развпј туризма – рецимп за Србију кпја има велики брпј манифестација мпгап бих се развити 
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ппјекат оихпвпг структуираоа и међуспбнпг ппвезиваоа у кластере у зависнпти пд тематике) 

прпјекти прилагпђаваоа транзиципним прпменама, прпјекти структурнпг прилагпђаваоа; 

2. Наципнални нивп кпји пбухвата инфраструктурне прпјекте, прпјекте уједнашаваоа регипналне 

развијенпсти (истп кап кпд међунарпдних), прпјекти за недпвпљнп развијене регије, прпјекти за 

ппдстицаое извпза, унапређеоа технплпгије и структурне прпјекте; 

3. Регипнални/ лпкални нивп ппдразумева прпјекте кпји су ускп везани за развпј лпкалне 

екпнпмије, диверсификацију регипналних ппслпвних активнпсти (пружаое бпље прпметне 

ппвезанпсти), ппдстицаое пдрживпг предузетнищтва, ппбпљщаое пбразпваоа и пбуке (истп кап 

кпд међунарпдних и наципналних), даваоа ппдрщке развпју лпкалне заједнице, пшуваое 

пкплине, ппбпљщаое квалитета живпта/ спцијални аспект (истп кап кпд међунарпдних и 

наципналних) (Перић, 2006). 

Кпнтекст партнерства на регипналнпм/ лпкалнпм нивпу је верпватнп најбпљи када је у 

питаоу прганизација и реализација дпгађаја, фестивала или манифестације. Истп такп, ппвезиваое 

јавнпг, приватнпг и цивилнпг сектпра је бащ на регипналнпм/ лпкалнпм нивпу. 

 

 Табела 23. Врсте јавнп-приватнпг партнерства и извпри финансираоа кпд пружаоа услуга 

                
 

Извпр: Buttler &  Gill, 2000.  

Кад је у питаоу ппвезиваое на фпрмалнп-правнпм нивпу, разликује се ппвезиваое темељем 

власнишкпг или невласнишкпг садржаја. У слушају када нема власнишкпг ппвезиваоа партнерствп се 

пстварује: 

 Склапаоем угпвпра са приватним сектпрпм или невладиним прганизацијама, где се приватна 

предузећа бирају на јавнпм тендеру; 

 Угпвпрпм п кпнцесији (ппсебан пблик угпвпра) кпји ппдразумева да предузеће из приватнпг 

сектпра врщи улагаое и управљаље у пдређенпм перипду прпписаним угпвпрпм (Перић, 2006). 
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У слушају власнишкпг ппвезиваоа (на пример крпз друщтва капитала) партнера, мпгуће врсте 

јавнп-приватне кппперације су приказане у следећпј табели: 

Категприје мещпвитих јавнп приватних мпдела – прганизације кпје пружају директне услуге 

јављају се на месту где је пружапц услуге и извпр инвестираоа јавни (ппље 1). Супрптнп пд тпга ппље 

9. садржи депнишка и дпбрптвпрна друщтва, где улагаое и пружаое услуга дплази пд приватнпг 

сектпра. Самп су ппља 1. и 9. изван дпмена јавнп-приватнпг партнерства, дпк су пстала ппља на неки 

нашин укљушена у ту кппперацију, иакп се на неке пд оих не гледа увек кпнвенципналнп кап јавнп 

приватна партнерства (на пример, Индустрије кпјима управља држава – ппље 8) (Перић, 2006). 

Прпцес планираоа партнерства упућује да је први кпрак на држави и оеним 

институципналним пблицима, пднпснп на јавнпм сектпру кпји се ппредељује за партнерствп са 

приватним сектпрпм (и трећим сектпрпм) и задпвпљаваоу пптреба за прпизвпдима и услугама. 

Партнерствп је у пвпм слушају један пд мпдела, кпји пмпгућује брже развпјне ппмаке или 

квалитетније рещаваое актуелних прпблема и недпстатака у свим делпвима друщтвенпг живпта и 

задпвпљаваоа станпвнищтва или власти, у зависнпсти пд садржаја сарадое сектпра. 

Прпцес планираоа у лпкалнпј заједници, пднпснп на лпкалнпм нивпу треба да буде заснпван 

на партнерству јавнпг, приватнпг и невладинпг сектпра уз пмпгућаваое ушещћа најщирег брпја 

кпмпетентних ппјединаца из свих пбласти привреднпг и друщтвенпг живпта заједнице. Самп на тај 

нашин је мпгуће ппстићи кпнцензус пкп кљушних питаоа лпкалне зајенице и пмпгућити рађаое 

псећаоа власнищтва над планпм развпја. Иницијативе кпје бивају ппкренуте пд стране лпкалнпг 

станпвнищтва имају изражен лпкални карактер, дакле пдражавају лпкалне пптребе и циљеве. 

Мпдели јавнп-приватнпг партнерства – Угпвпри из ппдрушја дугпрпшне сарадое јавнпг и 

приватнпг сектпра пбухватају активнпсти финансираоа, имплементације и ппераципнализације и 

пружаое јавних услуга. Сви мпдели се деле у две пснпвне групе: угпвпрнп и институципналнп јавнп-

приватнп партнерствп. 

Угпвпрнп јавнп-приватнп партнерствп је сваки мпдел ЈПП-а у кпјем се међуспбни пднпс 

права и пбавеза лпкалне власти и приватнпг партнера уређује угпвпрпм. Угпвпр се склапа у писанпм 

пблику на пдређенп време. Тај перипд није краћи пд 5 гпдина, нити дуже пд шетрдесет гпдина, уз 

мпгућнпст да се накпн истека угпвпрнпг рпка склппи нпви угпвпр уз избпр приватнпг партнера крпз 

ппнпвну јавну набавку. Неки пд пснпвних мпдела јавнп приватних партнерстава су: Desing-Build 

(прпјектуј–изгради); Operation & Maintenance Contract (угпвпр п изврщаваоу и пдржаваоу); Design-

Build-Finance-Operate (прпјектуј–изгради–финансирај–кпристи); Build–Own–Operate (изгради–

ппседуј–кпристи); Build-Own-Operate-Transfer (изгради–ппседуј–кпристи–предај); Buy–Build–Operate 

(купи–изгради–ппседуј); Operation License (лиценца за кприщћеое) и Finance Only (самп финансирај). 

Јавнп-приватнп партнерствп настаје бащ из разлпга щтп власт није у мпгућнпсти да задпвпљи растуће 

пптребе, па је пптребна ппмпћ других сектпра у друщтву (Бајшетић, 2008). 
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Јавнп-приватнп партнерствп, кап мпдел финансираоа и изградое инфраструктуре и 

унапређеоа и пружаоа јавних услуга се ппследоих гпдина све шещће примеоује у државама 

Еврппске уније. Мнпге еврппске земље су дпнеле прпписе и смернице, кпји шине закпнпдавни пквир 

за спрпвпђеое мпдела јавнп-приватнпг партнерства. Дпнпщеое прпписа праћенп је креираоем 

институципналнпг пквира за селекцију, пдпбраваое, угпвараое, регистрпваое и праћеое резултата 

спрпвпђеоа. Међунарпдне финансијске институције и пплитишке прганизације ппдржавају 

реализацију прпјеката ЈПП-а. Светска банка, Еврппска инвестиципна банка и Еврппска банка за 

пбнпву и развпј су институције кпје пружају ту ппдрщку, креираоем ппсебних кредитних линија за 

финансираое прпјеката јавнп-приватнпг партнерства. Република Србија, какп није шланица Еврппске 

уније, оени прпписи јпј нису мерпдавни, већ искљушивп дпмаћи. У Републици Србији је дпнет закпн 

п ЈПП-у. Лпкалне власти су и ппред тпга пбавезне, да приликпм усппстављаоа ЈПП-а пбезбеде 

ппщтпваое брпјних закпна кпји регулищу псниваое, прганизпваое, функципнисаое и финансираое 

јединица лпкалне сампуправе. У складу са тим, правни пквир за усппстављаое јавнп-приватнпг 

партнерства у јединицама лпкалне сампуправе шине следећи закпни: 

 Закпн п лпкалнпј сампуправи; 

 Закпн п финансираоу лпкалне сампуправе; 

 Закпн п бучетскпм систему; 

 Закпн п средствима у свпјини Репубике Србије; 

 Закпн п јавним предузећима и пбављаоу делатнпсти пд ппщтег интереса; 

 Закпн п кпмуналним делатнпстима; 

 Закпн п кпнцесијама; 

 Закпн п јавним набавкама и 

 Други закпни и ппдзакпнска акта (п вплпнтеризму и слишнп). 

 Закпн кпји најдетаљније регулище усппстављаое угпвпрнпг ЈПП-а у Републици Србији је 

„Закпн п кпнцесијама”. Према пвпм Закпну мпже се угпвприти кпнцесија на кприщћеое дпбара у 

ппщтпј упптреби и свпјини државе и кпнцесија на пбављаое пд ппщтег интереса. Предмет кпнцесије 

мпгу бити, лпкални путеви, сапбраћајна инфраструктура, енергетска инфраструктура, кпмунална 

инфраструктура, сппртскп-рекреаципни пбјекти и туристишка инфраструктура. Приликпм 

угпвараоа јавнп-приватнпг партнертсва, битан је рпк трајаоа угпвпра п кпнцесији, кпји не мпже бити 

дужи пд 30 гпдина. Дужина трајаоа угпвпра врщи се на пснпву финансијскпг мпдела за пбрашун, 

рентабилнпсти расхпда прпјекта, рентабилнпст извпра финансираоа и перипда ппвраћаја расхпда 

прпјекта са прпфитпм приватнпг партнера.   
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6.1.5. Стратещкп управљаое и синергија јавнпг и приватнпг сектпра 

 

Синергија јавнпг и приватнпг сектпра је неппхпдна да би се ппстигап напредак у туризму јер је 

улпга државе у оему неизбежна и незаменљива.  Пптребнп је меначерскп управљаое развпјем 

туризма, сарадоа јавнпг и приватнпг сектпра у унапређеоу, планираоу и наципналнпј кппрдинацији, 

где је туризам тренутнп најслабији (Jeffries, 2001). Стварна улпга државе се пгледа прекп великих 

улагаоа кап рецимп у средства јавнпг превпза. Делптвпран туризам се заснива на сарадои, не самп 

унутар дестинације, већ и изван ое. Слпженпст туризма захтева међупрганизаципне пднпсе, сарадоу 

и хијерархију. Међутим, мпгући су несппразуми у ппгледу сезпнске, прпстпрне редистрибуције 

унутар јавнпг и приватнпг сектпра, кап и међу оима самима, јер на пример приватни сектпр би мпгап 

настпјати да задржи псвпјена тржищта. 

Према истраживаоима WTO (Светске туристишке прганизације), улпга државе у туризму 

битнп се прпменила у ппследоих 40 гпдина. У двадесетпм веку, улпга је углавнпм била пипнирска и 

сматрана је важнпм, нарпшитп кад су у питаоу велики инфраструктурни ппдухвати. Приватни сектпр 

се није се укљушивап у велика улагаоа. Међутим, какп се туризам развијап и кпмерцијализпвап, 

приватни сектпр се ппшеп интереспвати за ппнуђене ппслпвне мпгућнпсти. Из свега пвпга је 

прпизащла велика експанзија хптелске индустрије и псниваое путнишких агенција и турпператпра. 

Држава је пнда преузела улпгу мпдератпра и кпнтрплисаоа несавеснпг ппслпваоа (Shaffer, 2003). 

Сарадоа јавнпг и приватнпг сектпра у туризму је најзаступљенија и најразвијенија на ппљу 

прпмпције и маркетинга, али на пснпву студија слушаја је указанп на тп да су мпгуће сарадое и када 

су у питаоу инфаструктурни прпјекти, развпј прпизвпда, пбразпваоа, финансираоа и улагаоа у 

развпј туризма. 

Према Shaffer-у јавни и приватни сектпр имају три главна ппдрушја сарађиваоа: 

1. Унапређеое привлашнпсти дестинације – дпгађаји и манифестације ту имају вепма велику улпгу 

привлашнпсти; 

2. Унапређеое ефикаснпсти маркетинга – један дпбрп прганизпван дпгађај кпји пкупи пкп 200.000 

ппсетилаца итекакп ппвећава ефикаснпст маркетинг активнпсти; 

3. Унапређеое меначмента дестинације. 

Привлашнпст туристишке дестинације је резултат пднпса перципиране вреднпсти дестинације 

и улпженпг наппра, кпје ће ппсетипци мпрати ппднети приликпм ппсете кпнкретнпм месту. Мпгућа 

ппља сарадое за ппбпљщаое и ппвећаое вреднпсти дестинације: 

 Валпризација атракције; 

 Бпље рецептивне услуге кпје су везане за кплишину и квалитет смещтајних услуга, услуга хране и 

пића, тргпвашких услуга; 
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 Ппбпљщаое прганизације специјалних манифестација; 

 Ппбпљщаое других извпра вреднпсти, а пднпси се на ппзитиван пднпс станпвнищтва према 

туристима, на визуелну уређенпст туристишкпг прпстпра и шистпћу, на развпј јединствених услуга 

и дпгађаја и лпкалнпг идентитета и преппзнатљивпсти; 

 Смаоеое физишке неудпбнпсти у дестинацији, кпја се ппстиже дпбијаоем инфпрмација у 

рецептивнпм месту, ппједнпстављеоем царинских прпцедура; 

 Смаоеое кпмерцијалне несигурнпсти везане за мнпге услуге кпје се пбављају без службених 

ценпвника, уз кпрупцију у пплицији и административним службама; 

 Прихватаое етишкпг кпдекса у туризму и друга. 

Када је сарадоа за ппбпљщаое ефикаснпсти маркетинга у питаоу пна се углавнпм пднпси на 

стратегију кпмуникације туристишких дестинација, кпја треба да се усредсреди на ствараое марке 

дестинације уз кприщћеое кпмуникацијских пблика кап щтп су рекламе, публикације, електрпнски 

маркетинг и другп. Пвп ће у будућнпсти захтевати већа улагаоа у кпмуникацијске ппсреднике и 

прпналажеое нпвих и ефикаснијих заједнишких пбразаца јавнп приватне сарадое. Развпјем нпвих 

искустава, треба ппбпљщати систем за развпј нпвих прпизвпда/ искустава кпје се свпди на сталнп 

унапређеое квалитета прпизвпда и услуга, оихпв дизајн, естетику амбијента уз тимски рад и 

ствараое нпвих идеја. 

Прпдуктивнпст дестинације се пгледа крпз исплативпст улагаоа, а истпвременп да су и плате 

прихватљиве и „капитална вреднпст” оених ресурса расте. Сарадоа јавнпг и приватнпг сектпра у 

пвпм дпмену је битна и непхпдна и дппринеће прпдуктивнпсти дестинације такп щтп ће ппвећати 

капиталну вреднпст, унапредити услпве за привлашеое најбпљих људских ресурса, увести светске 

стандарде рада и другп. 

Унапређеое меначмента дестинације и сарадоа јавнпг и приватнпг сектпра у тпме, 

дппринеће ритму и „пптенцијалнпм расту” дестинације, оену сппспбнпст привлашеоа ппузданих 

инвестиција и ствараоу благпстаоа међу лпкалним станпвнищтвпм и ппсетипцима, щтп знаши и 

ппстизаое дугпрпшне пдрживпсти система. Другим решима, сектпрпм у туристишкпј дестинацији у 

стратещкпм смислу пптребнп је управљати и сталнп динамишки усклађивати интересе свих ушесника. 

 Синергији јавнпг и приватнпг сектпра дппринпси и мрежа партнерства: 

 Партнерствп између великих и малих или средоих хптелскп-туристишких предузећа; 

 Партнерствп кпје се темељи на власнищтву и управљаоу: хпризпнталнп (међу хптелима, 

рестпранима, туристишким агенцијама) и вертикалнп (превпзници, хптели, агенције); 

 Партнерствп дпмаћих туристишких кпмпанија и кпмплементарних делатнпсти: ппљппривреде, 

сппртских, културних и здравствених институција; 

 Партнерствп на регипналнпм и наципналнпм нивпу. 
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Стратещкп управљаое услужним делатнпстима се разликује пд псталих типпва стратещкпг 

управљаоа, јер су пвде у питаоу нематеријални и неппипљиви прпизвпди и услуге. Не мпгу се 

складищтити, а квалитет им великим делпм зависи пд квалитета људскпг рада. Управп збпг тпга при 

пбликпваоу мпдела стратещкпг управљаоа у услужним делатнпстима, неппхпднп је ппзнавати 

прирпду и нивп улагаоа пптребних за развпј делатнпсти, прирпду и врсту људских пптенцијала, 

прирпду тржищта и неппстпјаое пптпуне превласти  на дуги и средои рпк. На пснпву пвпга, дпнет је 

закљушак да није мпгуће пбликпвати јединствени пбразац стратещкпг управљаоа у услужним 

делатнпстима. 

У слушају развпја туризма Републике Србије најприхватљивији је интегрални приступ 

стратещкпм управљаоу, јер самп хпризпнталним и вертикалним ппвезиваоем елемената свих 

ппдсистема управљашкпг система и квалитетним партнерским пднпсима, се мпже ппстићи стварни и 

на дуги рпк мерљив резултат у тржищнпм и финансијскпм ппгледу. Тп се пднпси на субјекте сва три 

нивпа: макрпнивп (наципнални), мезпнивп (регипнални и дестинацијски) и микрпнивп (туристишкп-

угпститељска предузећа). Интеграција пва три нивпа ппстиже динамишкп и кпнстантнп усклађиваое 

пп управљашкпј вертикали крпз сарадоу свих субјеката и надлежних институција, не занемарајући 

интересе ни једнпг ушесника и настпјећи да ппстигне пптимум уравнптеженпсти истих. 

 

6.1.6. Еврппска и светска искуства јавнп-приватнпг партнерства  

 

Свпју примену јавнп-приватнп партнерствп налази у мнпгим  ппдрушјима, кап щтп су: 

снабдеваое електришнпм енергијпм, развпј кпмуналних прпјеката, здравствп, пбразпваое, прпмет, 

тунели, щкпле, аерпдрпми, затвпри, музеји. Примери следећих држава ће указати на применљивпст 

и заступљенпст партнерства пп резлишитим сектприма. 

 У Аустрији је јавни сектпр дпминантан. Супшена са пгранишеоем бучета и растућим 

пптребама усппстављаоа везе са Истпшнпм Еврпппм, Аустрија је принуђена да у инфраструктурним 

прпјектима ангажује приватни сектпр.  Велика Британија има развијенп тржищте јавнп-приватнпг 

партнерства. Влада пстаје дпследна када су у питаоу прпјекти везани за јавну набавку, пни кпји 

дпнпсе вреднпст на улпженп и пд 1992. гпдине инвестирала је крпз ЈПП прпјекте 50 милијарди евра. 

Укупна вреднпст прпјекта у 2005. изнпсила је 5.8 милијарди евра. Већина тих угпвпра је склппљена у 

здравству (50%) и пбразпваоу (21%). Улагаое државе је изнпсилп је 10% пд свеукупнпг владинпг 

трпщка на јавне услуге у текућпј гпдини. Претхпдних пет гпдина на 200 прпјеката се утрпщилп пкп 

37.9 милијарди евра. 

 Ирска је пптпунп прихватила кпнцепт јавнп-приватнпг партнерства. Највећи деп прпјеката се 

пднпси на ппдрушје изградое јавне инфраструктуре. 
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 Прпјекти у Немашкпј су углавнпм усмерени на ппдрушје прпмета и пбразпваоа, а нещтп маое 

на здравствп. Прпјекти изградое щкпла пптписани су 2003. и 2004. и пкп 100 прпјеката щкпла је 

укупнп реализпванп путем партнерства. Захваљујући успещним прпјектима партнерски пблик 

реализације је прихваћен и у другим пбластима за изградоу и пдржаваое на перипд пд 20-30 гпдина 

(European Investment Bank, 2004). 

У Италији тржищте јавнп-приватнпг партнерства 2005. кпнтинуиранп расте и прпјекти су се 

свпдили углавнпм на изградоу јавних ппврщина (паркпви, вртпви са пкп 415 прпјеката), затим 

сппртска инфраструктура, паркиралищта (вище пд 100 прпјеката). 

Щпанија је ризница примера примене партнерства. Примена кпнцепта је ппшела 90-их гпдина 

прилагпђаваоем регулативе кпнзервативне владе. Сектпри у кпјима се најшещће примеоује ЈПП су 

аутппутна и железнишка мрежа, изградоа канала, здравствп, развпј лука и аерпдрпма. Гпдине 2005. 

дпнет је план п развпју путне мреже дп 2020. у вреднпсти пд 248 милијарди евра. Планпм је 

предвиђенп ушещће приватнпг сектпра у финансираоу пкп 20 %. 

Ппртугалија је ппзната пп амбиципзним и успещним пблицима сарадое два сектпра. Такп се 

деведесетих гпдина бележе прпјекти: имплементације другпг Тагус мпста, велики прпјекти изградое 

севернпг и западнпг аутппута са друмаринпм и SCUT прпграм (прикривена путарина). Већи депп 

прпјекта је финансиран пд стране Еврппске уније и Еврппске инвестиципне банке. Еврппска 

инвестиципна банка је знашајан извпр финансираоа у ЕУ, шији је један пд задатака ппдрщка растућпј 

пптреби шланица за унапређеое јавних услуга крпз ппвећаое сарадое приватнпг сектпра у пружаоу 

таквих услуга. Оена улпга је пбезбеђиваое средстава за капиталне инвестиције везане за развпј и 

интеграцију уније. Данас сарађује са пкп 120 земаља нешланица какп би пстварила свпј циљ. У 

перипду пд 1990. дп 2003. улпжила је 14,7 милијарди евра у прпјекте јавнп-приватнпг партнерства.  

 Мађарска представља једнп пд најразвијенијих тржищта јавнп-приватнпг партнерства на 

ппдрушју средое и истпшне Еврппе, ппсебнп када је реш п прпметнпј инфраструктури. Аутппут М5 је 

успещнп заврщен 2005. кап ЈПП прпјекат. Други велики прпјекат је изградоа аутппута М6 укупне 

дужине 60 км, кпја је ппверена кпнзпрцијуму аустријских и немашких предузећа са укупнпм 

вреднпщћу пд 482 милипна евра (European Investment Bank, 2004). 

  Фактпри кпји су дпвели дп развпја ЈПП на лпкалнпм нивпу, щирпм света су: 

 Кприщћеое управљашких, технишких, фин. и инпвацијских сппспбнпсти приватнпг партнера; 

 Размена вещтина и знаоа између јавнпг и приватнпг партнера; 

 Расппдела ризика на пснпву мпгућнпсти управљаоа пд стране јавнпг и приватнпг партнера; 

 Привлашеое приватнпг капитала у недпстатку јавних средстава за финансираое извпрних 

ппслпва лпкалне сампуправе (јавних услуга и инфраструктуре); 

 Прпмена улпге лпкалне сампуправе, кпја ппстаје прганизатпр, гарант и кпнтрплпр, уместп 

традиципналнпг исппрушипца јавне услуге. 
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6.2. УМРЕЖАВАОЕ И КЛАСТЕРСКП ППВЕЗИВАОЕ 

 

Умрежаваое, тп јест ппвезиваое свих слишних или делимишнп слишних прганизација у 

јединствену кищпбран прганизацију плакщава рад, јер се заједнишкпм енергијпм дплази дп 

прпизвпда и резултата. Затим, ствара се база ппдатака кпја је видљива, дпступна другим 

аспцијацијама, удружеоима и кластерима и на тај нашин дпдатнп се ппспещује ппртфплип билп кпг 

предузећа или прганизатпра некпг дпгађаја и фестивала 

 

6.2.1. Неппхпднпст умрежаваоа (стејкхплдерскпг ппвезиваоа) са аспекта 
развпја културних фестивала и пренпса искустава и примера дпбре праксе  

 

На панел дискусији ппд називпм  „Мрежа мпгућих путева”, кпју је Ташка културнпг кпнтакта 

(ТКК/ ЦЦП) Србије прганизпвала у пквиру пратећег прпграма 45. БИТЕФ-a, ппказала је да је 

умрежаваое у култури свпјеврсни императив данащоице, кап и да нема рецепта и јединственпг 

мпдела за успещнп ппвезиваое и сарадоу, какп у регипну југпистпшне Еврппе, такп и щире. Такпђе, 

дискусија је ппказала и да су мреже у култури, без пбзира на међуспбне разлике, супшене и са неким 

заједнишким прпблемима, ппсебнп с пбзирпм на ппщту финансијску кризу. Пвп се свакакп пднпси и 

на културне дпгађаје и фестивале, јер је пгрпман сегмент културне ппнуде и интерпретације 

културнпг стваралащтва базиран  управп на перфпрмансима, ппзприщним представама, балету, 

мјузиклима, пперама, излпжбама и слишнп щтп јесу свпјеврсни културни дпгађаји и манифестације 

културне ппнуде.  

Кппрдинатпрка Канцеларије ТКК Србија, Лпла Јпксимпвић је истакла: „да је мреже у култури 

данас гптпвп немпгуће дефинисати, али их, псим щтп стварају нпва знаоа и фпрмирају нпве 

вреднпсти, ппвезује и тп щтп ппсебнп дппринпсе пдрживпм развпју културних и креативних 

индустрија, развпју прганизација на регипналнпм и лпкалнпм нивпу и оихпвпм укљушиваоу у 

међунарпдну кпмуникацију. Стпга би културне мреже требалп свакакп да буду неизпставни деп 

свих културних пплитика будућнпсти. Културне мреже су пнп за щта би требалп да се бпри свака 

влада, свака пплитишка ппција, упркпс финансијским кризама. Криза је пбјективан прпблем, али је 

губитак културе мнпгп ппаснији. Смисап културе и уменпсти је драгпцен у друщтвима ппд 

притискпм. Дужни смп да кажемп пплитишким прганима пдлушиваоа защтп је култура важна у 

Еврппи ...” (http://www.seecult.org/vest/neophodnost-umrezavanja).     

Еврппска изврщна агенција за пбразпваое, медије и културу (енг. Education, Audiovisual and 

Culture Executive Agency – EACEA) ппкренула је Културни прпграм за Еврппу 2007-2013. (енг. Culture 

Programmme). Циљ вищегпдищоег прпграма је бип да ппдстакне и ппдржи културну сарадоу у 

Еврппи, какп би се у први план ставилп еврппскп заједнишкп културнп наслеђе. Прпграм је 

http://www.seecult.org/vest/neophodnost-umrezavanja
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предлпжип мпгућнпст финансираоа свих културних секција и свих категприја културних 

рукпвпдилаца/ нпсилаца кпји су дппринпсили развпју културне сарадое на еврппскпм нивпу, са 

циљем да се ппдстакне пживљаваое „еврппскпг држављанства”. 

Прпграм је прпмпвисап: 1) транснаципналну мпбилнпст културних стејкхплдера; 2) 

транснаципналну циркулацију уметнишких и културних дела и прпизвпда и 3) интеркултурални 

дијалпг и размену. Са укупним бучетпм пд 400 милипна евра за седам гпдина ппстпјаоа прпграм је 

суфинансирап пкп 300 разлишитих културних дещаваоа гпдищое. 

Према Шлану 1.3.6: Ппдрщка еврппским културним фестивалима: Циљ пве прпграмске линије 

је бип да ппдржи фестивале у тпме да дпбију/ имају еврппску димензију и дппринесу ппщтим 

циљевима прпграма (мпбилнпсти струшоака, циркулисаое/ кружеое уметнишких радпва и 

интеркултурни дијалпг). 

Максимални изнпс гранта је бип 100.000 евра, щтп представља највище 60% прихватљивих 

трпщкпва. Ппдрщка се мпгла пдпбрити за једнп издаое фестивала или за три издаоа највище. 

Прганизације кпје су желеле да се пријаве за партнерствп требале су да ппднесу, ппред 

детаљне гпдищое апликације за првих 12 месеци и трпгпдищои акципни план кпјим се утврђују 

циљеви, припритети и пшекивани резултати (дпстигнућа) за перипд 2011-2013, кап и стратегија и 

акције кпје треба спрпвести какп би се псигуралп да су циљеви и резултати ппстигнути. Акципни план 

треба да пбезбеди ппсебнп ппстизаое циљева/ резултата и активнпсти за сваку пд три гпдине 

(Culture Programme, 2007-2013). 

Пвај прпграм је успеп да ппстигне ствараое једне знашајне базе ппдатака кпја ће у 

будућнпсти другим грантпвима пмпгућити лакще ппвезиваое стејкхплдера кпји ће удруженим 

снагама (енг. joint forces), заједнишким улагаоем (енг. joint venture) и прпналажеоем оихпвих 

заједнишких пснпва (енг. common ground) и циљева (енг. common goals) дплазити дп успещних 

резултата и ствараоа једне нпве ппвезане еврппске културне бащтине. Пвп је изузетнп велики 

ппдухват за кпји ће према неким аналитишарима требати минимум јпщ некпликп десетина гпдина.  

 

6.2.2. Важнпст сарадое и ппслпвнпг умрежаваоа ради унапређеоа 
ппслпваоа  

 

Највећи изазпв кппперације и сарадое између стејкхплдера у туризму (билп кпјпј врсти, тп 

јест пблику) је ппслпвнп ппвезиваое кпје захтева кпнвергенцију кппрдинације и изврщеоа свих 

пднпса кпји прпизилазе из интеракције пбављене са распплпживим ресурсима. Тп истп такп знаши да 

стејкхплдери мпрају да владају дпбрим сазнаоем п свим ресурсима и да су сппспбни да управљају са 

оима и да их кпмбинују (Weick, 1993). Фпкална ппзиција свакпг стејкхплдера мпже се анализирати, 

истражујући оихпве директне и индиректне кпнтакте и пднпсе унутар ппслпвне мреже (Easton & 

Lundgren, 1992).  
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Према дефиницији, ппслпвнп умрежаваое (енг. business networking) је друщтвенп-екпнпмска 

активнпст у кпјпј се ппслпвни људи истих интереса пкупљају, деле идеје и заједнишки ппслпвнп 

делују. Заправп, тп је ппслпвна мрежа иста кап и свака друга друщтвена мрежа кпја пкупља људе пкп 

заједнишке теме и циља, самп щтп се пвпм приликпм стејкхплдери баве ппслпваоем. Мнпгп је 

ппзитивних искустава са ппслпвним умрежаваоем, а ппсебнп када се ради п прпмпцији или прпдаји. 

Наиме, ппслпвнп умрежаваое је јефтинији пблик маркетинга или пднпса с јавнпщћу. Мнпги дплазе 

дп аквизиције нпвих клијената управп захваљујући ппслпвнпм умрежаваоу (Keller, Bieger, 2006). 

Савремене on-line друщтвене мреже (Facebook, Twitter и LinkedIn) су увеликп плакщале ппсап 

умрежаваоа, а специјализпване ппслпвне мреже су врлп једнпставан и брз пблик ппслпвнпг 

умрежаваоа. Први кпрак је кренути пд себе и свпје кпмпаније, направити прпфил и акципни план са 

јасним циљевима и визијпм какп дпћи дп резултата и редпвнп га ажурирати. Затим крените пд свпјих 

садащоих и бивщих кплега са ппсла, студија или неких других едукативних група и касније 

прпщиривати базу ппдатака са рпдбинпм, пријатељима из ранпг детиоства, актуелним пријатељима. 

Кпд ппслпвних мрежа ситуација је малп другашија. Пбишнп се захтева да будете дпста активни 

у пквиру система и да пратите дискусије, разматраоа и теме п кпјима се впде пплемике, кап и да 

изнпсите сппствена мищљеоа. Међутим, иакп се ппказалп да је један пд најбпљих метпда 

имплеметације знаоа уппзнаваое са примерима дпбре праксе и метпдама и стратегијама 

ппслпваоа, мнпги аналитишари и тепретишари кап и успещни ппслпвни људи тврде да није бащ увек 

дпбрп пдавати свпје ппслпве трикпве и цаке.  

Али сущтина умрежаваоа не лежи самп у тпм сегменту. Важнп је да сте у бази ппдатака, да 

щирпка ппслпвна јавнпст зна да ппстпјите и да су уппзнати са ващим дпсадащоим радпм. Важнп је 

да истакнете свпј ппртфплип (дпсадащоа ппстигнућа и резултате, дела) кпји треба да буде 

транспарентан и дпступпан свим стејкхплдерима какп би пни знали щта радите и кпликп сте успещни 

у тпме јер ће вас свакакп на пснпву тпга евалуирати и уврстити у ред пптенцијалних будућих 

кпппераната и партнера. 

Следећи кпрак бип би да, када имате прпфил и ппртфплип градите сппствену базу 

ппдатака. Затим да унесете све ппслпвне кпнтакте и да кпнтактирате људе и правне субјекте с 

кпјима сте једнпм ступили у кпнтакт, билп да сте разменили ппдсетнице (ппслпвну или визит карту) 

на некпј кпнференцији или непбавезнпм сусрету. Верпватнп се ради п људима из ваще гране 

ппслпваоа с кпјима је дпбрп бити у кпнтакту. Такпђе, врлп је битнп ушествпвати у on-line групама 

кпје се тишу ващег ппсла и занимаоа. Мнпги цене укпликп ппмажете свпјим кплегама, па макар се 

шинилп и да сте кпнкуренција. Ушествпваое и размена искустава се засигурнп цени а и вас 

ппзиципнира кап некпга кп жели напредпвати у ппслу кпјим се бави. 

 Ппвезиваое и умрежаваое у један ппслпвни систем вам пмпгућава: 
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1. Лакщу кпмуникацију у затвпренпм специјализпванпм систему – брже дељеое важних 

инфпрмација кпје су пдмах видљиве и транспарентне; 

2. Брже прпналажеое пдгпвпра на недпумице, препреке и ппслпвне прпблеме са кпјима се 

супшавате – размена искустава и знаоа; 

3. Приступ селектпваним базама ппдатака кпја вам пп пдређеним критеријумима пмпгућава 

филтрираое вама важних стејкхплдера; 

4. Мпгућнпст приступаоу базама без пбзира на физишку и временску дистанцу.  

Мпжемп разликпвати две врсте ппслпвних умрежаваоа (енг. networking): 

1. Брзп умрежаваое (енг. Speed Networking) – кап један пд најнпвијих пблика умрежаваоа у 

индустрији, брзп умрежаваое је ефикасан нашин да се задпвпљи максималан брпј људи у 

краткпм временскпм перипду. Пва техника се састпји пд тпга щтп се прганизују мале берзе 

ппслпваоа и сајмпви на кпјима се пдреде расппреди представљаоа сппственпг ппсла и 

кпмпаније пптенцијалним стејкхплдерима. У некпликп минута мпрате испришати сущтину свпг 

ппслпваоа, мисију, визију и акп имате неку кпнкретну идеју мпжете је ппнудити. У пвпме вам 

мпгу ппмпћи ппсредници планери дпгађаја и представници ппсла кпји на пдређени нашин 

управљају маркетинг активнпстима, пглащаваоем, регистрацијпм, избпрпм лпкације, хране и 

пића, а такпђе вам ппмажу да развијете пакете ваще ппнуде кпји пдгпварају ващим циљним 

тржищтима. На пвај нашин мпжете максималнп ппстићи: 

а) ппвраћај инвестиције (енг. Return of Investment – ROI) и 

б) ствприти јаши утисак кпд клијената да је ващ прпизвпд и услуга „вреднпст за нпвац” (енг. Value 

for money). 

2.  Мещалице/ миксери умрежаваоа (енг. Networking Mixers) – кап један пд најшещћих пблика 

умрежаваоа, миксер ушесницима пмпгућава да буду селективни у пдабиру стејкхплдера са кпјима су 

у мрежи и кплишини времена кпје пни прпведу. Ппстпји мнпгп креативних рещеоа за пвп 

умрежаваое. Истп такп, у пвпме вам мпгу ппмпћи ппсредници, планери дпгађаја и представници 

ппсла кпји ће се ппбринути да састанци буду перфектнп припремљени и прганизпвани кап и 

целпкупна лпгистика а ви кап прганизатпр, иницијатпр или ушесник мпжете радити на увећаваоу 

базе ппдатака. 

 

6.2.3. Механизми и платфпрме кпје су важне за ппстизаое кпнсензуса 
приликпм планираоа и предпрганизацијe некпг знашајнпг дпгађаја у 
кпји је укљушенп мнпгп стејкхплдера  

 

 Невладине прганизације у свакпм развијенпм друщтву представљају вепма важан друщтвени 

и цивилизацијски стуб развпја. Пне иницирају разлишите дпгађаје и активнпсти кпјима желе да укажу 

на неке прпблеме кпји се у друщтву јављају (Roebeling &  de Vries, 2011). НВП реагују на пптребе 
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друщтва такп щтп прве пслущкују и реагују када се дпвпди у питаое крщеое људских права или нека 

дела кпја нису у складу са Уставпм и разним закпнима. У развијенијим земљама систем кпји 

регулище функципнисаое невладиних прганизација је мнпгп уређенији и у великпј мери плакщава 

оихпвп делпваое какп према јавнпсти такп и према интересним групама. На пвај нашин невладине 

прганизације су у мпгућнпсти да пстварују свпју пснпвну мисију, а тп је заступаое интереса грађана.  

Услед наглих прпмена кпје су у Србији и пкплним државама наступиле тпкпм 90-их гпдина 

прпщлпг века прпцес развијаоа невладинпг сектпра пдвијап се сппрп. У први мах невладине 

прганизације су представљале „издајнике” кпје су сарађивале са страним пргaнизaцијама. Тпме је 

такпђе дппринела и стрпга кпнтрпла медија, јер су медији у тп време били ппд 100% присмптрпм и 

управпм тадащое власти Слпбпдана Милпщевића. Бип је пптребан дуги низ гпдина какп би се такав 

ппредак прпменип. Присуствп Еврппске кпмисиије у регипну у великпј мери је дппринелп 

демпкратизацији друщтва. Иакп смп јпщ увек далекп пд демпкратски успещнпг друщтвенпг ппретка, 

пдређени брпј невладиних прганизација успева да прганизује успещне кампаое јавнпг загпвараоа и 

лпбираоа (Мпдификпванп према Ппппву, 2014). На пвпм месту мпрамп истаћи да је музишки 

фестивал EXIT у великпј мери псвестип пмладину и загпварап и лпбирап кпд станпвника Србије да 

изађу на избпре и ппкажу демпкратску впљу за прпменама и рущеое аутпритарнпг рещима 

Слпбпдана Милпщевића. Пвп је верпватнп један пд ретких фестивала кпји има тпликп снажан 

друщтвенп-пплитишки background (срп. ппзадину) и ту се пгледа мпћ кпју имају пни кпји мпгу да 

пкупе пгрпман брпј људи на једнпм месту иакп се директнп не баве пплитикпм.  

Према слпбпдним и незванишним прпценама неких пд кппрдинатпра ппзнатих НВП у Србији 

данас ппстпји пкп 16.000 разних непрпфитних прганизација кпје су ппсле мрашних 90-их гпдина 

преусмериле свпј рад са бпрбе за људска права на прпблеме у аграрнпм сектпру, руралним 

ппдрушјима (нарпшитп пплпжај жене на селу), ушещће жена у пплитици, јавнпм живпту и 

диплпматији, пплпжају и инклузији Рпма, пспба са ппсебним пптребама, наципналних маоина, LGBT 

пппулације и других маргинализпваних друщтвених група.  

 У свакпм слушају ппстпје разни механизми, технике и платфпрме кпје треба примеоивати 

приликпм ппстизаоа кпнсензуса са стејкхплдерима, ппдизаоа свести п некпм акутнпм прпблему или 

пствариваоу идеја и оихпвпј реализацији какп би се ппстигап жељени резултат. Шак и када се 

планирају неки дпгађаји и манифестације, кпје су претежнп прганизпвани пд стране удружеоа 

грађана, грађанских иницијатива, задруга, истраживашких и инпвацијских центара, аспцијација и 

слишнп пптребнп је применити неку пд метпда и техника. Пне се најједнпставније мпгу представити 

крпз следеће: 

1. Прпграм Амбасадпра (енг. Programme Ambassador); 

2. Лпбираое (енг. Lobbing); 

3. Мреже за заступаое/ прппагираое/ загпвараое (енг. Advocacy Networks);  
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4. Активизам (енг. Activism);  

5. Платфпрме за структурисани дијалпг (енг. Structured dialogue platforms); 

6. Ппдизаое свести (енг. Raising of Awareness).  

1. Прпграм Амбасадпр (енг. Programme Ambassador) – је дпста пппуларна метпда кпја је 

заступљена у гптпвп свим туристишки развијеним државама и дестинацијама. Наиме, ради се п 

кпнцепту кпји је примеоив на сваку привредну грану и сваку тржищну стратегију јер садржи у себи 

вепма краткп и јаснп правилп да смп сви Амбасадпри, тп јест прпмптери нешега. Укпликп се ради п 

туризму и дпгађајима, тп јест п пласираоу некпг прпизвпда или услуге у туристишкпј ппнуди, мпрамп 

бити свесни да је сваки грађанин једне дестинације (на пример: таксиста, впзаш аутпбуса, прпдавац у 

радои, заппслени на аутпбускпј станици или аерпдрпму, кпнпбар у рестпрану, фризерка, 

прганизатпр дпгађаја, туристишки впдиш) рефлектује слику п тпј дестинацији или дпгађају и пд свих 

ппјединашних сегмената оегпвпг ппхпђеоа, гпстппримства и прганизације генералнп ће зависити 

укупна пцена и задпвпљствп кпје ћемп ппстићи кпд гпста. Тп ће свакакп утицати на пдлуку гпста да ли 

ће се ппнпвнп вратити у исту дестинацију и да ли ће ппвести некпга са спбпм. Или рецимп, да ли ће 

ппслпвни партнер прећи прекп неких недпстатака и наставити да сарађује са нама.  

Тај кпцепт се данас примеоује највище у туризму и диплпматији, затим бизнису и кпд 

пплитишара и парламентараца кпји се пбушавају да ппсебнп пбрате пажоу на свпј сппљащои изглед, 

манире у ппнащаоу, ппхпђеоу и кпмуникацији, пдлукама кпје дпнпсе, нашину какп гпвпре и 

представљају свпју земљу или град јер ће пд тпга зависити и успех прегпвараоа и/или угпвараоа 

ппсла са стејкхплдерима кап и успещнпст реализације и имплементације (Мпдификпванп према 

Pusteto-у, 1996). 

              2. Лпбираое (енг. Lobbing) – је једна дпста слпженија техника и кпнструктивнији механизам. 

Лпбираое је активнпст кпјпм се ппкущава утицати на пдлуке кпје су дпнели представници власти, 

најшещће закпнпдавци, пднпснп представници регулатпрних тела. Лпбираоем се баве разлишити 

типпви људи и прганизпваних група, укљушујући и представнике приватнпг сектпра. Прпфесипнални 

лпбисти су људи шији је ппсап да утишу на закпнпдавце у име групе или пспбе кпја их је ангажпвала. 

Етика и мпрал прпцеса лпбираоа су дискутабилни. П лпбираоу се пбишнп гпвпри са презирпм 

циљајући на тп да индивидуе са великпм спцип-екпнпмскпм мпћи кпрумпирају закпн какп би служип 

оихпвим кпнфликтним интересима. Међутим, друга страна наглащава да лпбираое пмпгућава да су 

интереси других праведнп заступљени, пднпснп да су интереси маоинe защтићени пд „тираније” 

већине. Лпбираое је нарпшитп присутнп у демпкратским друщтвима, иакп се дп данас не зна ташнп 

щта све пбухвата демпкратија. Пп некима је тп, прикривени пблик рпбпвласнишкпг или феудалнпг 

система у кпм се пбишним људима дају самп малп веће слпбпде какп не би били исфрустрирани јер 

пснпвни принцип јесте да глас већине ппбеђује, без пбзира на средства кпјима се утицалп на 

мищљеое јавнпг моеоа и ппследице кпје ће пнп прпизвести (Roebeling, &  de Vries, 2011). 
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             Ппд лпбираоем се сматрају активнпсти кпје се спрпвпде са циљем да се утише на 

фпрмулисаое пплитика и на прпцесе дпнпщеое пдлука пд стране владиних институција.  

Сматра се да прганизација ппкущава да утише на закпнпдавствп када је кпмуникација: 

а) Усмерена према закпнпдавцу, пднпснп представнику закпнпдавних тела; 

б) Пднпси се на пдређен закпн или регулативу; 

ц) Пдражава пдређени став према тпм закпну или регулативи. 

Ппстпји и такпзванп „grassroot” лпбираое кпје се дещава када је кпмуникација: 

а) Усмерена према јавнпм моеоу; 

б) Пднпси се на пдређен закпн и регулативу; 

ц) Пдражава пдређени став према тпм закпну или регулативи;  

д) Пхрабрује примапца ппруке да предузме пдређену акцију везану за закпн пднпснп регулативу 

(Smucker, 1999). 

Ппстпје извесне разлике између лпбираоа у ЕУ и САД:  

Еврппска унија – Щтп вище пплитишкпг утицаја ЕУ дпбија на глпбалнпм нивпу и щтп вище 

пбласти пплитика ппкрива тп вище ппстаје интересантнп за лпбисте. Са прпщиреоем ЕУ пд 2004, пвај 

развпј је птищап кпрак даље, привлашећи не самп вище играша и интересних група већ и щирпки 

спектар разлишитих пплитишких култура и традиција. Пд 2003. пкп 15.000 лпбиста базираних у 

Бриселу (кпнсултанти, адвпкати, аспцијације, кпрппрације и невладине прганизације) ппкущавају да 

утишу на закпнпдавни прпцес. Пкп 2.600 интересних група имају сталне канцеларије у Бриселу. 

Оихпва дистрибуција је следећа: еврппска тргпвинска федерација 32%, кпнсултанти 20%, кпмпаније 

13%, невладин сектпр 11%, аспцијације 10%, регипнални представници 6%, међунарпдне 

прганизације 5%, тинк тенкпви 1%.  

Сједиоене Америшке Државе – Лпбираое у САД представља плаћену активнпст у пквиру кпје 

специјалне интересне групе ангажују дпбрп ппвезане прпфесипналне загпвараше, најшещће адвпкате, 

кпји загпварају специфишне закпнске прпмене кпд владиних тела кпје дпнпсе пдлуке, кап щтп су 

Кпнгрес. Лпбираое је вепма кпнтраверзан фенпмен кпји је шестп виђен у негативнпм светлу и 

ппгрещнп схваћен пд стране нпвинара и јавнпг моеоа. Дпк је лпбираое ппдлпжнп екстензивним и 

шестп кпмпликпваним правилима, кпје, укпликп се не прате, мпгу резултирати казнама па шак и 

затвпрпм, активнпст лпбираоа је пдлукама суда дефинисана кап слпбпда гпвпра кпја је защтићена 

Уставпм САД (Smith, 2011).  

Лпбираое је вепма важнп кпд прганизације МЕГА (великих) дпгађаја јер ппред тпга щтп се 

уреднп преда аппликација/ ппнуда пптребнп је утицати на нешије мищљеое. С тим у вези лпбираое 

у пвпм кпнтексту мпжемп схватити кап представљаое нешијих интереса, билп да тп раде, за ту сврху, 

ангажпвани прпфесипналци или представници интересних група, какп би утицали на прпцесе 

дпнпщеоа пдлука. Лпбираое изискује дијалпг између стејкхплдера кпји, пбишнп, услед неједнакпсти 
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у нивпу интереса за ппстизаоем кпнсензуса, прегпварају п пдређенпм питаоу. Нашини какп се 

преинашује и меоа нешије мищљеое и финална пдлука нису важни, важан је исхпд, тп јест 

задпвпљеое интереса. Лпбира се најшещће за дпбијаое финансијске ппдрщке, разних дпзвпла за 

прганизацију дпгађаја пд стране државе или неких ванредних ситуација где прганизатпр не мпже да 

рещи прпблем без интервенције представника власти.  

У свим великим прпјектима увек је билп намещтаоа и веза пд прпцеса припреме, 

прганизације, реализације дп евалуације и ппднпщеоа извещтаја. Такп је и са прпјектима у туризму и 

са туристишким дпгађајима, фестивалима и манифестацијама. У прпщлпсти се тп називалп 

ппдмићиваоем, а данас, захваљујући напреднпј фпрми и спфистициранпм нашину извпђеоа, 

гпвпримп п лпбираоу (Anđelkovid & Ivkov-Džigurski, 2010). У туризму и прганизацији дпгађаја 

лпбираое је неприкпснпвени мпдел и алатка за успех. Индустрија дпгађаја је вепма јака у смислу 

делатнпсти кпје генерище и нпвца кпји се у оу улаже кап и прихпда кпје пстварује такп да ће 

ппста(ја)ти све интересантнија за лпбисте.   

3. Мреже за заступаое/ прппагираое/ јавнп загпвараое (енг. Advocacy Networks) – jавнп 

загпвараое се шестп изједнашава са утицајем на развпј јавних пплитика. Једна пд теприја сматра јавнп 

загпвараое прганизпваним пплитишким прпцеспм кпји ппдразумева усклађенп и кппрдинисанп 

делпваое грађана какп би се прпмениле пплитике, праксе, идеје и вреднпсти кпје узрпкују 

дискриминацију и неједнакпст. Једнпставније пбјащоеое је да је јавнп загпвараое меоаое пне 

праксе и пплитика кпје негативнп утишу на друщтвп или пдређене друщтвене групе (Veneklasen & 

Miller, 2004). У данащоем кпнцепту ппслпваоа прганизатпра мнпгих великих дгађаја заступљенп је 

загпвараое неке идеје, пплитике кпја није јпщ тпликп утемељена у друщтву у кпм се дпгађај пдвија. 

Пвп се мпже на пример пднпсити на загпвараое дпнпщеоа сета закпна кпјима ће се регулисати 

статус маоинских заједница, угрпжених маргинализпваних група, прпблеми везани за тргпваое 

људима, закпни п азилантима и слишнп. Загпвараое истп такп мпже бити дпста ппвезанп са 

лпбираоем када се кпмбинацијпм пве две технике ппкреће некп нпвп дещаваое или дпгађај за кпји 

се унапред зна да неће бити прихваћен пберушке пд стране лпкалне власти или заједнице.  

4. Активизам (енг. Activism) – за разлику пд лпбираоа и јавнпг загпвараоа, кпристи директне 

метпде супшавоа са интересним групама или властима. Активнпсти кпје се спрпвпде – кап щтп су 

демпнстрације, барикаде, мирпљубиве щетое – нису дизајниране са циљем да ппстигну кпнсензус 

већ да инфпрмищу и крпз притисак убеде друге да им се придруже или пбрате пажоу на оихпв 

прпблем/ питаое. Катализатпр је пбишнп већи брпј људи или маса. На великим дпгађајима нарпшитп 

пплитишким самитима Г20 или приликпм званишних ппсета Папе некпј држави или председника 

великих светских сила – рецимп дплазак Ангеле Меркел у Гршку, или пред ппменуту Зимску 

плимпијаду у Спшију, увек су присутни активисти кпји кпристе тренутак велике медијске пажое да 

шитавпм свету изнесу прљав вещ, укажу на прптив закпните радое, изгурају у први план нещтп щтп се 
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не мпже редпвнпм кпмуникацијпм пстварити путем медија кпји су увек кпнтрплисани пд стране 

тајних сужби, безбеднпсних агенција, пплитишких партија у ппзицији, мпћних бизнисмена и тајкуна и 

слишнп.  

5. Платфпрме за структурисани дијалпг (енг. Structured dialogue platforms) – неки немили 

дпгађаји, сукпби, прирпдне катастрпфе са великим ппследицама али и велике прпславе кпје 

иницирају велика диплпматска и међувладина пкупљаоа и ппсете су врлп шестп ппвпд за пкупљаое 

људи кпји пдлушују и кпји искпристе прилику да ппразгпварају и п неким дпдатним прпблемима кпји 

кпше сарадоу између стејкхпдлера. Тп су тренуци кпји мпгу бити и ванредни састанци (енг. Additional 

meetings) и шестп се не дају изјаве п таквим разгпвприма кпји се впде иза затвпрених врата, без 

мпгућнпсти медијскпг пренпщеоа. Бащ у тпм тренутку прекп лпбиста и загпвпрника се дплази дп 

незванишних инфпрмација п резултатима разгпвпра кап и пптврдама да ли је разгпвпра на пдређену 

тему уппщте билп. Пвп је техника кпја је врлп псетљива и ппдлпжна је јакпј медијскпј манипулацији и 

спинпваоу али акп се ппстигне платфпрма у виду неке ппвеље, сппразума, мпже имати ппзитивне 

далекпсежне ефекте.  

6. Ппдизаое свести (енг. Raising of Awareness) – или јашаое свести је вепма пппуларан термин 

међу прганизацијама цивилнпг друщтва. Иакп је термин ппмалп „излизан”, кап активнпст 

представља важан предуслпв за ппстизаое резултата свих гпре ппменутих метпда кпмуницираоа. 

Наиме, у тпку лпбираоа прганизације инфпрмищу дпнпсипце пдлука п пдређенпм прпблему и на тај 

нашин ппдижу оихпву свест п знашају тпг прпблема и негативнпм утицају кпји пн има на грађане или 

на пдређене интересне групе. Истп такп, невладине прганизације кпристе пву метпду какп би 

инфпрмисале грађане п оихпвим правима и укљушиле их у прпцесе дпнпщеое пдлука. Пвај метпд је 

такпђе знашај у кампаоама бпрбе прптив дискриминације и стерептипа у пдређеним срединама или, 

рецимп, у кампаоама за инклузију пдређених маргинализпваних група.  

Какп би све претхпднп урпдилп плпдпм и какп би се ппстигли жељени резултати важнп је 

пстварити квалитетну кпмуникацију између стејкхплдера. Тп је важан предуслпв кпји прате пдређени 

принципи кап щтп су  

 Кредибилитет – Защтп грађани имају ппвереоа у неку прганизацију? 

Индикатпри: 

 Ушещће ппсетилаца у истраживаоу и прпналажеоу шиоеница; 

 Креираое приступа инфпрмацијама пд стране грађана; 

 Прибављаое ппдатака и шиоеница на наушни нашин; 

 Пбављаое истраживаоа утицаја дпгађаја и оихпвих ефеката на грађане. 

 Легитимнпст: кп или щта јпј даје права да интервенище? 

Индикатпри: 

 Ушещће грађана у планираоу и имплементацији кап и у мпнитпрингу и евалуацији; 
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 Ушещће крајоих кприсника у планираоу и имплементацији кап и мпнитпринг у евалуацији; 

 Заједнишкп ппзиципнираое; 

 Састанци за припрему и ппвратну инфпрмацију кпји мпгу да се пднпсе на ппдизаое свести. 

 Одгпвпрнпст – Какп мпже бити транспарентна у пднпсу на дпнпсипце пдлука, дпнатпре, 

ппсетипце и пстале крајне кприснике? 

Индикатпри: 

 Кредибилнпст прганизације мпже бити дпказана путем јавних исказа кпје ппдржавају 

прпверљиве инфпрмације и извещтаји; 

 Легитимитет прганизације мпже бити дпказан путем инфпрмација п кприсницима, шланпвима 

и пдбприма; 

 Ушещће кприсника мпже бити дпказанп путем јавних активнпсти; 

 Финансијске инфпрмације п прганизацији су јавне и транспарентне. 

 Оријентисанпст ка служеоу – На кпји нашин служи кприсницима/ ппсетипцима и да ли је 

фпкусирана на win-win ппцију? 

Индикатпри: 

 Служи шланпвима, крајоим кприсницима и ппсетипцима кпје заступа; 

 Не третира свпје мете кап непријатеље; 

 Впди се нашелпм да впдити знаши служити; 

 Делује пнакп какп је пбећала, дпставља шиоенице, детаље, инфпрмације, извещтаје и 

пдгпвпре на питаоа кпја су пд кљушнпг знашаја за свпје шланпве и релевантне шинипце; 

 Резултати су виспкпг квалитета; 

 Дпставља инфпрмације на време, такп да кприсници мпгу да реагују а пплитишки шинипци 

мпгу да евалуирају и кпристе инфпрмације. 

 База мпћи – Кпја је оена база мпћи и на кпји је нашин кпристи? 

Индикатпри: 

 Ппзиција кпју прганизација има у друщтву, аспцијацији или пплитици. Ппвећава се и пдржава 

имич прганизације и оен пднпс према шланпвима, крајоим кприсницима и ппсетипцима; 

 Крајои кприсници и сарадници раде заједнп у заједнишки прганизпванпј акцији щтп је 

снажнији нашин негп када прганизација делује сама; 

 Знаое прганизације п пдређенпј сфери и пбављаое истраживаоа кпји се занива на 

шиоеницама заједнп са крајоим кприсницима; 

 Став, пдгпвпрнпст и сампппуздаое кпје пптише пд стила впђеоа кпје се пднпси на служеое, 

ппвезиваое са псталим интересним групама и утицаое на ствараое јаснпг кпнцепта 

ппслпвне пплитике (Veneklasen & Miller, 2004; Roebeling &  de Vries, 2011). 
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6.2.4. Кпнцепт псниваоа Кластера креативних индустрија и брендираоа Србије  
 

Ппстпји жеља да се фпрмира кластер кпјим би се пбјединиле сампсталне активнпсти 

стваралаца из света креативних индустрија (прецизније индустрије забаве) и туризма (прецизније 

пмладинскпг туризма) а кпји су у пквирима EXIT-пвпг делпкруга делпваоа. 

Тражећи најбпљи нашин пбједиоаваоа слишних, али и истп такп разнпрпдних делатнпсти у 

наведеним пбластима, тещкп је пдгпвприти изазпву да се такп щирпка палета стппи у један јаснп 

артикулисан заједнишки „глас”. У дпкументу „Кластер меначмент” а кпји је 2008. рађен у пквиру 

„Прпграма ппдстицаја развпја кластера у Србији” (Scheer & von Zallinge, 2008) навпди се следећи 

ппдатак: „Пд када је Мајкл Пптер раних 90-их пбјавип коигу п кпнкурентским преднпстима држава, 

кпнцепт кластера је ппстап знашајан инструмент структурне и регипналне пплитике у Еврппи”. 

Термин „кпнкурентске преднпсти држава” је срединпм 90-их, крпз радпве Симпна 

Анхплта, транфпрмисан у „наципналнп брендираое” и кап такав (уз све критике) у највећем делу 

струшне јавнпсти је прихваћен и  кпристи се щирпм планете. Пвп нама иде на руку јер се жеља за 

псниваоем кластера ппдудара са пвпгпдищопм активнпщћу State of EXIT-а (име друщтвенпг 

делпваоа фестивала) кпји је,  10. јула прганизпвап прву кпнференцију п наципналнпм брендираоу 

„Rebranding Serbia” и представљап би лпгишан наставак делпваоа  EXIT-а. 

Један пд закљушака кпнференције (а тп пптврђују и мнпгп истраживаоа) је да је Србија земља 

срдашних људи, местп дпбрпг прпвпда и да је једна пд нащих щанси да пна буде идентификпвана кап 

местп сусрета. Све наведнп се у пптпунпсти ппдудара са интересима EXIT-а, али и гпре наведених 

пбласти привреде. Управп затп, идеја је, кап један пд мпгућих предлпга, задпвпљаваое разлишитих 

кпнцепата крпз  псниваое „Claster of Brands of Serbia”, „Serbain Brand claster”, „Кластера наципналних 

брендпва” или „Кластера наципналнпг брендираоа”. У наставку даћемп неке пд аргумената п 

пправданпсти пвпг приступа. Технике наципналнпг брендираоа су разлишите, али представићемп 

једну кпја би на пснпву плана фпрмираоа будућег кластера  мпгла бити темељ даљег рада 

(Миленкпвић, 2013): 
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Схема 13. Кпнцепт наципналнпг брендираоа: ппреклп и тумашеоа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извпр: Coulter, Price, Feick, 2003. 

Кап щтп видимп наведене су шетири кљушне ствари кпје пп аутпру пве схеме јесу кљушне за 

рад на наципналнпм брендираоу: 

1. Брендираое извпзнп кпнкуретне рпбе; 

2. Брендираое дестинација, пднпснп градпва и места; 

3. Јавна диплпматија или пплитишкп брендираое; 

4. Наципнални идентитет крпз културнп брендираое. 

Преднпсти – Пре разраде пперативне пправданпсти реализације пп шетири ташке кпје су гпре 

наведене, у наставку треба навести сущтинске преднпсти пвпг приступа: 

1. Сущтинске преднпсти (Миленкпвић, 2013): 

а) Тема: бренд – иакп делује кап јпщ щири пквир пд захтевних креативних индустрија, пвп је мпжда и 

најбезбплнији прпстпр за мпгуће щиреое, јер щта је бренд? Бренд је скуп импресија кпји живе у 

главама људи. Реалнп, нищта ппипљивп и егзактнп мерљивп. Упсталпм, све је бренд и свакп пд нас је 

бренд. Држава је бренд. Све кпмуницира и све се рашуна: све щтп кажемп или не кажемп, све щтп 

урадимп или не урадимп, све щтп нам се деси и све щтп нам се не деси. Аппслутнп све кпмуницира и 

дефинище бренд.  

Наципнални бренд 

Наципналнп бренидраое 

 

Брендинраое 

извпз/exoprt 

Дестинација 

Бренидраое места 

Јавна диплпматија 

Пплитишкп бренидраое 

Наципнални идентитет 

Културнп бренидраое 

Визуелни симбпл 

Слпган 

Бренд састпјка 

Кпрппративни бренд 

Кищпбран бренд 

Имич земље 

Репутација земље 

Ппзиципнираое земље 

Кпнкурентска преднпст 

Кпнкурентни идентитет 

Мека мпћ 

Наципнални идентитет 

Нещтп НПВП? 

Лакп за брендираое 

Тещкп за брендираое 
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б) Акција: брендинг – брендинг је прпцес управљаоа брендпм, другим решима тп је прпцес 

управљаоа щта људи мисле п вама.  Према тпме, кп је српски бренд? Сви, али и пни кпје пдредимп, 

а щтп не знаши да пстали кпји нису са нама нису бренд Србије. Кпја је разлика? У приступу и акцији, 

јер кап щтп смп навели бренд није брендираое. Сви јесу бренд, али не баве се сви брендираоем! 

в) Оригиналнпст – бренд кластер би бип једини кластер у земљи кпји би свпје снаге и преднпсти 

усредредип на наципналнп брендираое. Дакле, у кластер би ущли самп пни квалитетни и 

преппзнатљиви „псвещћени” брендпви кпји би крпз удруживаое, дппринпсили пре свега 

сппстевнпм, лпкалнпм и наципналнпм развпју. Псвещћени, јер би тп бип скуп брендпва кпји разумеју 

да радећи на брендираоу свпјих прпизвпда или услуга, свпга града или регије, раде и на 

ребрендираоу целпкупне земље.  

г) Кпнкурентска преднпст – пснпвни приступ (крпз мисију, визију и циљеве) би ищап на тп да 

кластер  пкупља све пне кпји верују да су кпнкурентске преднпсти државе Србије: креативне 

индустрије, индустрија забаве, (пмладински) туризам. Све пнп у щта верујемп или, будимп искрени, 

имамп интерес да изнесемп. 

д) Идеплпгија – крпз струшну анализу пвај приступ је неппхпднп пптврдити и тп би на неки нашин 

била екпертска пправданпст наще „идеплпгије “ и ппсвећенпсти.  

ђ) Патриптизам – никп нам на тпме не мпже замерити, јер имамп пригиналну идеју и приступ, 

дефинисану нищу и врлп патриптску црту, и кап такви верпватнп би временпм имали ппдрщку и 

укљушиваое мнпгих. Разнпрпдне делатнпсти – „дппринпсите земљи свпјим радпм на сппственпм 

бренду и делите са нама идеју да тиме радите и за дпбрпбит државе?”. 

е) Ппдрщка дражаве – у перспективи, на тај нашин сте наметнути кап играши иза кпјих би стала и 

држава јер имамп дпбар пример гпсппдина Чпна Судхира кпји је тп на врлп слишан нашин радип у 

Индији. Са свпјпм агенцијпм је заппшеп рад на ребрендираоу Индије и ппсле две гпдине сппствених 

улагаоа,  Влада Индије га је ангажпвала да на тпме кпнстантнп ради. 

ж) Ппдрщка дијасппре – сигурни смп да би пвакп нещтп ппдржала дијасппра јер пкп 4,5 милипна 

људи ван Србије шине знашајан капацитет.  

з) Остваренп-пшекиванп – акп се пснива кластер креативних индустрија пнда ће свака пд тих грана 

делатнпсти пшекивати да бащ оима рещавамп оихпв специфишан прпблем, а тп је Сизифпв ппсап. 

Када је впдиља идеја, а не кпнкретна спецификација пбавеза кпје свакп пд нас пшекује да им се 

испуни, пнда ми мпжемп да радимп и на тпме, али не кап пбавезујућу делатнпст. Кпнашнп, једини 

прави, мерљив  резултат на кпме требамп да радимп је да на Future brand листи пмпгућимп да се 

Србија ппмери са 108. на нека бпља рангирана  места.  

и) Лпкација – седищте кластера би се налазилп у Сремским Карлпвицима у прелеппм прпстпру пд 

500м2 са двприщтем и малим амфитеатрпм. Пбјащоеое пдабира лпкације једнпг пд инцијатпра је: 

„Пдабрали смп Сремске Карлпвце кпји су у прпщлпсти представљали духпвнп средищте пдакле је 
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ппшеп преппрпд српскпг наципналнпг бића, да у нпвпм времену, са нпвим искущеоима и изазпвима, 

ту, на истпм месту, ппнпвп тп заппшнемп, али са истп такп нпвим идејама и инструментима 

каквп је наципналнп брендираое Србије.” 

2. Пперативне преднпсти (Миленкпвић, 2013):  

а) Брендираое извпзнп кпнкуретне рпбе – пп пснивашима кластера, EXIT, фестивали, пмладински 

туризам и креативне индустрије су извпзнп кпнкурентна рпба Србије. Кап и други кпји прпизвпде 

кпнкретне упптребне предмете, на пример Фиат би требалп да уђе у кластер и да на тај нашин тп буде 

деп друщтвенп-пдгпвпрнпг ппслпваоа.   

б) Брендираое дестинација, пднпснп градпва и места – пвп је идеалан сппј јер се директнп тише 

туризма, и сампг пдредищта кпје треба ппсетити. Кап и приша пкп места и градпва. Акп је некп урадип 

на брендираоу Нпвпг Сада пд оегпвпг настанка дп дана данащоег пнда је тп EXIT фестивал. 

Ппстављајући град на туристишку мапу Еврппе, са свпјим „прпизвпдпм”, фестивал кпнстантнп ради и 

на ребрендираоу Србије. Тп се пднпси и на Гушу, Нищвил фестивал али и на сам будући кластер  

брендираоа Бепграда, југпзападне Србије, Нища, Сремских Карлпваца. Пп Филипу Михаилпвићу, 

такпђе једнпм пд гпстију кпнференције а инаше предавашу из Француске, светски признатпм 

струшоаку за брендираое, самп ппјединашни  брендпви збирнп мпгу да дпнесу и прпмену 

наципналнпг бренда у целини (а насеља, регипни су идеални за тп). 

в) Јавна диплпматија – пвај кпнцепт је нарпшитп разрађен кпд Скандинавских земаља кпје су 

пбушиле свпје амбасадпре, кпнзуле и диплпмате да искпристе сваку прилику, пбраћаое, саппщтеое, 

гпстпваое у прпграму да кажу нещтп лепп п свпјпј земљи.  

г) Наципнални идентитет крпз културнп брендираое – кап щтп се мпже видети на схеми Coulter, 

Price, Feick (2003) идентитет је најтеже меоати, а ппщтп је „култура нашин живпта” пнда је управп 

пвај сегмент друщтва најбпљи да се дп ппзитивних прпмена у тпм сегмент и дпђе. Какп би кластер 

меоап идентитет? За ппшетак самим удруживаоем (кап антиппд „дај Бпже да се Срби слпже”) и тп 

на заједнишкпм ппљу рада зарад бпљитка свих нас. Тп се у Србији није пдавнп десилп. Другп, култура 

је истп бренд, рецимп нека у кластер уђе и Бепградска филхармпнија. „Идеплпгија” гпвпри п тпме да 

укљушиваое креативне индустрије у културнп брендираое дппринпси развпју и саме елитне културе. 

Дпбар пример је сарадоа EXIT-а са Галеријпм Матице српске. Щтп већи брпј туриста у Србији, већа 

щанса да се виде културна блага Србије, већа щанса да се меоа имич Србије (у пшима странаца да се 

прикаже да нисмп „варвари” већ да имамп и бпгату истприју и културнп наслеђе).  

д) Интерес – „Щта ћу ја ту, кпји је мпј интерес? Ни мени држава не да, па щтп би ја опј дап 

нещтп за чабе?” Наиме, пвде се сви актери налазе у иделанпј win-win кпмбинацији у кпме све 

функципнище на принципу ппвратне спреге. Щтп вище гурате напред за заједнишки интерес кластера, 

пднпснп свпје земље,  вище вам се враћа у сппстевнпј реализацији (већ излизанп, али свима дпбрп 
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ппзната Кенедијева фпрмулација: „Не питај щта држава мпже да уради за тебе, већ щта ти 

мпжещ за државу”). Али какп тп ушинити? 

1. Чланице кластера пстварују ппјединашне интересе – на пример струшним аргументима какп је 

кпд нас, а какп је у земљама у регипну, лпбира се кпд државе да буду маои ппрези на 

извпђашким угпвприма. Защтп би држава изащла у сусрет? Затп јер и пна има вищеструку кприст 

(интерес): 

а) Има снажну екипу успещних брендпва кпји раде на брендираоу државе и не мпра да плаћа 

неку агенцију за тп (шак и акп плаћа, пд вищка глава не бпли). 

б) Дпбија бесплатан ПР кпји ће мнпгп јашим каналима кпмуникације да стигне дп јавнпг моеоа. 

Лпгика: јаша ппдрщка кластеру јаша и рад на брендираоу државе (ппени иду и кластеру и влади). 

г) Не мпра увек самп нпвцем да плаћа развпј друщтва/ наципналнпг бренда (на пример, щтп 

Mixer House буде бип бпљи и већи збпг себе сампг, бпље ће се у кпнтексту имича ппзиципнирати 

и Сава мала и Бепград и Србија). Нпвац ту није увек кљушна ствар, јер шланицама кластера знаши 

некада и нещтп другп (радне дпзвпле, ппједини закпни, прпстпр, кпнтакти  и слишнп). 

2. Снажна прпмпција – кап бренд Србије дпбијају бесплатну рекламу на свим прпјектима, 

манифестацијама, кпнференцијама, сајмпвима, сајтпвима, на свему щтп ће кластер радити у 

земљи и инпстранству. Саме би их тп мнпгп вище кпщталп, притпм имич да припадају „елитнпј” 

групи брендпва, нема цену. 

3. Друщтвенп пдгпвпрнп ппслпваое – из искуства Миленкпвића (2003) кпји је радип на тпме за 

Mercator кпји је платип ппла милипна евра за шетири гпдине сппнзприсаоа Плимпијскпг 

кпмитета Србије. Нищта ПКС није оима ппнудип вище негп щтп тп мпже кластер, ппгптпвп щтп су 

били „самп” златни а не и генерални сппнзпр  ПКС-а. 

Схема 14. Balanced Scorecard – кап инструмент за спрпвпђеое стратегије ппдстицаја развпја кластера 

 

Извпр: Scheer & von Zallinge, 2008. 
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6.3. БРЕНДИРАОЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ И ППБПЉЩАОЕ ИМИЧА 

 

Ппщте је ппзната ствар да је тещкп изградити ппзитиван имич и дпспети на врх лествице 

дестинација кпје су пппуларне збпг тпга щтп се на оима пдвија мнпгп квалитетних и услужних 

садржаја. Сваки радник у туризму, сваки мещтанин имап или не имап билп какве везе са туристима 

свпјим ппнащаоем и ппхпђеоем, представља свпјеврснпг амбасадпра свпг места станпваоа, нарпда 

и државе. Није лакп ппседпвати неки прпизвпд или услугу кпја ће вас избрендирати тпликп да ће се 

свакпдневнп п тпме пришати у медијима а гпсти ће дплазити на дестинацију да се сами увере у пвп 

щтп су шули, прпшитали, щтп им је билп пласиранп.  

 

6.3.1. Кпнцепт брендираоа дестинације  

 

Кпнцепт брендираоа је традиципналнп ппвезан са кпрппрацијама и оихпвим прпизвпдима и 

услугама, у билп кпм тржищту, пптрпщаша или business-to-business. Али данас се пвај кпнцепт (ппјам) 

такпђе кпристи за пбликпваое имича неке земље. Шещће негп щтп се мисли, пвај кпнцепт 

представља бпнус за наципналну туристишку прпмптивну кампаоу. Али, пстаје шиоеница да смп 

данас схватили ппјам нације у глпбалнпм селу (планети) и да је ппстпјећи нивп кпнкуренција међу 

нарпдима је дпстигла нивп спфистициранпсти 

(http://www.diplomatictraffic.com/opinions_archives.asp?ID=75). 

Владе су дпбиле задатак да се бпре за екпнпмски и пплитишки развпј свпје земље. 

Наципнални развпј не мпже се ппстићи у изплацији пд међунарпдне заједнице, ппщтп се тржищта и 

стране пплитике такмише у међунарпднпј арени. Кпмплекснпст пвих елемената кап и наципнална 

пплитика, екпнпмија, правп и закпни али и културни амбијент једне нације, сви заједнп дппринпсе 

идентитету једне нације и слике п опј. 

У тпм смислу, сваки нарпд је већ бренд пп себи: пн већ ппстпји у умпвима других кап ентитет 

са ппзитивним и негативним пспбинама. На пснпву пвих ппажаоа, други нарпди и ппјединци ће 

ступити у интеракцију са тим нарпдпм (нацијпм), и такп ће или дппринети оенпм развпју или 

пптпунп супрптнп пметаће га. 

Пвп ппкреће питаое за билп кпји нарпд кпји жели да ппдигне свпј статус и ппзитивни прпфил 

п себи у свету или да ппбпљща и ппвећа кљушне фактпре у развпју: тргпвину, инвестиције и туризам. 

Какп да управљам свпјим брендпм и такмишим се на свим нивпима ефикасније негп дп сада? За 

већину нарпда пвп је питаое кпје се везује за меначмент брендираоа (brand management). За друге 

пак, кап щтп су земље кпје су прпщле крпз велику пплитишку и екпнпмску трансфпрмацију, пвп је 

питаое је ребрендираоа (редефинисаоа). 

http://www.diplomatictraffic.com/opinions_archives.asp?ID=75
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У перипду ппсле сукпба на Балкану 90-их гпдина, ратпм разпрена Хрватска је пставила вепма 

негативан међунарпдни имич за цеп регипн (ппсебнп БиХ) и тп се пднпсилп на Србију, Хрватску и БиХ 

ппдједнакп. Страни ппсетипци су се плащили да путују у пве крајеве, инвеститпри нису желели да 

свпј нпвац улпже шак ни у земље у пкружеоу. Дп 2005. и 2006. гпдине на међунарпдним сајмпвима 

туризма једнп пд важних питаоа је билп: акп птпутујемп на Балкан хпће ли нас некп тамп убити, 

заклати, ппљашкати, дп кпје мере није безбеднп бправити на тим дестинацијама. 

Међутим, влада је пдлушила да ппкущава да исправи ситуацију директнп такп щтп ће 

директнп играти игру ка критишарима, такп щтп ће им се супрптставити. Пдабрана стратегија, кпја је и 

даље на снази данас, била је да се сектпр туризма прпмпвище дпста агресивнп. Тп се исплатилп на 

вище нашина. Првп Хрватска је ппстала земља виђена сада другим пшима: земља са лепим плажама и 

атрактивним градпвима кап идеалнп местп за пдмпр. Другп, на пснпву пвпг атрактивнпг имича, 

инвеститпри и туристи дпнели су прекп пптребне прихпде за привреду. За краткп време, Хрватска је 

успела да ппбегне пд свпг негативнпг имича и брендирала је саму себе кап атрактивнп местп за 

ппсету, пдмпр али и ппслпваое (Cromwell,  Kyriacou, 2013). 

 

6.3.2. Улпга пмадинскпг сајма и кластера креативне индустрије у 
брендираоу Србије и ппбпљщаоу дпсадащоег имича 

 

Припритетни туристишки прпизвпди Града Нпвпг Сада за перипд 2011-2013. гпдине шине: 

кратак градски пдмпр, дпгађаји, манифестације и фестивали, ппслпвни и кпнгресни туризам. 

Акципни план даје предлпге и смернице кљушним субјектима града, крпз кпнкретне предлпге, какп 

би се мптивисали и ппмпгап оихпв рад у друщтвенп-екпнпмскпм развпју Града из сегмента туризма. 

Један пд следећих кпрака је израда пперативних планпва за реализацију ппјединих делпва Акципнпг 

плана уз кпнкурисаое за средства кпја су на распплагаоу у разлишитим дпмаћим и инпстраним 

фпндпвима (Група аутпра, 2011). 

Анализпм примера из праксе Нпви Сад мпжемп ппредити са дестинацијама пппут Салцбурга, 

Линца, Братиславе или Пасауа, а према следећим критеријумима:  

• Eврппски градпви кпји се налазе на реци и 

• Развијене градске туристишке дестинације са ппсебним фпкуспм на културу и прганизацију 

фестивала (Група аутпра, 2011). 

Неки пд кљушних фактпра успещних дестинација су:  

• Јасна визија развпја туризма;  

• Дпбра кппрдинација пружапца услуга у туризму и другим делатнпстима;  

• Дефинисан развпј туристишкпг прпизвпда и услуга; 

• Задпвпљеое тржищта тражое; 

• Перманентна сарадоа са лпкалним станпвнищтвпм кап прпмптерпм дестинације и 
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• Евалуација ефеката туризма на екпнпмију града.  

Пснпвни циљ кпјем се тежи да би се дпщлп дп кпнкурентнпг и преппзнатљивпг 

дестинацијскпг прпизвпда јесте прпмена ппслпвнп-развпјне филпзпфије предузећа кпји директнп и 

индиректнп ппслују у туризму и увпђеое кпнтинуиране, целпживптне едукације заппслених и 

пптенцијалних пружапца туристишких прпизвпда и услуга. У тпм смислу, пптребнп је увести нпве и 

инпвативне стандарде ппслпвнпг ппнащаоа кпји ће ппдржавати разне пблике партнерстава: јавнп-

приватнпг, приватнп-приватнпг или јавнп-јавнпг партнерства, а кпји ће ствприти друщтвенп-

пплитишку климу ппгпдну за ппдстицаое развпјних иницијатива (Група аутпра, 2011). 

Пптребнп је у пдређеним временским интервалима псмищљавати међуспбнп 

кпмплементарне и тржищнп атрактивне прпизвпде градскпг туризма (где спадају на првпм месту 

дпгађаји), а кпји ће дугпрпшнп унапредити кпнкурентнпст града на свим туристишким тржищтима. 

Ппсебнп се треба усмерити на защтиту културне – ппкретне и неппкретне бащтине и прирпдних 

ресурса и атрактивнпсти, затим пдрживи привредни и спцијални развпј, те ппдстицаое креативних 

предузетнишких идеја (креативних индустрија) какп би се ппстиглп задпвпљствп туриста, али и дпбар 

екпнпмски и спцијалнп-културплпщки ефекат а свакакп и унапредип квалитет живпта и живптни 

стандард лпкалнпг станпвнищтва. 

Пшекивани резултати ппсле успещнп реализпванпг дпгађаја су: ппвећаое кпнкурентнпсти 

туристишке привреде, ппвећаое девизнпг прилива пд туризма, раст дпмаћег и инпстранпг 

туристишкпг прпмета и брпја нпћеоа а самим тим  и раст заппсленпсти у услужним делатнпстима и 

туризму и угпститељству (рестпратерству и хптелијерству). 

 

6.4. ЛПБИРАОЕ 

 

У извеснпј мери ппстпје предрасуде п пвпм нашину, тп јест техници да се ппстигне жељени 

циљ, међутим данас је тп ппстала пракса не самп у пплитишким кругпвима већ и у свакпдневнпм 

бизнису и кпмуникацији. Мпрате да имате ппсредника кп ће вас заступати кпд пних кпје не мпжете 

да сретнете, да лишнп са оима разгпварате, да их убедите да је тп щтп ви радите бащ пнп щтп је 

пптребнп и щтп је најбпље. Затп ћете се пбратити пнима кпји тп знају, кпји тп мпгу, кпји имају 

приступ, канале кпмуникације, шија реш има тежину и важнпст, шија реш и убеђиваое мпгу да дпведу 

дп ппзитивнпг исхпда на крају прпцеса.  
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6.4.1. Лпбираое – кап предуслпв за ппшетак планираоа и прганизације 

дпгађаја  
 

Ппјам лпбираое впди ппреклп пд енглески реши „lobby” кпја пзнашава предспбље, хпдник, 

предвпрје парламента или неке скупщтине. У кплпквијалнпм знашеоу знаши „девпјка за све” – у 

ппслпвнпм и пплитишкпм живпту Америке: шпвек кпји ппзнаје свакпга, нарпшитп пне кпји у 

ппслпвнпм и пплитишкпм живпту нещтп знаше, а без кпјих се, кап ппсредника, не мпже нищта 

важније сврщити (Вујаклија, 1986). У британскпм парламенту хпдник у кпјем су се за време пауза 

заступници дпгпварали, прегпварали и размеоивали инфпрмације. Пдатле и прганизација кпја се 

бави лпбираоем (загпвараоем пплитишких и других циљева). У британскпм и америшкпм систему тп 

је регистрпвана прганизација кпја ушествује у закпнпдавнпм прпцесу заступајући ппсебне интересе 

индустрије и других актера (Анђелкпвић & Ивкпв-Чигурски, 2010; Група аутпра, 2006).  

Ппстављаое јасних правила за лпбираое представља важан кпрак у јашаоу транспарентнпсти 

и правнпг пквира за бпрбу прптив кпрупције. Стпга усппстављаое  закпнскпг пквира за лпбираое 

представља важан деп мпдернпг демпкратскпг друщтва. Закпнпм регулисанп лпбираое ппвећава 

транспарентнпст у јавнпм сектпру и уређује пднпсе између разлишитих интересних група, лпбиста, 

нпсипца јавних функција и пплитишара щтп свеукупнп дппринпси бпљем функципнисаоу државне 

управе. 

Закпни кпји регулищу лпбираое пдређују кп мпже да буде лпбиста и нашине оегпвпг 

делпваоа на службену пплитику. У мнпгим слушајевима, лпбисти су утицајан и важан шинилац  

прпцеса креираоа пплитике. Представљајући разлишите интересне групе лпбисти ппмажу влади да 

преппзна најважније пптребе друщтва. Ппвећаваоем транспарентнпсти у јавнпм сектпру држава се 

щтити пд негативних ппследица кпје би лпбираое мпглп да  прпузрпкује. Искуства других земаља 

указују да је пптребан пдређени временски перипд какп би закпн заживеп у пракси. Друщтвп лпбиста 

Србије је пснпванп 2009. у Бепграду и активнп ради на регулисаоу лпбистишке активнпсти у 

Републици Србији (Нарпдна скупщтина Србије, 2011). 

Лпбисти у туризму су врлп виспкп ппзиципнирани и имају кпнтакте са парламентарцима и 

шланпвима владе неке земље. Истп такп, пни утишу на: 

1) Дпнпщеое закпнских мера кпје се тишу туризма, 

2) Мпгу да утишу индиректнп прекп шланпва кпмисија на тп да ли ће неки прпјекти бити пдпбрени,  

3) Мпгу да утишу да Сектпр за туризам при Министарству финансија, тп јест државнпг секретара и 

оегпве ппмпћнике и саветнике,  

4) Мпгу да утишу на пптенцијалне инвеститпре, градпнашелнике, нашелнике градских управа, 

експерте, прпфеспре и друге. Мпгу да ппмпгну да се нещтп уради брже и да се искпристе све 

„рупе у закпну” али пвпга пута ради бпљитка и прпсперитета. Пни свакакп имају задатак да 
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нагласе нещтп щтп мпжда не би билп примећенп, на акутни прпблем, да скрену пажоу и да 

истакну да пбраћаоем пажое и стављаоа у фпкус некпг дещаваоа, детаља мпгу да се у 

краткпрпшнпм перипду пстваре знашајни резултати.  

Лпбираое у Србији неће вище бити тајна делатнпст кпја се дещава иза затвпрених врата и 

далекп пд пшију јавнпсти, већ занимаое кпјим ће се бавити лиценцирани прпфесипналци. Израђен је 

предлпг Закпна п лпбираоу јула 2009. гпдине такп да ће накпн оегпвпг усвајаоа лпбираое ппстати 

делатнпст кап и свака друга. Пп пвпм Закпну биће уппстављен Регистар прпфесипналних лпбиста, 

пдређују се правила кпнтрпле над прпцеспм лпбираоа и предвиђају се казне за делпваое супрптнп 

пдредбама закпна. У пвпм предлпгу се каже да лпбираое представља пствариваое утицаја 

заинтереспване стране или страна на ушеснике у закпнпдавнпј и судскпј власти, са циљем да дпнети 

прппис буде у кприст заинтереспване стране или у крајоем слушају да дпнети прппис најмаое щтети 

оеним интересима. Утицај мпра бити пбразлпжен, истинит, кпристан и сврсисхпдан, а да при тпм 

оегпвпм применпм не настану неппвпљни дпгађаји на друге ушеснике у прпцесу. Лпбираое пбухвата 

све делатнпсти кпјима се врщи утицај на пргане јавне власти у прпцесу пдлушиваоа. Циљ пвпг закпна 

је да нарпшитп пбезбеди јавнпст и транспарентнпст прпцеса лпбираоа, кпнтрплу ппступка лпбираоа 

пред закпнпдавним и изврщним прганпм и спреши лпбистишку делатнпст супрптну пдредбама пвпг 

закпна (радна верзија нацрта Закпна п лпбираоу).  

Даље се у пвпм нацрту каже какп је лпбиста физишкп или правнп лице, а лпбираое кап 

делатнпст има за циљ пствариваое утицаја на прпцес дпнпщеоа пдлуке пред прганима јавне власти. 

За бављеое пвим ппслпм биће неппхпдна лиценца – писани дпкумент издат пд стране Кпмпре 

лпбиста. Закпн даље прпписује кп све мпже да се бави лпбираоем и пнп щтп је важније кп не сме да 

се бави пвим ппслпм а тп су: фунцкипнери, шланпви бучетске агенције, шланпви управних и 

надзпрних пдбпра пних привредних субјеката у кпјима држава има удеп у власнишким правима – 

једнпм решју не смеју се бавити пна лица кпја би лпбираоем дплазилa у сукпб интереса. Лпбистишка 

делатнпст дпступна је јавнпсти у складу са Закпнпм п лпбираоу, али су ипак ппједине инфпрмације у 

вези са пвпм делатнпщћу ппверљиве (према Закпну п ппверљивпсти ппдатака) а у циљу защтите 

приватнпсти клијента (према Закпну п защтити ппдатака п лишнпсти) не изнпсе се на увид 

јавнпсти иакп ппстпји тумашеое и ппстпјаое Закпна п дпступнпсти инфпрмација.    

Дп усвајаоа пвпг Закпна лпбираоем се и даље баве утицајни људи у Србији кпји су аматери 

самп пп пбразпваоу – нису и не мпгу бити за сада лиценцирани, али већинпм припадају реду 

бизнисмена и финансијски мпћних људи или врхунских интелектуалаца. 

Када је туризам у питаоу ппд лпбираоем се мпже сматрати скпрп сва кпмуникација кпју 

пствари заппслени у туризму најпре са пптенцијалним клијентпм ппщтп на тај нашин пн 

прпверава свпје лпбистишке сппспбнпсти – наиме акп је дпбар „лпбиста” пн ће пптенцијалнпг 

клијента претвприти у правпг и успеће да оегпвп слпбпднп време и нпвац узме, а да му за тп 
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пружи пдређене услуге и прпизвпде. Тај кпнтакт и презентација невидљивих услуга клијенту 

представља истп такп једну врсту лпбираоа пбзирпм да су за тп пптебне вещтине. Мнпги се слажу са 

аналпгијпм да су некада битније вещтине и кпмпетенције, а не знаое. Пва мисап је заправп једна пд 

дефиниција дпбрпг лпбираоа. Знаое мпра да се унапређује и да се сталнп ради на оему а пнај кпји 

ппседује пасивнп знаое у мпру науке ће се врлп брзп изгубити. Вещтине и кпмпетенције се уше и 

оихпвпм сталнпм применпм и радпм на истим дплази се дп резултата – када су у питаоу прегпвпри, 

када се ради лпбираое или када се једнпставнп ппкущава пставити дпбар утисак (Мпдификпванп 

према Анђелкпвић & Ивкпв-Чигурски, 2010). 

Кпмпетенције (су у превпду надлежнпсти, мерпдавнпсти, знаоа, сппспбнпсти или 

струшнпсти), вещтине (су сппспбнпсти, нашин на кпји се раде пдређене ствари или нашин на кпји се 

гпвпри) и лпбираое су сущтински важни за развпј туризма и свих оегпвих сегмената.  Вепма важна 

вещтина лпбиста и заппслених у туризму и угпститељству јесте ретприка. Спада у једну пд седам 

антишких слпбпдних древних вещтина и пзнашава нашин на кпји се впди кпмуникација и нашин на кпји 

се пренпсе инфпрмације. Ретприка се, нажалпст, на факултетима у Србији не изушава, или се 

недпвпљнп изушава а сущтински је важна за пне кпји желе да се баве прганизацијпм дпгађаја, 

фестивала и манифестација. Важна је и за лпбисте јер пни мпрају знати какп да ташнп кажу пнп щтп 

мисле и да са малп реши кажу пунп. Лпбираое се у Србији шестп сматралп митпм и кпрупцијпм, али 

меначментски угпвпри и награде за дпбрп урађен ппсап јесу нашини да се некп стимулище или 

награди за дпбрп пдрађен ппсап. Наградити, знаши ппщтпвати нешији рад и заслуге за пдређене 

урађене ствари. 

Лпбираое у туризму, мпже да ппслужи и да се пдређене дестинације дпведу на сам врх 

туристишких интереспваоа и развпја, мпже да се улпжи знашајан капитал уз принципе пдрживпг 

туризма, мпже да прпмпвище неку нпву идеју у туризму и слишнп. Када су у питаоу интереси у 

туризму, пни би требалп да се граде на наципналнпм нивпу и да влада има лпбисте кпји би при 

међунарпдним прганизацијама и аспцијацијама кап щтп су: UNESCO, UNWTO, ICOM, ICOMOS, IFEA, 

ICCA и такп даље, представили неппхпднпст рещаваоа мнпгих нагпмиланих прпблема, кап щтп су 

рецимп ппзиципнираое и прпмпвисаое великих дпгађаја у Србији и ппдизаое степена оихпве 

прганизације и ппслпваоа на један међунарпдни нивп.   

 

6.4.2. Стратещкп планираое лпкалнпг развпја/ лпкалних дпгађаја 

 

Кпнцепт интегралнпг лпкалнпг развпја кприщћеоем партиципативних техника је тпкпм 

гпдина стекап пппуларнпст кап рещеое за шестп сппрадишан и неплански раст и развпј градпва и 

регипна, али у щирем кпнтексту и свих делатнпсти и прпизвпда и услуга кпје се нуде. Традиципнални, 

сектпрски приступ је ппстап неделптвпран услед слпженпсти питаоа развпја, ппмака ка 
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децентрализацији (јер је бип дпста инструисан и пплитизпван али и кпрумпиран), неппвезанпсти 

управних надлежнпсти са екпнпмскпм и екплпщкпм теритпријалнпщћу, и структуре управљаоа на 

вищем нивпу кпја утише на дпнпщеое пдлука п инвестицијама и расппдели ресурса (Рамирез, 

Кебеде, 2010).  

Какп је кпнтекстуализација развпја лпкалне заједнице кап и сам прпцес стратещкпг 

планираоа нелинеаран, пптребнп је врлп пажљивп планирати све сегменте развпја а самим тим и 

културне и друщтвене фенпмене и прпцесе у кпје се мпгу уврстити и дпгађаји (фестивали). Укпликп 

сви релевантни стејкхплдери не ушествују равнпправнп у прпцесу креираоа прпграма стратещкпг 

планираоа нищта се неће десити, пднпснп прпграми и планпви неће бити реализпвани. Пвп ћемп 

илустрпвати на примеру Стратегије привреднпг развпја Града Нпвпг Сада из 2009. гпдине. 

Пвп је списак испрпјектпваних прпграма развпја и пптенцијалних прпјеката на ппщтинскпм 

нивпу Нпвпг Сада у кпјима је наведен прганизатпр музишкпг фестивала ЕXIT а да претхпднп није п 

тпме пбавещтен нити ппстпји билп какав дпказ да је пристап да ушествује у предлпженим 

кпнзпрцијумима разпја. ЕXIT Фпндација је наведена у следећим категпријама:  

 Прганизпваое едукације станпвнпщтва кпје  распплаже приватним смещтајем; 

 Пбука и лиценцираое специјализпваних туристишких впдиша; 

 Прикљушеое туриста кпји у Град стижу брпдпвима, на туристишку ппнуду града;  

 Развпј пптребне туристишке инфраструктуре у сампј марини; 

 Израда апликације за мпбилне телефпне п туристишкпј ппнуди Нпвпг Сада; 

 Израда туристишке карте града; 

 Прпмпција туристишких лпкација у Нпвпм Саду и 

 Унапређиваое Туристишке прганизације Нпвпг Сада (Стратегија привреднпг развпја Града Нпвпг 

Сада, 2009).  

Прганизација EXIT је на мнпгим пд ппменутих прпјеката наведена кап нпсилац или партнeр на 

прпјекту ппред ТПНС-а. Иакп је пвакав „oпскурaн” дпкумент ищап на јавну расправу никп пд 

надлежних у лпкалнпј власти или ппменутих институција није нашинип исправку – јер нису ни били 

пбавещтени п раднпј или финалнпј верзији. Дпкумент је врлп брзп ппсле сампг писаоа усвпјен на 

једнпј пд градских скупщтина и кап такав ппстап једна врста „замајца” међу стратещким и планским 

дпкументима кпји треба да ппдстакну инвеститпре и друге стејкхплдере да улажу у Нпви Сад.  

А саму шиоеницу да је прганизација EXIT преппзната самп у дпмену туризма и тп у 

сегментима кпји скпрп да немају везе са ппљем делпваоа пве прганизације, аутпр на пвпм месту не 

би даље кпментарисап. Аутпр је бип шлан једнпг пд тимпва у заврщнпј фази писаоа и предлагаоа 

прпјеката (где је уврщтенп пет прпјеката ПМФ-а у Нпвпм Саду) и лишним искуствпм мпже да пптврди 

да у писаоу пваквпг важнпг дпкумента није билп јаснпг кпнцепта и визије и да сви стејкхплдери нису 

били пбавещтени п писаоу пвпг дпкумента – а п фестивалима и дпгађајима кап једним пд 
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најкпнкретнијих прпизвпда Града Нпвпг Сада гптпвп да није билп ни реши. Највећи прпблем пваквих 

стратегија јесте, щтп се пне не спрпвпде у делп јер не ппстпји кпнсензус између стејкхплдера и не зна 

се щта је крајои резултат и исхпд а ни јасна визија. Да би се пд визије прекп акције дпщлп дп дела и 

резултата пптребнп је прилагпдити и упптребити најадекватније инструменте за спрпвпђеое.  

 

6.4.3. Развпјне агенције – најадекватнији инструмент за спрпвпђеое реши у 
делп 

 

Данас је упбишајенп да свака земља, регипн (група регипна) или шак ппщтина, имају свпје 

развпјне агенције, кпје су ппдељене према теритпријалнпм принципу на регипналне и лпкалне 

(ппщтинске) развпјне агенције. Какп су пне биле вепма пплитизпване у претхпднпм перипду јер су 

оихпви меначери шланпви пплитишких партија, мнпге пд оих нису биле у кппперацији и нису имале 

јасну визију. Према Рамирез и Кебедеу, (2010) ппдсетимп да се регипналне и лпкалне агенције 

пснивају да би кппрдинисале и усклађивале низ разлишитих актера (стејкхплдера), оихпве улпге и 

инструменте за спрпвпђеое на пдређенпј теритприји. Пне су пснпване да би исправиле прппусте 

у управљаоу и кппрдинацији са кпјима се заједница, градпви и регипни шестп супшавају услед 

ппстпјаоа структура управљаоа на вище нивпа, снажних глпбалних сила екпнпмскпг развпја и 

слпжених фпрмалних и нефпрмалних институција кпје пбликују јединствени друщтвенп-

екпнпмскп-пплитишкп-културни кпнтекст једнпг краја, теритприје.  

Да бисмп пвп илустрпвали ппменућемп фестивал у Гуши и ппщтину Лушани. Акп узмемп у 

пбзир шиљенице да је ппщтина Лушани неуппредивп слабија, сирпмащнија, неприступашнија, 

забашенија, неразвијенија пд ппщтине Нпви Сад, и акп кпнстатујемп да пбе имају стратещке 

дпкументе пппут прпстпрнпг плана, плана ппсебних намена, стратегија привреднпг развпја и слишнп, 

самп летимишнпм анализпм већ ћемп упшити да драгашевски крај ипак вище преппзнаје свпј вепма 

знашајан дестинацијски прпизвпд негп Нпви Сад, а тп је Сабпр трубаша у Гуши.  

Иакп пба дпкумента нису рађена уз кпнсултације са привредницима – приватним субјектима, 

академијпм – универзитетима и наушним институтима, независним кпнсултантима – кпји нису 

симпатизери или шланпви пплитишких партија, страним експертима и слишнп, па им се у тпм смислу 

не мпже замерити на неструктуиранпсти, недпврщенпсти и ппјединим нејаснпћама, не мпжемп се 

птргнути утиску да је нпвпсадски стратещки дпкумент привреднпг развпја лпщије написан и 

замищљен. У оему се не види јаснп кп је нпсилац (замајац) развпја, щта су припритети, да ли су 

реалнп дефинисани и ппстављени и слишнп а п фестивалима, ппслпвним дпгађајима и 

манифестацијама гптпв да нема реши а генерищу велике прихпде и прпмет туриста.  
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6.4.4. Маркетинг теритприје и места – дпгађај кап јак инструмент 
прпмпције и развпја 

 

Са станпвищта кпмуникације и прпмпције, сваки се град/ ппщтина/ теритприја/ држава ппажа 

крпз специфишан имич (слику п оему) заснпван на истпријским, друщтвеним, екпнпмским, 

инфраструктурним, пплитишким и културним карактеристикама. Бренд (марка, пбележје) пмпгућава 

да теритприја буде идентификпвана у складу са оеним дпбрп дефинисаним имичпм.  

Маркетинг теритприје/ места је скуп мера предузетих у циљу развпја теритприје (регипна, 

града и слишнп) кпје путем планираних кпмуникацијских иницијатива интегрище активнпсти 

усмерене ка ппбпљщаоу и кприщћеоу оених кљушних квалитета. Сврха пвпг кпнцепта је да 

пптенцијалним кприсницима пружи увид у мпгућнпсти кпје теритприја нуди, да привуше кприснике и 

да их задржи на циљанпм месту. Пна дппринпси ппвећаоу кпнкурентнпсти теритприје тиме щтп 

ствара и прибавља шинипце релевантне за прпцес развпја (Дељи Есппсти, 2010). А мпжемп дпдати да 

дппринпси ппбпљщаоу имича териртприје и кпнстантне прпмпције.  

Када данас кажете Нпви Сад несумљивп је да ће щирпм Еврппе и щире једна пд првих 

аспцијација бити EXIT фестивал или акп кажете труба или Драгашевп да ће скпрп сви ппмислити на 

Сабпр трубаша у Гуши.   

Тражоа једне теритприје пдређена је кплишинпм и врстпм ресурса дпступних на унутращоем 

и међунарпднпм тржищту кпји се мпгу искпристити за ппвећаое кпмпетитивнпсти сппствених 

кпмпанија, истраживашких центара, туристишких атракција, станпвника, пбушених радника и слишнп.  

Туристишки прпивпд је самп један сегмент ппнуде неке теритприје (града, ппщтине), кпју шине 

и друге мпгућнпсти, рецимп, инфраструктурне преднпсти, ппслпвнп пкружеое, индустријска зпна и 

разне ппнуде и услуге кап и сервиси у пбласти кпмуналнпг уређеоа, станпваоа и туризма.  

На једнпј теритприји ппстпји мнпщтвп лпкалних актера, стејкхплдера – заинтереспваних 

страна и група кпје имају разлишите интересе. Кап пример се мпгу навести: прганизације фестивала, 

туристишке агенције и прганизације, привредне кпмпре, удружеоа предузетника, центри за 

истраживаое и развпј, универзитети и мнпги други. Фпрмулисаое стратещке визије развпја једне 

теритприје пмпгућава лпкалним властима да ускладе разлишита гледищта између заинтереспваних 

страна и грађана и да на најбпљи нашин усмеравају перспективу лпкалнпг развпја (Gold & Ward, 

1994), а тп се у слушају Нпвпг Сада итекакп пднпси на дпгађаје и фестивале.  

Функција теритпријалнпг маркетинга је да истакне привлашнпсти лпкалне ппнуде и да 

идентификује упптребљиве стратегије, ппруке, ресурсе и инструменте. Други важан кпнцепт кпји 

ваља имати у виду је ппзиципнираое, имич и бренд теритприје (Walsh, 1989).  

Рецимп ппзиципнираое теритприје се састпји пд истицаоа карактеристика теритприје на 

пснпву кпјих пптенцијални кприсници мпгу да је преппзнају међу другим, кпнкурентским 
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теритпријама, щтп је вепма важнп за туризам. Ту разумемп ппступак кпјима утишемп на тп какп ће 

ппнуда теритприје (мисли се и на туристишку или рецимп фестивалску са свим јаким странама и 

преднпстима) бити запажена на тржищту, какп ће је видети директни кприсници, јавнпст и медији. 

Пнп пмпгућава креатприма пплитика да усмеравају кпмуникаципне активнпсти у јаснпм правцу и да 

развију усклађену стратегију кпмуникације, имајући у виду и на уму захтеве (пптребе, тражоу) 

теритприје. 

Фестивали Гуша и EXIT нам управп дају јасну слику кпликп су за ппследоих петнаест гпдина 

успели да реппзиципнирају Србију на светскпј туристишкпј и привреднпј мапи пд земље кпја је била 

представљена кап „казамат лудака, силечија и убица” дп земље „паметних, инпвативних и 

пбразпваних људи” кпји виде будућнпст и желе са је псете.  

Важни елементи дпбре стратегије маркетинга теритприје су: 

1. Пажљивп вреднпваое пптенцијала теритприје (у пвпм слушају фестивала EXIT-a и Гуше) у циљу 

спрпвпђеоа стратегије путем партиципативнпг прпцеса у кпме ушествују лпкални стејкхплдери – 

прганизатпри дпгађаја и фестивала и грађани. Щтп се тише грађанства пнп је присутнп али други 

стејкхплдери би требалп вище да се ангажују да искпристе брендпве и имич кпје су ппменути 

фестивали ствприли и изградили на светскпм нивпу.  

2. Ппвезати активнпсти маркетинга теритприје и ппстпјеће инструменте стратещкпг 

планираоа да би се ускладили и усагласили заједнишки циљеви и ппдржалп оихпвп 

пствариваое крпз маркетинг прпјеката релевантних за лпкалну трансфпрмацију. Сам назив 

фестивала је јак инструмент и самим тим щтп су фестивали ппсећени пд стране пмладине све щтп 

се у граду дещава треба тпкпм шитаве гпдине да нпси такaв епитет и да буде кпнципиранп такп да 

привуше младе, успещне и жељне дпказиваоа. 

3. Изабрати најбпљу стратегију, базирану на кпмпаративним преднпстима теритприје, на 

пснпву пдабраних параметара и праваца развпја, да би се привукли најбпљи инвеститпри за дату 

лпкацију. EXIT фестивал рецимп мпже бити ппвпд да се привуку инвеститпри кпји би бправећи на 

фестивалу упшили да треба вище улагати: 

а) У Петрпварадинску тврђаву;  

б) Ппдграђе у Старпм Мајуру у Петрпварадину;  

ц) У наутику и наутишке садржаје на Дунаву;  

д) У музишку индустрију Нпвпг Сада кпји је надалекп ппзнат пп мнпгим ппзнатим музишарима и 

бендпвима – јпщ пд 70-их гпдина прпщлпг века.  

Гуша ппет мпже да буде местп за птвараое академије трубе, или некпг наушнпг центра где би 

се изушавап пвај фенпмен тпкпм шитаве гпдине (са акцентпм на етнпмузикплпгију и нпве правце у 

музици у кпјима је заступљена труба и други дувашки инструменти). 
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4. Бити птвпрен према мрежама – тп мпгу бити аспцијације, кластери и  другп – на наципналнпм 

и лпкалнпм нивпу у циљу прпмпвисаоа партнерства са суседним теритпријама, када је критишна 

маса кприсна за ппстизаое веће видљивпсти у међунарпднпј привреди. Пвде је ппсебнп 

интересантнп ппменути Кластер креативних индустрија и пмладинскпг туризма кпји треба да 

генерище све стејкхплдере из пбласти Западнпг Балкана кпји се баве музикпм, прганизацијпм 

фестивала, туризмпм, нпћним живптпм и  прпвпдпм, сппртпм, пмладинским туризмпм а у пквиру 

Пмладинскпг сајма (Youth Fair), са мисијпм да се млади у регипну ппвезују и да се разбијају 

вещташки ствпрене предрасуде и стерептипије кпд генерација кпје нису дпживеле ппследои 

грађански рат на Балкану али ипак имају дпзу антагпнизма и презира једни према другима. 

5. Утврдити и прганизпвати референтну ташку у пднпсу на кпју ће се прпмпвисати 

теритприја, управљати маркетинг планпм и плакщати будуће инвестираое, имајући у 

виду да лпкална Агенција за прпмпвисаое инвестиција мпже бити институципнални квалитет за 

ппдрщку лпкалне трансфпрмације теритприје. Пба фестивала мпгу бити кпнцептуалне 

референтне ташке кпје мпгу привући пдређене стејкхплдере кап щтп су: међунарпдни нпвинари, 

критишари, путпписци, гепппетишари, прпфеспри, пплитишари, музишари и други уметници, 

пспбе из јавнпг живпта и други.  
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7. ДПГАЂАЈИ (ФЕСТИВАЛИ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ) У СРБИЈИ – 
ДАНАЩОЕ СТАОЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВПЈА 

 

У пвпм ппглављу биће дат преглед данащоег стаоа туристишких и других дпгађаја, фестивала и 

манифестација. Кпликп их има? Да ли ппстпји неки стратещки и плански кпнцепт оихпвпг даљег развпја и 

кпликп су пне знашајне да туристишку привреду Србије и Града Нпвпг Сада? Кпје тп пскудне привредне и 

екпнпмске ппказатеље имамп кап аргумент тврдои да су фестивали и манифестације ппкреташи привреднпг и 

другпг развпја, ппсебнп сирпмащних крајева и регипна? 

 

7.1. Неке пд специфишнпсти туристишких кретаоа и предвиђаоа везана за развпј 
туризма у будућнпсти 

 

Светску привреду данас карактерищу радикалне прпмене. Гепграфске и културне дистанце се 

смаоују напреткпм у дпмену науке и технплпгије, све вище дпминира међунарпдна пријентација. 

Глпбализација, кпја је пбухватила и сектпр туризма, ппдразумева рущеое баријера и граница 

наципналних туристишких тржищта. Највећа ппследица глпбализације јесте ппвећаое нивпа 

међунарпдне кпнкуренције. Кпнкуренција је све јаша и већа и није лакп избприти се на тржищту. 

Кпмпаније и прганизатпри дпгађаја псмищљавају нпве ппслпвне и маркетинщке кпнцепте какп да 

привуку щтп већи брпј ппсетилаца и туриста.  

Туризам кап једна пд најразвијенијих прпвредних грана, са прекп 234 милипна заппслених и 

брутп прпдајпм кпја се креће пкп 2 трилипна дплара. Туризам ће и даље бити главни растући 

привредни сектпр уз реалне стппе ппраста и дп 5%. Ташније, пна представља 5,5% светскпг брутп 

прихпда. Дп 2015. гпдине предвиђа се ппвећаое радних места на 269,6 милипна у щирпј екпнпмији 

генерисанпј туризмпм. Дп 2015. државна издвајаоа за туризам и путпваоа требалп би да се ппвећају 

на 41.368.000 милијарди дплара или 4,1% укупних државних трпщкпва (Маспн, 2008). У ппследоих 

двадесет гпдина Еврппа и даље у ппређеоу са другим кпнтинентима на светскпм тржищту има 

највећи удеп међунарпдних прихпда пд туризма (шак пкп 50%) (Гајић, 2009).  

Маспвни туристишки ппкрети, у кпјима станпвнищтвп ппкущава усппставити пблик управљаоа 

кпји се не заснива на ушествпваоу, утише на туризам. Ппследица тпга је да ће станпвници туристишких 

дестинација све вище захтевати и да туризам ппнајвище служи оихпвим интересима, на нашин да 

кприст кпју дпнпси буде већа пд трпщкпва кпје ствара (Ункпвић, Зешевић, 2007).  
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7.2. Статистика гпдищоег брпја дпгађаја у Србији према евиденцији из базе 
ппдатака туристишких прганизација (ТПС-а, ТПВ-а и ТПНС-а) 

 

Туристишке прганизације представљају важне стејкхплдере прганизатприма дпгађаја и 

фестивала, јер се путем оихпвих канала прпмпције (кап щтп су разне публикације и брпщуре, Веб 

странице, прпфили на друщтвеним мрежама, наступи на дпмаћим или страним туристишким и 

ппслпвним сајмпвима и берзама и слишнп), бесплатнп прпмпвище дпгађај, тп јест фестивал са свим 

прппратним услужним кпмппнентама и прпизвпдима. 

У Републици Србији према ппдацима из „Календара приредби” за 2013. гпдину Туристишке 

прганизације Србије, прпмпвище се вище пд 800 дпгађаја (фестивала, манифестација, сајмпва, берзи, 

приредби, такмишеоа и слишнп). У АП Впјвпдини према ппдацима Туристишке прганизације 

Впјвпдине у „Календару манифестација” из 2013. прпмпвище се вище пд 1.100 дпгађаја. Наиме, 

иакп се пви ппдаци, а ппсебнп у електрпнскпј верзији на Интернету ппвременп ажурирају (дплази дп 

извесних прпмена, али статистишки занемарљивих пппут пбустављаоа пдржаваоа некпг дпгађаја 

или ппмераоа на други термин), евидентнп је да се сви лпкални и регипнални дпгађаји не 

прпмпвищу и на наципналнпм нивпу. Тп је свакакп пправданп и лпгишнп из вище разлпга:  

1. Прпмптивни материјал ТПС-а на страним језицима се искљушивп дели на великим 

међунарпдним туристишким сајмпвима и берзама у Еврппи и свету (за щта се припрема скраћена 

верзија прегледа дпгађаја, фестивала и манифестација) – такп да се бирају искљушивп дпгађаји кпји:  

а) Имају дугу традицију – дуги низ гпдина се пдржавају; 

б) Редпвнп се, тп јест у кпнтинуитету пдржавају; 

ц) Привлаше релативнп велики брпј ппсетилаца – и страних гпстију па се карактерищу кап 

наципнални или међунарпдни и  

д) Кпји се пдвијају у насељима где ппстпји адекватна инфраструктура и смещтајни капацитети 

за дпмаће и стране гпсте. 

2. Свакакп би и сама публикација била преппщирна и непрегледна такп да се у дпгпвпру 

између ТПС-а и ТПВ-а врщи селекција кп ће се у кпм прпспекту прпмпвисати. У свакпм слушају ппстпји 

интерна база ппдатака кпја садржи све инфпрмације п прганизатприма и сервисним инфпрмацијама 

дпгађаја и фестивала.   
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Табела 24. Брпј прпмпвисаних дпгађаја у „Калeндару приредби” ТПС-а у перипду 2010-2013. гпдина 

Гпд. ЈАН ФЕБ МАР АПР МАЈ ЈУН ЈУЛ АВГ СЕП ОКТ НОВ ДЕЦ Укупнп 

2010. 7 15 27 49 86 85 147 133 98 70 38 17 772 

2011. 6 15 29 49 100 97 145 146 109 76 37 24 833 

2012. 5 14 30 53 102 95 144 148 101 78 40 25 835 

2013. 5 16 31 64 104 96 146 150 96 81 43 26 858 

Извпр: Календари приредби ТПС-а у перипду 2010-2013. гпдина. 

 

 Према ппдацима из Табеле 25. мпже се закљушити да брпј манифестација кпје се прпмпвищу 

у календару приредби ТПС-а из гпдине у гпдину расте, щтп је дпбар ппказатељ кпји нам гпвпри да: 

1. Сами прганизатпри ппстају свесни знашаја манифестација и дпгађаја за развпј ппщтина и 

несеља у кпјима се ти дпгађаји пдвијају; 

2. ТПС ппдстише прганизатпре да се прпмпвищу путем пве брпщуре кпја се дели на свим 

дпмаћим и међунарпдним сајмпвима или путем електрпнске верзије на званишнпм сајту, а кпја 

има вепма велику видљивпст у шитавпј Еврппи и свету. 

 

Табела 25. Брпј прпмпвисаних дпгађаја у Калeндару манифестација ТПВ-а у перипду 2010-2013. гпдина 

Гпд. ЈАН ФЕБ МАР АПР МАЈ ЈУН ЈУЛ АВГ СЕП ОКТ НОВ ДЕЦ Укупнп 

2010. 42 39 64 60 111 89 129 124 90 78 45 42 913 

2011. 40 57 73 92 160 135 150 125 113 91 67 57 1.160 

2012. 49 52 66 86 97 133 150 153 125 88 66 55 1.120 

2013. 48 49 61 90 140 138 145 141 124 95 68 60 1.159 

Извпр: Календари манифестација ТПВ-а у перипду 2010-2013. гпдина. 

 

 Према ппдацима из Табеле 26.  истп закљушујемп да је брпј манифестација кпје се прпмпвищу 

у публикацији ТПВ-а, знашајнп ппрастап у 2011. Какп је већ ппменутп у пвпј публикацији прпмпвищу 

се фестивали и манифестације кпје су лпкалнпг или ппщтинскпг и регипналнпг карактера. Истп такп, 

мпже се упшити да се највећи брпј дпгађаја пдржава у јулу и августу, затим јуну и септембру и да се  

брпј дпгађаја смаоује у зимскпм перипду гпдине. 

Щтп се тише Нпвпг Сада, брпј манифестација и дпгађаја варира из гпдине у гпдину у прпсеку у 

интервалу пд 170 дп 200 дпгађаја гпдищое. Пвде се не рашунају сви ппслпвни и кпрппративни 

дпгађаја (кпнгреси, кпнференције, састанци, скупщтине, ппсете делегација и слишнп) кап и ванредни 

дпгађаји кпји нису планирани гпдину дана унапред, а кпје је немпгуће евидентирати јер 

прганизатпри пваква дещаваоа не пријављују заппсленима у ТПНС-у. Пви ппдаци кпд свих 

ппменутих публикација варирају из вище разлпга, а кап главни мпгу се издвпјити: 
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1. Неке манифестације и дпгађаји су једнпкратни – везани су за пдређени ппвпд кпји се самп тада 

десип и неће се ппнпвити или ће се ппнпвити крпз пдређени временски перипд у размаку пд 

некпликп гпдина/ деценија. 

2. Неке манифестације и дпгађаји се не пдржавају сваке гпдине, већ су биеналнпг карактера  или 

се пдржавају шак сваке шетврте гпдине – кап щтп су кпнгреси и самити. 

3. За неке манифестације и дпгађаје не зна се дп месец дана унапред да ли ће се пдржати јер се 

увек јављају финансијски, технишки или прпблеми са сппнзприма па их је немпгуће ташнп 

пптврдити. 

4. Неке дпгађаје прганизатпри немају навику или не знају да треба да пријаве и да мпгу на тај 

нашин да се бесплатнп прпмпвищу прекп званишних сајтпва туристишких прганизација и 

бесплатнпг прпмп материјала кпји се тпкпм шитаве гпдине дпщтампава и дели на сајмпвима кап и 

свакпдневним ппсетипцима туристишких инфпрмативних центара (ТИЦ).  

Туристишке прганизације се пграђују пд пдгпвпрнпсти да ппдаци кпји су дпстављени пре 

публикпваоа прпмптивних брпщура и календара нису сасвим ташни. Истп тп важи и за измене кпје 

настају ппсле некпликп месеци накпн публикпваоа щтампаних брпщура. Свакакп, увек треба 

прпверити са прганизатпрпм или на званишнпм Веб сајту фестивала или манифестације. 

Примећује се једна аналпгија, а тп је да су на наципналнпм нивпу дпгађаји, фестивали и 

манифестације једним именпм названи „приредбе”. Затим су на регипналнпм и лпкалнпм нивпу пни 

названи „манифестације”. Hајташније би билп унифициранп их називати „Календар дпгађаја” за 

пдређену гпдину. У свакпм слушају треба применити исти нашин какп тп раде ппзнате еврппске, 

ппслпвне дестинације пппут Франкфурта на Мајни или Лпндпна (http://www.visitlondon.com/things-

to-do/whats-on/special-events/london-events-calendar).  

Највећи прпблем кпд нас је щтп не ппстпји кпнсензус пкп пвакп важних ствари. Ппсебан 

прпблем представља шиоеница да се увидпм у ппменути прпмптивни материјал лакп мпже упшити 

да се пдређене инфпрмације п неким дпгађаоима/ дещаваоима не ппклапају у календару кпји је 

публикпвала ТПС, ТПВ и/или рецимп ТПНС. За пвакп малу земљу (акп се ппсматра на глпбалнпм 

нивпу) са релативнп малим прпметпм туриста, слабпм евидентиранпм статистикпм а са друге стране 

великим интереспваоима и пптражопм (кпја је из гпдине у гпдину све већа, щтп пптврђују упити на 

сајмпвима) пваква кпнстатација је изузетнп непзбиљна. Пвакав прппуст се мпже врлп лакп птклпнити 

интензивнијпм и синхрпнизпванијпм кпмуникацијпм између стејкхплдера.  

Улажеоем у дубљу анализу, а ради илустрације пве несинхрпнизпванпсти терминплпгије 

лакп се упшава да, рецимп у слушају ТПС-а на щтампанпј верзији стпји налпв: „Календар приредби 

2013.”, а на званишнпм сајту на страници на кпјпј је претраживаш дпгађаја пище у наслпву: „Календар 

дпгађаја” у кпм у првпј решеници стпји: „Календар приредби ТПС-а пбухвата брпјне...” и такп даље. 

Или пример из ТП Ппжаревац, на наслпвнпј страни pdf. дпкумента стпји „Календар приредби града 

http://www.visitlondon.com/things-to-do/whats-on/special-events/london-events-calendar
http://www.visitlondon.com/things-to-do/whats-on/special-events/london-events-calendar
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Ппжаревца за 2013. гпдину”, а на сајту пище кап и на Веб адреси „Календар манифестација 2013. 

ср.pdf” (Слика 25.).  

Слика 25. Разлике у наслпвима Календара дпгађаја у ТП Србије, 2013. 

 

Извпр: http://www.srbija.travel/kalendar-dogadjaja/ и 

http://www.topozarevac.rs/vesti/Kalendar_%20manifestacija_2013_sr.pdf.   

 

Свака туристишка прганизација у Србији требала би да има једнпг заппсленпг 

пперативца/пператера шији ће ппсап бити да ажурира базу ппдатака дпгађаја и да прпверава са 

прганизатприма ппјединашне детаље. Нажалпст, увреженп је мищљеое међу већинпм заппслених у 

туристишким прганизацијама Србије да сва физишка лица или правни субјекти кпји се баве туризмпм 

требају сами да „иду ка туристишкпј прганизацији” a не да пбрнутп да „туристишка прганизација треба 

да иде ка пружапцима услуга, прганизатприма и кпнзументима – туристима”. Ради илустрације, 

навещћемп један ппзитиван пример, а тп је ТПНС. Канцеларија Кпнгреснпг бирпа Србије птвприла је 

пдељеое у Нпвпм Саду 2010. у склппу ТПНС-а и уз велики труд једнпг заппсленпг направљена је база 

ппдатака са свим инфпрмацијама и кпнтактима стејкхплдера. Ппред тпга ппстпји и IT администратпр 

кпји свакпдневнп ажурира ппдатке на Веб сајту пве прганизације.  

Захваљујући великпм труду да се пткрију знашајни дпгађаји, пппут међунарпдних 

кпнференција кпје мпрају да рптирају између земаља шланица неке аспцијације, Нпви Сад је испунип 

услпв и ущап је на мапу кпнгресних дестинација света 2011. гпдине. Међутим, ппсле 2,5 гпдине рада 

када је укинутп тп раднп местп данас се у ТПНС-у никп искљушивп не бави самп пвим ппслпм. 

Прикупљаое, редпвнп ажурираое и прпвераваое пваквих ппдатака је захтеван ппсап јер има мнпгп 

стејкхплдера. Ппсебнп када се ради п шиоеници да мнпге институције кап щтп су факултети, наушни 

институти, јавна предузећа и кпмпаније не пријављују свпје знашајне дпгађаје ТП (те се пни не 

евидентирају, не прпмпвищу и не рашунају), шиме се губи на квалитету развпја саме дестинације и 

имича из вище разлпга:  

http://www.srbija.travel/kalendar-dogadjaja/
http://www.topozarevac.rs/vesti/Kalendar_%20manifestacija_2013_sr.pdf
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1. Акп нисте на мапи ппслпвних дестинација умаоујете мпгућнпст дпласка великпг брпја 

делегата и ппслпвних гпстију. 

2. Ппщтп нисте видљиви, не дајете сигурнпст пптенцијалним инвеститприма да сте дпбрп 

прганизпвана дестинација (град, насеље) и да је кпмуникација између стејкхплдера на 

задпвпљавајућем нивпу. 

3. Дајете лпщ сигнал, да сте непрганизпвани, нелпјални, некпнкурентни и да имате системски 

прпблем без пбзира за ппстпјаое знашајнпг брпја туристишких атрактивнпсти и ресурса.  

Ппред наведенпг, ппсебан прпблем шини недпвпљнп квалитетан визуелни идентитет 

прпмптивних материјала и фптпграфије кпјима се прпмпвищу фестивали и манифестације. Пне су 

врлп шестп démodé, застареле и не изражавају пне тренутке и садржаје кпји су аутентишни за тај 

дпгађај. Резплуција и кплприт су шестп сппрни. Стише се утисак да прганизатпри и даље не схватају 

кплику јашину и важнпст фптпграфија има у прпдаји некпг туристишкпг аранжмана, прпизвпда и 

услуге. 

На свакпм сајту где ппстпји календар дпгађаја требалп би да стпји некпликп фптпграфија 

истпг, кап и мали тизери и видеп клиппви кпјима се ппказује пзбиљнпст са кпјпм прганизатпр 

приступа припреми и реализацији некпг дпгађаја али и ппщтпваое према купцу, тп јест „кпнзументу”  

прпизвпда и услуге. 

Према ппстмпдернпј аргументацији маспвни медији прпизвпде наще знаоа и жеље (Edwards,  

2003) и шпвек би ппмислип да су људи бирали дестинације у кпје ће путпвати тпкпм празника, на 

пснпву тпга щтп су били излпжени јаким утицајем фптпграфија путем маспвних медија, а кпје су 

видели п тпм месту вище пута у тпку свпг жпвита.   

Какп бих пвп илустрпвали, навещћемп пример према Larsen-у (2005) а кпји прилишнп 

фасцинира јесте шувени „Сан п пдласку у Оујпрк” (енг. The Great Dream of New York). Свакп је 

ппжелеп бар једнпм у живпту да види пвај град, кпји фасцинира, кпји је тпталнп другашији пд свих 

других градпва на планети какп према велишни и брпју станпвника такп и према шиоеници да се у 

оему све пдиграва (Barthes, 1999). Пн је реплика или симулакрум шитавпг света – све расе, сви 

нарпди, сви језици, сви уметници, сви музишари, сви глумци се у оему налазе. Људи мпгу бити 

кпликп гпд желе критишни према сппљнпј пплитици САД и другим шиоеницама кпје им не иду у 

прилпг да су „најдемпкратскија” држава на планети, али ипак впле идеју п пдласку у Оујпрк – макар 

и за  викенд или на један дан. Верпватнп би сви ппжелели да малп пстану у оему, да живе, да псете 

дух места (лат. genius loci). Тај мегалппплис, та кпнурбација је ппстала скпрп светп местп кпје 

пбпжава урбана пмладина шитавпг света. Оујпрк је дпбип статус и дефиницију кап урбани стил 

живпта/ урбани сан.  

Не ппстпји никаква мистерија у вези са тим, мисли се на  фенпмен града, тп је једнпставнп 

резултат пдрастаоа у дпбу фптпграфије. Где гпд се пкренете видите пбележја Оујпрка, и где гпд да 
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птпутујете видећете да некп нпси мајицу или капу са знакпм, или ћете угледати рекламу, ппстер билп 

щта щтп ће вас аспцирати на слике из Оујпрка. Већина пвих слика заступљених у маспвним медијима 

су кпнптације на урбан нашин живпта кпје су тпликп младих генерација у свету саоали. Tакп да је 

фптпграфија један вепма важан визуелни стејкхплдер дпгађаја кпји мпже да ппдстакне мнпге 

знатижељне туристе да крену на путпваое. 

Нажалпст, ппстпје пбјективни разлпзи защтп у Србији „не мпгу” да се публикују и щтампају 

квалитетнији календари дпгађаја: 

1. Недпстатак финансијских средстава – изузетнп низак бучет јавних служби у кпје спадају и ТП 

свих ппщтина и градпва (већинпм су шак индиректни кприсници бучетских средстава па нпвац и 

сва плаћаоа иду прекп управа за привреду); 

2. Неппстпјаое фптпграфија кпд свих манифестација и фестивала па самим тим не желе да се 

праве фавпризације билп кпга те се уппщте не пбјављују фптпграфије. 

3. Неппстпјаое лпгпа манифестација и фестивала, без пбзира на тп кпликп дугп ппстпје, шиме 

пни нису дпвпљнп преппзнатљиви и шиме се даје сигнал да су прганизатпри недпвпљнп пзбиљни.  

Пнп щтп не спада ппд изгпвпре да не ппстпје услпви су званишни сајтпви и „on-line” 

публикације у фпрмату pdf. фајлпва или електрпнских коига кпје се мпгу директнп на Интеренту 

прелиставати.  

Навещћемп пример једнпг дпста дпбрпг, квалитетнпг и мпдернпг прпспекта кпји свпјим 

наслпвпм већ интригира пажоу. Тп је календар, тп јест, прпграм дпгађаја у Малезији за 2008. кпји 

има пре свега пдлишан назив кпји привлаши пажоу, „Спектакуларни приказ” (Слика 26.): 

 

Слика 26. Изглед Календара дпгађаја за Малезију, 2008. 

 

Извпр: http://www.pahang-delights.com/2008-events-in-pahang.html.  

http://www.pahang-delights.com/2008-events-in-pahang.html
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 Инаше, у свету се кпристе најшещће следећи називи: Еvent Brochure, List of Events, Events and 

Festivals Calendar и такп даље. Ппщтп су пвп делимишнп и ппслпвне брпщуре, пне мпрају у бпји бити 

гптпвп перфектне, фптпграфије мпрају привлашити пажоу јер псим тпга све псталп су инфпрмативни 

ппдаци п некпм дпгађају (назив, датум, време, местп, инфпрмације п прганизатпру и слишнп).  

У 2013. у Нпвпм Саду је пдржанп пкп 187 фестивала и манифестација (према календару ТПНС-

а). Међутим, ппстпје дпгађаји кпји нису евидентирани щтп је грещка и прппуст прганизатпра. 

Свакакп, пптребнп је наппменути да има и манифестација кпје ппшиоу у једнпм а заврщавају у 

другпм месецу.  

Щтп се тише генералнп свих дпгађаја и дещаваоа у шитавпј Србији и Впјвпдини (важи и за 

Нпви Сад) сезпналнпст је присутва а брпј дпгађаја се ппвећава из месеца у месец пд ппшетка гпдине 

дп средине. Ташније сезпналнпст је изражена у перипду мај-пктпбар, а ппсебнп лети када се пдржава 

највећи брпј фестивала, кпнцерата и сппртских манифестација. На прплеће и у јесен се пдржава вище 

привредних манифестација и пних кпје су ппсвећене ппљппривредним и прехрамбеним 

прпизвпдима (купусијада, кпбасицијада, шваркијада, мудијада и друге). Најмаое дпгађаја и 

манифестација има тпкпм следећих месеци: крај децембра, јануар и фебруар, щтп се тумаши 

религијским празницима и перипдпм када се кпристе гпдищои пдмпри и када је щкплски распуст.   

На сампм крају треба наппменути да ппстпје и даље ппщтине у Србији, кпје имају ппдатке п 

дпгађајима кпји се прганизују тпкпм гпдине, бар п пним кпји завређују пажоу дпмаћих туриста и 

ппсетилаца али ти ппдаци нису транспарентни и нигде се не приказују и пбјављују. Ппставља се  

питаое, кпја је сврха пдржаваоа манифестација укпликп се пне не прпмпвищу иакп су лпкалнпг 

карактера и шему служи база ппдатака? Пвакви ппдаци мпгли би се ппставити на Веб сајтпве ппщтина 

и месних заједница или неких туристишких агенција укпликп не ппстпје туристишке прганизације или 

туристишки инфпрмативни центри.   

 

7.3. Знашај фестивала и дпгађаја за ппвећаое туристишкпг прпмета у Србији 
 
 

На сампм ппшетку навещћемп пример самп једнпг града, Глазгпва у Великпј Британији где се 

културна и екпнпмска регенерација града десила управп захваљујући иницираоем, прганизпваоем и 

впђеоем великпг брпја дпгађаја у прптеклим гпдинама збпг кпјих је ппвећан брпј туриста, генерисан 

је већи прихпд а дпгађаји и фестивали су ппстали специфишни и вепма важни сегменти културне 

пплитике и пплитике дпкплице и пдмпра (Foley & McPherson, 2008). Прпславе, дпбрп прганизпвани и 

живи, интензивнп ппсећени, културни, грађански и сппртски дпгађаји ствприли су екпнпмски, 

туристишки и друщтвени бенефит, пбпгатили су прпграм града и ствприли утицај на щиреое приступа 

кпји ће дпвести дп нпвих утицаја (Glasgow City Council, 2002).  
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У Великпј Британији где је знашајнп ппрастап брпј културних дпгађаја и фестивала урађенп је 

истраживаое на примеру евалуације седам уметнишких фестивала – у Кантенберију, Единбургу, 

Гринвишу, Харпгејту, Брајтпну, Нпрвишу и Дпкландсу (Williams & Bowdin, 2008) и дпщлп се дп закљушка 

да је вепма важнп: 

1. Мерити утицаје дпгађаја и саме евалуације; 

2. Пдредити јасну намеру и циљ евалуације; 

3. Пдредити типпве и нивпе на кпјима ће се пна врщити – мерити; 

4. Пдредити прпцесе и метпде кпји ће бити кприщћени у прпцесу евалуације; 

5. Пдредити технике и алате кпји ће се прпцес евалуације и мереоа радити;  

6. Пдредити елементе/ атрибуте кпји ће се евалуирати. 

Аутпри даље навпде да је важнп пре свега уппзнати се са стратегијпм меначмента кпја се 

примеоује у  управљаоу тим пдређеним дпгађајем какп би се у даљем прпцесу евалуације и 

мпнитпринга али и на сампм крају истраживаоа мпгли дпбрп разумети резултати и направити 

кпрелације између ппјединих елемената и фактпра. Пд евалуације и фестивала се пшекује да се: 

1. Пправда кприщћеое јавних прихпда, пднпснп нпвца кпји је из бучета издвпјен за 

суфинансираое; 

2. Демпнстрира и ппкаже пдгпвпрнпст према сппнзприма кпји су најважнији стејкхплдери; 

3. Успехпм дпгађај пкарактерище кап пример дпбре праксе у управљаоу фестивалима и 

фестивалскпм туризму; 

4. Прганизатпр и стејкхплдери науше, усвпје, прилагпде и да кпнтинуиранп унапређују квалитет 

ппнуде услуга и прпизвпда. 

 

МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ: Ппдаци п туристишкпм прпмету и капацитетима прикупљају се редпвним месешним истраживаоем п 

дпласцима и нпћеоима туриста у смещтајним пбјектима (пбразац ТУ-11). Месешни извещтај п дпласцима и нпћеоима туриста у 

смещтајним пбјектима ппднпсе сви ппслпвни субјекти (привредна друщтва, устанпве, удружеоа, предузетници и такп даље) кпји 

туристима пружају услуге смещтаја. Туриста се евидентира у свакпм пбјекту у кпјем бправи. Збпг тпга у слушају прпмене места или пбјекта 

дплази дп оегпвпг ппнпвнпг евидентираоа. Ппдаци пп статистишким теритпријалним јединицама дати су на пснпву Нпменклатуре  

статистишких теритпријалних јединица („Службени гласник РС”, бр. 109/09 и 46/10). 

 

У даљем тексту биће дат приказ прпмета туриста у Србији у перипду 2008-2013. гпдине и 

претппставке кпје се мпгу извући а везане су за фестивалске гпсте и будуће смернице развпја 

дестинација шија ппнуда треба да се базира на дпгађајима и манифестацијама.    

Дпласци туриста у Србију – У првих щест месеци 2013. укупан брпј дплазака туриста у 

Србију изнпсип је 1.029.507 (ппраст пд 4,0% у пднпсу на исти перипд 2012), пд шега су дпмаћи шинили 

636.365 (ппраст пд 1,7%), пднпснп ушествпвали су са 61,8% у укупним дпласцима. Брпј дплазака 

страних туриста изнпсип је 393.142 (ппраст пд 8,0% у пднпсу на исти перипд 2012) и представља 

ушещће пд 38,2% у укупним дпласцима туриста.   
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Према ппдацима Републишкпг завпда за статистику, у перипду јануар-нпвембар 2013. у 

Републици Србији бправилп је укупнп 2,039.650 (5 % вище у пднпсу на перипд јануар-нпвембар 2012. 

гпдине), пд шега је дпмаћих билп 1,187.563 (на истпм нпвпу кап прпщле гпдине), щтп шини 58 % пд 

укупнпг брпја гпстију, а инпстраних 852.087 ( + 13 %), пднпснп 42 % пд укупнпг брпја гпстију. Пви 

ппдаци не пбухватају ппдатке за теритприју АП Кпспва и Метпхије.  

 

Табела 26. Прпмет туриста у Србији у перипду 2008-нпвембар 2013. гпдине 

Гпдина Укупнп Индекс Дпмаћи Индекс Страни Индекс 

2008. 2.266.166 98 1.619.672 101 646.494 93 

2009. 2.021.166 89 1.375.865 85 645.301 100 

2010. 2,000,597 99 1.317.916 96 682.281 106 

2011.  2.068.610  103 1.304.443 99 764.167  112 

2012. 2.079.643 100 1.269.676 97 809.967 106 

јан-нпв. 2013. 2.039.650 105 1.187.563 100 852.087 113 

Извпр: Републишки завпд за статистику, 2013.  
 

Нпћеоа туриста у Србији – У тпм перипду пстваренп је 3.111.658 нпћеоа туриста (на истпм 

нивпу у пднпсу на јануар-јун 2012), пд шега су дпмаћи туристи пстварили 2.239.382 нпћеоа (пад пд 

1,9% у пднпсу на исти перипд 2012), пднпснп ушествпвали са 72,0% у укупнпм брпју нпћеоа, дпк су  

страни туристи пстварили 7,1% вище нпћеоа (872.276) у пднпсу на исти перипд 2012. гпдине, тј. 

ушествпвали су са  28,0% . 

У перипду јануар-нпвембар 2013. гпдине пстваренп је 6,145.629 нпћеоа (щтп је за 1% вище у 

пднпсу на перипд јануар-нпвембар 2012. гпдине), пд шега су дпмаћи туристи пстварили 4,312.683 (3 % 

маое у пднпсу на исти перипд прпщле гпдине), щтп шини 70 % пд укупнпг брпја пстварених нпћеоа, а 

инпстрани 1,832.946 (10 % вище), или 30 % пд укупнпг брпја пстварених нпћеоа. Меренп брпјем 

пстварених нпћеоа, дпмаћи гпсти су највище бправили у баоским местима (43 %), затим следе 

планинска места (29 %) и такп даље. Инпстрани гпсти највище су бправили у Бепграду (50 %), затим 

следе пстала туристишка места (20 %) и такп даље. 

 

Табела 27. Пстварена нпђеоа у Србији у перипду 2008-нпвембар 2013. гпдине 

Гпдина Укупнп Индекс Дпмаћи Индекс Страни Индекс 

2008. 7.334.106 100 5.935.219 101 1.398.887 95 

2009. 6.776.763 92 5.307.112 89 1.469.651 105 

2010. 6.413.515 95 4.961.359 94 1.452.156 99 

2011.  6,644.738 104 5.001.684 101 1.643.054 113 

2012. 6.484.702 98 4.688.485 94 1.796.217 109 

јан-нпв. 2013. 6.145.629 101 4.312.683 97 1.832.946 110 

Извпр: Републишки завпд за статистику, 2013.  
 

 Највећа, али занемарљива прпсешна дужина бправка туриста забележена је 2009. 

Генералнп Србија има тај прпблем највище збпг шиоенице щтп не излази на мпре и щтп се гпсти 

најдуже задржавају на планинама и баоским центрима, те без пбзира на стратегију да се развијају 

прпизвпди са краћим задржаваоима, треба се радити и на кпнцепту „Day Before and Day After” кпји је 
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нарпшитп лакп развити уз пдржаваое некпг дпгађаја када се гпстима псмищљавају садржаји кпји 

треба да их малп дуже задрже на дестинацији. Самим тим се девизни прилив ппвећава кап и 

прпсешна дужина бправка. Дпбар пример пвпг кпнцепта је пвпгпдищои план кпји су псмислили 

креатпри прпграмске пплитике и садржаја музишкпг фестивала EXIT кпји прганизују Youth Fair (срп. 

пмладински сајам) кпји траје два дана пре EXIT фестивала и Sea Dance Festival (срп. фестивал плеса на 

мпру) кпји ће трајати  три дана ппсле фестивала у Црнпј Гпри. Тиме се ппкрећу и први кпраци и 

иницијативе у ствараоу будућег кластера индустрије забаве на пвим прпстприма. 

 

Табела 28. Прпсешна дужина бправка туриста у Србији (у данима) у перипду 2008-јун 2013. гпдине 

Гпдина Укупнп Дпмаћи Страни 

2008. 3,24 3,66 2,16 

2009. 3,35 3,86 2,28 

2010. 3,20 3,76 2,13 
2011.  3,21 3,83 2,15 

2012. 3,12 3,69 2,22 

јан–јун 2013. 2,05 3,52 2,22 

Извпр: Републишки завпд за статистику, 2013.  
 
 

У првих пет месеци 2013. гпдине девизни прилив пд туризма бележи раст пд 9% у пднпсу на 

исти перипд 2012. гпдине. Највећи девизни прилив у претхпдних щест гпдина забележен је 2011. а 

прелазак пве вреднпсти се пшекује у 2013, щтп ће се тек знати у првпм кварталу 2014. гпдине. У 

свакпм слушају у ппређеоу самп са већим метрппплама у Еврппи девизни прилив пд туризма је 

вепма низак, щтп представаља један пд најважнијих задатака заппслених у туризму да ппкущају да 

стаое ппправе. Наравнп велике щансе за тп леже управп у унапређеоу манифестаципне ппнуде и 

развпју дпгађајнпг туризма Србије кпји пкупљају велики брпј ппсетилаца. А ппсебнп треба ппсветити 

пажоу развпју ппслпвнпг и кпнгреснпг туризма јер ппслпвни делегати пстављају три пута вище нпвца 

у ванпансипнскпј пптрпщои пд пбишних туриста јер имају дневнице и већу платежну мпћ и пдседају у 

смещтајним капацитетима највищих категприја щтп пставља велике ефекте на девизни прилив пд 

туризма.  

Табела 29. Девизни прилив пд туризма (у еврима) у перипду мај 2008-2013. гпдине 

Гпдина Еври (000) Индекс САД $ (000) Индекс 

2008.  639.900 101 944.251 109 

2009.  617.177 97 865.373 92 
2010.  604.856 98 798.382 92 

2011. 710.132 117 991.660 124 

2012. 707.761 100 906.127 91 

јан–мај 2013. 258.208 109 338.440 109 

Извпр: Нарпдна банка Србије, 2013. 
 

Пд изабраних туристишких места, меренп брпјем пстварених нпћеоа, дпмаћи туристи у 

перипду јануар-нпвембар 2013. највище су бправили у: Вроашкпј Баои (503.142, щтп је за 17 % вище 

у пднпсу на перипд јануар-нпвембар 2012.), затим следе Златибпр, Спкпбаоа, Бепград, Кппапник, 

Тара, Баоа Кпвиљаша и такп даље. Ппщтп је држава релативнп мала не мпже се ни пшекивати да ће 
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дпмаћи гпсти некпг дпгађаја или манифестације пстваривати нпћеоа у већим градпвима јер је 

претппставка да имају кпд кпга да преспавају у приватнпм аранжману или се пдмах враћају кући. Тп 

је ппсебнп израженп кпд лпкалних, регипналних манифестација кпје су увек близу места станпваоа. 

У свакпм слушају на пснпву пвих ппказатеља треба радити на унапређеоу фестивала и манифестација 

у баоским и лешилищним местима кап и на планинама јер пне мпгу привући већи брпј дпмаћих 

гпстију кпји би се дуже задржали и пстварили већи брпј нпћеоа, пстварили бпље прихпде за лпкалнп 

станпвнищтвп и туристишку привреду. 

Пд изабраних туристишких места, меренп брпјем пстварених нпћеоа, инпстрани туристи 

у перипду јануар-нпвембар 2013. највище су бправили у: Бепграду (918.848 нпћеоа, 9 % вище у 

пднпсу на исти перипд прпщле гпдине), затим следе Нпви Сад, Златибпр, Вроашка Баоа, Крагујевац, 

Нищ, Кппапник и такп даље. Пва шиоеница се ппет највище везује за ппслпвне гпсте, ушеснике 

дпгађаја и фестивала и младе кпји впле „clubbing”, „city break” и „night life” (срп. нпћни живпт) и 

ппсећују велике градпве и урбане центре.  

Од еврппских и ваневрппских земаља највећи брпј нпћеоа у перипду јануар-нпвембар 2013. 

пстварили су туристи из: Бпсне и Херцегпвине (145.705 нпћеоа, щтп је за 4 % вище у ппређеоу са 

перипдпм јануар-нпвембар 2012. гпдине), затим следе туристи из Црне Гпре, Русије, Слпвеније, 

Немашке, Италије, Хрватске, Македпније, Румуније, Гршке и такп даље. 

С тим у вези прганизатпри ЕXIT фестивала увидевщи да је брпј нпћеоа гпстију из Русије 

ппрастап и да није занемарљив, а у кпнтексту ппменутпг кпнцепта „Day Before and Day After” 

прпдужили су фестивал на јпщ три дана кпја ће се пдржати у Црнпј Гпри на плажи Јаз. Један пд 

стратещких циљева је привлашеое гпстију из Црне Гпре али и из Русије и Украјине кпји су у летоем 

перипду присутни на Јадранскпм мпру. Једини пад брпја нпћеоа је забележен пд италијанских 

туриста а све пстале земље су имале ппјашани удеп у пствареним нпћеоима. Тп је ппсебнп ппхвалнп 

када се узме у пбзир да је и брпј гпстију из Хрвастке пдлушип да се дуже задржи у Србији, узимајући у 

пбзир релативнп стагнирајуће билатералне пднпсе Србије и Хрватске. Међутим на пснпву пвих 

ппдатака не мпжемп знати да ли се ради п Хрватима или Србима из Хрватске кпји ппсећују Србију из 

разних ралпга кап щтп су ппрпдишни, рпдбински или ппслпвни јер је пре грађанскпг рата у Хрватскпј 

1991. живелп пкп 580.000 Срба а данас их има самп пкп 186.000.  

 

7.4. Стаое у привреди АП Впјвпдине у 2011. – ппказатељ важнпсти развпја 
фестивалскпг туризма 

 

Према вепма пскудним ппдацима са кпјима распплаже нащ Завпд за статистику а према 

евиденцијама кпје впди Привредна кпмпра Впјвпдине, евп некпликп ппказатеља за 2011. гпдину кпји 

дају увид у шиоеницу кпликп су наща екпнпмија, привреда у Впјвпдини (али и у шитавпј Србији) а 

нарпшитп туризам у кризи: 
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 Туристишка активнпст у Впјвпдини мерена брпјем дплазака и нпћеоа туриста у перипду јануар-

септембар 2011. ппвећана је за 6,9%  и  5,2% респективнп. За првих девет месеци 2011. Впјвпдину 

је ппсетилп укупнп 216.028 туриста, пд шега 121.003 дпмаћих и 95.025 страних.  

 Заппслених лица у АП Впјвпдини на дан 31. 03. 2011. билп је  459.695, пд кпјих су 207.119 жене 

(или 45,06%). У ппређеоу са стаоем из марта претхпдне гпдине, забележен је пад заппсленпсти 

за 18.854 пспба (или 3,94%). Пад заппсленпсти је наставип да ппада у каснијем перипду и тпкпм 

2012. гпдине. 

 Незаппслених лица у АП Впјвпдини крајем августа месеца 2011. регистрпванп је 203.410, пд кпјих 

су 104.564 жене (или 51,41%). У ппређеоу са стаоем из августа претхпдне гпдине, забележен је 

ппраст брпја незаппслених за 3,8%.   

 Прпсешна зарада пп заппсленпм у Впјвпдини исплаћена у септембру 2011. изнпси 51.314 динара 

( 36.895 динара, без ппреза и дппринпса) щтп је у пднпсу на септембар претхпдне гпдине 

нпминалан раст пд 8,9% а реалан пд 0,1% (Привредна кпмпра Впјвпдине, Удружеое за туризам 

и угпститељствп, 2013).  

Извпр ппдатака: Републишки завпд за статистику, Нарпдна банка Србије, Наципнална служба за 

заппщљаваое, Ппкрајински секретаријат за ппљппривреду, впдппривреду и щумарствп, Министарствп 

финансија и Инфпрмаципни центар Привредне кпмпре Впјвпдине. 

 

Табела 30. Прпсешна дужина бправка туриста у Србији у перипду 2008-2011. гпдине 

Гпдина Укупнп Дпмаћи Страни 

Укупнп дплазака 2008. 3,24 дана 3,66 дана 2,16 дана 

Укупнп дплазака 2009. 3,35 дана 3,86 дана 2,28 дана 

Укупнп дплазака 2010. 3,27 дана 3,87 дана 2,13 дана 

Јануар - Јун 2011. 3,21 дана 3.73 дана 2,17 дана 

Извпр: Привредна кпмпра Впјвпдине, Удружеое за туризам и угпститељствп, 2013. 

 

Из Табеле 30. видимп да је прпсешна дужина бправка страних гпстију пкп 2,2 дана щтп у 

ствари даје претппставку да су страни гпсти управп ппслпвни гпсти, кпји се краткп задржавају на 

састанцима, сајмпвима или кпнференцијама али верпватнп и ппсетипци дпгађаја и манифестација 

кпји пстају свега некпликп дана или самп један дан на дестинацији. На пснпву пве претппставке, 

мпжемп кпнстатпвати да наща маркетинг, прпмптивна кампаоа кап и рецептивна туристишка ппнуда 

требају да буду такп кпнципирани да задрже гпста дуже на дестинацији. Дпмаћи гпсти пстварују 

дужи прпсешни бправак на дестинацији јер су вище скпнцентрисани на планинске и баоске центре 

где пстају тпкпм краћих или дужих гпдищоих пдмпра. У 2013. гпдини страни ппсетипци су пд првих 8 

дестинација у Србији највище бправили у градским центрима: Бепград, Нпви Сад, Крагујевац, Нищ и 

Субптица.  
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Щанса за прпдужеое оихпвпг бправка управп лежи у кпнцепту „Day Before and Day After”, 

ппсебнп када се пдржавају фестивали и манифестације културнпг и сппртскпг карактера. Туристишке 

прганизације треба да разним каналима прпмпције представе календар дещаваоа кап и City Card 

ппгпднпсти кпје су увек привлашне страним гпстима. У дпгпвпру са туристишким прганизацијама 

треба радити на креираоу мнпгпбрпјних садржајних, краткптрајних рецептивних аранжмана, 

пплудневних, једнпдневних и двпдневних итинерера за излете и кратке ппсете пкплних прирпдних и 

антрпппгених атрактивнпсти и прпизвпда у свакпј ппщтини и месту. 

Девизни прилив пд туризма у перипду јануар-јун 2011. према ппдацима Нарпдне банке 

Србије, изнпсип је 393,5 милипна УСД  дплара, щтп је за 21% вище у пднпсу на исти перипд претхпдну 

гпдине, пднпснп 279, 1 милипн евра, щтп је за 14% вище у пднпсу на перипд јануар-јун 2010. гпдине. 

 

Табела 31. Девизни прилив пд туризма за перипд 2008-2011. гпдине, у евра и УСД 

Гпдина Изнпс у 000 евра Индекс Изнпс у 000 САД $ Индекс 

2008. 639,900 101 944,251 109 

2009. 617,177 97 865,373 92 

2010. 604,856 98 798,382 92 

Јануар - Јун 2011. 279,189 114 393,523 121 

Извпр: Привредна кпмпра Впјвпдине, Удружеое за туризам и угпститељствп, 2013. 

 

Девизни прилив пд туризма је у псетнпм паду пд  2008. гпдине иакп расте укупни брпј 

туриста, брпј нпћеоа и брпј страних туриста. Претппставка је да страни гпсти пдседају у смещтајним 

капацитетима са маоим брпјем звездица, хпстелима и приватнпм смещтају. Истп такп, верпватнп 

трпще маое нпвца у ванпансипнскпј пптрпщои. Истп такп, дпмаћи туристи такпђе псетнп маое 

трпще на прпвпд, сувенире и ванпансипнску пптрпщоу. Смаоеое девизнпг прилива је истп 

ппказатељ да је криза у земљама пдакле дплазе страни гпсти заиста присутна. Тп су државе: БиХ, 

Слпвенија, Хрватска, Италија и Гршка кпје су дубпкп ппгпђене финансијскпм и привреднпм 

екпнпмскпм кризпм.  

Прпсешна зарада у делатнпсти „Услуге смещтаја и исхране” у перипду јануар-август 2011. 

гпдине у Впјвпдини изнпсила је:  

 Брутп: 28.312 РСД (укупан прпсек у свим делатнпстима: 51.492 РСД), 

 Нетп: 20.708 РСД (укупан прпсек: 37.091 РСД). 

У августу  месецу прпсешна зарада у пвпј делатнпсти изнпсила је: 

 Брутп: 29.692 РСД (укупан прпсек у свим делатнпстима: 51.492 РСД), 

 Нетп: 21.684 РСД (укупан прпсек у свим делатнпстима: 38.389 РСД). 
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У делатнпсти путнишких агенција, тур-пператпра и резервације прпсешна зарада у 

ппсматранпм перипду је: брутп: 36.510 РСД и нетп: 26.525 РСД а у августу месецу: брутп: 39.611 РСД и 

нетп: 28.723 РСД (Привредна кпмпра Впјвпдине, Удружеое за туризам и угпститељствп, 2013). 

 

7.5. Кищпбран прганизација manifestacije.com – стејкхплдер кпји брине п 
фестивалима и манифестацијама у Србији 

 

 

Данас у Србији, нажалпст, не ппстпји ни једна званишна институција или раднп телп при 

некпм респрнпм министраству, лпкалнпј сампуправи или у ппкрајинскпм парламенту Впјвпдине кпје 

се бави питаоем прганизације великпг брпја дпгађаја (фестивала и манифестација) и п оихпвпј 

пдрживпсти у будућнпсти. Мнпгп се приша п оима, дневне нпвине и медији прате оихпвп 

пдржаваое, мнпги се прпмпвищу али нажалпст системским питаоима се држава не бави. Кп стпји 

иза свих тих дпгађаја, кп има директну или индиректну кприст пд оих, кпликп пни заиста генерищу 

лпкалну прпвреду, према кпјим услпвима се пни суфинансирају, да ли су категприсани, защтп се не 

врщи мпнитпринг и евалуација фестивала и дпгађаја и низ других прпблема и питаоа. 

Јединствена, мпже се рећи кищпбран прганизација је у ствари ппртал www.manifestacije.com 

кпји представља сајт (Слика 27.), тп јест платфпрму за прпмпвисаое дпгађаја и манифестација у 

Србији. Пн би требалп да прерасте у извеснпм смислу у наципналну аспцијацију фестивала и дпгађаја 

кпја би ппкренула рещаваое мнпгих препрека и прпблема за будући перспективни развпј 

фестивалске индустрије у Србији. 

Идеја је заппшета крпз шасппис „Впдиш крпз туристишке манифестације”, кпји је ппкренут 

2004. На пвај нашин најављује се велики брпј културнп-уметнишких, привредних, сппртских, верских, 

забавних и других фестивала и манифестација у земљи и инпстранству. Шасппис је изазвап великп 

интереспваое и дп 2009. излазип је два пута гпдищое. Сајт је настап када су шитапци ппшели да 

ппстављају велики брпј питаоа, те је најлакще билп дати пдгпвпре путем виртуелне презентације 

свих дпгађаја и манифестација.  

Са циљем да се представе и афирмищу туристишке манифестације и фестивали кап деп 

туристишке ппнуде Србије, ппртал кап и сам шасппис, садржи текстпве и фптпграфије, календар 

дпгађаоа пп месецима, ппдатке п истпријату, нашину прганизпваоа, културплпщкп-етнплпщкпм и 

туристишкпм знашају свих дпгађаја. Деп прпстпра ппсвећен је и неким пд знашајнијих манифестација у 

другим земљама. Ппсебне рубрике пбрађују вести и занимљивпсти из туризма, кап и предлпге за 

једнпдневне излете и ескурзије, викенд туре и мини пдмпре у склппу кпјих ппсетипци мпгу 

ушествпвати и у некпј манифестацији (http://www.manifestacije.com/about.php#).  

 

 

http://www.manifestacije.com/index.php
http://www.manifestacije.com/about.php
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Слика 27. Изглед ппртала www.manifestacije.com и шаспписа „Впдиш крпз туристишке манифестације” 

 

Извпр: http://www.manifestacije.com/ 

Гпдине 2008. у Привреднпј кпмпри Србије, при Удружеоу за туризам и угпститељствп, 

фпрмирана је „Групација прганизатпра привреднп–туристишких манифестација Србије”. Циљеви 

фпрмираоа пвпг раднпг тела су: 

 Пкупљаое прганизатпра привреднп – туристишких манифестација; 

 Прављеое базе ппдатака (евиденција и регистрација) ппстпјећих манифестација; 

 Класификација манифестација у категприје, групе и ппдгрупе према критеријумима; 

 Пдређиваое мпдела и извпра финансираоа манифестација; 

 Лиценцираое и сертификација манифестација према усвпјеним критеријумима; 

 Едукација и инфпрмисаое прганизатпра манифестација п припреми и реализацији 

манифестација и маркетинг кампаои истих; 

 Ппмпћ у рещаваоу мнпгпбрпјних питаоа и прпблема везаних за манифестаципни туризам. 

Секције, тп јест радне ппдгрупе у пквиру пвпг раднпг тела су:  

1. Едукација у прганизпваоу манифестација (наушни скуппви, симппзијуми, семинари); 

2. Сајамске и друге манифестације; 

3. Културнп-истпријске и уметнишке манифестације; 

4. Културнп-забавне манифестације (фестивали и карневали); 

5. Етнпграфске и верске манифестације; 

6. Стари занати, излпжбе рукптвприна и извпрнпг стваралащтва; 

7. Манифестације у функцији прпмпције сепскпг туризма;  

8. Сппртске манифестације (http://www.manifestacije.com/o_grupaciji.php).  

Редакција шаспписа ппкренула је 2006. струшни скуп ппд називпм „Сусрети прганизатпра 

манифестација – СПМ”. Идеја је била да се на једнпм месту пкупе впдећи актери манифестаципнпг 

http://www.manifestacije.com/
http://www.manifestacije.com/
http://www.manifestacije.com/o_grupaciji.php
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(фестивалскпг) туризма: 1) представници званишних институција, 2) прганизатпра манифестација, 3) 

туристишких прганизација, 4) туристишких агенција, 5) прпизвпђаши сувенира, 6) заппслени у 

угпститељству, 7) представници медија, 8) пбразпвних институција и мнпги други. На пвпм 

једнпдневнпм струшнпм скупу, ппкрећу се мнпга питаоа пд знашаја за развпј манифестаципнпг 

туризма, ппкрећу се иницијативе, предлпзи и идеје и размеоују искуства између самих прганизатпра 

манифестација. Сусрети представљају праву прилику да се ушесници уппзнају и прпщире сазнаоа, 

кап и да ппделе свпја искуства са другим прганизатприма дпгађаја и прпфесприма и експертима са 

виспких струкпвних щкпла и факултета у Србији и щирем регипну Западнпг Балкана.  

Пд сампг ппшетка, ппдстишу се ушесници Сусрета да изаберу најуспещније међу спбпм. На 

скупу се традиципналнп дпдељују награде „Туристишка слагалица” за најуспещније прганизатпре у 

следећим категпријама: 

1. Најуспещнија традиципнална манифестација; 

2. Најуспещнија нпва манифестација; 

3. Заслужни ппјединац у пбласти манифестаципнпг туризма; 

4. Најуспещнија лпкална сампуправа: стуб ппдрщке прганизатприма манифестација; 

5. Најбпљи прпмп-филм п манифестацији (http://www.manifestacije.com/som.php). 

Када би пва дпбра иницијатива „Впдиша крпз туристишке манифестације” ппдстакла некпга да 

пснује „Наципналну аспцијацију фестивала, манифестација и других дпгађаја” пна би мпгла врлп 

брзп да ппстане шлан и партнер у међунарпднпј аспцијацији IFEA.  

Наиме, Међунарпдна аспцијација фестивала и дпгађаја (енг. The International Festivals & 

Events Association – IFEA) пснпванa je 1956. кап Удружеое управника фестивала (енг. the Festival 

Manager's Association) a данас је главнп удружеое за ппдрщку прпфесипналаца щирпм света кпји се 

баве фестивалима и дпгађајима (Слика 28.). У партнерству глпбалних филијала на свакпм кпнтиненту 

изграђена је заједнишка визија прганизације кпја гласи: „Глпбалнп велика индустрија кпја дптише 

живпте на ппзитиван нашин крпз прпславе” (http://www.ifea.com/joomla2_5/).  

Уз циљану публику кпја укљушује све пне кпји прпизвпде и ппдржавају квалитетне прпславе и 

дпгађаје за дпбрпбит свпјих дптишних „заједница”, IFEA-ин примарни фпкус је идентификпваое и 

пружаое приступа струшним ресурсима и мрежама кпје ће „инспирисати и пмпгућити свима у 

фестивалскпј индустрији да пстваре свпје снпве, граде заједницу и пдржавају успех крпз прпславе”. 

IFEA-инп седищте је у Бпјсију, Ајдахп (енг. Boise, Idaho) у северпзападнпм делу САД и ускпрп 

ће прпславити 60 гпдина свпг ппстпјаоа. IFEA ппдржава и ппслује пкп закпнпдавства кпје пбезбеђује 

правац и стандарде. Пвп укљушује: 1) щирфу делатнпсти, 2) прпфесипналне кпдексе ппнащаоа и 

етику, 3) прганизаципне ппдзакпнске акте, кап 4) недискриминатпрске акте и закпне. Затим пружа 

услуге размене искустава, знаоа, креативнпсти, примера дпбре праксе и знашаја грађеоа дпбрих 

пднпса и „заједнице”, тп јест групе, пднпснп ппвезиваое и умрежаваое.  

http://www.manifestacije.com/som.php
http://www.ifea.com/joomla2_5/
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Слика 28. Изглед лпгпа Међунарпдна аспцијација фестивала и дпгађаја и оихпве фпндације 

 

Извпр: http://www.ifea.com/joomla2_5/index.php/foundation-48  

 

IFEA сваке гпдине дпдељује следеће награде и признаоа:  

1. Кућа славних – у шаст живпта (енг. Hall of Fame – the Honor of Life) – признаое истакнутим 

ппјединцима кпји су крпз изузетан рад и дпстигнућа, направили знашајан дппринпс индустрији 

фестивала и дпгађаја. http://www.ifea.com/Awards/2014IFEAHallofFameBrochure.pdf  

2. Такмишеое за награду врхунских дпстигнућа Тhe Haas & Wilkerson (енг. Тhe Haas & Wilkerson 

Pinnacle Awards Competition) – признаое за изузетна дпстигнућа и врхунски квалитет и изглед 

креативних, прпмптивних прпграма прпизведених на фестивалима и дпгађајима щирпм света. 

http://www.ifea.com/Awards/2014IFEAHaasandWilkersonPinnacleAwardsBrochure.pdf 

3. Такмишарски прпграм за Светски град фестивала и дпгађаја (енг. IFEA World Festival and Event 

City Award Program) – преппзнаје најбпље у прганизацији и партнерству градских дпгађаја щирпм 

света. http://www.ifea.com/Awards/2014IFEAWorldFestivalandEventAwardBrochure.pdf  

Важна улпга и знашај кпју фестивали и манифестације имају за лпкалну заједницу пгледа се у 

следећим вреднпстима: 

• Дпдатак ппбпљщаоу квалитета живпта лпкалнпг станпвнищтва;  

• Генерални развпј туризма и угпститељскпг (хптелијерскпг и рестпратерскпг) сектпра и сервисних 

услуга;  

• Презентација ппзитивнпг бренда и имича п лпкалним заједницама свим медијима, ппслпвним 

партнерима (пкружеоу) кап и ппсетипцима;  

• Ствараое екпнпмскпг утицаја кпји се приказује крпз нпва радна места, вплпнтерске ппслпве, 

ппрез на прихпде и ппбпљщаоа у прпщириваоу и сређиваоу ппстпјеће инфраструктуре и 

градое нпве инфраструктуре; 

• Пружаое унапређених излагашких мпгућнпсти и прпстпра за разне фестивале и приредбе 

лпкалне заједнице, уметнпст, другашије непрпфитне ппвпде кап щтп су забаве, журке, 

перфпрманси и други прпграми;  

• Прпмпвисаое вплпнтираоа и знашаја и дппринпса кпји мпгу дати вплпнтери заједници у кпјпј 

живе;  

• Ппдстицаое нпвих инвестиција, ушещће, креативнпст и визија заједнице; 

http://www.ifea.com/joomla2_5/index.php/foundation-48
http://www.ifea.com/Awards/2014IFEAHallofFameBrochure.pdf
http://www.ifea.com/Awards/2014IFEAHaasandWilkersonPinnacleAwardsBrochure.pdf
http://www.ifea.com/Awards/2014IFEAWorldFestivalandEventAwardBrochure.pdf
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• Изградоа, тп јест надпградоа незаменљивпг „друщтвенпг капитала” за будућнпст (енг. 

community or social capital). 

Приликпм пве нпминације пцеоује се щест сектпра/ критеријума а пвпм приликпм ћемп их 

све разрадити и ппјаснити: 

1) Преглед заједнице (енг. Community Overview) – где се мпрају пбезбедити инфпрмације и приказ 

следећих ппдатака:  

а) Тренутни брпј станпвника у насељу;  

б) Брпј станпвника у ареалу пд 80 км и/или у щирпј урбанпј зпни;  

в) Сппљащои и унутращои прпстпри у/на кпјима се пдржавају дпгађаји – ппзприщта, театри, 

игралищта, стадипни, паркпви, кпнгресни центри, ауле, фпајеи великих зграда, сале, амфитеатри 

кап и испрпјектпвани прпстпри кпји ће се изградити у наредне три гпдине, са ташним нпсећим 

капацитетима свих прпстпра. За сппљащое прпстпре се кпристи мера/ фпрмула да иде 1 пспба на 

1 м2;  

г) Ппстпјаое впде и струје у/на птвпреним прпстприма;  

д) Дпступнпст лекарскпј нези (бплницама и дпмпвима здравља) и служби за хитне слушајеве; ђ) 

Укупан брпј хптелских спба у шитавпм насељу/ ппщтини;  

е) Пблици јавнпг превпза;  

ж) Паркинг прпстпри – брпј паркинг кућица/ аутпмата, ппврщине/ плацеви и цена услуге;  

з) Пещашке стазе, бициклистишке стазе и кпридпри; 

и) Гпдищои брпј и прпсек ппсетилаца свих фестивала и дпгађаја у насељу/ ппщтини. 

2) Фестивали и дпгађаји у лпкалнпј заједници (енг. Community Festivals and Events) – где се мпрају 

пбезбедити инфпрмације и приказ ''Top 10'' најбпљих фестивала и дпгађаја на лпкалнпм 

тржищту:  

а) Име фестивала, манифестације или некпг другпг дпгађаја;  

б) Кпнтакт инфпрмације;  

в) Дужина трајаоа и брпј гпдина дпсадащоег пдржаваоа;  

г) Датуми дпгађаја, или акп се пдржава у серијама, тп јест у вище наврата пнда сви интервали,  

д) Пснпвна циљна публика – ппрпдице, пмладина, деца, специфишне групе, ван тржищне 

категприје, целпкупна заједница и слишнп; 

ђ) Циклуси пдржаваоа/ динамика – једнпм гпдищое или у две, три и пет гпдина и слишнп; 

е) Прпцеоена критишна маса, тп јест скупина кпја ушествује (брпј ппсетилаца, ушесника). 

3) Ппдрщка градске – лпкалне власти у прганизацији дпгађаја (енг. City Governmental Support of 

Festivals and Events) – дпступне инфпрмације п:  

а) Дефинисаним јавним циљевима и изјава ппдрщке пд стране некпг градскпг или државнпг тела 

и лпкалне власти;  
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б) Директнп финансираое или пбезбеђен буджет;  

в) Ппмпћ пкп пружаоа разних сервиса и услуга пд стране истих;  

г) Директнп дефинисана улпга града у прганизацији и реализацији дпгађаја уз пдпбреое 

прганизације да ће се дпгађај пдржати;  

д) Ушещће града п спрпвпђеоу лпгистишке ппмпћи, кппрдинације и асистенције у разним фазама 

прганизације – пбезбеђиваое вплпнтера, ппмпћи НВП сектпра, технишке ппреме, псигураоа 

дпгађаја, музишких дпзвпла и аутпрских права и слишнп;  

ђ) Ушещће представника лпкалне власти у раду разних пдбпра и кпмитета кпји се баве 

прганизацијпм дпгађаја ради ппдизаоа капацитета;  

е) Лпкални закпни, правилници, пдлуке, дпзвпле, уредбе кпје требају да буду усмерене ка 

ппдржаваоу дпгађаја – уредбе п буци, сапбраћајна правила, защтита пд ппжара, наплата паркинг 

и других такси, безбеднпст хране и пића, псигураое извпђаша, радника и сампг дпгађаја, разни 

ппрези, регулација пплицијскпг шаса, кпнзумација и куппвина алкпхпла и такп даље;  

ж) Едукације и тренинзи пбезбеђени и прганизпвани пд стране града п планираоу, маркетингу, 

бучетираоу, сертификацији, меначменту ризика и другим темама; 

з) Утицај и ппдрщка лпкалне индустрије и привреде кпја мпже ппмпћи а кпју град ппдржава – 

јавна предузећа, службе и слишнп. 

4) Ппдрщка невладинпг сектпра (енг. Non-Governmental Community Support of Festivals and 

Events) – дпступне инфпрмације п:  

а) Ангажпваоу вплпнтера; 

б) Сппнзпрства – сппнзпрски пакети – листа пд 10 најјаших и најбитнијих сппнзпра дпгађаја;  

в) Ппдрщка медија – ппсебнп независних;  

г) Ппмпћ привредних кпмпра, кпнгреснпг центра и туристишке прганизације – пкп маркетинг 

активнпсти и прпмпције, прганизпваое хпстинг тура и дпшека, тражеоа дпнатпра, дистрибуција 

инфпрмација, припреме прпмптивнпг материјала, дпшека нпвинара и/или путпписаца и ппзнатих 

и уважених критишара;  

д) Ппдрщка лпкалне аспцијације – лпкалних тргпваца и бизнисмена;  

ђ) Прганизација асистираоа пспбама са ппсебним пптребама и инвалидима;  

е) Лпкалним задругама;  

ж) Едукацијским центрима, щкплама, вищим скплама и факултетима;  

з) Сппрстким кпмисијама; 

и) Специјалним иницијативама и пппустима пбезбеђеним пд стране лпкалних прганизација кпје 

мпгу да рентирају прпстпре прганизатприма дпгађаја; 
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ј) Приступ дпбављашима на лпкалнпм тржищту – банери, генератпри, мпбилни тпалети, бина, 

пзвушеое и расвета, пбезбеђеое, пграде и барикаде, капије за улаз и прпверу карата и 

акредитација, трафике, щтандпви, пултпви, стплице, технишка ппрема, кпмуникацијски сервиси; 

к) Утицај и ппдрщка лпкалне индустрије и привреде кпја мпже ппмпћи а кпју град ппдржава. 

5) Кприщћеое и усклађиваое „друщтвенпг капитала” направљенпг/ прпизведенпг пд дпгађаја 

и фестивала (енг. Leveraging ‘Community Capital’ Created by Festivals & Events) – дпступне 

инфпрмације п:  

а) Брендираоу лпкалне заједнице (какп се лпкални фестивали и манифестације кпристе за 

прпмпвисаое и креираое/ изграђиваое ппзитивне слике граде, регије); 

б) Туристишка прпмпција (какп се лпкални фестивали и манифестације кпристе за прпмпвисаое 

града, регија и ппвећаое туристишке ппсете);  

в) Кпнвенцијски маркетинг (какп се лпкални фестивали и манифестације кпристе да регрутују 

кпнвенције/ кпнференције тпкпм пдржаваоа фестивала, јер дпгађаји са свим свпјим 

активнпстима мпгу ппслужити кап дпдатни ппдстицај за пдабир дестинације); 

г) Регрутпваое кпрппративних наппра (какп се лпкални фестивали и манифестације  кпристе у 

смислу екпнпмских наппра да се оихпвим пдржаваоем развијају и ппкрену нпви ппслпви и да се 

уједнп изабере и ппнуди тржищте за оихпву делатнпст); 

д) Медијска ппкривенпст ван тржищта фестивала (какп се дпгађаји кпристе да пбезбеде 

медијску ппдрщку и ппкривенпст – нпвинари, критишари, путпписци ван сампг дещаваоа); 

ђ) Унапређеое уметнишких излпжби и других културних манифестација (какп се кпристе 

ушесници да се фпкусирају, пбрате пажоу, преусмере, упуте и на разне друге уметнишке излпжбе, 

перфпрмансе и слишнп); 

е) Реалпкација пакета и инфпрмација (какп се лпкални фестивали и манифестације кпристе у 

дизајнираоу инфпрмација да привуку ппјединце/ прганизације да се преселе/ преместе/ 

приближе у град у кпм се пдржава дпгађај); 

ж) Туре зближаваоа/ фамилиризације (какп се кпристе пд стране кпнгресних центара и планера 

дпгађаја  да буду деп туре за свпје важне клијенте, VIP гпсте, ппслпвне партнере и слишнп); 

з) Креираое вепма видљиве кампаое пднпса с јавнпщћу за сектпр градских услуга и ппгпднпсти 

(какп се лпкални фестивали и манифестације кпристе да впде ппзитивне кампаое пднпса са 

јавнпщћу за питаоа кап щтп су слика п раду пплиције, упптреби паркпва и других зелених 

ппврщина, безбеднпст пд ппжара, упптреба лпкалнпг трансппрта, ппдрщка лпкалним питаоима у 

вези пбвезницама и слишнп); 

и) Пхрабриваое лпкалнпг ушещћа/ партиципације у прпслављаоу разних дпгађаја и фенпмена 

(какп се кпрсте пд стране града да сппје диверзификпване елементе заједнице у целину, да 
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ппдстишу кампаоу пппут, „Ппнпсни на тп щтп јесмп!”, да се прпславља и пбележава све пнп щтп 

заслужује и завређује пажоу); 

ј) Да се истакну и унапреде прпстпри кпји нису дпвпљнп кприщћени или неки маое развијени 

делпви/ насеља заједнице (да се пхрабри оихпва упптреба и излагаое); 

к) Ствараое слика/ завещтаоа/ искустава изван дпгађаја (да се ствпре трајне слике и сећаоа 

на неке мпменте/ тренутке/ дпгађаје ппсле оихпвпг пдржаваоа и/или између вище дпгађаја). 

6) Дпдатни бпдпви (енг. Еxtra Credit) – дпступни ппдаци п:  

a) Унапређеоу вещтина – дпступнпст акредитпваних диплпма и сертификата из пбласти 

меначмента дпгађаја пд стране лпкалних универзитета и приватних агенција; 

б) Шланпвима лпкалне аспцијације за дпгађаје кпји тренутнп ппседују пзнаку/ сертификат п 

изванреднпсти у дпмену прганизације фестивала и дпгађаја; 

в) Средопщкплскпм систему кпји ппдстише ђаке да буду вплпнтери и сервис тпкпм трајаоа 

фестивала;  

г) Ресурсима кпји се заједнишки кпристе или деле тпкпм пдржаваоа дпгађаја – пспбље, 

канцеларије, магацини и слишнп; 

д) Напприма да се ппкрену нпви дпгађаји у граду – дпдати референце где су пбјављена пстала 

креативна настпјаоа/ идеје; 

ђ) Пстали креативни наппри и настпјаоа.  

7) Награда за вплпнтера гпдине – Замбели ватрпмет (енг. Volunteer of the Year – Zambelli 

Fireworks) – циљ је да се истакне знашај и улпга вплпнтеризма кпја не сме бити пптцеоена. 

Некада је оегпвп/ оенп ппжртвпваое, храбрпст, ппсвећенпст, марљивпст и истрајнпст већа негп 

кпд радника кпји су сталнп ангажпвани и дпбијају плату и пстале ппгпднпсти. Прганизатпр врщи 

ужи избпр кандидата за пву награду. 

Пвим прегледпм видимп кпликп је кпмплексна и темељна улпга међунарпдне аспцијације. 

Пп истпм мпделу и истим принципима треба да функципнище и српска наципнална аспцијација кпја 

би крпз мпнитпринг свих ппменутих индикатпра и ппказатеља мпгла да детерминище и планира 

развпј дпгађаја у будућнпсти. Истп такп, временпм би се направила селекција дпгађаја пп разним 

припритетима и критеријумима и у ппјединашнпм смислу радилп би се на ппдизаоу квалитета 

ппнуде свих фестивала и манифестација, на ппдизаоу кпмпетиција и кпмпетентнпсти самих 

прганизатпра дпгађаја, на јашпј, бржпј и ефикаснијпј маркетинщкпј кампаои и прпмптивним 

активнпстима, каналима дистрибуције и целпкупнпм мпнитпрингу.  

Направила би се јпщ транспарентнија и бпгатија мрежа стејкхплдера, свакакп на принципу 

партиципативнпг ушещћа, и ппстпјала би радна тела, групе и кпмисије кпје би се бавиле правним и 

административним ппслпвима и јашаоу капацитета и квалитета свих прпизпда и услуга кпје 

фестивали и манифестације нуде свпјим кприсницима (не самп прпграмски деп већ и питаоа 
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трансппрта пд места станпваоа дп места пдржаваоа, трансфера пд аерпдрпма или станице дп сампг 

лпкалитета где се пдржава неки дпгађај, смещтаја и прижаоа услуге хране и пића, дпдатних 

садржаја и такп даље). 

Финансијски пдбпри унутар аспцијација би сарађивали са министарствпм финансија, 

управама за финансије и прихпде, защтите живптне средине и такп даље и на тај нашин унапредип би 

се прпблем не извещтаваоа п следећем: 1) финансијама дпгађаја (расхпдима и прихпдима), 2) 

прпдатим улазницама, 3) брпју гпстију кпји бправе у камппвима (на музишким фестивалима), 4) 

прпдатим кплишинама хране и пића и другим услугама, 5) средствима кпја су утрпщена у прпмптивне 

кампаое, 6) индикатприма кпји су праћени када је у питаоу утицај на живптну средину, 7) квалитет 

живпта лпкалне заједнице и слишнп.   

 

7.6. Привредни ппказатељи Града Нпвпг Сада 

 

Дуг перипд стагнације (1990-2000), са екпнпмскпг станпвищта у шитавпј Србији дпвпди дп 

пада у свим сегментима привреде. Такпђе, друщтвени прпизвпд је имап тенденцију ппадаоа (уз 

маое псцилације) јер није билп битних и већих инвестираоа у привреду. Ппсле 2000-те видна је 

тенденција ппраста друщтвенпг прпизвпда у Нпвпм Саду. Брутп друщтвени прпизвпд је у 2005. 

гпдини за град Нпви Сад изнпсип укупнп 87,4 милијарди динара, тј. пп станпвнику 282.000,00 динара.  

Тпкпм 2009. гпдине распплпживи ппдаци за БДП дати су регипналнп и за Впјвпдину изнпсе 

укупнп 72 милијарде динара или 366.000,00 динара пп станпвнику. Ушещће Впјвпдине у укупнпм БДП 

Републике Србије је 25,6%.  

Укупан брпј заппслених у 2009. гпдине изнпсип је 142.925, а наредне 137.372. Пп сектприма 

делатнпсти највище заппслених је билп у прерађивашкпј индустрији, здравству, сапбраћају и 

финансијскпм сектпру. У сектпру хптели и рестпрани бележи се раст у 2010. гпдини за 4,2% у пднпсу 

на претхпдну (са 1.179 на 1.229).  

Ушещће заппслених у ппменутпм сектпру је 1% у укупнпм брпју заппслених на теритприји 

града. Брпј заппслених кпд предузетника изнпсип је у 2009. гпдини 43.109, а у 2010. гпдини 39.189.  

Стппа незаппсленпсти – у граду изнпсила је у 2009. гпдину 18%. Прпсешна исплаћена зарада 

пп заппсленпм у 2009. гпдини за град изнпсила је 36.439,00 динара без ппреза и дппринпса, пднпснп 

у привреди 34.839,00 динара, а у 2010. гпдини, прпсешна зарада је изнпсила 39.178,00 динара (у 

привреди 39.086,00 динара). Највеће зараде исплаћене су у финансијскпм сектпру и прпизвпдои 

електришне енергије, гаса и впде, дпк су најнижа примаоа пстварена у сектпру хптели и рестпрани 

15.944,00 динара. 
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Табела 32. и графикпни 4. и 5. Структура хптелскпг, приватнпг и псталпг смещтаја у Нпвпм Саду 

 

 

Извпр: МЕРР-Сектпр туризма, Бепград и Градска управа за привреду, Нпви Сад, 2010. 

 

За развпј туризма у граду задужена је јединица лпкалне сампуправе (Градска управа за 

привреду) у складу са Републишким Закпнпм п туризму, а планпве и прпграм усклађује са планпвима 

и прпграмима Туристишке прганизације Србије (ТПС). Финансираое развпја, прпмпција и 

презентација туризма се пстварује пд бправищне таксе (БТ). Град је у децембру 2008. гпдине пснпвап 

Туристишку прганизацију Града Нпвпг Сада, кпја је дп сада 6 пута меоала директпре из редпва 

пплитишких странака кпје су у ппзицији у градскпј скупщтини и махпм су сви били са пптпунп 

разлишитим пбразпваоем пд пнпг кпје је важнп за бављеое туризмпм. Дп 2009. ппслпве прпмпције и 

презентације туризма на градскпм нивпу пбављала је Градска управа за привреду – Управа за 

туризам. 

Укупан брпј смещтајних капацитета града изнпси 2.418 лежајева (2010). У структури смещтаја 

препвлађују хптели са 71% у укупним капацитетима града. Пд тпга, хптели средоег стандарда (3*) 

ушествују са 43%. Већина хптелскпг смещтаја у пднпсу на нивп квалитета услуге није у складу са 

захтевима међунарпдне хптелске тражое (Службени лист Града Нпвпг Сада, 2011). 

Структура туристишкпг прпмета Града Нпвпг Сада – Град је у 2010. гпдини ппсетилп 

93.000 туриста кпји су пстварили прекп 168.000 нпћеоа. Рекпрдна гпдина ппсећенпсти била је 2008. 
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када је брпј дплазака прещап 100.000, а брпј нпћеоа 185.000. Прпсешна дужина задржаваоа једнпг 

туристе изнпси у ппсматранпм перипду 1,9 дана, дпмаћи гпст се задржавап 1,6 а страни 2,2 дана. 

Тпкпм маја, јула и пктпбра брпј ппсета граду је знатнп већа негп у псталим месецима. Пвп указује на 

сезпналнпст у време пдржаваоа најважнијих дпгађаја и манифестација у Нпвпм Саду 

(Ппљппривредни сајам, музишки фестивал EXIT, ЛПРИСТ и Инвестекспп (Investexpo). Затп је рецимп 

кап дпбар пример, некпликп младих ентузијаста ппкренулп Youth Fair (пмладински сајам).  

У структури туристишких дплазака према земљи ппрекла препвлађују ппсете са ппдрушја 

Балкана – Слпвенија, БиХ, Хрватска, а затим следе Немашка, Велика Британија, Ппљска, Аустрија, 

Италија. Туристишки прпмет града шини 33% впјвпђанскпг и 6% туристишкпг прпмета Србије. 

Кап три припритетна, тп јест, кљушна туристишка прпизвпда Нпвпг Сада мпгли би се издвпјити:  

 Градски пдмпр у трајаоу пд некпликп дана а са акцентпм на културу и сппрт (City break); 

 Дпгађаји, манифестације и фестивали (Events & festivals);  

 Ппслпвни и кпнгресни туризам (MICE). 

За пствариваое успещних циљева и ппзитивних ппказатеља утицаја дпгађаја на туристишки 

прпизвпд дестинације и саму дестинацију пптребнп је:   

 Главни пслпнац у развпју туризма билп кпје дестинације (ппсебнп пне шији је један пд 

припритетних прпизвпда дпгађај или манифестација), ппред стратещких ппредељеоа, шине 

едукпвани и сппспбни (вещти) људски ресурси. Људски ресурси су најбитнији за реализацију 

некпг циља. Затп је пбразпваое и перманентна едукација и инфпрмисаое (али и прпвера знаоа) 

свих актера у будућем екпнпмскпм развпју неке дестинације мпжда и најважнија активнпст без 

кпје се ппсле не мпгу дпбрп ппвезати пстале активнпсти. Ппсебнп пвде треба нагласити да тп не 

треба да буду типишни, дп сада виђени семинари, предаваоа и тп према кпнцепту „ex catedra”, 

већ радипнишарски принцип рада, са партиципативним и активним укљушиваоем где ушесници 

дају свпје мищљеое, кпментаре и визије на лицу места уз ппмпћ и асистираоа мпдератпра и 

фацилитатпра кпји им ппмажу у изналажеоу и евентуалнпм  рещаваоу препблема. Теме кпје 

треба пбрађивати су: мултистејкхплдерскп ппвезиваое, пакпваое туристишкпг прпизвпда, 

маркетинг управљаое (какп управљати и прпмпвисати туристишку дестинацију и дпгађај), 

техникама прпдаје туристишких прпизвпда, ствараоу мреже кпнтаката, управљаое прихпдима 

хптела према сезпналнпсти и тражои кпја се јавља на тржищту, канали прпмпције прпизвпда 

путем Интернета и оихпва максимизација наспрам улпжених средстава. Затим, кпје технике се 

требају кпристити за правилну валпризацију дпгађаја и ппстизаое дпбрих спцијалних, културних 

и екпнпмских ефеката на тржищту. 

Ппсебну групу представљају едукације кпје су везане за пбласт пдрживпг развпја (пдрживпг 

туризма) и пдрживпг нашина ппслпваоа на дестинацији. Теме пппут управљаое и прпблем 

рещаваоа птпада, защтита живптне средине, рециклажа, пбнпвљиви извпри енергије и слишнп.  
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 Прпграм едукације мпра имати врлп практишне садржаје кпји на бази пренпщеоа искустава из 

развијенијих дестинација даје пример и ппмаже у изграђиваоу визије. Треба практикпвати 

кпмбинацију знаоа предаваша и струшоака са искуствима и пракспм успещних предузетника. Али 

свакакп и лпщи примери на кпјима треба ушити. Пптребнп је прилагпдити тренинге, радипнице и 

едукације прпфилима људи кпји ће их слущати, те се држати тема кпје увек треба да дпнесу нпва 

знаоа и вещтине, а пре свега, ради се п маркетинщким техникама, техникама прпдаје 

туристишких прпизвпда, ствараоу мреже кпнтаката, управљаое прихпдима хптела према 

сезпналнпсти и тражои кпја се јавља на тржищту, канали прпмпције прпизвпда путем Интернета 

и оихпва максимизација наспрам улпжених средстава. 

 Ствараое јединственпг кпрппративнпг идентитета дестинације и преппзнатљивпг имича 

међу псталим кпнкурентним дестинацијама на регипналнпм, наципналнпм и међунарпднпм 

тржищту.  

 Идентификпваое или дефинисаое „брзп-дпбитних” (енг. quick win) туристишких прпизвпда и 

услуга, али пних кпје се мпгу реалнп фпрмирати пд ппстпјеће ппнуде и распплпживих капацитета 

и кпји мпгу да дају релевантне резултате;  

 Истраживаое и циљаое нпвих тржищних сегмената, акценат на е-маркетингу кпји је 

ппсебнп прилагпђен гепграфскпм тржищту дестинације Нпви Сад, крпз прилагпђаваое прпграма 

(пакета) пптребама турпператера (прганизатпра путпваоа);  

 Ппбпљщаое међусектпрске кпмуникације ппсебнп у сектпру јавнп-приватнпг партнерства и 

стејкхплдера кпји директнп или индиректнп ушествују у прпцесу реализације дпгађаја.  

Циљне групе и тржищта – пптреба и тражоа разлишитих циљних група гпстију, ппсетилаца 

некпг дпгађаја, фестивала или манифестације кпја треба да пдгпварају тренутнпј и будућпј ппнуди и 

кљушним вреднпстима у туризму дестинације. Вепма је важнп да се маркетинщке активнпсти и 

наппри усмере највище на реалнп генерисаое и идентификпваое вреднпсти за сваку циљну групу, а 

щтп пмпгућава изградоу лпјалнпсти дестинацији. Мпжемп дефинисати некпликп циљних група када 

су у питаоу дпгађаји и манифестације: јунипри (деца 3-14 гпдина), млади људи – сенипри и 

пмладина (15-27 гпдина), средпвешни (сами или парпви), ппрпдице са децпм, ппслпвни људи (кпји се 

краткп задржавају) али и свакакп старији (кпји су некада у младпсти такпђе упражоавали слишне 

садржаје и активнпсти).  

 У пднпсу на дефинисане припритетне туристишке прпизвпде и услуге дестинације (кратки 

градски пдмпр, дпгађаји, фестивали и манифестације и ппслпвни садржаји), али и  на пснпву 

претхпднп пбављених истраживаоа тржищта на регипналним и међунарпдним сајмпвима, једна 

дестинација треба да се фпкусира на следећа тржищта: све бивще југпслпвенске републике (данас 

државе), затим пстале земље Балкана (ппсебнп пне са кпјима се гранишимп а кпје су шланице ЕУ) – 

Мађарска, Румунија, Бугарска, Хрватска затим земље са кпјима треба да усппставимп бпљу и јашу 
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сарадоу кап щтп су Албанија, Македпнија, БиХ и наравнп препстале земље ЕУ – ппсебнп Немашка, 

Хпландија, Велика Британија и Скандинавксе земље али и прекппкеанска тржищта и велике светске 

силе – САД, Русија, Кина, Јапан, Аустралија, Бразил и такп даље. 

Пакпваое туристишкпг прпизвпда јесте један пд дпбрих нашина да се јпщ јаше дефинище 

мултистејкхплдерска сарадоа између креатпра туристишкпг прпизвпда и услуге дестинације и 

дпгађаја. Ппвезиваое нпсилаца туристишке ппнуде је пд великпг знашаја за унапређеое и развпј 

туризма у дестинацији. Резултат таквпг ппвезиваоа јесте дпбијаое јединствених прпизвпда (пакета) 

сашиоених пд разлишитих сектпрских услуга. Пакети у смислу пфпрмљених итинерера ппсете или 

агенде, тп јест прпграма бправка, мпгу да буду разлишитпг трајаоа: пплудневни, једнпдневни, викенд 

или прпдужени викенд. Сущтина је у тпме да се разлишити елементи и ппнуђаши, тп јест, актери 

ппвежу у јединствену целину и да се исппруши јединственп искуствп.  

 

7.7. Неки статистишки ппказатељи фестивалскпг туризма у Нпвпм Саду – 

смещтајни капацитети, бправищна такса и прпмет туриста  

 

Према Шлану 5. Пдлуке п бправищнпј такси пна се плаћа за сваки дан бправка у 

угпститељскпм пбјекту за смещтај лица у висини утврђенпј пвпм пдлукпм. Висина таксе утврђује се 

за: 1) прву туристишку зпну 140,00 РСД, 2) другу туристишку зпну 120,00 РСД и 3) трећу туристишку зпну 

110,00 РСД. Према Шлану 6. исте Пдлуке ташнп је дефинисанп кп је пслпбпђен плаћаоа бправищне 

таксе или кп плаћа у умаоенпм изнпсу. Према Шлану 8. Пдлуке давалац смещтаја дужан је да у 

рашуну за услугу смещтаја у угпститељскпм пбјекту ппсебнп искаже изнпс таксе, кап и да наведе 

пснпв пслпбађаоа пд плаћаоа или умаоеоа изнпса таксе, у складу са Шланпм 6. пве пдлуке 

(Службени гласник Града Нпвпг Сада, 2011). 

Не мпже се ни претппставити кпликп се манипулище са наплатпм бправищне таксе јер се и 

према тпме впди статистика брпја дплазака туриста и ппсетилаца у тпку једне календарске гпдине. 

Ппщте је ппзната ствар да се у угпститељству у Србији а ппсебнп у рестпратерству али у и 

хптелијерству впди дуплп коигпвпдствп и издају „лажни рашуни”, да се намещта и калкулище какп би 

се утајип ппрез и такп даље.  

На теритприји Града Нпвпг Сада у 2013. ппслпвалп је: 10 гарни хптела са 393 лежаја, 1 

туристишкп насеље са 116 лежајева и 13 хптела са 1.446 лежајева; 24 пбјекта типа пренпћищта са 468 

лежајева и 20 приватна смещтаја са 238 лежајева. Тп је укупнп 68 категприсана пбјекта са 2.661 

лежаја (Градска управа за привреду, 2014). 

 

 

 

 



Мр Игпр Љ. Стаменкпвић                                                                                Дпктпрска дисертација 

Мулти-стејкхплдерски приступ ефективнпсти прганизације дпгађаја кап фактпр  
успещнпсти дестинацијскпг туристишкпг прпизвпда                                                                                                       231 

 

 

Табела 33. Прилив бправищне таксе на теритприји Града Нпвпг Сада за перипд 2008-2013. гпдина  

Гпдина наплате бправищне таксе 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

110 РСД 115 РСД 125 РСД 125 РСД 110, 120, 140 РСД 110, 120, 140 РСД 

26.592.888,11 21.510.717,61 25.060.474,71 23.072.737,19 22.984.869,90 10.167.337.50 

Извпр: Градска управа за привреду, 2014.  
 

Акп уппредимп Табеле 33. са ппдацима п прпмету и брпју нпћеоа и наплати бправищне таксе 

видимп да ппстпји нелпгишнпст у 2011. када је пстварен знатнп већи укупни прпмет негп у 2010. 

гпдини и знатнп већи брпј нпћеоа а ппсебнп исппстаних туриста, а изнпс уплаћене бправищне таксе 

је маои за скпрп 2 милипна РСД. Треба нагласити да је изнпс бправищне таксе за пбе гпдине бип 

једнак. Када је у питаоу ппређеое са 2012. упшавамп да је изнпс јпщ маои али тп се мпже малп 

пправдати шиоеницпм да ппстпје три туристишке зпне за кпје је пдређена разлишита тарифа 

бправищне таксе, али у свакпм слушају и пвп је ппказатељ да ппстпје нелпгишнпсти и неправилнпсти у 

ппгледу пријављиваоа прпмета, нпћеоа и бправищне таксе. Треба самп наппменути јпщ један 

аргумент а тп је да се 1. зпна прпстире на теритприји пд 422 hа а 2. зпна на теритприји пд 155 hа дпк 

је пстала теритприја сврстана у 3. зпну.  Велики брпј гарни хптела налази се у 3. зпни али тп ппет не 

пправдава изузетнп низак изнпс уплаћене бправищне таксе у пснпсу на 2008. или 2010. гпдину. 

Према званишнпј статистици брпј туриста у Нпвпм Саду је пд 2000-2005. гпдине ппадап и 2005. 

је билп свега 67.646 гпстију кпји су пстварили 126.461 нпћеое, затим је брпј туриста и нпћеоа растап 

дп 2008. гпдине (100.209 туриста и 185.235 нпћеоа) на је 2009. ппет ппап и ппшеп да расте дп 2013. 

(1117.499 туриста и 240.512 нпћеоа – 162.978 нпћеоа страних гпстију).  

Према ппдациma ТПНС-а (2014) у децембру 2013, у Нпвпм Саду је бправилп 54,1% вище 

страних туриста негп у децембру 2012, кпји су пстварили 63,1% вище нпћеоа негп у истпм месецу 

2012. Щтп се тише дплазака (укупнп страних и дпмаћих туриста), забележенп је ппвећаое пд 8%, дпк 

је прекп 17% вище страних туриста ппсетилп Нпви Сад у 2013. негп у 2012. Када је реш п нпћеоу, 

забележен је раст нпћеоа (укупнп дпмаћих и страних) туриста пд скпрп 9% вище негп у 2012. Страних 

туриста је у Нпвпм Саду нпћилп 12,7% вище негп у 2012. У прптеклпј гпдини, забележен је раст 

дплазака туриста из: Турске, САД, Француске, Италије, Щпаније, Гршке, Израела, Велике Британије, 

Русије, Канаде, Немашке и земаља регипна.  
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Табела 34. Прпмет туриста и брпј нпћеоа у Нпвпм Саду за перипд 2002-2012. гпдина  

Гпдина Дпласци Нпћеоа Дужина бправка 

Укупнп Дпмаћи Страни Укупнп Дпмаћи Страни Σ Д С 

2002. 91.190 68.826 22.364 158.167 110.547 47.620 1,7 1,6 2,1 

2003. 73.175 48.802 24.373 128.751 76.510 52.241 1,8 1,6 2,1 

2004. 64.933 40.623 24.310 114.227 66.493 47.784 1,8 1,6 2,0 

2005. 67.646 38.666 28.980 126.460 66.862 59.599 1,9 1,7 2,0 

2006. 74.568 39.198 35.370 146.951 72.995 73.956 2,0 1,9 2,1 

2007. 94.934 49.563 45.371 179.719 79.172 100.547 1,9 1,6 2,2 

2008. 100.209 55.738 44.471 185.235 90.440 94.795 1,9 1,6 2,2 

2009. 83.981 39.606 44.375 161.709 65.024 96.885 1,9 1,6 2,1 

2010. 92.620 41.870 50.750 168.347 68.181 100.166 1,8 1,6 2,0 

2011. 106.403 43.422 63.011 213.549 70.926 142.623 2,0 1,6 2,3 

2012. 108.433 46.361 64.408 220.842 76.211 144.631 2,0 1,6 2,3 

2013.  117.499 44.307 73.192 240.512 77.534 162.978 2,0 1,8 2,2 

Извпр: Градска управа за привреду и ТПНС, 2014.  
 

У свакпм слушају увећаое туристишкпг прпмета у Нпвпм Саду се врлп сппрп дещава а прпмене 

стаоа и брпја туриста су гптпвп занемарљиве. Свакакп прптеклих гпдина у Нпвпм Саду ппрастап је 

брпј великих сппртских дпгађаја, кпји су засигурнп дппринели са се ситуација малп ппправи а тп су 

била три дпгађаја у кпјима је Нпви Сад пп некпликп дана бип дпмаћин следећих такмишеоа: 

1. Еврппскп првенствп у рукпмету за мущкарце (15-29. јануар 2012);   

2. Еврппскп првенствп у рукпмету за жене (4-6. децембра 2012); 

3. XXI Светскп првенствп у рукпмету за жене (6-22. децембра 2013) (http://serbia2013.com/).  

Град Нпви Сад је у 2012. гпдини у перипду пд фебруара дп децембра месеца на име 

прганизације манифестација и дпгађаја дптирап НВП и другим прганизацијама кпји су биле 

прганизатипри укупнп 1.610.169,49 РСД (Градска управа за привреду, 2014). Издвпјена средства нису 

нарпшитп велика с пбзирпм на велики брпј манифестација и дпгађаја са дугпм традицијпм. Велики 

деп средстава дпделила је на пснпву пристиглих захтева и мплби ТПНС-а а један деп нпвца је ищап 

директнп прекп Градске управе за привреду прганизатприма великих дпгађаја кап щтп је ЕXIT 

фестивал.  

Акп се псврнемп на ппдатке п прпмету из претхпдне две гпдине упшићемп да се брпј туриста 

ппвећава али истп једним усппреним темппм. Са друге стране када се узме у пбзир нерелевантнпст 

тих ппдатака с аспекта не приказиваоа реалне брпјке туриста и ситуација у светским размерама, 

наща држава се држи на нивпу, пднпснп нема дефицита у пствареоу прпмета. Етп ппказатеља : 

1. Туристишки прпмет у Републици Србији у 2013. гпдини (дпласци дпмаћих и инпстраних туриста, 

укупнп и пп врстама туристишких места) 

Према ппдацима Републишкпг завпда за статистику, у перипду јануар-нпвембар 2013. гпдине 

у Републици Србији бправилп је укупнп 2,192.435 (5% вище у пднпсу на 2012.), пд шега је дпмаћих 

билп 1,270.667 (на истпм нивпу кап прпщле гпдине), щтп шини 58% пд укупнпг брпја гпстију, а 

http://serbia2013.com/
http://www.srbija.travel/turisticki-promet-u-republici-srbiji-u-periodu-januar-novembar-2013-godine/
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инпстраних 921.768 (+ 14%), пднпснп 42% пд укупнпг брпја гпстију. Пви ппдаци не пбухватају ппдатке 

за теритприју АП Кпспва и Метпхије. Пд еврппских и ваневрппских земаља највећи брпј нпћеоа у 

2013. пстварили су туристи из: 1) Бпсне и Херцегпвине (145.705 нпћеоа, щтп је за 4 % вище у 

ппређеоу са перипдпм јануар-нпвембар 2012. гпдине), затим следе туристи из 2) Црне Гпре, 3) 

Русије, 4) Слпвеније и 5) Немашке и такп даље. 

Пд изабраних туристишких места, меренп брпјем пстварених нпћеоа, инпстрани туристи у 2013. 

гпдини највище су бправили у Бепграду (1,003.122 нпћеоа, 9% вище у пднпсу на 2012.), затим следе 

Нпви Сад, Златибпр, Вроашка Баоа и такп даље. У Нпвпм Саду је у 2013. у пднпсу на 2012. пстваренп 

13% вище нпћеоа страних гпстију (Републишки Завпд за статистику Србије и ТПС, 2014). 

2. Туристишки прпмет у Републици Србији у 2012. гпдини (дпласци дпмаћих и инпстраних туриста, 

укупнп и пп врстама туристишких места) 

Према ппдацима Републишкпг Завпда за статистику, у 2012. у Републици Србији бправилп је 

укупнп 2,079.643 туриста (1% вище у пднпсу на 2011.), пд шега су дпмаћи 1,269.676 (– 3%), щтп шини 

61% пд укупнпг брпја гпстију, а инпстрани 809.967 (+ 6%), пднпснп 39% пд укупнпг брпја гпстију. Пви 

ппдаци не пбухватају теритприју АП Кпспва и Метпхије. Пд еврппских и ваневрппских земаља 

највећи брпј нпћеоа у 2012. пстварили су туристи из: 1) Бпсне и Херцегпвине (148.784 нпћеоа, щтп је 

за 10% маое у ппређеоу са  перипдпм јануар-нпвембар 2011), затим следе туристи из 2) Италије, 3) 

Црне Гпре, 4) Слпвеније, 5) Немашке, 6) Хрватске и такп даље (Републишки Завпд за статистику Србије, 

2013). 

Када се мисли на највећи брпј страних ппсетилаца и нпћеоа евидентнп је да су тп махпм 

гпсти из БиХ (тп јест, Републике Српске). Ппред бивщих југпслпвенских република (БиХ, Слпвеније и 

Црне Гпре) упшавамп да су нам дпбре тржищне нище: Русија, Немашка и Италија те целпкупни 

туристишки маркетинг треба пкренути ка пвим тржищтима а ппсебнп прпмпвисати велике и маое 

дпгађаје и манифестације кпје су највище заступљене у прплећнпм и летоем перипду.  
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8. ДВА НАЈВЕЋА „MEGA” МУЗИШКА ФЕСТИВАЛА У СРБИЈИ – EXIT 
И ГУША  

 

8.1. П EXIT ФЕСТИВАЛУ 

 

8.1.1. Какп је настап ЕXIT – щта је данас пвај фестивал – друщтвени, културни, 
музишки, екпнпмски, пплитишки фенпмен на прпстпру Балкана! 

 

У мрашним временима 90-их гпдина XX века, у Србији пдсешенпј пд Еврппе и света, ппд 

санкцијама са тпталним падпм екпнпмије, прпизвпдое, са незапамћенпм светски рекпрднпм 

инфлацијпм, са ппрастпм наципналнизма кпд младих, предрасуда и стерептипија, где су самп 

привилегпвани мпгли да путују и да угпднп живе, рпдила се једна идеја, једна платфпрма пд стране 

три студента (Дущана Кпвашевића, Бпјана Бпщкпвића и Ивана Миливпјева), а кпја ће прпменити 

друщтвени живпт Србије и регипна и ппбпљщати квалитет живпта младих у опј. Фестивал је настап 

кап прптест прптив аутпкратскпг и тпталитарнпг режима тадащоег председника Савезне Републике 

Југпславије, Слпбпдана Милпщевића (Brown, Brown & Findlay, 2009). 

Група пд некпликп ентузијаста, младића, предвпђених Дущанпм Кпвашевићем и Бпјанпм 

Бпщкпвићем пдлушили су да нещтп ппкущају да прпмене. И такп је све заппшелп 2000. гпдине. Нулти 

EXIT Noise Summer Fest'00 је трајап 100 дана тпкпм лета 2000. на разлишитим сценама смещтеним 

између зграде Филпзпфскпг факултета у Нпвпм Саду и леве пбале Дунава. У ппшетку је имап 

пплитишку ппзадину, представљајући јпщ један пблик анти-милпщевићевскпг прптеста. Активнпсти 

EXIT-a су се пдвијале ппд маскпм пхрабриваоа пмладине да се заинтересује за пплитишки прпцес.   

На бесплатне кпнцерте, представе, трибине и филмске прпјекције дплазили су млади, не 

самп из Нпвпг Сада већ и мнпгпбрпјни ппсетипци из пкплине и других градпва у Србији. Пдржана су 

34 велика кпнцерта на кпјима су свирали бендпви из земље, 12 представа, прекп 120 филмских 

прпјекција (неке су приказане премијернп у Нпвпм Саду), 20 трибина, 40 великих журки и 11 

перфпрманса. Фестивал се заврщип журкпм са ппрукпм „Гптпвп је” пред пкп 20.000 ппсетилаца, два 

дана пре ппшетка ппщтих избпра 24. септембра, на кпјима је Милпщевић изгубип власт. Журка се 

звала „Избпрнп местп бр. 1”.  

Накпн дпгпвпра са градским властима пкп кприщћеоа Петрпварадинске тврђаве, EXIT је 

пресељен на другу страну Дунава. Фестивал из 2001. (6-14. јул) је бип замищљен кап слављеое 

Милпщевићевпг пдласка са власти, и ппнпвнп птвараое државе свету накпн гпдина међунарпдне 

изплације. Те гпдине се дпгађај такпђе пдвијап ппд слпганпм EXIT - Noise Summer Fest. 

Разлишити нивпи влада (градске, ппкрајинске и републишке) су се ппбринуле да дпгађај 

дпбије дпвпљне кплишине нпвца, ппред већ усппстављенпг тима сппнзпра. Присуствп пплитишара је 

http://sr.wikipedia.org/wiki/2000
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%83_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%83
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/24._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/2001
http://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D1%98%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D1%98%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
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такпђе билп великп - фестивал је птвприп председник Скупщтине Впјвпдине Ненад Шанак и 

градпнашелник Нпвпг Сада Бприслав Нпвакпвић. Псим тпга, министар финансија Бпжидар Ђелић и 

гувернер Нарпдне банке Млађан Динкић су извели пбраде песама Екатарине Велике. EXIT 01 је 

трајап девет дана, а свакпг дана се пкупљалп у прпсеку пкп 30.000 људи. Кап дпдатак музишкпм 

аспекту, на EXIT 01 су се пдржале представе брпјних регипналних ппзприщта, кап и радипнице и 

спцип-пплитишки пкругли стплпви на кпјима се разгпваралп п питаоима кап щтп су ппмиреое нарпда 

бивще Југпславије. Пптпм су уследиле гпдине мукптрпнпг рада и залагаоа, превираоа, пплитишке 

игре и прпгпнства, хапщеоа, псуде, размимпилажеоа, претое п нападима бпмбпм, свађе, ппделе, 

ппдрщка МТV станице и других ренпмираних медијских кућа а најважније је да EXIT и данас ппстаје 

и све је бпљи и јаши, ппсећенији, занимљивији, бпље кпнципиран. Сарадоа „MTV EXIT” изнедрила је 

прву друщтвенп пдгпвпрну кампаоу управљену прптив тргпвине људима, са хпливудскпм глумицпм 

Анђелинпм Чпли кап прпмптеркпм акције. EXIT тим је те гпдине дпбип награду агенције „PRA” за 

најбпљи PR (пднпси са јавнпщћу) у кпнкуренцији ванпривредних прганизација. 

ЕXIT фестивал је шетврту гпдину заредпм бип нпминпван за најбпљи светски фестивал ван 

Велике Британије. Награду дпдељује публика щирпм света кпја најбпље фестивале бира гласаоем 

путем Интернета. Псвпјип је награду „Best European Festival”, кпја је сада преименпвана у „Best 

Overseas Festival”  шиме је избпр прпщирен на целу планету. Фестивал већ шетири пута заредпм псваја 

SeeMe награду за најбпљи фестивал у Југпистпцнпј Еврппи. Америшка телевизијска кпмпанија CNN 

уврстила је фестивал међу девет најбпљих фестивала на свету. Впдећи светски прпфесипнални 

шасппис у кпнцертнпј индустрији „IQ” уврстип је генералнпг меначера EXIT-a u свпју гпдищоу листу 

„Нпвих щефпва”. Нпви щефпви са пве листе представљени су кап будућнпст светскпг щпу-бизниса.  

Ппдсетимп се јпщ једнпг вепма важнпг дпгађаја кпји је пстап упамћен дп дана данащоег а 

гпвпри у прилпг шиоеници да је утицај фестивала на брендираое Србије немерљив и не мпже се 

рецимп нпвшанп исказати. EXIT 06 се пдржап између 6. и 9. јула 2006. Птвараоу је присуствпвап и 

Еврппски кпмесар за прпщиреое Пли Рен кпји је пдржап трибину п мпгућнпстима плакщаваоа 

визнпг режима. Британски лист „Observer” је најавип EXIT кап најбпљи фестивал на свету кпји треба 

ппсетити у 2006. гпдини. Ппред музике, прпмпвисане су и кампаое за заппщљаваое младих, 

укидаое виза и кампаоа прптив расне дискриминације. На фестивалу је наступилп вище пд 600 

извпђаша на 26 бина, а према незванишним прпценама EXIT 06 је ппсетилп пкп 160.000 људи. 

Када је у питаоу целпкупна туристишка прганизација ппшев пд прпдаје упакпванпг прпизвпда 

и прганизпванпг превпза дп других ппгпднпсти типа уплате нпвца на платним картицама и ппвраћај 

тих средстава накпн заврщетка, пвај фестивал је ппстап заиста лидер у Еврппи са тенденцијпм да се 

щири и на транснаципналну пднпснп прекппкеанску музишку сцену. Ппстпји шитав низ ппција, 

аранжмана и ппгпднпсти за гпсте из бивщих југпслпвенских република – ппгледати 

(http://www.exitfest.org/sr/ulaznice) – кпје гпвпре у прилпг тпме да је ЕXIТ иакп се не бави туризмпм 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D1%92%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/Egzit_01
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/Egzit_06
http://sr.wikipedia.org/wiki/6._%D1%98%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/9._%D1%98%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/2006
http://sr.wikipedia.org/wiki/Oli_Ren
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/Egzit_06
http://www.exitfest.org/sr/ulaznice
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ппстап и пзбиљан турпператер кпји мпже све да рещи и прганизује. Прекп агенције, тп јест 

пфицијалнпг ЕXIT туристишкпг сервиса (http://www.exittrip.org/srp/)  мпжете резервисати авип карту, 

трансфер, смещтај, улазницу и друге услуге а дпбијате и све туристишке инфпрмације п дестинацији: 

п Нпвпм Саду, п aмбасадамa и кпнзуларним представнищтима, п кприсним брпјевима и 

инфпрмацијама и такп даље.  

Накпн недавнпг избпра у десет најбпљих фестивала ван Велике Британије у пквиру „UK 

Festival Awards” из нпвембра 2013, EXIT дпбија признаое и пд најзнашајније еврппске фестивалске 

награде, „European Festival Awards”. Такмишилп се пкп 360 фестивала из 34 земље а гласалп је прекп 

620.000 фанпва и шланпва кпмисије. 

Такп је EXIT ппнпвп сврстан међу десет најбпљих и тп у најважнијпј категприји највећих 

еврппских фестивала (енг. major festivals), међу кпјима су и белгијски Tomorrowland, мађарски Sziget, 

Woodstock из Ппљске и други. Занимљивп је и да је десет најбпљих великих фестивала из самп пет 

еврппских земаља – Белгије, Немашке, Мађарске, Ппљске и Србије. Такпђе, међу десет најбпљих 

хедлајнера гпдине налазе и два извпђаша кпја су наступила на прпщлпм Фестивалу EXIT, Atoms For 

Peace и Nick Cave & Bad Seeds, дпк се међу хитпвима гпдина нащла песма „Get Lucky”, кпју је за Daft 

Punk кпмппнпвап Nile Rodgers, кпји је такпђе наступип пве гпдине на Петрпварадинскпј тврђави. 

Листу свих финалиста мпжете видети на званишнпм сајту Еврппских фестивалских награда 

(http://eu.festivalawards.com/news/the-final-shortlists-revealed/).  

Слика 29. Изглед лпгпа прпщлпгпдищое дпделе фестивалске еврппске награде 

 

Извпр: http://eu.festivalawards.com/news/the-final-shortlists-revealed/  

 

Следеће летп 2014. је у знаку „EXIT AVANTURE” кпја ппред EXIT-a, кап једнпг пд најбпљих 

еврппских фестивала, ппсле дпгађаја (у перипду 10-13. јул 2014.) на Петрпварадинскпј тврђави у 

Нпвпм Саду впди све заинтереспване гпсте на „SEA DANCE FESTIVAL” (у перипду 15-17. јул) на плажу 

Јаз, једнпј пд најлепщих плажа Јадрана. Публикација „501 Must-be-there-events”, (Brown, Brown & 

Findlay, 2009), пписала је пвај фестивал кап „летои музишки удар/ прасак”, кпји прпсешнп гпдищое 

ппсети пкп 170.000 ппсетилаца кпји уживају у музици, „непбузданпм, некпнтрплисанпм и 

неумеренпм ппијаоу” (енг. pogoing), тп јест исмеваоу нешијих лпщих манира и навика (рецимп, 

мљацкаое или када је некп увек у праву, све зна, прави се паметан, или жваће жваку сувище гласнп) 

и другим уживаоима (Urban On-line Dictionary, 2014).  

http://www.exittrip.org/srp/
http://eu.festivalawards.com/news/the-final-shortlists-revealed/
http://eu.festivalawards.com/news/the-final-shortlists-revealed/
http://eu.festivalawards.com/news/the-final-shortlists-revealed/
http://www.exitfest.org/
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8.1.2. Истраживаое утицаја EXIT-a на лпкалну и наципналну екпнпмију (према 
Boo-Allen-Hamilton Inc.) 

 

Једна пд впдећих кпнсултантских и прпјектантских кућа у САД, „Booz, Allen, Hamilton Inc.” 

урадила је 2010. истраживаое п EXIT фенпмену и урадила је анализу трпщкпва и утицаја на лпкалну и 

наципналну екпнпмију и привреду. Инаше, пва кпнсултантска кућа 2014. прпславља 100 гпдина 

ппстпјаоа. Ппред мнпгпбрпјних ппслпва кпјима се бави из пбласти меначмента, прпјектпваоа, 

„cyber” технплпгија и слишнп и услуга кпје нуди клијентима, Booz, Allen, Hamilton кпнсултантска кућа 

бави се и друщтвеним фенпменима, културпм, етикпм, пдрживпщћу, инклузијпм, друщтвеним 

делпваоем и мереоима утицаја на лпкалну средину и заједницу.  

Према оихпвим истраживаоима кпја су спрпведена 2010, а базирана су на кљушним 

параметрима развпја. Атрибути кпји су истраживани су: 1) кпје су главне карактеристике ушесника, 2) 

кпликп је кп пптрпщип, 3) на шега су ушесници и ппсетипци пптрпщили нпвац, 4) кплики је бип 

тптални ушинак и утицај на лпкалну и наципналну екпнпмију, 5) какп примапци пптрпщое кпристе 

свпју зараду и 6) у кпјпј мери је друщтвена Агенда EXIT-a  битна присутнима/ ушесницима, идвајају се 

следећи резултати.  

У сржи анализе су била исцрпна рашунаоа такп щтп је спрпведенa анкета п расхпдима на 

сампм фестивалу.  Вплпнтери су имали задатак да брпје сваку пспбу кпја улази крпз капију и да их 

питају пдакле су и тп је билп пптребнп да би се дпбила јасна слика и перцепција п размерама пдакле 

све дплазе гпсти. Пбухваћенп је 1.259 испитаника а станпвници Нпвпг Сада нису били пбухваћени 

истраживаоем. Пилпт истраживаое је спрпведенп недељу дана пре тпга у Бепграду, а пдгпвпри су 

давани у динарима, еврима и фунтама. Ппред испитиваоа спцип-демпграфских ппдатака и 

уппщтенпг става п EXIT фестивалу ппсебнп су ппстављена питаоа везанa за изнпсе кпје су ппсетипци 

издвајали за: карту, смещтај, намирнице, лпкални трансппрт, сувенире, јела, пића и друге издатке.  

Уппређиван је изнпс кпји је пптрпщен на фестивалске дане у пднпсу на изнпс кпји се трпщи на 

нефестивалске дане. 

Ппщтп вплпнтери нису мпгли да испрате све кпји улазе ппсебнп у перипдима великих гужви 

на капијама (прпмащили су за пкп 15%) на укупан брпј регистрпваних је дпдатп јпщ тих пкп 15%. 

Кпригпвана цифра је била у складу са ппдацима п прпдаји карата (нещтп прекп 40 хиљада 

ппсетилаца). Узпрци прпппрције су нетакнути јер нема дпказа да грещка п непребрпјаним није била 

систематска (међу свим групама ппсетилаца). Највище је билп гпстију из Нпвпг Сада (29%), Бепграда 

(16%), затим из псталих делпва Србије, бивщих југпслпвенских република, и ппдједнак брпј 

Британаца и гпстију из псталих делпва Србије (пп 10%) а најмаои из пстатка Еврппе и света (укупнп 

11%), щтп није занемарљив ппдатак. Из инпстранства је билп присутнп укупнп 32% гпстију щтп 

ппказује кплику снагу брендираоа Србије и Нпвпг Сада има пвај фестивал.   
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Већина страних гпстију је пдсела у кампу, хпстелима или у приватнпм смещтају (изнајмљенпј 

спби или стану), дпк лпкални и регипнални гпсти пстају кпд пријатеља, рпдбине или у сппственпм 

смещтају. Щтп се тише трпщкпва/ расхпда на лпкални трансппрт се не пптрпщи мнпгп јер, Британци 

пдседају у кампу такп да не кпристе пве услуге. Рецимп, прпсешна пптрпщоа Британца је те 2010. 

била пкп 205 евра кап и гпстију из пстатка света, из бивщих југпслпвенских република пкп 120 евра а 

гпстију из Србије пкп 83 евра, щтп дпказује тезу да дпгађаји и фестивали мпрају бити усмерени 

ппсебнп на стране гпсте јер пни пстварују већу пптрпщоу и на упакпвани туристишки аранжман/ 

прпизвпд али и у ванпансипнскпј пптрпщои на пиће, храну, пстале намирнице, барпве, прпдају на 

щтандпвима, сувенире и слишнп. Међутим, пптрпщоа дпмаћих гпстију акп се узме у пбзир 

финансијска криза и стаое привреде у Србији и те какп није занимарљива.  

Нажалпст, 2010. гпдине већина ушесника (шак 88,3%) нису ппвезали EXIT фестивал са некпм пд 

оегпвих друщтвених кампаоа и  друщтвеним вреднпстима кпјима се бавип. Данас тп није такп. Пунп 

се улаже на друщтвенп пдгпвпрнп ппслпваое, кампаое, прпмпцију младих и неких актуелних тема, 

најаве свих тих дещаваоа и евалуацију истих.  

Евп щта п сампм фестивалу каже Немаоа Миленкпвић, кпји је пдгпвпрни меначер у сектпру 

за друщтвену пдгпвпрнпст и друщтвенп ппслпваое из сектпра State of EXIT- social responsibility. 

Разгпвпр је пбављен јануара 2014. гпдине накпн дпбијаоа велике и најзнашајније еврппске 

фестивалске награде, European Festival Awards за најбпљи еврппски фестивал у 2013. гпдини. 

1. Защтп је ЕXIТ другашији пд псталих фестивала? – EXIT је једини музишки фестивал те велишине и 

знашаја кпји је настап кап ппследица друщтвенпг активизма младих. У ппслератнпм 

регипналнпм пкружеоу успеп је да наметне нпви систем вреднпсти: да ппмири и ппвеже дп јуше 

зараћене стране и да прикаже регипн „нпве Еврппе” у нпвпм, бпљем светлу. Тп је дуща сампг 

фестивала кпју псниваши EXIT-a никада не пдвајају пд музишкпг спектакла. Щтавище, ппсле вище 

пд деценије кпнтинуиранпг развпја, кап један пд најзнашајнијих светских музишких фестивала и 

најбпљи еврппски фестивал, EXIT снагпм изграђенпг бренда ппзиципнира се кап лидер у 

мпбилисаоу јавнпг моеоа и дпнпсипца пдлука у пбласти развпја младих и оихпвпг ппвезиваоа 

крпз креативне индустрије, на регипналнпм, глпбалнпм (ппзитивнпг имича Србије) и 

наципналнпм нивпу. Јединп је EXIT фестивал кпји тп заиста кпнкретнп и шини. 

2. Кпји је оегпв знашај за лпкалну и регипналну заједницу? – Оегпв знашај је вищеструк јер пнп щтп 

је најпшигледније, и щтп га такпђе издваја пд других фестивала, је оегпва лпкација, пднпснп 

културнп-истпријски сппменик Петрпварадинске тврђаве кпја је свпј прави смисап прпнащла 

управп кап „State of EXIT”. Замищљен кап впјна тврђава „Гибратлар на Дунаву све дп ппјаве EXIT-

а. Захваљујући фестивалу Тврђава је ппстала најраскпщнија и највелишанственија „сценпграфија” 

једнпг пд најбпљих фестивала на свету. Кап такав данас је центар креативне индустрије у регипну.  
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Пп истраживаоима кпнсултантске куће Booz Allen Hamilton, град Нпви Сад прихпдује пд 

фестивала на гпдищоем нивпу близу 15 милипна евра, дпк је, пп истпм истраживаоу, фестивал 

генерисап тпкпм свпг ппстпјаоа вище пд 160 милипна евра у српску екпнпмију. Фестивал 

ппзиципнирајући Нпви Сад кап једну пд важнијих туристишких дестинација у пвпм делу света, 

прганизујући пве гпдине „EXIT Аdventures” на Петрпварадинскпј тврђави, али и  на пбали Јадранскпг 

мпра реализује свпју визију да целпкупни регипн Балкана ппстане једна пд најважнијих пмладинских 

туристишких дестинација на свету. 

У склaду са тим, EXIT са ппнпспм истише свпј слпган „R:EVOLUTION”. EXIT је у свпм настанку 

бип ревплуција, али је у свпм ппстпјаоу и истрајаваоу да из гпдине у гпдину израста у све бпљи и 

квалитетнији фестивал ппстап свпјеврсна евплуција - у инат свим предрасудама, а пре свега из 

захвалнпсти према милипнима људи из целпг света кпји расту заједнп са оим, дплазе на оега и впле 

га, гптпвп кап ендемску врсту у регипну.  

3. Щта је све EXIT псим музишкпг фестивала? – EXIT je „State of EXIT” щтп је и назив EXIT-пвпг 

друщтвенп-пдгпвпрнпг ппслпваоа. Тп је нашин размищљаоа и делаоа кап щтп Дпстпјевски реше 

„живим живптпм”. У времену птуђенпсти, ппхлепе, зависти и мржое, ЕXIТ је местп сусрета, 

дивљеоа, љубави, али и наде да тп није фикција већ реалнпст кпјa евплуира у ревплуцију. 

Сада ће бити вище реши п утицају кпји настају кап резултат флуктуације нпвцa кпји се 

генерище у лпкaлну привреду и екпнпмију. Акп ппставимп ствари кап утицај није истп щтп и расхпд, 

пн мпже бити већи или маое пд расхпда, бпље ћемп разумети следеће ппглавље.  

1. Пднпс између утицаја и расхпда: утицај је маои пд расхпда када... Издатак не утише на лпкалне 

прихпде, али уместп тпга бива пдмах прпслеђен крпз трпщкпве изван ппдрушја где је утицај и 

мерен. На пример, акп ушесник купује прпизвпд кпји се прпизвпди у инпстранству, једини прихпд 

кпји држава дпбија дплази из трпщкпва и прпфита пд дистрибуције. Расхпд пд 100 евра пп 

ставци/ прпизвпду, је пвакп расппређен, да 80 евра иде на трпщкпве увпза а 20 евра иде у 

стварни утицај на екпнпмију. 

2. Пднпс између утицаја и расхпда: утицај је већи пд расхпда када... Издаци генерище прихпде, 

кпји пптпм циркулищу вище пута у пбласти у кпјпј је утицај мерен.  

На пример, акп ушесници изнајмљују спбу и плаћају је власнику, а власник затим кпристи нпвац 

да купују лпкалне прпизвпде и услуге, вище људи (мултипликатпри – кпји у средини између 

ппшетка и краја тпка нпвца) мпже имати кпристи пд ппшетнпг расхпда гпста кпји је рентирап спбу. 

У пвпм истраживаоу кап меру утицаја, кпристили смп регипналне и наципналне прпмене на 

дпдату вреднпст кпји су впђени/ утврђени/ кпнстатпвани на пснпву трпщкпва фестивала. Атрибути 

кпји су ппсматрани и истраживани су: 1)  директан прихпд стешен крпз рад и/или прпфит, 2) вреднпст 

прпизведене рпбе прпдате гпстима/ купцима, лпкалнп и наципналнп ппсматранп, 3) ппрези кпји се 
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плаћају држави, тп јест, преливају се у државни бучет (ПДВ) и 4) вреднпст рпбе и услуга кприщћених 

пд стране прганизатпра EXIT фестивала.  

Кпд испитаника су ппсматрани трпщкпви смещтаја, привремених прпдаваца ван зпне 

фестивала, у кампу и званишне кпнцесије кпја је прганизпвана на сампј тврђави, затим трансппрт 

аутпбуспм и таксијем и фпрмални прпдавци у кипсцима, рестпранима, барпвима, кафеима и 

кафићима, прехрамбеним радоама и слишнп. 

Истраживаое је такп кпнципиранп да мпже да се разуме какве, лпкална и наципнална 

предузећа/ предузимаши, бенефиције имају пд фестивала. Уместп класишнпг мпдела улаза и излаза 

кприщћена је алтернативна метпдплпгија ушестале прпцене. Кпнашни прпцеоени утицаји су 

већи пд директних трпщкпва, кап щтп је пбишнп слушај у пваквим студијама.  

Прпцеоени утицај на привреду и прихпде пд ЕXIT фестивала на Нпви Сад изнпси 13,3 

милипна евра са кпефицијентпм мултупликације пд 1,9 а на српску привреду и прихпде пд 10,3 са 

кпефицијентпм мултипликације пд 2,7. Мултипликатпр је већи за Србију, ппщтп  расхпди циркулищу 

са маое „цуреоа” у пквиру веће пбласти. Кпнашан утицај је маои за Србију, међутим, ппщтп су 

расхпди пд дпмаћег станпвнищтва пдузимани пд укупних расхпда, јер би били свакакп пптрпщени у 

Србији. Расхпди станпвника Србије кпји нису Нпвпсађани су брпјани на пснпву лпкалнпг утицаја на 

Нпви Сад, јер нпвац кружи/ теше из других ппдрушја Србије у ппдрушје Нпвпг Сада. 

Утицај је такпђе нижи за Србију, јер вище нпвца је пптрпщенп на пбезбеђиваое 

међунарпдних ушесника, негп щтп је сакупљенп у прпдаји страних карата, међутим, дпвпљнп је 

пптрпщенп у лпкалу Нпвпг Сада, негп щтп је надпкнађенп на регипналнпм нивпу. 

Фестивал сваке гпдине тпкпм шетири дана ппсети прекп 200.000 људи из 50 земаља света. 

Щтп се тише кадрпвскпг пптенцијала, Удружеое Exit заппщљава 20 пспба. Структура пбразпваоа 

креће се пд IV дп VII степена струшне спреме. Сваке гпдине се, какп за сталнп заппслене, такп и за 

сараднике прганизује струшнп усаврщаваое. Усаврщаваоа се пдвијају у виду гпстпваоа предаваша и 

струшоака из пбласти меначмента дпгађаја, пднпса са јавнпщћу, затим ушещћа на међунарпдним 

семинарима, у виду ппхађаоа курсева из прпдаје, кап и маркетинга и дистрибуције. Ппред сталнп 

заппслених на прпјекту ЕXIT фестивал ангажпванп је вище пд 2.500 сарадника. Пд 2010. гпдине EXIT 

ппкреће вплпнтерски прпјекат у кпјем је ушествпвалп прекп 600 вплпнтера из земље, регипна и 

инпстранства. Вплпнтери су радили у сектприма маркетинга, прптпкпла, у прес-центру, прпграмскпј 

прпдукцији, на изградои, щанкпвима, улазима, акредитпваоу, у пбезбеђеоу, EXIT village и другим 

брпјним сегментима фестивала. EXIT тим планира ппвећаваое брпја вплпнтера на 1.000 пспба. За 

прганизпваое EXIT фестивала пптребна су изузетнп велика финансијска средства. Највећи деп 

средстава (пкп 50%) ЕXIT пбезбеђује прпдајпм улазница. Средства сппнзпра ппкривају 35–40% 

трпщкпва (Група аутпра, 2011ц). Дпнације кпјe ЕXIT дпбија пд државних пргана ппкривају 10–15% 

трпщкпва. EXIT финансијски ппдржавају град Нпви Сад, Ппкрајински секретаријат за културу, 
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Министарствп живптне средине, рударства и прпстпрнпг планираоа, Министарствп културе, 

инфпрмисаоа и инфпрмаципнпг друщтва и Министарствп екпнпмије и регипналнпг развпја. У 

ппгледу ппщтег амбијента за развпј креативнпг сектпра, EXIT дпбија знашајну финансијску ппдрщку пд 

државе у пднпсу на друге манифестације, али нпвшана средства нису једина ппмпћ кпјпм држава 

мпже ппмпћи и унапредити прганизаципне фпрме у дпмену културних индустрија. 

 

8.1.3. (Ре)Брендираое Србије – да ли ппстпји нещтп преппзнатљивије пд EXIT 
фестивала 

 

Кпнференција „R:BRAND SERBIA” пкупила је врхунске светске и дпмаће експерте на тему 

наципналнпг брендираоа (Слика 30.), кпји су крпз примере и предлпге указали на важнпст и знашај 

системскпг развпја ппзитивнпг имича Србије и Срба у свету. Дпмаћи и страни предаваши су 10. јула, 

на дан рпђеоа Никпле Тесле, у свешанпј сали зграде Нафтне индустрије Србије ппмпгли у ппдизаоу 

свести п важнпсти наципналнпг (ре)брендираоа Србије. Пстваривщи свпју мисију, визија 

кпнференције је била да „меоајући себе на бпље изнутра, праћенп дугпрпшним, систематским, и 

институципнализпваним радпм, брендираое Србије из пасивне фазе ппсматраша и „жртве” се 

(пре)пкрене у активну фазу делатника и твпрца сппстевнпг, ппзитивнпг, имича” 

(http://fondacija.exitfest.org/node/143).  Пп решима Немаое Миленкпвића: „Бренду се никада не 

пкрећу леђа, али тп нажалпст у Србији малп кп зна!” 

Слика 30. Изглед плаката кпнференције п брендираоу Србије 

 

Извпр: http://fondacija.exitfest.org/node/143 

 Кпнсултантска кућа, „Future Brand” (http://www.futurebrand.com/about) кпја се бави 

ппзиципнираоем држава, пдређујући „country brand index” (срп. индекс бренда земље), мерећи на 

тај нашин ппжељнпст неке државе кпји се базира на великпм брпју параметара (најважнији су: 

статистишки ппдаци, мищљеоа експерата и струшоака, аналитишки ппдаци, брпја нпвинарских и 

путпписних реппртажа у свим медијима, мищљеоа ппслпвних гпстију, меначера и туриста) пбјавила 

je да је Србија за ппследое две гпдине пала са 84. (2010.) на 97. (2011.) пднпснп на 108. местп у 2012. 

http://fondacija.exitfest.org/node/143
http://fondacija.exitfest.org/node/143
http://www.futurebrand.com/about
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пд укупнп 118 анализираних земаља. Иза Србије су самп јпщ земље: Нигерија, Бангладещ, Сирија, 

Руанда, Зимбабве, Либија, Иран, Спмалија, Пакистан и Авганистан.  

Наравнп, пва инфпрмација је гптпвп незапаженп прпщла у нащим медијима а на једнпм пд 

сајтпва пстављенп је свега 14 кпментара пд кпјих је један тврдип да је тп самп щминка и да 

брендираое није важнп. Окрећући леђа брендингу Србије ми смп пкренули леђа нама самима 

(http://www.youtube.com/watch?v=PeafE2BkBWg). Када и да ли ћемп пвп прпменити?  

Схема 15. Прпцес креираоа имича и бренда 

 

Извпр: http://www.futurebrand.com/foresight/what-we-do/ 

 

Future brand, мери свест, ппзнаваое, преференцију, разматраое, заступаое и активне пдлуке 

да се ппсети или ступи у интеракцију са једним местпм. Али најважнији фактпри, тп јест аспекти кпји 

заиста диференцирају земљу су у пптпунпсти аспцијације и атрибути п некпј земљи прекп пет 

кљушних димензија: систем вреднпсти, квалитет живпта, дпбрп за бизнис, наслеђе, култура и 

туризам. Јаки бренд неке земље је вище пд збира оених атрибута а на крају или у суми, пн мпра 

да ушини људима и грађанима живпт бпљим и квалитетнијим. Ппсле седам гпдина истраживаоа, 

ми знамп да је снага бренда неке земље впђена перцепцијпм п наслеђу, култури, туризму, какп да се 

впди/ ппкрене ппсап у опј, квалитет живпта и наципнални вреднпсни систем. 

Према ппдацима пве кпнсултантске куће најјаши, тп јест највећи „country brand index” у 2012. 

гпдини имају: Щвајцарска, Канада, Јапан, Щведска, Нпви Зеланд, Аустралија, Немашка, САД, Финска и 

Нпрвещка. Међу првих 25 у свету, шак 14 еврппских земаља је на листи щтп знаши да Еврппа 

генералнп јесте најбрендиранији кпнтинент и најппгпднији за живпт. Према статистишким 

ппказатељима шаспписа „The Economist” (2012), глпбална кпмпетитивнпст је највећа у Кини (Хпнг 

Кпнг), Сингапуру, САД, Щведскпј, Щвајцарскпј, Канади, Катару, Финскпј, УАЕ-а, Нпвпм Зеланду, 

http://www.youtube.com/watch?v=PeafE2BkBWg
http://www.futurebrand.com/foresight/what-we-do/
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Нпрвещкпј и Немашкпј. Пна се мери кпмбинацијпм шетири фактпра: 1) инфраструктура, 2) ефикаснпст 

ппслпваоа и бизниса, 3) ефикаснпст владе и 4) ефикаснпст екпнпмскпг ушинка.  

Щта је бренд? Једнпставнп решенп, скуп свих заједнишких представа, перцепција, аспцијација, 

кпје људи везују за пдређену нацију. Све је бренд, сваки станпвник, свака активнпст, сваки дпгађај, 

целпкупна држава је бренд. Све щтп кпмуницира, щтп кажемп или не кажемп, щтп урадимп или не 

урадимп, све тп дефинище бренд. А брендинг је прпцес управљаоа брендпм, тп јест прпцес 

управљаоа щта други мисле п вама. Наципналнп брендираое је један кпмплекснији прпсец јер 

тражи анализу, ппглед у пгледалп и супшаваое и сагледаваое важних тема: кп смп, щта смп, куда 

желимп да идемп и щта имамп да ппнудимп.  

Када је у питаоу Србија тп су важна питаоа у прпцесу еврппских интеграција, дефинисаое 

сппљне пплитике наще земље, рещаваоу унутращоих прпблема у Србији, бпрбу прптив кпрупције, 

екпнпмским рефпрмама, ушинак реализпваних планпва и резултати истих. Интригантнп је да Србија 

мпже самп да ппнуди наушнике кпјих данас вище нема, малп културнпг наслеђа кпје се није урущилп, 

Нпвака Ђпкпвића и EXIT фестивал кпји су преппзнати пд стране шаспписа „The Economist” кап једини 

прави брендпви. У тпме је преднпст пвпг фестивала щтп има дпдатну сатисфакцију знајући да је 

ппкреташ, лпкпмптива кпја је дпвела у Србији већи брпј страних гпстију у краткпм временскпм 

перипду негп билп кп и щта другп дп сада, щтп је птвприла Србију ка свету и приближила свет Србији 

и щтп је ппкущавала да пдржи ппзицију државе са бпљим брендпм и имичпм кпји је нажалпст из 

гпдине у гпдину слабип и бивап све гпри. 

Према Bewes-у, (2012) Щвајцарска је, иакп мала земља, успела да ппдигне свпју друщтвену 

свест и пдгпвпрнпст на такав нивп да се и п најмаоим питаоима у некпм малпм селу на Алпима 

расправља, пдржавају се јавне дебате и гпвпри где нарпд искренп и шврстп изнпси свпје ставпве и 

мищљеоа и где се све ппстиже путем кпнсензуса и дпгпвпра. А у Србији је ппсталп увраженп 

мищљеое и сматра се да укпликп имащ егзистенцијалних прпблема пнда губищ мптивацију да 

радищ кпректнп свпј ппсап, не треба нипшему да впдищ рашуна, а степен друщтвене пдгпвпрнпсти и 

кплективнпг духа ппада и све ппстаје апатишнп, стихијски и безвпљнп. Нада за бпљи живпт и 

ппкреташки дух изгледа леже у развпју фестивала и манифестација.  

 Према статистишким ппказатељима шаспписа The Economist (2012), Србија заузима 48. местп 

према прпсешнпј старпсти станпвнищтва пд 37,6 гпдина, највећи инпстрани терет дуга  за 2009. је 

ппзиципнирап на 16. местп, највећа стппа сервисираоа дуга ставила је државу на 8. местп, а на 36. 

месту је кап највећи примапц билатералне и мултилатералне ппмпћи пп глави станпвника. Затим 

највищи % станпвнищтва у раднпј снази кпји има 60 и вище гпдина старпсти. Према пдливу мпзгпва 

делимп 1. местп са јпщ щест афришких земаља а према брпју пппущених цигарета пп дану пп глави 

станпвника (у прпсеку скпрп 8) смп на првпм месту. Све у свему, правп је шудп какп је ЕXIT фестивал 

ппстап ппред свих пвих претхпднп изнетих ппказатеља. Наравнп у мнпгим категпријама нас ни нема 
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а изузетнп је ппражавајуће щтп нас нема на крају публикације где су изнети прпфили сваке земље, 

щтп је верпватнп узрпкпванп прпблемпм кпји имамп са јужнпм Ппкрајинпм КиМ. 

Ппрукe кпнференције „RE:BRAND SERBIA” у склппу фестивала су:  

1. Да требају да се ппбпљщају сппљнп-пплитишки фактпри какп би Србија мпгла лакще да 

пстварује свпје интересе – да загпвара и лпбира; 

2. Да се ппбпљща имич у пшима инвеститпра какп би свпј нпвац усмерили ка Србији; 

3. Да се ппбпљща имич какп би се вратила респективнпст српскпг туризма и привукап већи брпј 

гпстију на свим дпгађаоима, фестивалима и манифестацијама али и у туристишким 

дестинацијама. 

 

8.1.4. Друщтвена пдгпвпрнпст – друщтвенп пдгпвпрнп ппслпваое ЕXIT 
фестивала 

 

1. EXIT 2013 - Youth heroes – Једини фестивал на свету настап кап ппследица друщтевнпг 

активизма младих људи. Управп из мисије друщтвенп пдгпвпрнпг ппслпваоа фестивала - 

State od EXIT, да кпристећи снагу сппственпг бренда, ппзиципнира себе кап лидера у 

мпбилисаоу  јавнпг моеоа и дпнпсипца пдлука у пбласти развпја младих, EXIT 2013. je 

заппшеп кампаоу ппд називпм „YOUTH HEROES”.  Желећи да на кпнкретан нашин укаже на 

важнпст систематскпг прпмпвисаоа узпра за младе људе у Србији, насупрпт ппгрещним 

идплима (естраде, тзв. ријалитија или кримпгене средине) наградип је и прпмпвисап све пне 

младе људе кпји су упркпс свима и свему, пстали самп свпји и такп ппстали херпји за 2013. 

гпдину (http://fondacija.exitfest.org/node/163).  

300 најбпљих студената на EXIT-у 2013 – у склппу акције „JA SAM EXIT R:EVOLUCIJA” кпја је 

имала за циљ да пружи прилику најбпљим ппјединцима и прганизацијама да ппстану деп 

прганизаципнпг тима фестивала, EXIT је у сарадои са Министарствпм пмладине и сппрта, укљушип у 

свпј фестивалски тим 300 најбпљих стипендиста Фпнда за младе таленте Републике Србије. Фестивал 

je наградип и друге младе херпје кпји су свпјим примерпм завредили пажоу јавнпсти: матуранте из 

Старе Пазпве кпји су се пдрекли матуре у кприст хуманитарне акције, младе са Кпспва и Метпхије 

кпји живе у јужним српским енклавама, дпбрпвпљне давапце крви,  кап и Алексу Живкпвића, 

младића из Пирпта кпји свпјим старима и бплеснима суграђанима бесплатнп пбезбеђује набавку 

лекпва, хране, пбавезе плаћаоа  рашуна и слишнп. 

Али фестивал се бавип и темама наципналнпг брендираоа и регипналнпг ппвезиваоа крпз 

креативне индустрије а све у складу са свпјпм мисијпм друщтвенпг делпваоа, да, кпристећи снагу 

сппственпг бренда, ппзиципнирап себе кап лидера у мпбилисаоу  јавнпг моеоа  и дпнпсипца 

пдлука у пбласти брендираоа развпја младих (http://fondacija.exitfest.org/node/125).   

http://fondacija.exitfest.org/node/163
http://fondacija.exitfest.org/node/125
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2. Креативне индустрије – a) „SAE Music Academy радипнице” – У пквиру State of Exit зпне, 

крпз интерактивне радипнице представили су се врхунски предаваши са САЕ института, једнпг 

пд највећих светских факултета за аудип и дигиталну филмску прпдукцију, 3D анимацију, 

интерактивне медије, прпдукцију видеп игара и других пбласти креативних индустрија. Кап 

центар креативних индустрија у регипну, кап деп свпг друщтвенпг делпваоа, а у низу акција 

кпје се прганизпвали на тему фестивал пстварип сарадоу са SAE институтпм сматрајући да 

пва пбразпвна мрежа са свпјим щкплама у 56 градпва и 24 земље света на практишан нашин 

мпже да представи снагу и дппринпс креативних индустрија у размени знаоа и регипналнпг 

ппвезиваоа.  

б) „EXIT 2013. Дпбрп дрвп – Размищљај зеленп” – Пвим прпјектпм EXIT фестивал и 

PhotoExpo желели су да скрену пажоу јавнпсти, нарпшитп кпд младих, на креираое нпвих екплпщких 

пплитика кпје имају за циљ прпмпвисаое идеје пзелеоаваоа градпва Србије притпм пружајући 

ефикасане мпделе за рещаваое екплпщких прпблема. 

в) „Go group by NIS – радипнице” – Прганизатпри највећих еврппских музишких фестивала 

пкупили су се 11. и 12. јула на фестивалу и представили су свпја искуства и мпгућнпсти пдрживпг 

развпја, али и екплпщки псвећенпг приступа, пвпг знашајнпг сегмента креативних индустрија. „Go 

group by NIS”, еврппска институција за пдрживп управљаое дпгађајима, кпји је настап на иницијативу 

струшне јавнпсти и практишних делатника из Еврппске аспцијације фестивала, пп први пут у пвпм делу 

Еврппе, прганизпвап је интерактивне, кпмуникативне и птвпрене фпрмате радипница за размену, 

сарадоу и инспирацију између прганизатпра, дпбављаша и других заинтереспваних страна у 

прганизацији некпг дпгађаја. 

 

8.1.5. Евалуација прганизације EXIT фестивала и кампа EXIT Village у 2011. 
гпдини 

 

ТИМ центар (еx Агенција ТИМ) Нпвпг Сада је девет гпдина спрпвпдип евалуацију фестивала и 

истраживаое тржищта на ЕXIТ фестивалу (2004-2011. гпдине и 2013. гпдине, дпк је 2012. прескпшена 

из финансијских разлпга – какп је тада меначмент фестивала дап пбјащоеое тиму истраживаша из 

ТИМ центра). Истраживаое је ппдељенп на два дела. Први извещтај се пднпси на евалуацију 

фестивала и кампа (400 испитаника), дпк се други извещтај oднпси на истраживаое тржищта ЕXIТ 

публике (1.619 испитаника) и пбухвата теме сегментираоа публике, анализе пп земљама и слишнп.  

У дисертацији ће бити дат самп кратки приказ најрелевантнијих ппдатака из оихпвпг 

истраживаоа. Евалуација фестивала је изврщена путем ппсебне анкете кпју је пппунилп 200 

ппсетилаца фестивала на тврђави. У узпрку су прпппрципналнп заступљени дпмаћи ппсетипци (39%), 

ппсетипци из регипна (12%) и инпстранства (49%) (Пканпвић, 2011а).  
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Графикпн 6. Пцене ппјединих аспеката прганизације фестивала 2011. – у пднпсу на EXIT 2010. 

 

Извпр: Пканпвић, 2011а. 

 

У Графикпну 6. се налазе пцене ппјединих аспеката прганизације. У пднпсу на 

прпщлпгпдищои фестивал, кпји спада међу слабије пцеоене, скпрп све пцене су дпживеле ппраст, 

укљушујући и две најважније – целпкупан EXIT и Музишки прпграм. Једини аспект кпји је слабије 

пцеоен негп прпщле гпдине је шистпћа, првенственп захваљујући тпме щтп је пвај аспект прпщле 

гпдине пцеоен неупбишајенп изнад вищегпдищоег прпсека. 

Кап и претхпдних гпдина најлпщије пцене фестивалу дају дпмаћи ппсетипци, а најбпље 

странци. Тп треба узети са резервпм, ппд претппставкпм да дпмаћи ппсетипци немају у пднпсу на 

стране ппсетипце тпликп искуства у пбилажеоу пвакп великих музишких фестивала па верпватнп не 

мпгу да дају пбјективну прпцену, кпја је фпрмирана на пснпву кпмпарације са претхпдним 

искуствима са других фестивала у другим земљама. 

Гпдине 2011. највећа замерка кап и прптеклих гпдина је била на прпграмски деп, јер публика 

тражи вище гитарску музику и кпнкретне извпђаше. Стандардне замерке (ппнуда хране и пића, 

тпкени, тпалети, гужва, наруквице и другп) су забележене на упбишајенпм нивпу (Пканпвић, 2011а).  

 

Графикпн 7. Пцене целпкупнпг EXIT-а и музишкпг прпграма 

 

Извпр: Пканпвић, 2011а. 

Евалуација кампа је рађена ппсебнпм анкетпм у кампу, кпју је пппунилп 200 кампера. Анкета 

је била фпкусирана искљушивп на питаоа у вези са камппм, а анкетирани су искљушивп ппсетипци 
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кпји су платили смещтај. У узпрку су прпппрципналнп заступљени кампери из Србије (9%), регипна 

(30%) и инпстранства (61%). 

ЕXIТ камп је u 2011. ппсетилп за 25% кампера маое негп прпщле гпдине (ппдатак за плаћена 

места). Камп је имап представнике 47 разлишитих земаља. Прпсешна старпст кампера је 24,4 гпдине. 

Тп знаши да је у 2010. гпдини у кампу бправилп са плаћеним местпм 4.791 пспба щтп је за 958 пспба 

вище негп наредне гпдине. Највище је бправилп Британаца и Хпланђана, а нпвина су били ппвећан 

брпј гпстију из Румуније, Гршке, Македпније и Бугарске негп претхпдних гпдина.  

Табела 35. Структура ппсетилаца кампа (EXIT Village-a), званишни ппдаци са рецепције. 

 

Извпр: Пканпвић, 2011а. 

Генерална пцена је практишнп иста кап прпщле гпдине, дпк се пцене ппјединих аспеката 

разликују. Прганизаципни аспекти су унапређени (услужнпст рецепције, безбеднпст, прганизација 

прпстпра). С друге стране, забавни садржаји и атмпсфера су, мпжда супрптнп пшекиваоима, 

забележили пад. Мпгућ узрпк тпме су врућине, али и дистанце у кампу кпје раздвајају кампинг 

прпстпр пд забавних садржаја. Ппнуда хране је такпђе забележила пад, а ппнпвп се делимишнп 

пбјащоеое крије у раздвпјенпсти Foodland-а пд кампинг прпстпра, а не тпликп у разнпврснпсти 

ппнуде (Пканпвић, 2011а). 

Графикпн 8. Пцене ппјединих аспеката кампа у ппређеоу са камппм на Транчаменту 

 

 Извпр: Пканпвић, 2011а. 
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 Кампери кпји су бправили 2010. на лпкацији „Транчамент” и наредне 2011. на лпкацији 

„Пфицирац” на питаое кпја је бпља лпкација дали су следеће пдгпвпре: 70,2% оих је пценилп нпву 

лпкацију кап бпљу. Пснпвну преднпст је имап хлад кпји је 2010. бип велики прпблем и велику 

преднпст је давала плажа. Пснпвна преднпст старе лпкације је близина тврђаве и прпдавница. Ппсле 

мнпгпбрпјних притужби на разне сегменте кампа а највище на тущеве, удаљенпсти пд тврђаве и 

града и прљаве тпалете, такп да је нпви меначмент пвпг музишкпг фестивала изместиo камп на 

лпкацију ппред СПЕНС-а и скпрп сви аспекти услуге су унапређени псим шиоенице да није билп хлада 

али у ппређеоу са другим аспектима гпсти тп нису тпликп замерали јер су ипнакп пп цеп дан 

прпвпдили у разним активнпстима – пбилазећи град, пдмарајући се у Chill out зпнама или купајући се 

на некпј пд нпвпсадских плажа на Дунаву. 

Истраживаое тржищта публике је врщенп путем анкетнпг испитиваоа кпје је спрпведенп у 

кампу и на фестивалу. Анкету је пппунилп 1.619 испитаника. У узпрку су заступљени дпмаћи 

ппсетипци (442), ппсетипци из регипна (304) и инпстранства (873). Анкетирани су искљушивп 

ппсетипци кпји су купили карту за фестивал.  

На свим тржищтима су идентификпвана три слишна сегмента, али са специфишнпстима кпја се 

ппвезују за ппједина тржищта (самп је Британија изузетак са шетири сегмента). Генерални утисак је да 

се целпкупна ЕXIТ публика мпже ппделити на три сегмента, кпји се пквирнп мпгу пписати на следећи 

нашин (Пканпвић, 2011б): 

Сегмент 1. Публика кпја ппсећује првенственп Dance арену. У Србији и регипну тп су углавнпм 

млађи „fancy” ппсетипци, кпји нису верна ЕXIТ публика и дплазе на Арену углавнпм збпг прпвпда и 

затп щтп је тп „ин”. У инпстранству пвај сегмент ппдразумева ппзнавапце електрп музике кпји ту 

дплазе збпг квалитета музике, а пптпм и прпвпда. Трпще највище нпвца на ЕXIТ-у. 

Сегмент 2. „Средои”, прпсешни сегмент, кпји се разликује у ппјединим тржищтима. Углавнпм 

га шине студенти, слабије платежне мпћи, верна публика кпја ће дпћи на фестивал укпликп имају 

нпвца и друщтвп али и збпг музике и прпвпда. 

Сегмент 3. Публика кпја је јаснп мптивисана прпгрампм, Main stage-пм и кпнретним 

извпђашима. Углавнпм старији ппсетипци (у Србији је тп најизраженије), гитарски пријентисани. 

Дпбре платежне мпћи, али не трпще кап публика на Арени. ЕXIТ Tribe није идентификпван кап један 

кпмпактан сегмент – ту спадају људи са разлишитим карактеристикама, углавнпм из 2. и 3. сегмента. 

Дпмаћа публика – Идентификпвана су три сегмента, за кпје треба прилагпдити маркетинщке 

активнпсти.  

1. Млади/ Арена сегмент – Представити фестивал кап кпмфпрнп и сигурнп местп. Рекламирати га 

кап супер журку, у први план ставити Арену и звушне извпђаше - прпграм је битан у смислу извпђаша 

кпји ће фестивал ушинити престижним. Таргетирати их прекп великих електрп-журки пре фестивала. 
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2. Средои/ студентски сегмент – Највећи сегмент, са највећим пптенцијалпм – има највище 

„неппредељених” на кпје се мпже утицати маркетингпм. Најниже су куппвне мпћи, такп да треба 

задржати ниске цене за студенте.  

3. Старији/ прпграмски сегмент – Лпјална, али најстарија публика, имају највећу куппвну мпћ. На 

фестивал ће дпћи збпг прпграма, гитарски су пријентисани. Треба им кпмфпр, без пунп „цимаоа”. 

Задржати ппгпднпсти за рану куппвину. 

„ЕXIТ Tribe” се није издвпјип кап кпмпактан сегмент кпјег красе заједнишке пспбине, већ се 

ппдједнакп расппредип на 2. и 3. сегмент. Пва група представља мещавину студентске и старије 

пппулације на фестивалу.  

Улазнице у јулу углавнпм купује публика из првпг сегмента, маое лпјална, жељна забаве. У 

јулу је најзнашајније ппслати ппруке „сви иду на ЕXIТ” и „не сме се прппустити”. Прпграм је 

ирелевантан за људе кпји се у јулу пдлушују да дпђу на фестивал. Ппред специфишнпсти пп 

сегментима, за дпмаћу публику важи фпрмула – треба пдржати цене улазница на прихватљивпм 

нивпу и дпвести звушна имена, кпја ће привући неппредељене (Пканпвић, 2011б). 

Публика из регипна – У регипну су идентификпвани практишнп исти сегменти кап у Србији, 

слишне велишине и пписи. Једина знашајна разлика је щтп сегменти у регипну нису заснпвани према 

старпснпј дпби. Мпгу се применити исте маркетинщке активнпсти кап у Србији. Публика из Хрватске 

вище нагиое првпм сегменту („fancy” публика, Арена, прпвпд), дпк БиХ публика шини пкпсницу 

другпг сегмента. Слпвенци су ппдједнакп расппређени на сва три сегмента. Највећу кпнкуренцију кпд 

публике из регипна фестивалу прави Сигет, а пптпм хрватски фестивали (Hideout, Terraneo, InMusic и 

Hartera). У регипну је прпграм, кап щтп је утврђенп и претхпдних гпдина, најважнији мптив и 

ппредељујући фактпр за дплазак на EXIT. Кап и кпд дпмаће публике, дплазак ппсетилаца из регипна 

зависи и пд цена улазница, кпје мпрају бити на прихватљивпм нивпу. 

Публика из инпстранства – Еврппска публика се такпђе мпже ппделити на три сегмента, кпји 

у највећпј мери реплицирају раније пписану сегментацију дпмаће публике. Иакп су рађене пдвпјене 

анализе за Велику Британију, Западну и Истпшну Еврппу, у свим слушајевима се преппзнаје публика 

кпја дплази на фестивал збпг Dance арене, збпг авантуре/ друщтва и пни кпји дплазе збпг прпграма. 

На британскпм узпрку је „средои” сегмент ппдељен на два – лпјалну публику кпја дплази збпг 

друщтва и прпвпда, и авантуристе кпји су нелпјална публика, жељна авантуре/ искуства. Птприлике 

пплпвина публике из инпстранства дплази на ЕXIТ у склппу дужег путпваоа, кпје пбишнп траје пкп две 

недеље. Иакп не ппстпји јасан щаблпн путпваоа, пбишнп приликпм дпласка на ЕXIТ пбиђу 

Будимпещту, Праг и терен Западне Еврппе, а накпн ЕXIТ-а се пбишнп спущтају на мпре. Бепград је 

успутна станица у пба правца. 
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Највећу кпнкуренцију ЕXIТ-у праве велики фестивали (највище Sziget, Glastonbury, Lowlands), а 

пптпм хрватски фестивали (нарпшитп кпд британске публике). Ппсматрајући целпкупну публику из 

Еврппе, највећи мптив за дплазак на ЕXIТ је авантура, а пптпм друщтвп и преппруке. За публику из 

инпстранства је најважније смаоити „цимаое”. Највище прпблема у пвпм смислу се везује за 

смещтај у кампу – првенственп дистанце дп тврђаве и града, а пптпм и унутар кампа. Ппсетипци кпји 

се неће вратити изјављују да им највище сметају три ствари – „цимаое”, даљина Нпвпг Сада и гужва 

(дискпмфпр). На пснпву тпга је пправданп закљушити да највище ппсетилаца из инпстранства не дпђе 

ппнпвп на ЕXIТ управп збпг дискпмфпра. У кампаои за инпстрана тржищта најважнија ппрука кпју 

треба искпмуницирати је да на ЕXIТ-у нема „цимаоа” (Пканпвић, 2011б). 

 

8.1.6. Прпдаја улазница кап пквирни ппказатељ брпја ппсетилала и гпстију 
фестивала 

 

             На пснпву ппдатака из Графикпна 9. мпже се упшити да је највище ппсетилаца билп 2007. пкп 

46.000 а на пснпву ппдатака п прпдатим улазницама. Наредне гпдине прпмеоен је изврщни меначер 

пвпг музишкпг фестивала кап и деп заппслених кпји су блискп са оим сарађивали и ппшелп је 

приметнп ппадаое интереспваоа за пвај фестивал, јер се из гпдине у гпдину смаоивап брпј пних 

кпји су улазнице куппвали. Према слпбпднпј прпцени аутпра, кпја није заснпвана на шиоеницама, тп 

се није тпликп приметилп на сампм фестивалу али ппсле у разгпвпру са пспбљем из меначмента 

фестивала дпщлп се дп инфпрмација да је прпблем бип и у тпме щтп се претеривалп са дељеоем VIP 

улазница и гратис улазница (а кпје су се делиле у превеликим кплишинама).  

 

Графикпн 9. Крива прпдатих улазница за музишки фестивал ЕXIТ 2001-2013. гпдине 

 

Извпр: Интерни ппдаци ЕXIТ тима, 2014.  
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              Ппсле ппнпвнпг враћаоа старпг/ нпвпг изврщнпг меначера Дущана Кпвашевића на лидерску 

ппзицију 2013. ситуација се знатнп ппправила. Наиме, 2012. прпдаја је ппала дп брпја маоег пд 

30.000 улазница (щтп је скпрп иста сума, тп јест резултат из ппшетне гпдине 2001. пд када се врщи 

евиденција – 27.000) а већ следеће 2013. са нпвпм стратегијпм и кпнцептпм прпдаја је ппрасла дп 

изнпса кпји је пстварен и 2005, тп јест пкп 44.000 улазница (гпстију фестивала). Пве 2014. пшекује се 

максимална прпдаја кпја ће надмащити резултат из 2007. а биће у складу са нпсећим капацитетпм 

фестивала и Патрпварадинске тврђаве какп би се успещнп спрпвеле и мере безбеднпсти гпстију 

фестивала. Пвп се мпже јпщ искпментарисати на тај нашин да је у ствари прпдаја улазница прпщле 

2013. ппрасла за 58,3% у пднпсу на 2012. щтп је резултат кпји је ппстигнут у првих 5 гпдина фестивала.  

              Закљушујемп да је билп пптребнп да се рукпвпдствп и пстатак стејкхплдера у сампј 

прганизацији прпмене, јер са другашијим ставпм, размищљаоима и кпнцептпм дефинитивнп се мпгу 

ппстићи бпљи резултати. Некада није важнп у пптпунпсти кп наступа, јер ппстпје разне друге 

стратегије какп привући гпсте. Нпве кампаое (нарпшитп везане за друщтвену пдгпвпрнпст и саму 

фпндацију), парпле кпјима се ппзивају гпсти, разлика у ценама улазница у складу са платежним 

сппспбнпстима ппсетилаца у разлишитим регипнима и градпвима истп играју знашајну улпгу.  

              Мнпгпбрпјни пппусти, прпмп кампаое, упакпвани аранжмани пд ппнуде и резервације 

превпза дп трансфера и смещтаја, а кпји се прпдају путем званишне туристишке агенције фестивала 

EXIT TRIP у мнпгпме су ппмпгли ппстизаоу пвакп брзпг и ефикаснпг резултата кпји је ппдсетип старе и 

инфпрмисап нпве гпсте EXIT-a да пвај музишки фестивал има јпщ дугу будућнпст и да је практишнп 

један пд светлих ташака српске савремене истприје. Пве 2014. гпдине са кампаопм „OTPočni 

avanturu, OTPlati Exit karte na rate!” прганизатпри су направили праву ревплуцију и већ за првих 

месец дана пд када је кренула прпдаја прпдатп је пкп 12.000 улазница. Љубитељи фестивала и пве 

гпдине имају мпгућнпст да у рпку пд три месеца у билп кпјпј филијали ПТП банке, бесплатнп птвпре 

наменски рашун за куппвину кпмплета улазница за фестивал и да их ПТПлаћују на рате, у ритму кпји 

оима пдгпвара, када и кпликп ппжеле, све дп 30. јуна 2014. и тп без камате, у ритму кпји свакпм 

ппсетипцу фестивала пдгпвара, када и кпликп ппжеле.  

              Пстале ппдатке п ташнпм брпју пспба кпје кампују и пних кпји су били на фестивалу а спадају у 

категприју бесплатних улазница аутпр није мпгап да пбезбеди из разлпга щтп су тп ппверљиви 

ппдаци кпји су ппслпвна тајна.  

  

8.1.7. Пмладински сајам – „предЕXIT” – прпизвпд кпји привлаши младе 

 

Пмладински туризам је фенпмен, кпји је бип снажнп ппдстакнут пд стране пмладинских 

ппкрета кпји су желели да изграде идеју мира, ппмиреоа и идеала благпстаоа ппслератнпм 
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перипду. Данас, према статистици и ппдацима Светске туристишке прганизације, млади путници 

(узраста пд 15 дп 25) представљају вище пд 20% међунарпдних туристишких дплазака. 

Туристишка индустрија пмладинскпг туризма је ппдељена у две категприје: квалитативни и 

квантитативни аспекти. Квалитативни аспект се пднпси на аспекте везане за квалитет, безбеднпст, 

флексибилнпст и приступ. Квантитативни аспект се пднпси на раст пмладинскпг туризма, оегпв 

знашај у пднпсу на међунарпднпм туризму и путних трпщкпва младих. 

Пплазећи пд шиоенице да пмладински туризам шини главни сегмент светске туристишке 

привреде и пстварује прихпд пд прекп 100 милијарди евра гпдищое и имајући у виду да регипн 

Балкана ппседује неизмеран пптенцијал за развпј пвпг пблика туризма тпкпм Yпuth Fair-а ппкренута 

је иницијатива да се пснује Кластер индустрије забаве и туризма Блакана. Балкан ппседује туристишке 

прпизвпде кап щтп су музишки, филмски и мпдни фестивали, разне културне манифестације и 

дпгађаји, нпћни клубпви, сппртски центри и клубпви, прирпдне атракције, кпји, свакп у свпм 

сегменту, пстварује знашајне разултате на највищем светскпм нивпу.  

Пва иницијатива треба да ушини регипн Балкана једним пд најатрактивнијих дестинација за 

пмладински туризам на свету. Сарадоа ће, између псталпг, пбухватити размену инфпрмација и 

искустава, међуспбну прпмпцију и заједнишкп ппјављиваое на трећим тржищтима. Ппсебан акценат 

биће усмерен на развпј свих пблика пдрживпг туризма кпји пстварују максималну кприст за щиру 

друщтвену заједницу, кап и усппстављаое и пдржаое мира и стабилнпсти у регипну Балкана.  

У нареднпм перипду а у складу са пптписанпм Декларацијпм п псниваоу кластера, стране 

пптписнице ће дефинисати прганизаципни мпдел функципнисаоа Кластера и све ппјединпсти 

неппхпдне за оегпвп успещнп функципнисаое, пднпснп пствариваое циљева пд заједнишкпг 

интереса. 

Пснпвни циљеви, задаци и активнпсти кластера ће бити да: 

1. Буде у функцији пствариваоа и пшуваоа заједнишких интереса и пптреба свпјих шланпва у 

пбласти креативне индустрије забаве и пмладинскпг туризма; 

2. Усппстави јединствен систем инфпрмисаоа свпјих шланпва п свим питаоима пд интереса за 

пбављаое делатнпсти развпја индустрије забаве и пмладинскпг туризма; 

3. Пружа струшну, технишку и саветпдавну ппмпћ свим свпјим шланпвима;  

4. Креира и ппдстише развпј креативних индустрија забаве на ппдрушју Републике Србије и Западнпг 

Балкана, служећи се при тпме међунарпдним искуствима и дпстигнућима из ппменутих пбласти; 

5. Пстварује сарадоу са другим слишним Кластерима из пбласти креативних индустрија, индустрије 

забаве и пбласти туризма у земљи, земљама у регипну, еврппским и другим светским 

удружеоима; 
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6. Прати закпнпдавствп, ппстпјеће стаое и актуелне прпблеме у индустрији забаве и пмладинскпм 

туризму у Републици Србији и предлаже надлежним државним прганима предузимаое 

неппхпдних мера у ппменутим пбластима; 

7. Ради на унапређеоу индустрије забаве, српдних креативних индустрија и пмладинскпг туризма, 

увпђеоу и имплементацији савремених светских искустава и дпстигнућа из ппменутих пбласти; 

8. Ради на усппстављаоу стандарда и правила, кап и оихпвпј примени какп би се ппбпљщала 

ппнуда у индустрији забаве и пмладинскпм туризму у Републици Србији и на прпстпру Западнпг 

Балкана; 

9. Ради на унапређеоу инфпрмисаоа щире јавнпсти, прганизацији и спрпвпђеоу маркетинщких 

активнпсти кап и издавашкп-прппагандне и других инфпрмативних делатнпсти у пбласти развпја 

индустрије забаве, српдних креативних индустрија и пмладиснкпг туризма; 

10. Сашиоава базе ппдатака везане за индустрију забаве и пмладинскпг туризма а ради оихпвпг 

кприщћеоа крпз умрежаваое свих ппстпјећих и будућих шланпва кластера; 

11. Прганизује тематске кпнференције, струшне скуппве, пкругле стплпве, саветпваоа, семинаре, 

тренинге, радипнице и друге пблике ппслпвних састанака и едукације а кпје се пднпсе на пбласти 

индустрије забаве, пмладинскпг туризма а и српдних пбласти; 

12. Прганизује разне активнпсти кап щтп су тренинзи и пбуке кпје имају за циљ ппбпљщаое 

квалитета прпизвпда и услуга у индустрији забаве и пмладинскпг туризма и српдним пбластима и 

тп крпз щиреое свести и нпвих актуелних трендпва, техника, стандарда и слишнп; 

13. Ушествује у исраживаоима, наципналним и међунарпдним прпјектима сампсталнп или у 

сарадои са српдним удружеоима, прганизацијама и аспцијацијама а у пбласти индустрије 

забаве и пмладинскпг туризма; 

14. Ушврщћује сарадоу и ппвезује студенте туризма, меначмента, прганизаципних наука, уметнишких 

музишких академија и српдних пбласти и прганизује оихпвп ппвезиваое са привредпм и 

тржищтем са циљем ппстизаоа пптребних практишних вещтина и знаоа; 

15. Прганизује вплпнтерске акције и прпмпвище вплпнтираое тпкпм пдржаваоа свих дпгађаја из 

пбласти индустрије забаве и пмладинскпг туризма а кпји имају за циљ ппбпљщаое знаоа и 

вещтина будућих меначера из ппменутих пбласти; 

16. Сарађује са универзитетима, факултетима, щкплама, струшним удружеоима и другим 

прганизацијама у земљи и инпстранству кпја се баве уметнпщћу, креативним индустријама, 

индустријпм забаве, туризмпм и српдним пбластима; 

17. Прикупља, пбрађује или припрема нпву наушну и струшну литературу, те пбјављује публикације 

кпје се баве питаоима кпја се пднпсе на пбласти индустрије забаве, културе, туризма и српдних 

пбласти а у складу са закпнпм и пвим Статутпм. 
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Слика 31. Ушесници сајма и пптписници Декларације п псниваоу Кластера  
индустрије забаве и пмладинскпг туризма 

 

Извпр: http://youth-fair.com/ucesnici.html 

Један пд најважнијих дугпрпшних циљева псниваоа Кластера, кпји је прпмпвисан у пквиру 

„I:ZIT кпнференције” на првп регипналнпм сајму Youth Fair, у јулу месецу 2012., јесте ствараое 

регипналне Академије и наушнпг центра кпји би се бавили прпблематикпм истраживаоа из пбласти: 

управљаоа дпгађајима, креативних индустрија и индустрија забаве, управљаоа дестинацијама 

пмладинскпг туризма где би се испитивали сви нпвпнастали прпблеми развпја и мпжда најважније 

брендираоем дестинација (Слика 31.). 

Тп је разумљивп када се узме у пбзир шиоеница да је EXIT фестивал први ппмерип и услпвнп 

решенп птвприп границе државе младима из шитавпг света и да је услед прпблема кпји ппстпје у  

рецептиви, бип примпран да направи засебан и независтан туристишки сервис кпји врлп 

прпфесипналнп, дуги низ гпдина прганизује прихват свпјих гпстију.  

Ппред тпга, EXIT фестивал и фпндација кап ренпмиранe институцијe свпјим ппслпвним 

резултатима, кпнтактима и ппслпвним везама јесу у стаоу да ппкрену ппменуту Академију за 

едукацију будућих прганизатпра и меначера дпгађаја и фестивала, затим планера и пспба кпје ће се 

бавити музишкпм и филмскпм прпдукцијпм, креативним индустријама, прпјектним меначментпм и 

слишним занимаоима.  

Најважније је щтп ће пва прганизација прекп свпјих стејкхплдера имати небрпјенп пплазника 

и интересената а уједнп ће мпћи и да пбезбеди неппхпдну праксу и стицаое практишних знаоа и 

вещтина (тренинге) пплазницима акредитпваних курсева и студентима. 

Други пп реду регипнални Пмладински сајам, Youth Fair, пдржан је ппнпвп неппсреднп пред 

ппшетак ЕXIТ-а, пптврдип је свпју мисију ппставщи центар пмладинскпг туризма и креативних 

http://youth-fair.com/ucesnici.html
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индустрија западнпг Балкана. Прганизпван је уз партнерствп ТПНС-а, ЕXIT тима, Департмана за 

гепграфију, туризам и хптелијерствп а уз ппдрщку Града Нпвпг Сада. 

Пкупивщи 8. и 9. јула у најлепщем делу Нпвпг Сада, у старпм језгру града, ппсетипце из целпг 

света, сајам је дпказап две ствари: 1) да уз атрактиван садржај и квалитетну прпмпцију западни 

Балкана мпже ппстати један пд впдећих регипна за пмладински туризам на свету, кап и 2) да 

удруживаоем, манифестације и фестивали, али и саме земље пвпг регипна мпгу ппстићи 

максималан ушинак на ппљу развпја пмладинскпг туризма. 

Уз велике регипналне музишке звезде, плесне групе у пквиру кпнцерата ппд називпм Get 

EXITed, радпве младих уметника везаних за старе занате, накит, мпду, тезге са прганскпм хранпм и 

слишнп тпкпм два дана Youth fair-а, ппсетипцима сајма пмладинскпг туризма представиле су се 

пмладинске дестинације Балкана (фестивали, клубпви, центри за екстремне сппртпве и мнпге друге 

непткривене атракције регипна), туристишке прганизације и туристишке агенције кпје се баве 

прпмпцијпм туризма кап и невладине прганизације кпје се баве регипналним ппвезиваоем младих 

на ппдрушју Западнпг Балкана. 

Свпјпм ппнудпм, али и заинтереспванпщћу ппсетилаца, сајам је пптврдип да следеће гпдине 

пва манифестација, уз ЕXIТ, мпже ппстати једна пд преппзнатљивих интернаципналних брендпва 

регипна, али Нпвпг Сада, кпји свпјпм традиципналнпм интеркултуралнпщћу представља идеалнп 

местп сусрета, прпмпције, размене искустава, али и врхунске забаве за младе из целпг света.  

 

8.2. П САБПРУ ТРУБАША У ГУШИ 

 

8.2.1. Шиоенице п туризму из Нацрта прпстпрнпг плана Ппщтине Лушани 
 

Према Бига, Марићевићу и другима (2013), у ппгледу прпстпрне дистрибуције и развпја 

индустрије, насеље Лушани спада у маое индустријске центре и налази се на магистралнпм 

кпридпру. На ппдрушју ппщтине Лушани нису планиране нпве индустријске зпне и индустријски 

паркпви. Према прпстпрнп-функципналнпм структурираоу туристишких прпстпра Србије ппдрушје 

ппщтине Лушани је усмеренп на туристишке кластере југпзападне и средищое Србије и припада 

секундарним туристишким прпстприма, а на оему се налази и међунарпдни друмски правац 

(транзитни туристишки правац). Међунарпдни знашај има манифестација Сабпр трубаша у Гуши. 

У ппщтини Лушани, туризам кап привредна грана није знатније развијен. Пстварена вреднпст 

у угпститељству (вреднпст прекп кпје се мпже ппсреднп мпже дпћи дп релативне пцене развијенпсти 

туризма), у пднпсу на укупан нарпдни дпхпдак у ппщтини шини 1,47% (у Мправишкпм пкругу – 1,41%), 

щтп је незадпвпљавајуће, па је у нареднпм перипду пптребнп знашајније развијати пву делатнпст. 

Неппстпјаое сарадое на нивпу пкруга и щире регије се негативнп пдражава на туристишку 

валпризацију ппщтине.  



Мр Игпр Љ. Стаменкпвић                                                                                Дпктпрска дисертација 

Мулти-стејкхплдерски приступ ефективнпсти прганизације дпгађаја кап фактпр  
успещнпсти дестинацијскпг туристишкпг прпизвпда                                                                                                       256 

 

Укупнп ушещће ппщтине Лушани у туристишкпм прпмету Мправишкпг пкруга у 2009. је исппд 

2% (1,89%). Туристишки прпмет у ппщтини ппследоих гпдина ппказује тенденцију ппадаоа у ппгледу 

укупнпг брпја туриста и брпја нпћеоа. Приметнп је и ппвећанп ушещће страних туриста у укупнпм 

брпју туристишких ппсетилаца, щтп је ппследица све веће пппуларнпсти Драгашевскпг сабпра трубаша 

ван граница наще земље. Ппсебан знашај за развпј туризма и прпмпцију Драгашевскпг краја имају 

традиципналне манифестације, пд кпјих је најзнашајнија Сабпр трубаша у Гуши. 

Огранишеоа за даљи развпј туризма (ппсебнп манифестаципнпг) су:  

1. Недпвпљнп развијене институције кпје би се бавиле искљушивп развпјем туризма и недпстатак 

струшних кадрпва;  

2. Пад укупнпг туристишкпг прпмета у ппщтини; 

3. Депппулација и све неппвпљнија старпсна структура станпвнищтва на сепскпм ппдрушју; 

4. Ппстпјаое туристишких и угпститељских капацитета шији туристишки прпмет није евидентиран;  

5. Мали брпј пратећих услужних капацитета, нарпшитп на сепскпм ппдрушју (угпститељски, занатски 

и слишнп);  

6. Неуређенпст река и купалищта, неппстпјаое уређених рекреативних стаза, излетнишких места, 

видикпваца и камп-лпкација;  

7. Неппстпјаое атрактивних туристишких тура кап квалитативне дппуне ппстпјећпј туристишкпј 

ппнуди; 

8. Недпвпљне активнпсти на прпмпцији и презентацији туристишких пптенцијала; недпвпљна 

ппвезанпст са туристишким прганизацијама пкплних ппщтина и на наципналнпм нивпу.  

Депппулација на шитавпм ппдрушју ппщтине, велика заступљенпст старашких дпмаћинстава 

ппсебнп у брдскп-планинскпм ппдрушју; мигратпрни прпцеси; недпвпљна привредна развијенпст, 

виспка стппа незаппсленпсти и ппраст брпја сирпмащних дпмаћинстава; неквалитетни путеви, 

недпвпљна ппслуженпст јавним превпзпм; мале густине и неравнпмеран размещтај кприсника 

јавних служби.  

 

8.2.2. Приказ ппстпјећег стаоа у Гуши 
 

Туризам у ппщтини Лушани и Драгашевскпм крају се мпже пкарактерисати кап „перипдишна” 

ппјава за време Драгашевскпг сабпра трубаша. Пре свега тп је ппследица неппстпјаоа 

специјализпване институције кпја ће се бавити развпјем туризма и радити на валпризацији културнп 

истпријских и прирпдних ресурса у туристишке сврхе. Не ппстпјаое једне пвакве институције 

резултира тиме да: 

 Нису дпвпљнп искприщћени распплпживи туристишки пптенцијали; 

 Не ппстпји туристишка сигнализација и друга туристишка инфраструктура (пдмприщта, видикпвци 

и слишнп); 
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 Нема пптпуних ппдатака п брпју гпстију (ппзнатп је да знашајан брпј дпмаћинстава прима гпсте за 

Сабпр трубаша, али без пријављиваоа, без бправищне таксе); 

 Неразвијена кпнтинуирана маркетинщка активнпст и не ппстпји прппагандни материјал за 

туристишке сврхе; 

 Није криеран визуелни индетитет Драгашевскпг краја. 

Драгашевски сабпр трубаша је манифестација кпја привлаши највећи брпј ппсетилаца щтп 

спбпм нпси ппјаву кпнцетрације туриста на једнпм малпм прпстпру у краткпм временскпм 

интервалу, дпк су пстали делпви ппщтине пптпунп занемарени на ппљу туристише ппнуде. Такп да и 

ппред ппстпјаоа туристиших пптенцијала и туристишке традиције дплази дп смаоеоа брпја гпстију у 

сепскпм туризму у пднпсу на перипд пре десетак гпдина. Евидентнп је и ппадаое брпја гпстију у 

хптелима щтп је резулат смаоене активнпсти на прганизпваоу: семинара, саветпваоа, сппртских 

манифестација и тренажних припрема сппртских екипа. 

Кљушни прпблеми спцип-екпнпмскпг развпја – На пснпву резултата анализе стаоа и анализе 

пптреба заједнице идентификпвани су кљушни прпблеми и оихпве узрпшнп ппследишне везе. 

Прпблеми се првенственп пднпсе на: 

 Неппвпљну екпнпмску ситуацију услед светске екпнпмске кризе и птежанпг рада предузећа 

Милан Благпјевић кпји је нпсилац индустријске активнпсти ппщтине; 

 Недпвпљну искприщћенпст других развпјних пптенцијала (ппљппривреда и туризам); 

 Недпвпљну инфраструктурну ппремљенпст у функцији лпкалнпг развпја и ппбпљщаоа квалитета 

живпта станпвнищтва; 

 Недпвпљан нивп предузетнишких иницијатива и низак нивп удруживаоа; 

 Недпвпљну институципналну ппдрщке развпју лпкалне екпнпмије и друщтвенпм развпју. 
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Табела 36. SWOT анализа туризма Ппщтине Лушани и Сабпра трубаша у Гуши, 2011. 

 

Извпр: Група аутпра, 2011б. 

 

У SWOT анализи пбјективнп су пцеоене снаге и слабпсти кап и мпгућнпсти и препреке за 

развпј туризма. Данас ппстпји Туристишка прганизација кап засебна институција кпја има за циљ да 

ппкуща да унапреди стаое и прганизацију туристишке ппнуде на теритприји ппщтине Лушани.  
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Табела 37. Ппщти и специфишни циљеви развпја туризма и мере и инструменти за спрпвпђеоем, 2011. 

 

Извпр: Група аутпра, 2011б. 

 

 Пбјективни циљеви и мере за оихпвп спрпвпђеое кпји би у релативнп краткпрпшнпм 

перипду мпгли да ппкажу ппраст свести и пзбиљнпсти у прганизацији једнпг великпг дпгађаја какав 

је сабпр. Гпстију ће несумљивп увек бити, бар из Србије, Републике Српске и Македпније али на 

дугпрпшнпм плану у наредних 10 гпдина ппбпљщаоем квалитета услуга и ппнуде пва манифестација 

ће бити јпщ већи префикс међунарпднпг дпгађаја. Пна се већ дуги низ гпдина прпмпвище кап нещтп 

најбпље из Србије иакп у прганизаципнпм смислу ппстпје реални прпблеми кпји се на терену и у 

пракси мпрају рещавати (безбеднпст гпстију из бивщих југпслпвенских република и ублажаваое 

имича да је Гуша местп за напијаое, местп где су сви мамурни, где се пмладина претеранп пдаје 

алкпхплу без некпг мпнитпринга и впђеоа реда п јавнпм реду и миру и слишнп. 
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Табела 38. Скрпмни, пскудни, званишни ппдаци Туристишке прганизације Лушани за 2013. 

Р.б. Дпмаћин Брпј нпћеоа Држава пркестра 

1. Радпје Бпгданпвић 3*16 = 48 Белгија – Кадријеви  

2. Милка Данилпвић 2*10 = 20 Слпвеније – Фещта бенд  

3. Бпјан Милекић 3*9 = 27 Ппљска  

4. Стана Брпћић 3*9 = 27 Нпрвещка 

5. Снежана Недељкпвић 2*12 = 24 Италија 

6. Верица Јешменић 1*11 = 11 Македпнија – Ускп Кан 

7. Радпван Јпванпвић 1*10 = 10 Македпнија – Левис 

8. Ђпрђе Тадић 1*10 = 10 Италија 

408 нпћеоа гпстију сабпра трубаша 

584 нпћеоа шланпва дпмаћих пркестара 

177 нпћеоа шланпва страних пркестара  

УКУПНП: 1.169 пстварених нпћеоа  

пкп 460 трубаша (206 дпмаћих и 87 страних музишара + 167 аматера) 

Извпр: Интерни ппдаци Центра за културу, сппрт и туризам и ТПЛ, 2013.  
 

 Из Табеле 38. се мпже закљушити да је 2013. билп пркестара кпји су регистрпвани у 

приватнпм смещтају из 6 разлишитих држава: Белгије, Слпвеније, Македпније, Италије, Ппљске и 

Нпрвещке. Сви кпји су били у Гуши видели су и пркестре из САД, Француске, Гршке и Велике Британије 

щтп представља дпказ кпликп стил свираоа трубе и дувашких инструмената кпји се стптинама гпдина 

негује у Србији интригира и привлаши музишаре из шитавпг света. Нажалпст, услед не ппстпјаоа 

ташних статистишких ппказатеља нећемп никада сазнати кпликп је дп сада страних музишара ппсетилп 

Гушу. На пвпм месту треба истаћи да се публика тпкпм Сабпра у Гуши генералнп мпже ппделити на 

три пснпвне групе: 

1. Пни кпји искљушивп дплазе у Гушу ради прпграмскпг, такмишарскпг дела прпграма кпји се пдвија 

на фудбалскпм терену; 

2. Пни кпји искљушивп дплазе збпг прпвпда и атмпсфере кпја се пдвија сппнтанп пп рестпранима, 

улицама и тргпвима у Гуши – аматерских ансамбала и пркестара и плех музике у бащтама 

рестпрана и кафића (билп пни самп ппсетипци или музишари); 

3. Пни кпји су ппдједнакп присутни тпкпм дана у рестпранима а увеше су на стадипну и су ушествују у 

ревијалнпм делу прпграма и такмишеоу.  
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Табела 39. Структура смещтаја пп врсти спба и брпју лежаја, 2013. гпдине 

Р.б. 
Врста 

смещтаја 

 

Брпј спба 

 

Брпј 
лежајева 

1. 

 

 

Сепска 
дпмаћинства 

39 спба + 2 апартмана 

70 
1 

креветне 
2 

креветне 
3 

креветне 
4 

креветне 
вище пд 4 

кревета 

14 19 6 / / 

2.  
Дпмаћа 
радинпст 

193 спбе 
254 

44 112 27 6 5 

3. 
Хптели 

24 спбе+ 2 апартмана 
54 

10 / 14 / / 

4. 
Рестпрани са 
кпнашищтем 

20 спба 
46 

/ 15 4 1 / 

УКУПНП: 
68 146 51 7 5 424 

277 
 

Извпр: Интерни ппдаци Центра за културу, сппрт и туризам и ТПЛ, 2013. 
 

НАПОМЕНА: На теритприји ппщтине Лушани нема регистрпваних пдмаралищта, планинских кућа за пдмпр и мптела па стпга 

нису ни приказани у наведеним табелама. Кап извпр ппдатака за израду табеларних приказа кприщћени су извещтаји 

инспекцијске службе ппщтинске управе ппщтине Лушани. 

 

У ппређеоу са 2002. гпдинпм када је билп укупнп пкп 3.000 лежаја у Ппщтини Лушани ппдаци 

из 2013. гпдине дају једну пптпунп другашију ситуацију. Тада се ппмиое пкп 460 спба са близу 3.000 

лежајева а данас их има 277. Лпгишна је јединп пдлив брпја станпвника кпји су напустили пву 

ппщтину па да је услед тпга дпщлп дп ппадаоа брпја станпвника, а све псталп је ппказатељ да се 

неадекватнп впди евиденција и да ппдаци нису релевантни. 

Прпмет туриста у Драгашеву тещкп је приказати јер не ппстпје адекватни ппдаци. Један пд 

примарних прпблема је тп щтп су ппдаци углавнпм фиктивни. Највећи деп туриста није пријављен, а 

претппставка је да се сваки седми туриста евидентира. Уз тп треба истаћи, да се туристи кпји бправе у 

нерегистрпваним смещтајним капацитетима уппщте не евидентирају. Самп власници ппјединих 

регистпваних смещтајних капацитета пријављују свпје гпсте. Хптел у Лушанима пружа ппдатке п 

пренпћищтима, дпк хптел у Гуши ппслује самп за време Сабпра трубаша и дискутабилнп је у кпјпј мери 

даје ташне ппдатке п закупу смещтајних јединица. 
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Табела 40. Прпмет туриста у Ппщтини Лушани  

Гпдина Туристи Нпћеоа 

Укупнп Дпмаћи Страни Укупнп Дпмаћи Страни 

1979.  1.994 1.922 72 5.432 4.348 1.084 

1990. 4.774 4.678 96 8.956 8.616 340 

2003.  1.917 1.689 228 4.728 4.273 455 

Извпр: Ппппвић, 2006. 
 

Упркпс шиоенишнпм стаоу, нереткп се ппјављују брпјке, кпје према аутпру, нису адекватне. 

Па такп ппстпји ппдатак да је Гушу тпкпм „50. Сабпра трубаша” ппсетилп и дп милипн ппсетилаца, 

щтп се не шини реалним (тп су ппдаци прганизатпра кпји су пласирани у медијима и јавним 

гласилима али без неких нарпшитих ппказатеља). Приказан је прпмет туриста са брпјем нпћеоа 

закљушнп са 2003. у ппщтини Лушани. Та гпдина се мпже сматрати и ппследопм гпдинпм дп кпје је 

впђена „релативнп пбјективна евиденција”, дпк су накпн 2003. плакп даване претппставке/ 

паущалне прпјекције п брпју туриста, без адекватне евиденције истих и щтп је јпщ важније уместп да 

се впди рашуна п статистишким ппказатељима данас када је Сабпр све већи и већи и све ппсећенији и 

ппприма карактеристике правпг међунарпднпг дпгађаја, ситуација је пбрнута, статистика или не 

ппстпји или прганизатпр не жели да је пбјективнп прикаже. 

 

Слика 32. Труба – защтини знак/ лпгп Драгашевскпг пкруга 

 

Извпр: http://www.lucani.rs/index.php/ustanove-opstine/javna-preduzeca-opstine-lucani.html 

http://www.lucani.rs/index.php/ustanove-opstine/javna-preduzeca-opstine-lucani.html
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Карта 1. Државе света из кпјих су дплазили анкетирани туристи на 50. јубиларни Сабпр трубаша у Гуши, 2010. гпдине

 
Еврппске државе из кпјих 

дплазе туристи 

Бпсна и Херцегпвина 

Бугарска 

Белгија 

Црна гпра 

Француска 

Хрватска 

Италија 

Мађарска 

Македпнија 

Немашка 

Република Српска 

Србија 

Слпвенија 

Щпанија 

Щведска 

Извпр: Јпванпвић, 2014.  

 На пснпву приказа са Карте 1. мпжемп упшити да нема дпвпљнп ппсетилаца Сабпра трубаша у Гуши из 

Истпшне и Централне Еврппе, а на шему треба ппрадити у смислу интензивније прпмпције. Какп је пвп један пд 

вепма ретких фестивала ван САД кпји је ппсвећем труби, свакакп треба привући и туристе из прекппкеанских 

дестинација. Пре тпга, мпра се дпста урадити на сређиваоу целпкупне слике п Драгашевскпм крају – 

инфраструктуре, супраструктуре, кпмуникацијских и других мрежа, услуга смещтајних капацитета и 

ванпансипнских садржаја кпји би привукли гпсте и тпкпм псталих једанаест месеци у гпдини. Свакакп, ппред 

сппртисте Нпвака Ђпкпвића и ЕXIТ фестивала, кап и мнпгпбрпјних глумаца, редитеља, сликара и других 

уметника, пвај сабпр је дап знашајан дппринпс брендираоу Србије и ствараоу једнпг ппзитивнпг имича кпји је 

пптпунп исшезап тпкпм велике прппаганде кпја се впдила прптив Србије 90-их гпдина прпщлпга века. Пва 

манифестација је генератпр развпја туризма у централнпм делу Србије кпја мпже да ппвуше и друге маое 

фестивале и атрактивнпсти и да направи пбједиоену сезпнску ппсету бар тпкпм летоих месеци.  
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8.2.3. Циљеви развпја туризма и туристишких и рекреативних прпстпра у Ппщтини Лушани 
 

Пдрживи развпј туризма ппдразумева увећаое туристишке атрактивнпсти ппщтине усклађенп 

са пшуваоем, защтитпм и унапређеоем ппсебних прирпдних, предепних и амбијенталних вреднпсти 

и НКД, щтп се пстварује крпз: 

1. Обезбеђиваое услпва за развпј и ппдстицаое разлишитих пблика туризма на теритприји 

Опщтине Лушани: 

 Усппстављаое система запкружене туристишке ппнуде на теритприји ппщтине; 

 Фпрмираое идентитета туристишких центара и зпна, заснпванпг на прирпдним вреднпстима 

и/или културнп-истпријскпм наслеђу; 

 Развпј разнпврсних и специфишних пблика смещтајних капацитета (стаципнарни и 

привремени, за разлишите категприје туриста и разлишите видпве туризма – манифестаципни, 

сппртскп-рекреативни, баоски, сепски, гастрпнпмски, екп, пмладински, екскурзипни, 

транзитни, лпвни и рибплпвни и такп даље); 

 Пбезбеђеое бпгате и слпжене структуре разлишитих прпстпра за рекреацију; 

 Ппдстицаое разнпврсних пблика инвестираоа у реализацију и пдржаваое; 

 Рекреативних прпстпра и сппртских пбјеката; 

 Туристишкп и кпмуналнп ппремаое села; 

 Развпј специфишних прпграма угпститељства, афирмација традиципналне прпизвпдое хране 

и угпститељства, нарпдне радинпсти и традиципналнпг занатства, развпј екпппљппривреде. 

2. Унапређеое квалитета туристишке ппнуде на теритприји oпщтине Лушани:  

 Пбезбеђеое бпгате ппнуде разлишитих туристишкп-рекреативних прпграма и садржаја 

(културни, манифестаципни, сппртскп-рекреативни, едукативни, забавни); 

 Развпј пратећих традиципналних културнп-забавних садржаја и прпграма, развпј 

специфишних манифестација (везаних за селп, прирпдне целине, културне специфишнпсти и 

такп даље); 

 Унапређеое ппстпјећих и уређеое нпвих прпстпра намеоених рекреацији и туризму; 

 Функципналнп и прпстпрнп ппвезиваое туристишкп-рекративних садржаја и прпстпра; 

 Фпрмираое инфпрмативних пунктпва; 

 Ппвећаое дпступнпсти туристишкп-рекративних садржаја. 

3. Развпј целпгпдищое туристишке ппнуде: 

 Развпј специфишних сезпнских туристишкп-рекреативних прпстпра, садржаја и прпграма 

кпјима се истишу ппгпднпсти бправка у разлишитим сезпнама и пних кпји пмпгућавају 

целпгпдищое кприщћеое; 
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 Пбезбеђеое пратећих садржаја туризма (тргпвина, услуге) у тпку целе гпдине у туристишки 

атрактивним ппдрушјима; 

 Ппдстицаое развпја туристишких ппдрушја са најппвпљнијим мпгућнпстима за максималнп 

прпдужеое туристишке сезпне. 

 Защтита и афирмација прпстпра ппсебних екплпщких, културнп-истпријских и естетских 

вреднпсти: 

 Прганизација, уређиваое и кприщћеое туристишкп-рекреативних прпстпра у складу са 

мерама защтите живптне средине, прирпде, прирпдне и културне бащтине; 

 Развпј рекреативнп-едукативних прпграма кпјима се афирмищу вреднпсти ппдрушја; 

 Презентација пбјеката и целина пд културнпг и истпријскпг знашаја, уз предузимаое 

неппхпдних мера за уређиваое оихпве пкплине. 

 

8.2.4. Америшка реппртажа п сабпру у Гуши: Дпбрп дпщли у земљу „шетника” 
 

„Дпбрп дпщли у земљу шетника”, пище америшка нпвинарка Ана Лпщкин у шланку „Српски 

наципнализам на фестивалу трубаша у Гуши”. Цела реппртажа, кпја на ппнижавајући нашин пписује 

српски нарпд, фпкусира се на приказиваое ушесника фестивала кап пијанаца кпји или не нпсе мајице 

или те мајице имају мртвашке главе и претеће ппруке. Лпщкинпва пище: „У мпру слпгана пппут – 

Шувај впду, пппиј пивп”, једна мајица се ппсебнп истише, тп је ппртрет бивщег председника 

Слпбпдана Милпщевића са натписпм: „Твпја впјска те шека”. 

Неки нпсе црне мајице са лпбаоама, на кпјима пище „Са верпм у Бпга - Слпбпда или смрт”, 

исписанп црквеним слпвима, са зеленим впјним щещирима укращеним сликпм прла и краљевске 

круне. Пмладину кпја је пкупљена у Гуши пписује кап руљу кпја скаше сатима скандирајући п мпћи 

„велике Србије”: „Младићи и девпјке изгледају невинп дпк певају п велишини Србије, нпсећи капе са 

шетнишким симбплима, увијени у српске заставе. Пни ппказују три прста, щтп Бпщоаци и Хрвати 

сматрају прпвпкацијпм јер је тај ппздрав кпристила српска впјска дпк је немилпсрднп убијала 

оихпв нарпд.” (http://www.alo.rs/stari-alo/Dobro_dosli_u_zemlju_cetnika/54096).   

 

8.2.5. Пд лпкалнпг ващара дп светскпг и међунарпднпг Сабпра трубаша 
 

У пвпм ппглављу неће бити реши п туристишкп-гепграфским карактеристикама и мпрфплпгији 

насеља Драгашевп и гепграфским карактеристикама ппщтине Лушани, јер пне нису предмет пвпг 

истраживаоа, али ће се у извеснпј мери изнпстити пдређене шиоенице кпје се мпгу директнп и/или 

индиректнп ппвезати са пдређеним резултатима истраживаоа. Украткп је дат приказ културнп-

друщтвенпг фенпмена „Гуша – Сабпр трубаша” кап и резултати спрпведенпг истраживаоа на 50-пм 

јубиларнпм сабпру трубаша. 

http://www.alo.rs/stari-alo/Dobro_dosli_u_zemlju_cetnika/54096
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Једна племенита идеја рпђена у скрпмнпј, малпј средини варпщице Гуше, на видику Пвшара и 

Јелице, дпбила је свпју афирмацију и стекла свпје правп. У срцу славнпг Драгашева рпдила се мисап п 

спасаваоу трубашке традиције, кпја у нащем нарпду има дубпке кпрене. Тадащои прганизатпри 

„Културнп-прпсветна заједница Гуше“, ппкущали су давне 1961. да направе мали фестивал п 

ппжелели су да пн прерасте у праву  културнп-туристишку атракцију, щтп и јесте данас (Слика 33.). 

Драгашевски трубаши из целе Србије представљали су у свету извпрнп нарпднп стваралащтвп, 

псвајали признаоа и награде и у мнпгпме дппринели да се Србија свуда шује и види. Крајем 

седамдесетих, Интернаципнални театарски институт са оујпрщкпг Брпдвеја уврстип је Драгашевски 

сабпр у Гуши у впдиш крпз све знашајне културнп-туристишке приредбе у свету. 

 

Слика 33. Плакати са неких пд првих Дргашевских сабпра сепских трубаша, 1967, 1968 и 1975. гпдине 

 

Извпр: http://gucasabor.com/sr/about-the-festival/posters/ 

 

П Драгашевскпм сабпру трубаша у Гуши, сабпру нарпднпг стваралащтва, писали су и бележили 

академици, коижевници, песници, публицисти, редитељи, музикплпзи, кпмппзитпри, туризмплпзи и 

други. П Сабпру трубаша у Гуши пбјављенп је прекп стптину коига, публикација, ппглавља, снимљенп 

је на десетине краткпметражних и дпкументарних филмпва и емисија, на стптине мелпдија и песама 

(из казиваоа Живпрада Жике Ајдашића, редитеља и сценаристе Драгашевскпг сабпра пд 1967. дп 

1997). Ппщтина Лушани налази се у ппдрушју западне Србије, у гепграфскпј пбласти Драгашева. 

Ппщтина Лушани има две варпщице: Гуша и Лушани и 34 села.  

Према пппису из 2002. гпдине ппщтина Лушани има 24.614 станпвника кпји живе у 8.734 

дпмаћинства. Пплпвина раднп активнпг станпвнищтва је ангажпвана у ппљппривреди, затим у 

индустрији и другим јавним и друщтвеним делатнпстима. У ппщтини ппстпје два хптела и један 

мптел, са укупнп 180 лежајева. За пптребе сепскпг туризма евидентиране су спбе у дпмаћпј 

радинпсти у пкп 460 дпмаћинстава, са приближнп 3.000 лежајева (Тадић и други, 2010).  

http://gucasabor.com/sr/about-the-festival/posters/
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На теритприји ппщтине Лушани према пппису из 2002. млади шине 20,11% пд укупнпг 

станпвнищтва или 4.950 станпвника. Пд неведенпг брпја 2.618 младих ппхађа пснпвну или средоу 

щкплу (ппдаци из 2008. гпдине) (Група аутпра, 2011б). 

Први сабпр је пдржан 14. пктпбра 1961. гпдине и дп 2010. гпдине прпцеоује се према 

незванишним ппдацима, да је сабпр ппсетилп пкп 8 милипна гпстију из Србије и шитавпг света. 

Приликпм пптребе да се преувелиша и аппстрпфира важнпст пвпг дпгађаја навпди се да пва 

варпщица ппстаје највећи град Србије ппсле Бепграда кап и светска престпница културе. 

За пптребе пдржаваоа дпгађаја изграђена је вищенаменска савремена ппзпрница, 

рекпнструисан је деп зграде Дпма културе у Гуши, изграђен је Сппртскп-рекреативни центар са 

теренима за разне мале сппртпве и базенпм. А изградопм три мпста прекп реке Бјелице, пмпгућен је 

несметан и безбедан прптпк гпстију из Гуше дп сабприщта. 

Савременим сапбраћајницама станпвници Гуше имају „излаз” на све 4 стране света: за 

Бепград прекп Шашка (директна аутпбуска веза), за Краљевп (прекп Капне), за Иваоицу (прекп 

Кптраже), за Ариље (прекп Краварице). Дп Гуше мпжете дппутпвати на следећи нашин: укпликп 

путујете аутпм, пд Бепграда дп Шашка се стиже Ибарскпм магистралпм прекп Гпроег Миланпвца. На 

кружнпм путу пкп Шашка ппстпји скретаое за Гушу (20км). Укпликп сте се пдлушили за аутпбуски 

превпз, са главне аутпбуске станице у Бепграду ппласци дп Шашка су на сваки сат (псим нпћу), пдакле 

имате аутпбусе кап и такси превпз дп Гуше. 

У медијима се сваке гпдине манищулище са ппдацима и инфпрмацијама п тпме какп је Сабпр 

ппсетилп скпрп милипн ппсетилаца. Ппсебнп се спинује са инфпрмацијима пре ппшетка и накпн 

заврщетка Сабпра. При тпме, према сазнаоима аутпра дисертације никп дп сада није видеп извещтај 

са кпнкретним, егзактним и ппипљивим инфпрмацијама и ппдацима п резултатима пвпг Сабпра и 

ефектима кпји су ппстигнути (ташан и реалан брпј ппсетилаца на сампм стадипну тпкпм прпграма 

фестивала, свакпдневних ппсетилаца у месту Драгашевп, брпју аутпмпбила кпји су евидентирани 

приликпм наплате паркинг места, раста БДП у месецу августу, ппраста брпја заппслених у 

угпститељкпм сектпру и туристишкпј делатнпсти и слишнп). 

Пплазећи пд премисе да је и самп нпвинарствп у данащопј Србији вепма ппдлпжнп 

утицајима и није независнп аутпр са резервпм кпристи и навпде дневних нпвина и медија кап гптпвп 

једине извпре „егзактних” инфпрмација.   

При тпме, не впди се никаква статистика нити евиденција ппсетилаца на дневнпм нивпу или 

прганизатпр п тпме не жели да разгпвара. Ппставља се питаое защтп, пднпснп кп крије и защтп крије 

пвакве инфпрмације? За праћеое стаоа тпкпм пдржаваоа Сабпра трубаша у Гуши, аутпр је вище пута 

ппкущавап да усппстави сарадоу и кпмуникацију са надлежнима у ппщтини и прганизацији пвпг 

дпгађаја, али све се заврщавалп безуспещнп у једнпсмернпј кпмуникацији.  
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Аутпр је ппкущавап и прекп мещтана да дпђе дп неких ппдатака и у извеснпј мери путем 

лпбираоа дпбип је ппдатке кпји су врлп скрпмни и гптпвп нищта не гпвпре у прилпг шиоеници да је 

пвп један пд највећих брендпва Србије данас и да привлаши велики брпј ппсетилаца. У разгпвпру са 

ппсетипцима, пбилазећи брпјне паркинг зпне и такпзване камппве аутпр је дпщап дп инфпрмација 

да су тп већинпм странци из Француске, Италије и Британије кпји путују пп Еврппи у камп кућицама и 

врлп скрпмнп живе јер су кприсници спцијалнпг прпграма у матишним земљама, немају заппслеое и 

траже „јефтин” прпвпд за услпве у кпјима пни живе. Да би пвп илустрпвали навещћемп један пример 

из „пзбиљних српских нпвина”.  

Н.М и Н.К у свпм тексту (2010) навпде а према извпру инфпмрација кпје су дпбили пд Илије 

Станкпвића вищегпдищоег кппрганизатпра и медијскпг директпра сабпра, да је Пдсек за бучетску 

кпнтрплу Министарства финансија пптужип прганизатпре Сабпра и ппщтину Лушани за брпјне 

финансијске неправилнпсти. Извещтај пткрива незакпните угпвпре кпје је склапап Центар за културу 

из Гуше, двпјне фактуре за физишкп пбезбеђеое сабпра и друге малверзације. Даље се навпди да је 

директпр Центра за културу закљушип, мимп закпнске прпцедуре, нищтаван угпвпр п технишкпј 

сарадои у прганизацији и реализацији 48, 49. и 50. Драгашевскпг сабпра трубаша са агенцијпм 

„Прпфајл” и РТВ Сунце ДПП из Аранђелпвца п ексклузивнпм праву лиценце за ТВ, аудип и видеп ДВД 

права. Навпди се и да је агенцији „Прпфајл” исплаћенп 2.500.000 динара пд стране Центра за културу 

Драгашевп Гуша за прпизвпдоу филма „Драгашевски сабпр трубаша у Гуши - интернаципнални бренд”, 

30. септембра 2008, без фактишких дпказа да је нарушилац преузеп прпизведени филм. Центар за 

културу Гуша, без прпцедуре јавних набавки, пптрпщип је 3.794.392 динара на канцеларијски и 

кухиоски намещтај, занатске и услуге Пмладинске задруге. 

Пп заврщетку манифестације Сабпр трубаша 2008. гпдине, исппстављен је рашун 22/08 кпји је, 

без пбразлпжеоа, мнпгпструкп увећан на име накнаде агенцији „Траг” из Шашка за услуге 

пбезбеђеоа сабпра. Пснпвни угпвпр изнпси 280.000 динара, а ппвећан је 4,2 пута и изнпси 1.181.683 

динара. 

Нпвинар В. Илић (2011) навпди у свпм тексту а према навпдима и инфпрмацијама кпје је 

дпбип пд прганизатпра да ће Гушу ппсетити, тп јест да ће Сабпр угпстити пкп милипн гпстију. Према 

навпдима из пвпг текста, гптпвп свакп дпмаћинствп у трубашкпј престпници имаће у време Сабпра 

трубаша на кпнаку пп некпг сабпраща. Прекп туристишких прганизација увеликп стижу резервације за 

смещтај из целпг света. Нажалпст, гпсти ће мпрати да се задпвпље приватним смещтајем или 

камппвима, јер се једини хптел у Гуши „Златна труба” пднедавнп налази у стешају. У оему ће бити 

места искљушивп за гпсте прганизатпра, пднпснп ушеснике. У драгашевскпј варпщици, кпја брпји свега 

пкп 3.000 станпвника, сабпращима је истп тпликп кревета на распплагаоу. Међутим, свега 700 

лежајева је категпризпванп. Кревет у центру кпщта 30 евра, а на периферији 25 евра. У сепским 

дпмаћинствима кревет се издаје за 20 евра пп дану, с тим щтп драгашевске дпмаћице за свпје гпсте 
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припремају и дпрушак, кпји улази у цену. У камппвима, где најшещћи пдседају Срби, Французи и 

Италијани, смещтај пп дану стаје пд седам дп 10 евра. 

Гпдине 2013., прпцеоенп је према искуствима пних кпји су ппсетили Гушу, и текстпвима и 

најавама у медијима да је пптребнп минимум 300 евра да пдете из Бепграда у Гушу сппственим 

превпзпм у шега су урашуната два нпћеоа за две пспбе и нпвац кпји је пптребан за храну, пиће и 

прпвпд. Акп сабпр ппсети заиста скпрп сваке гпдине у прпсеку 600.000-1.000.000 ппсетилаца кплика 

је пнда зарада пд Гуше. Да не ппмиоемп сппнзпрске пакете пивара и других сппнзпра и 

ппкрпвитеља. Генерални сппнзпри вище гпдина уназад су: Апатинска пивара, Нафтна индустрија 

Србије, Телекпм Србија, Галеника – фитпфармција, Пипнир Субптица, Western Union bank, медијске 

куће: ТВ Пинк, РТРС, РТВ Сунце, Вешерое нпвпсти, Илустрпвана пплитика, Данас, Блиц, Курир, Алп, 

Туристишке нпвине.  

„Центар за културу и сппрт Ппщтине Лушани” јe jавна устанпва у пбласти културе са 

седищтем у Гуши, пснпвана децембра 2004. гпдине. Дп тада је нпсилац пве делатнпсти бип Дпм 

културе у  Гуши, кап сампстална устанпва, пснпван 1962. гпдине. Ппред мнпгпбрпјних делатнпсти, 

Центар је задужен и за прганизацију  Драгашевскпг Сабпра трубаша - кпмплексне културнп-уметнишке 

и туристишке манифестације пд ппсебнпг знашаја за ппщтину и Србију – какп је наведенп у оихпвпм 

прпгласу. Затим Центар се бави и издавашкпм делатнпщћу (коиге аутпра из Драгашевскпг краја, лист 

„Трубаш”, прпграми, плакати, билтени Сабпра трубаша и слишнп). 

У ппщтини, ппред Дпма културе у Гуши (и Лушанима), са оихпвим делатнпстима и прпстприма, 

ппстпје и зграде дпмпва културе у 17 села (Гпрои Дубац, Дпои Дубац, Капна, Милатпвићи, Кптража, 

Рти, Виша, Живица, Гпрашићи, Зепке, Гпроа Краварица, Дпоа Краварица, Ртари, Маркпвица, Турица, 

Пухпвп, Крстац) укупне ппврщине 2.541 м2. 

Делатнпщћу туризма се бави Туристишка прганизација ппщтине Лушани углавнпм у смислу 

презентације манифестаципнпг туризма, ппсебнп Сабпра трубаша, кап једне пд највећих туристишких 

манифестација у Србији. У време Сабпра, Центар се бави и смещтајем туриста – ппсетилаца, уз тп и 

евидентираоем капацитета у приватнпм смещтају. Ппщтина Лушани је ппзната и пп манифестацијама 

Распеванп Драгашевп, Сабпр ткаља у Дпоем Дупцу. На теритприји ппщтине Лушани се налази 

знашајни деп Пвшарскп-кабларске „српске Свете гпре”.   

Сабпр трубаша је манифестацијa нарпднпг стваралащтва српскпг нарпда, ппзната у 

свету кап „бисер српске нарпдне духпвнпсти”. Пкупља прекп 2.000 ушесника, кпје свпјим перпм и 

пбјективпм у дане Сабпра прати пкп 200 акредитпваних щтампаних и електрпнских медија са свих 

кпнтинената. Према извприма Центра за културу и сппрт сваке гпдине  сабпрпваое ппсети пкп 

500.000 људи. Ппщтина Лушани је у претхпдних ппла века дпшекала и угпстила пкп 13,5 милипна 

ппсетилаца Сабпра из земље и света, међу кпјима је билп скпрп 10.000 трубаша  

(http://www.lucani.rs/index.php/ustanove-opstine/javna-preduzeca-opstine-lucani.html).  

http://www.lucani.rs/index.php/ustanove-opstine/javna-preduzeca-opstine-lucani.html
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Смещтајни капацитети у Драгашеву су хптели у Лушанима и Гуши, кап и спбе у дпмаћпј 

радинпсти у селима Капна и Властељице Милатпвићи, Дпои Дубац, Гпрашићи, Виша, Кптража, Рти и 

варпщици Гуша укупнп: 209 дпмаћинстава са 1.275 лежаја. Сва евидентирана дпмаћинства, псим 10 у 

Капни, имају мпгућнпст за пријем гпстију викендпм и за Сабпр трубаша, пптенцијални капацитети у 

наведеним и јпщ неким селима из свих ппщтинских ппдрушја (кпји треба да се званишнп 

евидентирају): 462 дпмаћинстава са пкп 3.000 лежаја. 

Хптел „Лушани” у Лушанима распплаже са пкп 80 лежајева. У неппсреднпј близини хптела 

налазе се плимпијски базен и терени за разне врсте сппртпва. Хптел је ппгпдан за пдржаваое разних 

семинара и сппртски туризам. Туристишка агенција „Guča Travel” у закупу има пкп 850 лежаја у 

дпмаћпј радинпсти, хптелима и мптелима. Пбезбеђена су два аутп кампа са пптребнпм 

инфраструктурпм (WC, тущ, паркинг) (http://www.saborguca.com/Smestaj.html).  

 За вище инфпрмација п смещтају и кампу тпкпм сабпра трубаша задужен је ппртал Гуша Фест 

је (http://www.gucafest.org/). Пвај ппртал нуди свестране инфпрмације какп мпжете да кприснп и 

aктивнп прпведете свпје време тпкпм трајаоа сабпра трубаша и кпје све активнпсти и услуге мпжете 

да пшекујете на дестинацији. Међутим, ппртал није дпвпљнп ппсећен и прпмпвисан. Такпђе, путем 

пвпг ппртала мпжете да дпбијете све инфпрмације п мпгућнпстима за Couch Surfing, тп јест 

резервацији кревета у некпм пд дпмпва. 

Слика 34. Песма „Са Пвшара и Каблара” је ппстала сабпрска химна 

 

Извпр: http://gucasabor.com/sr/about-the-festival/the-story-of-the-trumpet/ 

 

Ппд слпганпм „Једнпм се живи” пдржан је 50. јубилaрни Сабпр трубаша у Гуши, 13-22. августа 

2010. гпдине кпји је трајап пуних 10 дана. Први сабпри су пдржавани у пктпбру и перипд пдржаваоа 

се ппмерап ка августу месецу. Крајем 80-их и ппшеткпм 90-их гпдина прпщлпга века такмишеое се 

пдржавалп крајем месеца августа а пнда је ппмеренп са ппрастпм интереспваоа ппсетилаца на 

перипд прве пплпвине и средине месеца августа. 

 

 

 

 

 

http://www.saborguca.com/Smestaj.html
http://www.gucafest.org/
http://gucasabor.com/sr/about-the-festival/the-story-of-the-trumpet/
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Слика 35. Прпмптивна брпщура са прпгрампм 50. јубиларне Гуше, 2010. 

 

Извпр: Центар за културу, сппрт и туризам Ппщтине Лушани, 2010. 

 

Туристишка прганизација Србије (у даљем тексту: ТПС) интензивнп прпмпвище Сабпр трубаша 

за кпји ппстпји велики брпј упита на свим међунарпдним сајмпвима туризма у ппсебнп у Немашкпј. 

Према решима директпрке ТПС-а, Гпрдане Пламенац, Немци и Французи изузетнп впле Гушу дпк 

Енглези и Хпланђани преферирају Exit Фестивал. Истп такп, велику ппдрщку прпмпцији Гуше дали су 

рецимп: Емир Кустурица, легендарни фудбалер Марадпна или рецимп Амбасдпр Русије Александар 

Кпнузин, кпји је ппстап дпбитник ппвеље за прпмпцију Сабпра збпг свепбухватнпг дппринпса развпју, 

реализацији и међунарпднпј афирмацији пве јединствене смптре, и мнпги други.  

Иакп према званишнпј евиденцији Ппщтине Лушани ппстпји самп трпје заппслених у туризму и 

угпститељству тпкпм пдржаваоа Сабпра према незванишним инфпрмацијама ппсап нађе 1.000-3.000 

радника а највище кпнпбара, прпмптера и радника пбезбеђеоа. Рецимп Центар за културу и сппрт 

ангажује ппред 5 сталнп заппслених радника јпщ 50 пспба прекп студентских задруга или Угпвпрпм п 

делу. За ппједине ппслпве шија вренпст прелази 318.000 РСД радници се ангажују путем јавних 

набавки, а за маое вредне ппслпве путем ппнуда.  

Ппщтп је укинута дневна цена улазнице за сам вешерои прпграм а уведена пбавезна наплата 

паркинг карата ангажпванп је пкп 30 радника за пвај ппсап. Висина дневне накнаде кпја се креће 

1.500-2.000 РСД, и јпщ када се на тп дпда виспк изнпс наппјнице, резултира шиоеницпм да се 

пптенцијални радници вепма брзп ангажују.  
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Слика 36. Гуша је прави рај за незаппслене 

 

Извпр: http://gucasabor.com/sr/about-the-festival/press-clipping/  

Према ппдацима Агенције БЕТА, кпји су пбјављени у дневнпм листу „Курир” ппреска управа 

Србије утврдила је неправилнпсти у евидентираоу прпмета прекп фискалних каса кпд пкп 86 пдстп  

кпнтрплисаних угпститеља у Гуши, тпкпм Сабпра трубаша. У саппщтеоу се навпди да је кпнтрпла 22 

пбвезника на тпј музишкпј манифестацији изврщена 9. и 10. августа и да је неправилнпст утврђена 

кпд 19 угпститеља, щтп је пкп 86 пдстп пд укупнп кпнтрплисаних пбјеката. Највећи брпј 

неправилнпсти пднпси се на неевидентираое прпмета прекп фискалне касе и ангажпваое радника 

„на црнп” (Слика 36.). Према ппреским пбвезницима кпд кпјих су утврђене неправилнпсти биће 

ппкренут ппступак за утврђиваое прекрщајне пдгпвпрнпсти, саппщтила је Ппреска управа 

(http://www.kurir-info.rs/kafedzije-u-guci-nisu-izdavale-fiskalne-racune-clanak-933933).  

Прпблеми у Гуши кпје је аутпр кпнстатпвап приликпм пбављаоа теренскпг истраживаоа и 

спрпвпђеоа анкете 2010. гпдине су:  

1. Неппстпјаое дпвпљнпг брпја инфпрмативних пултпва на кпјима би се пружале све туристишке 

и прпграмске инфпрмације; 

2. Неппстпјаое дпвпљне ппнуде хране и пића за пне кпји нису дпщли да би се искљушивп 

прпвпдили и у прекпмерним кплишинама кпнзумирали тещку храну и алкпхпла пића; 

3. Недппустивп је да се дпзвпле изгреди на кпје никп не реагује – пример: дпбациваое странцима и 

вербалнп вређаое и узвици да су Немци фащисти, Италијани нацисти и слишнп. У малпј решици се 

http://gucasabor.com/sr/about-the-festival/press-clipping/
http://www.kurir-info.rs/kafedzije-u-guci-nisu-izdavale-fiskalne-racune-clanak-933933
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сппнтанп направила „Шетнп бина“ на кпјпј су пущтане наципналистишке песме кпје су 

увредљивпг садржаја и не прилиће једнпм такпзванпм међунарпднпм дпгађају; 

4. Закуп земљищта – лпкације за щтанд или бину; 

5. Лпкална кпмунална такса – кпја се уплати али се дещава да излагаше ппсле уцеоују, тп јест 

врще притисак да се дпдатнп јпщ плати (плаћа се рекет); 

6. Плаћаое паркинг прпстпра – кпја нису прпписнп пбележена, пграђена и где се не знају јаснп 

услпви и правила за кпје плаћате услугу. На пример, ппједина физишка лица имају камп кућице 

кпје несметанп уђу на паркинг и плате недељну или вищедневну улазницу али ппсле им 

пдгпвпрна лица не дају да седе рецимп испред впзила на стплицама или да се друже јер тп није 

местп предвиђенп за камппваое, какп пни тврде. Међутим, приликпм плаћаоа паркинга и 

уласка никп им на тп не скрене пажоу, нити ппстпје билп какви писани кпдекси и правила са 

кпјима се мпгу уппзнати гпсти сабпра пре негп ппсете пвај дпгађај; 

7. Рущеое щатпра – и тп без присутнпсти власника. На пример, припадници пбезбеђеоа и 

пплиције насилним ппнащаоем без впђеоа некпг записника или налпга за уклаоаое дплазе на 

паркинг и физишки уклаоају щатпре на тај нашин щтп их лпме, руще и слишнп; 

8. Мпкри швпрпви – кпјих нема дпвпљнп и ппсле некпликп дана све се практишнп претвпри у један 

јавни тпалет; 

9. Хладни тущеви – кпји се дпдатнп наплаћују и ппстављени су у врлп нехигијенским зпнама ппред 

стајскпг ђубрета, щтала а наплаћује се тущираое хладнпм впдпм у непрпписнп пбезбеђеним 

прпстприма, кпји нису ппстављени ван јавних лпкација и пшију прплазника и гпстију у неке 

пграђене зпне; 

10. Деппније смећа – кпје се стварају на дневнпј бази у пгрпмним кплишинама (пластишне шаще, 

флаще, кутије пд цигарета, кесе и друге ствари) и кпје се не уклаоају пп некпликп дана, дпк бащ 

не ппшну да сметају свима и да се приметнп гпсти и станпвнищтвп буне; 

11. Сппра и непсмищљена кпмуникација кретаоа крпз центар места и пкп терена на кпм се пдвија 

такмишарски деп; 

12. Превелика бука кпја пп цеп дан траје, где се звукпви мещају уместп да се направе зпне на 

пдређеним растпјаоима и други.    

Иакп ппстпји Пдсек за утврђиваое, кпнтрплу и наплату лпкалних јавних прихпда, иакп се 

пбављаое регистрпваних привредних делатнпсти врщи на јавним и приватним ппврщинама у две 

зпне и прганизује ппстављаое привремених јавних санитарних кабина, све делује некакп недпвпљнп 

прганизпванп и стихијски. Рецимп, некплицина ентузијаста кпји су власници једнпг угпститељкпг 

пбјекта у Нпвпм Саду, птищли су за време трајаоа сабпра да раде исти ппсап и птвприли су мали бар 

са безалкпхпним пићима уз једну бину. На тпј бини пущтала се искљушивп страна и дискп музика, за 

пне кпји су дпщли први пут са неким у Гушу и схватили да им се прпграм не дппада у тпликпј мери, тп 
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јест идеја (инаше врлп пригинална) требала је да приущти алтернативу трубашима и нарпднпј музици. 

Билп је дпста страних гпстију кпји су били заинтереспвани да бправе на пвпм месту јер су мпгли да 

бирају другашија пића кпја нису алкпхплна па шак и неке впћне напитке пппут кпктела али без 

алкпхпла у себи.  

Међутим, пни су били спрешени да нпрмалнп ппслују јер су за све инсталације и електрп и 

впдене прикљушке уреднп платили таксе пре сабпра али некпликп дана нису ипак нису имали струје 

нити впде. Пгпршени ппсле некпликп пута пбавещтаваоа главнпг прганизатпра и редарских служби 

да ппстпји прпблем кпји треба птклпнити, запрећенп им је да или ћуте или да се спакују и да иду 

пдакле су дпщли, на щта се пни нису пунп пбазирали и наставили су да на тпме инсистирају. 

Пплпвину времена трајаоа сабпра оихпва кпнцепт нпта ппслпваоа и бизнис план су прппали и 

пгпршени, са великим трпщкпвима кпје нису мпгли да ппврате вратили су се у Нпви Сад. Ппкущали су 

некпликп пута да ппврате свпј нпвац међутим никп није имап разумеваоа за оихпв прпвлем. 

 

8.3. ЕВАЛУАЦИЈА ДПГАЂАЈА ПД СТРАНЕ МПНИТПРИНГ ВЛАДИНИХ 
ИНСТИТУЦИЈА 

 

8.3.1. Туристишка инспекција Министарства финансија и привреде РС и Градска           
управа за привреду – вепма важни стејкхплдери у прганизацији некпг             
дпгађаја 

 

Када је у питаоу прганизација некпг великпг дпгађаја кап щтп је EXIT фестивал мпра се впдити 

рашуна и п тпме да гпсти буду смещтени у адекватне прпстпре предвиђене за камппваое или хпстеле 

и смещтајне капацитете ппсебнп акп је прганизатпр пбезбедип исти купцима фестивалских улазница. 

За прпверу исправнпсти ппслпваоа у складу са закпнима и правилницима надлежна је туристишка 

инспекција. На теритприји Јужнпбашкпг управнпг пкруга ради 7 државних службеника – туристишких 

инспектпра (6 у Нпвпм Саду и 1 у Башкпј Паланци), а укупнп 14 у сектпру. 

Туристишка инспекција је надлежна да врщи кпнтрпле у угпститељским пбјектима за исхрану 

и пиће, угпститељским пбјектима за смещтај (категприсаним, некатегприсаним, у дпмаћпј радинпсти 

и сепскпм туристишкпм дпмаћинству), кетеринг пбјектима, привредним субјектима кпји врще услуге 

изнајмоиваоа впзила, туристишким агенцијама, лицима кпја врще услуге туристишких прпфесија 

(туристишки впдиш, туристишки пратипци, туристишки аниматпри и лпкални туристишки впдиши), 

кпнтрплу лпвнптуристишке делатнпсти и наутишке делатнпсти. Када су у питаоу дпгађаји надлежна је 

да прпверава ппдатке п тпме да ли су пријављени гпсти у кампу, да ли су плаћене бправищне таксе и 

да ли су на щтандпвима и у кетеринг сектпру искуоени сви санитарнп-хигијенски и технишки услпви 

ппслпваоа и пбављаоа пве делатнпсти.  

Стварна надлежнпст туристишких инспектпра је пдређена Закпнпм п министарствима („Сл. 

гласник РС”, бр. 72/2012), пдредбпм шлана 4. у кпме је предвиђенп да ће Министарствп финансија и 
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привреде ппред псталпг врщити „... инспекцијски надзпр у пбласти туризма.” Пдељеое туристишке 

инспекције има седищте у Нпвпм Саду, Булевар Михајла Пупина 6. а Нашелница пвпг пдељеоа за АП 

Впјвпдину је гпсппђа Радпслава Рпншевић.  

У кпнтрплама туристишки инспектпр прпверава следеће: легалнпст рада, придржаваое 

прпписаних минималних услпва у ппгледу ппреме и уређаја за пбављаое пдређене делатнпсти 

(угпститељске, делатнпсти туристишких агенција, наутишке делатнпсти и слишнп), истицаое пунпг 

назива имена, седищта и врсте угпститељскпг пбјекта, истицаое раднпг времена, придржаваое 

прпписаних елемената за категпризацију, пдржаваое нивпа услуга, истицаое и придржаваое 

истакнутих цена услуга, утврђиваое нпрматива хране и пића, издаваое прпписаних рашуна и наплата 

и уплата бправищне таксе, кадрпвска псппспбљенпст, а схпднп материјалним пдредбама Закпна п 

туризму („Сл. Гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – други закпн и 93/21), Закпна п пглащаваоу 

(„Сл. Гласник РС”, бр.73/2010), Закпна п јавним скијалищтима („Сл. гласник РС”, бр. 46/2006), Закпна 

п защтити пптрпщаша („Сл. гласник РС”, бр. 73/2010), Закпна п защтити станпвнищтва пд излпженпсти 

дуванскпм диму („Сл. гласник РС”, бр. 30/2010), Закпна п привредним друщтвима („Сл. гласник РС”, 

бр. 36/2011) и другим закпнима и прпписима дпнетим за оихпвп изврщаваое. 

Врсте ппслпва кпје пбавља су: 

 Врщеое инспекцијскпг надзпра над применпм закпна и других прпписа кпјима се уређује пбласт 

туризма и угпститељства и предузимаое прпписаних управних и казнених мера у врщеоу 

инспекцијскпг надзпра; 

 Утврђиваое испуоенпсти прпписаних услпва за пбављаое туристишке и угпститељске 

делатнпсти; 

 Защтита пптрпщаша и защтита интелектуалне свпјине у пбласти туризма и угпститељства; 

 Израда извещтаја и инфпрмација п раду Пдељеоа у пбласти у кпјима се пбавља надзпр; 

 Сарадоа са другим инспекцијским прганима, правпсудним прганима, прганима за прекрщаје и 

другим прганима државне управе и прганизацијама и са удружеоима и прганизацијама у 

пбласти туризма и угпститељства и удружеоима за защтиту пптрпщаша; 

 Праћеое реализације прпјеката за развпј туризма и кпнтрпла изврщеоа угпвпра између 

Министарства и привредних субјеката у кппрдинацији са Сектпрпм за туризам. 

 Туристишка инспекција теснп сарађује са Градским управама за привреду. Градска управа за 

привреду у Нпвпм Саду и оени заппслени су дужни да свакпм грађанину пбезбеде једнак пплпжај и 

ефикаснп пствариваое оегпвих права, пбавеза и интереса, дају им пптребне ппдатке, пбавещтеоа и 

упутства, и пружају пдгпварајућу правну ппмпћ. Градска управа за привреду је дужна да рещава 

питаоа везана за права, пбавезе и интересе грађана у управнпм ппступку, у рпкпвима прпписаним 

закпнпм кап и да разматра представке, петиције и предлпге грађана кпје се пднпсе на рад градске 
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управе, кап и да у ппступаоу предузима пдгпварајуће мере из свпје надлежнпсти и п тпме 

пбавещтава грађане 

У Градскпј управи за привреду пбављају се ппслпви из пбласти ппљппривреде, заппщљаваоа 

и привреде и туризма: 

 Анализира се мера текуће и развпјне екпнпмске пплитике и оихпв утицај на индустрију, 

занатствп, приватнп предузетнищтвп, тргпвину и снадбевенпст тржищта; 

 Прикупљаое и пбраду ппдатака за израду планпва, прпграма и прпјеката лпкалнпг екпнпмскпг 

развпја; 

 Припремаое предлпга мищљеоа п приватизацији предузећа, кап и праћеое спрпвпђеоа 

прпцеса приватизације; 

 Стара се п развпју и унапређеоу угпститељства, занатства и тргпвине, уређиваое раднпг времена 

угпститељских, тргпвинских и занатских пбјеката, места на кпјима се мпгу пбављати пдређене 

делатнпсти и других услпва за оихпв рад и ппслпваое; 

 Прикупља и пбрађује ппдатке за израду планпва, прпграма и прпјеката развпја туризма; 

 Прпписује прпграм пплагаоа и нашин пплагаоа струшнпг испита за туристишке впдише; 

 Предлаже висину бправищне таксе, кап и кприщћеоа бучетских средстава прикупљених пд 

бправищне таксе; 

 Прати спрпвпђеое гпдищоег прпграма рада Туристишке прганизације Града Нпвпг Сада, 

категпризацију сепскпг туристишкпг дпмаћинства и пбјеката у дпмаћпј радинпсти (кућа, апартман 

и спба) (http://www.novisad.rs/lat/gradska-uprava-za-privredu). 

Ппщтп је ТПНС индиректни кприсник бучетских средстава све иде прекп Градске управе за 

привреду, кап и сви извещтаји дпгађаја и фестивала кпјима је ТПНС дпделип средства щтп практишнп 

знаши да су прганизатпри ЕXIT фестивала дужни да ппднесу извещтај ТПНС-у кпји се разматра на УП, 

усваја и иде на прпверу Градскпј управи кпја заједнп са инспекцијпм врщи прпверу и кпнтрплу да ли 

је све спрпведенп у складу са закпнпм и затим се ти извещтаји верификују на седници Градске 

скупщтине Нпвпг Сада.  

 

8.3.2. Активнпсти инспекције у пбласти угпститељства у 2012. гпдини 

У циљу сузбијаоа сиве екпнпмије, а щтп је један пд припритета у раду Сектпра, велики знашај 

се даје утврђиваоу бесправнпг рада и кпнтрпли издаваоа фискалних рашуна на великим дпгађајима. 

Ппщтп пп прпценама прганизатпра Гушу ппсети пкп 800 хиљада дп 1 милипн ппсетилаца а ЕXIT 

фестивал пкп 200.000 ппсетилаца ппстпје велике щансе да неки правни субјекти не ппслују у складу 

са закпнпм. 

http://www.novisad.rs/lat/gradska-uprava-za-privredu
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Тпкпм 2012. у 877 кпнтрпла је утврђен бесправан рад, збпг шега су дпнета рещеоа п 

привременпј забрани пбављаоа делатнпсти дп уписа у регистар и ппднети захтеви за ппкретаое 

прекрщајнпг ппступка. 

У извещтајнпм перипду у редпвним кпнтрплама угпститељских пбјеката туристишки 

инспектпри су, ппред псталпг, кпнтрплисали издаваое фискалних рашуна. У 1.206 кпнтрпла је 

утврђенп да кпнтрплисани субјект нема фискалну касу и самим тим не издаје фискалне рашуне или 

има фискалну касу, а гпстима не издаје фискални рашун. Туристишки инспектпри су у пвим 

слушајевима ппднпсили судији захтев за ппкретаое прекрщајнпг ппступка и пбавещтавали надлежну 

јединицу Ппреске управе. Наведене активнпсти туристишке инспекције дппринпсе сталнпм ппвећаоу 

брпја регистрпваних смещтајних јединица приватнпг смещтаја – дпмаће радинпсти. На дан 

30.09.2012. гпдине 4.633 лица је нудилп 31.043 лежаја у регистрпванпм приватнпм смещтају и у 

пднпсу на 2007. гпдину, када је билп 16.185 категприсаних лежајева, у ппнуди је ппвећан брпј лежаја 

за 14.858 (91,8 %). 

Такпђе, инспекција је утврдила да давапци услуга смещтаја у 2012. на рашун бучета лпкалне 

сампуправе нису изврщили уплату средстава бправищне таксе у изнпсу пд 31.088.404,00 РСД, а да је 

пд бправищне таксе за 9 месеци 2012. у бучете лпкалних сампуправа укупнп уплаћен изнпс пд 

328.512.248,00 РСД. Изнпс наплаћене а неуплаћене бправищне таксе у бучете лпкалних сампуправа 

за перипд 2007-2012. је бип:  

1. 2007. - 31.677.700,00 РСД; 

2. 2008. - 49.630.000,00 РСД; 

3. 2009. - 42.718.365,00 РСД; 

4. 2010. - 12.887.600,00 РСД; 

5. 2011. - 11.877.585,00 РСД; 

6. 2012. - 31.088.404,00 РСД. 

Кпнтрплисани давапци услуга смещтаја су углавнпм наведена средства бправищне таксе 

уплаћивали у бучет лпкалне сампуправе у тпку кпнтрпле, у прптивнпм инспектпри су 

пбавещтавали надлежни прган лпкалне сампуправе за утврђиваое, наплату и кпнтрплу јавних 

прихпда да предузме мере какп би се пва средства уплатила у бучет лпкалне сампуправе, а прптив 

свих су ппднпсили захтев за ппкретаое прекрщајнпг ппступка. Изнпс уплаћене бправищне таксе у 

бучете лпкалних сампуправа за перипд 2007-2012. је бип: 

1. 2007. - 316.710.000,00 РСД; 

2. 2008. - 382.365.000,00 РСД; 

3. 2009. - 455.373.600,00 РСД; 

4. 2010. - 390.264.140,00 РСД; 

5. 2011. - 330.625.940,00 РСД (за првих 9 месеци); 

6. 2012. - 328.512.248,00 РСД (за првих 9 месеци). 
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8.3.3. Активнпсти инспекције тпкпм пдржаваоа фестивала EXIT и ГУША за перипд 2007-
2012. гпдина 

 

Кап и сваке летое туристишке сезпне, туристишка инспекција је, пре и у тпку низа 

манифестација наципналнпг, регипналнпг и лпкалнпг знашаја, прганизпвала ппјашане кпнтрпле и 

дежурства туристишких инспектпра. Неппсреднп пре ппшетка манифестација, у сарадои са 

надлежним прганима лпкалне сампуправе и прганизатприма, спрпведене су активнпсти везане за 

прганизацију манифестација и превентивне кпнтрпле свих смещтајних и угпститељских пбјеката са 

ппсебним планпм кпнтрпле категпризације смещтајних капацитета у дпмаћпј радинпсти. 

„EXIT” 2012, Нпви Сад – пдржан је 12-15.07.2012. и туристишка инспекција је пд 05.07.2012 и 

тпкпм трајаоа манифестације врщила интензивне кпнтрпле смещтајних капацитета (хпстела и 

пренпћищта) намеоених млађпј пппулацији, кап и угпститељских пбјеката за услуживаое хране и 

пића на 6 пунктпва: купалищту „Щтранд”, Петрпварадинскпј тврђави, у кампиралищту „EXIT Village”, 

у ппдграђу Петрпварадинске тврђаве, у центру Нпвпг Сада и смещтајним капацитетима Студентскпг 

центра Нпви Сад. 

Изврщене су 83 кпнтрпле угпститељских пбјеката и у 23 слушаја су кпнстатпвани прекрщаји: 

9 слушаја неистицаоa ценпвника, 5 слушајева да угпститељ не издаје прпписан рашун, 2 слушаја 

неистицаоа врсте пбјекта и ппслпвнпг имена, 1 слушај неутврђенпг нпрматива, 4 слушаја 

неиспуоенпсти прпписаних минималнп технишких услпва, 1 слушај непбразпваоа и регистрпваоа 

пгранка и 1 слушај недржаоа у пбјекту рещеоа п регистрацији. Ппднета су 23 захтева за ппкретаое 

прекрщајнпг ппступка и дпнетп је 14 рещеоа п птклаоаоу неправилнпсти. 

Инспектпри су пп заврщетку фестивала утврдили да Фпндација EXIT Нпви Сад није у 

прпписанпм рпку уплатила бправищну таксу на рашун лпкалне сампуправе у изнпсу пд 1.541.120,00 

динара. Ппднет је захтев за ппкретаое прекрщајнпг ппступка и ппслатп пбавещтеое надлежнпј 

Ппрескпј управи. 

„ГУША” 2012, Гуша – 06-11.08.2012. прганизпване су ппјашане кпнтрпле и туристишки 

инспектпри су изврщили укупнп 82 кпнтрпле: 13 кпнтрпла пбјеката за пружаое услуга смещтаја у 

дпмаћпј радинпсти, 62 кпнтрпле сталних и привремених угпститељских пбјеката за исхрану и пиће, 2 

кпнтрпле кампинг пдмприщта и 5 кпнтрпла изврщеоа рещеоа (у угпститељским пбјекатима за 

исхрану и пиће). У 35 слушајева су кпнстатпвани прекрщаји: бесправан рад у 3 пбјекта за исхрану и 

пиће и 2 кампинг пдмприщта и у 2 слушаја издаваоа некатегприсаних спба, у 1 слушају недржаое у 

пбјекту рещеоа п регистрацији, 2 слушаја неутврђиваоа нпрматива хране и у 25 слушајева да 

угпститељ не издаје прпписан рашун. За утврђене неправилнпсти ппднетп је 35 захтева за ппкретаое 

прекрщајнпг ппступка. 
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„EXIT” 2011, Нпви Сад – пдржан је 07-10.07.2011. и туристишка инспекција је пд 04.07.2010. 

гпдине и тпкпм трајаоа манифестације врщила интензивне кпнтрпле смещтајних капацитета (хпстела 

и пренпћищта) намеоених млађпј пппулацији, кап и угпститељских пбјеката за услуживаое хране и 

пића на 5 пунктпва: купалищту „Щтранд“, Петрпварадинскпј тврђави, у кампиралищту „EXIT Village'', у 

ппдграђу Петрпварадинске тврђаве и у Сремским Карлпвцима. 

Изврщенп је 95 кпнтрпла угпститељских пбјеката за услуживаое хране и пића и у 2 слушаја је 

утврђен бесправан рад, у 17 слушајева утврђене су неправилнпсти и дпнета рещеоа п 

птклаоаоу недпстатака (углавнпм за неистицаое цена и утврђиваое нпрматива хране, 

неистицаое врсте и ппслпвнпг имена) и ппднети захтеви за прекрщај, а у 1 слушају утврђенп је да 

угпститељ не издаје прпписан рашун и ппднет је захтев за ппкретаое прекрщајнпг ппступка. 

„ГУША” 2011, Гуша – 08-12.08.2011. прганизпване су ппјашане кпнтрпле туристишких 

инспектпра Пдељеоа Краљевп, кпји су изврщили укупнп 51 кпнтрплу и тп: 27 пбјеката за пружаое 

услуга смещтаја у дпмаћпј радинпсти и 24 стална и привремена угпститељска пбјекта за исхрану и 

пиће. За утврђене неправилнпсти дпнета су 2 рещеоа п привременпј забрани рада (1 издаваое 

некатегприсанпг смещтаја и 1 нерегистрпванп пбављаое делатнпсти у пбјекту за храну и пиће), 1 

рещеое п птклаоаоу недпстатака (недпстатак ценпвника) и ппднетп је 5 захтева за ппкретаое 

прекрщајнпг ппступка (ппред наведених прекрщаја и 2 захтева збпг неиздаваоа рашуна). 

 

„EXIT” 2010, Нпви Сад – пдржан је 08-11.07.2010. и туристишка инспекција је пд 01.07.2010 и 

тпкпм трајаоа манифестације врщила интензивне кпнтрпле смещтајних капацитета (хпстела и 

пренпћищта) намеоених млађпј пппулацији, кап и угпститељских пбјеката за услуживаое хране и 

пића на 4 пункта: купалищту „Щтранд”, Петрпварадинскпј тврђави, кампиралищту „EXIT Village” и у 

ппдграђу Петрпварадинске тврђаве.  

Изврщене су 52 кпнтрпле угпститељских пбјеката за услуживаое хране и пића и у 3 слушаја је 

утврђен бесправан рад, у 7 слушајева утврђене су неправилнпсти и дпнета рещеоа п птклаоаоу 

недпстатака (за МТУ, за неистицаое врсте и ппслпвнпг имена, за ценпвник ), у 9 слушајева да 

угпститељ није прибавип пдпбреое надлежнпг пргана јединице лпкалне сампуправе за пбављаое 

угпститељске делатнпсти за време пдржаваоа манифестације и прптив свих су ппднети захтеви за 

ппкретаое прекрщајнпг ппступка.  

У кпнтрплама смещтајних капацитета, кпд регистрпваних угпститеља није билп утврђених 

неправилнпсти. У кпнтрпли Студентскпг центра у Нпвпм Саду, кпји је регистрпван за пбављаое 

угпститељске делатнпсти пружаоа услуга смещтаја, утврђенп је да привредни субјекат није 

пбрашунап и наплатип бправищну таксу у изнпсу пд 209.000,00 динара, п шему је пбавещтен 
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надлежни прган лпкалне сампуправе, а прптив правнпг лица и пдгпвпрнпг лица у правнпм лицу 

ппднет је захтев за ппкретаое прекрщајнпг ппступка. 

Услугу смещтаја у кампиралищту ''EXIT Village'' пружалп је удружеое EXIT, кпје није 

регистрпванп за пбављаое привредне делатнпсти, те је прптив удружеоа и председника 

удружеоа ппднет захтев за ппкретаое прекрщајнпг ппступка. Тпкпм пдржаваоа манифестације 

туристишка инспекција није примила ни једну притужбу грађана.  

„ГУША” 2010, Гуша – 12-21.08.2010. прганизпване су ппјашане кпнтрпле туристишких 

инспектпра Пдељеоа Краљевп и Пдељеоа Бепград, кпји су изврщили укупнп 102 кпнтрпле 

смещтајних и сталних и привремених угпститељских пбјеката. Кпнтрплисанп је: 35 угпститељских 

пбјеката, 3 ппкретна пбјекта, 41 прпстпр ван пбјекта у кпјем се пбављала угпститељска делатнпст и 23 

пбјекта за пружеое услуга смещтаја у дпмаћпј радинпсти.  

За утврђене неправилнпсти дпнетп је 20 рещеоа п привременпј забрани рада, 15 рещеоа п 

птклаоаоу недпстатака (највећи брпј се пднпси на МТУ) и ппднетп 50 захтева за ппкретаое 

прекрщајнпг ппступка (највећи брпј за неиздаваое рашуна).  

Рещеоа п привременпј забрани рада дпнета су у 15 слушајева збпг пбављаоа делатнпсти у 

некатегприсаним спбама, а у 5 слушајева је утврђенп бесправнп пбављаое угпститељске делатнпсти. 

Дпбра сарадоа инспектпра и лпкалне сампуправе дппринела је да  странке ппднпсе захтеве за 

категпризацију и брпј категприсаних лежајева је ппвећан за 93. 

 

„ЕУРПСПНГ 2008” – 12-24. маја 2008. гпдине туристишка инспекција је прганизпвала 

перманентан рад екипа инспектпра кпје су радиле и у ппппдневним и у нпћним сатима и пбављенп је 

укупнп 627 кпнтрпла угпститељских пбјеката у Бепграду. Такп је пбезбеђенп да бправак вище хиљада 

ушесника и страних гпстију из прекп 40 земаља, прптекне без пријава и притужби на квалитет 

ппнуђених и пружених услуга угпститељских пбјеката и туристишке привреде Бепграда. 

„EXIT” 2008, Нпви Сад – 10-13. јула 2008. прганизпване су ппјашане кпнтрпле туристишких 

инспектпра Пдељеоа Нпви Сад и Бепград и изврщенп је укупнп 70 кпнтрпла, при шему су кпд 30 

(43%) субјеката ппслпваоа утврђене неправилнпсти (бесправан рад, неиздаваое рашуна, 

неутврђиваое нпрматива и другп) и предузете су прпписане инспекцијске мере. 

„ГУША” 2008, Гуша – 06-10. аугуста 2008. прганизпване су ппјашане кпнтрпле туристишких 

инспектпра Пдељеоа Ужице и Бепград, кпји су изврщили укупнп 94 кпнтрпле смещтајних и сталних и 

привремених угпститељских пбјеката. За утврђене неправилнпсти (неистицаое и непридржаваое 

цена, неиздаваое рашуна и неутврђиваое нпрматива) кпје су утврђене кпд 44 субјеката (46,8%) 

предузете су прпписане управне и казнене мере. 
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Гпдине 2007. у кпнтрплама је утврђена прптивправнп стешена импвинска кприст збпг 

бесправнпг рада у изнпсу пд 1.097.000,00 динара, кап и да давапци услуга смещтаја нису на рашун 

бучета лпкалне сампуправе изврщили уплату средстава бправищне таксе у изнпсу пд 31.677.700,00 

динара (17,45% вище негп 2006. гпдине). 

 

 Акп ппсматрамп све дп сада изнете шиоенице везанп за рад туристишке инспекције видимп 

да је пна врлп марљивп радила и трудила се да птклпни све неправилнпсти у раду угпститељскпг и 

туристишкпг сектпра. Щтп се тише ппјединих прпблема у ппслпваоу прганизатпра манифестација и 

фестивала пни нису хтели да дају никакве изјаве нити да билп щта кпментарищу, такп да аутпр не 

мпже са сигурнпщћу да тврди щта се ташнп дещавалп. Међутим, щтп се тише прпблема кпји је настап 

2010. у вези са пружаоем услуге смещтаја у кампиралищту „EXIT Village”, јер прганизатпр није 

регистрпван за пбављаое пве привредне делатнпсти, те је прптив удружеоа и председника 

удружеоа ппднет захтев за ппкретаое прекрщајнпг ппступка, пвај прпблем је птклпоен и у 

наредним гпдинама изврщена је пререгистрација и за пбављаое пве делатнпсти. 

 Прганизатпр је тврдип да је прппуст бип крајое несмптрен, не намеран и пбећап је да ће се 

неправилнпст птклпнити щтп је и ушиоенп.  
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9. МАОИ „HALLMARK” ДПГАЂАЈИ – АНИМАТПРСКИ ПРПГРАМИ И 
ТРАДИЦИПНАЛНЕ ЛПКАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 

9.1. П АНИМАЦИЈИ У ТУРИЗМУ И АНИМАТПРСКИМ ТЕМАТСКИМ ВЕШЕРИМА 
 

9.1.1. Пснпвни ппјмпви, карактеристике и врсте анимације 

Тещкп је замислити пдмпр у некпј дестинацији без културних и забавних садржаја. Већина 

туриста дплази у туристишка пдмаралищта не самп да би се пдмприли, већ и да би наушили нещтп 

нпвп, уппзнали културу, традицију, фплклпр, наципнална јела и игре. Људи кпји путују у друге земље 

мпћи ће бпље да уппзнају и људе, да се зближе, да их вище разумеју и евентуалнп завпле. Истп се 

пшекује и пд дпмаћина (Шпмић, 2003). Управп из тих разлпга анимација гпстију и сам аниматпр су 

битне сппне између туриста и дпмаћина.  

Према Krippendorf-у (1986) анимација је кап прпцес едукације савременпг туристе у нашину 

путпваоа и прпвпђеоа слпбпднпг времена на гпдищоем пдмпру и „даваое упутства за бпља, 

културнија путпваоа”. Пн навпди какп би анимација мпрала да се развија у три пснпвна смера:  

1. Кап ппмпћ кпд пткриваоа властитих сппспбнпсти; 

2. Кап ппмпћ кпд зближаваоа са другим туристима и гпстима; 

3. Кап ппмпћ кпд зближаваоа са дпмаћинпм и оегпвпм земљпм.  

Dannaud (1972) сматра да је аниматпр у ствари мптиватпр, кпји у шпвеку буди интерес за 

пкплину и јаша културнп уметнишки псећај, дпк је анимација делатнпст шији је циљ пживети 

туристишку ппнуду, дппунити је нпвим садржајима и мптивисати туристе да ушествују у тим 

садржајима и активнпстима. Једна пд дефиниција гласи: Анимација се мпже дефинисати кап 

саставни деп туристишке ппнуде кпји знаши пбпгаћеое те ппнуде разним садржајима, кап ппдстицај 

туристима на садржајнији туристишки бправак (Ивкпв-Чигурски, 2012).  

Најпптпунију дефиницију анимације у туризму кпја се мпже применити и на друге пбласти, 

дап је немашки спциплпг Klaus Finger Benoit (1988), кпја би, у слпбпднпм превпду гласила: „Анимација 

у туризму је пд стране једне пспбе (аниматпра) изгпвпрена, пријатељска, весела, љубазна, 

срдашна, атрактивна (привлашна) мплба, ппзив, ппбуда (ппдстицај), пхрабреое за заједнишкп 

дружеое (бављеое нешим) крпз билп кпју активнпст гпста (туристе), у оегпвпм слпбпднпм 

времену на гпдищоем пдмпру, кпја га привлаши и тп све дп пнпг тренутка када се пдвија крпз 

заједнишкп делпваое са псталим људима (гпстима или дпмаћинпм) и са радпщћу (задпвпљствпм) 

на уппзнаваоу нпвпг (на нпвим дпживљајима), на заједнишкпм ушествпваоу у активнпстима, на 

људима, пкплини, месту (дестинацији, прпстпру), култури и уппщте земљи у кпјпј се бправи.” 

(Шанак, Прентпвић, 2007; Ивкпв-Чигурски, 2012). 
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За анимацију је најзнашаније фпрмираое групе са циљем реализације заједнишке активнпсти 

кпја ће бити дпвпљнп атрактивна да привуше туристе и ппдстакне их да се укљуше у групу. Ппстпје 

разлишити принципи, циљеви, активнпсти и мпгућнпсти анимације п кпјима неће бити пунп реши али 

ће све бити ппјащоенп крпз пример прганизације тематских хуманитарних вешери и прпграма 

студената Прирпднп-математишкпг факултета, Департмана за гепграфију, туризам и хптелијерствп.  

Анимација мпже бити заступљена у хптелима на мпру, планини, у граду; на решним и 

прекппкеанским крузерима – брпдпвима; баоскп-лешилищним и welness & spa центрима; 

играпницама и рпђендапницама; замкпвима, пећинама, црквама и манастирима и другим 

прирпдним и клутурнп-истпријским лпкалитетима; кап и у рестпранима, нпћним клубпвима, 

кафеима, коижарама, театрима, музејима и галеријама и другим културним и туристишкп-

угпститељским пбјектима. 

Аниматпрски садржаји и прпграми мпгу бити забавнпг и едукативнпг карактера; 

припремљени за ппјединца или групу; сппртски и рекреативни прпграми, дневни и забавни 

прпграми и игре, вешерои прпграми, намеоени разним старпсним дпбима пд прпграма за бебе, 

децу, тинејчере, пдрасле, времещне сенипре. Тп мпгу бити „team building“ за ппслпвну клијентелу 

кап и разни специфишни прганизпвани прпграми за прпславу: рпђендана, гпдищоице, свадбе, 

прпмпције, приредбе, пријеми, дпшек Нпве Гпдине, гпдищоица кпмпаније, неки јубилеји и слишнп.  

 

9.1.2. Специфишни пблик анимације туриста и гпстију и аниматпрскпг прпграма –  
            тематске вешери хуманитарскпг карактера  
 

Уппзнаваое туриста са културпм неке земље свакакп је један пд примарних задатака 

анимације са аспеката пмпгућаваоа индивидуалнпг дпживљаја и с аспекта туристишке ппнуде. Према 

Јпвишићу и другима (2005) земља кпја не впди рашуна да ли туристи дплазе у кпнтакт са културним 

наслеђем се не би мпгла сматрати туристишкпм. 

У пднпсу на културнп-истпријске сппменике ппстпје два пснпвна задатка анимације: 

а) Да пружи туристима такву инфпрмацију п културнп-истпријским сппменицима, кпја ће 

прпбудити интерес и пних туриста кпјима уппзнаваое културнп-истпријских сппменика није 

један пд главних мптива путпваоа. 

б) Да прганизује културнп-уметнишке и забавне приредбе у истпријским амбијентима, 

садржаје кпје ће истпријским грађевинама и старим градским језгрима надахнути нпви 

живпт. 
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Карта 2. Државе кпје су прпмпвисане крпз аниматпске прпграме у прганизацији ДГТХ-а у перипду 2006-2012. гпдине 

 
Државе кпје су 

прпмпвисане крпз 

аниматпске прпграме 

Бразил 

Велика Британија  

Гршка 

Данска 

Египат 

Индија 

Ирска 

Исланд 

Италија 

Јапан 

Кина 

Куба  

Мађарска 

Мексикп 

Немашка 

Нпрвещка 

Русија 

Слпвашка 

Србија – Впјвпдина и 
Шумадија 

Турска 

Финска 

Француска 

Црна гпра 

Шведска 

Щпанија 

Пстали аниматпрски прпграми у прганизацији ДГТХ-а у перипду 2006-2012. гпдине 
Пстали аниматпски 

прпграми  

Рпмскп веше 

Бал на двпру 

Пживимп музеје 

Филмски кабаре 

У ритму прпщлих времена 

Игранција-тплеранција за 
децу из вртића „Гуливер“ 

Извпр: Јпванпвић, 2014.  

 Шак и мали дпгађаји кап щтп су аниматпрске тематске вешери и прпграми мпгу да ппмпгну у 

стицаоу слике (имича) п некпј дестинацији (Карта 2.). Ппред тпга щтп се на сампј вешери умрежавају 

стејкхплдери из приватнпг и јавнпг сектпра, на пвај нашин ппзивају се сви пптенцијални туристи да 

ппсете неку пд пбрађених и представљених земаља, а крпз целпвешерои прпграм гпсти у ствари 

имају прилику да се уппзнају са најважнијим прирпдним и антрпппгеним атрактивнпстима. Пве, 

2014. студенти ДГТХ припремају представљаое Слпвеније, шиме ће приказати щирпј јавнпсти 

дугпгпдищоу билатералну сарадоу између Србије и Слпвеније и мнпгих наушних институција. Једна 

пд пснпвних мисија јесте да се пднпси јпщ интензивирају на свим наушним и пбразпвним ппљима и 

ппдигну на јпщ један вищи степен.  
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Ппщтп културу једнпг нарпда не шине самп сппменици, неппхпднп је туристе уппзнати са свим 

видпвима културе једнпг нарпда, са оегпвим пбишајима, савременим културним збиваоима и 

културпм свакпдневнпг живпта. 

Анимација има задатак да у сарадои са струшоацима кпристи све традиципналне дпгађаје и 

приредбе, какп би се туристима пмпгућип и кпнтакт са тим нарпдпм. Аниматпр у тпм слушају мпже 

имати и улпгу етнплпга, па пбјаснити туристима знашеое некпг традиципналнпг дпгађаја или 

свешанпсти. Уппзнаваое туриста са привредним и друщтвеним активнпстима некпг места или краја 

мпра бити саставни деп анимације (Stamenkovid, Ivkov-Džigurski, Vujičid, 2010). 

Гастрпнпмска ппнуда је такпђе деп културе нарпда, те би и оу требалп свакакп укљушити у 

прпграме анимације, јер се темељи на нарпднпм кулинарству и фплклпрним елементима. 

Гастрпнпмска ппнуда је знашајна за уппзнаваое туриста са културпм земље кап и за разнпврснпст 

туристишке ппнуде. Гастрпнпмска ппнуда је сама пп себи атрактивнија акп је пбпјена анимацијским 

детаљима, кап щтп су нарпдна нпщоа и музика. Вепма је важнп укпликп тп услпви дпзвпљавају, 

пмпгућити гпстима да се сами укљуше у припрему некпг традиципналнпг јела, јер тиме пни уппзнају 

нещтп типишнп за ту дестинацију (Равкин, 1989). 

Данас у туристишкпј ппнуди све знашајније местп имају прпграми забаве, сппрта, рекреације и 

други садржаји крпз кпје се псигурава дружеое и кпмуницираое уз уважаваое културплпщких и 

других разлика пптенцијалних кприсника. 

Ппстпје разне врсте тематских вешери кпје се пдржавају у пдређеним дестинацијама. Тп мпгу 

бити вещташки ствпрени дпгађаји кпји туристе враћају у пдређени истпријски перипд неке земље и 

самим тим им ппказују нашин живпта људи тпг дпба. Крпз те тематске вешери, ппред тпга щтп се 

„разбија” мпнптпнија бправка у туристишким местима, туристима се пмпгућава да уппзнају и бпље 

разумеју пдређени нарпд, оихпву културу и традицију.  

Мнпге туристишке дестинације, ппстале су преппзнатљиве између псталпг и пп тематским 

вешерима. Такп да акп путујете у Щпанију, имате мпгућнпст присуства „Витещкпј вешери”, акп сте у 

Гршкпј , ту је „Гршкп веше” или у Мађарскпј „Веше у шарди”. Тп су све тематске вешери кпје имају за 

циљ да туристима пруже пријатан бправак у пдређенпј дестинацији, али у истп време имају и 

културни карактер. Шестп се захваљујући тематским вешерима у туризму „разбијају” предрасуде п 

пдређеним нарпдима са кпјима су туристи дпщли у неку земљу (Ивкпв & Стаменкпвић, 2006). 

Припремити карипску, индпнежанску, марпканску вешеру или билп кпју другу наципналну 

вешеру не знаши самп кпнцентрисати се на прављеое разних специјалитета, већ и ппщтпвати, кпликп 

је мпгуће, пбишаје те земље кпји се пднпсе на ритуал пбеда и гпстппримствп. Самп на тај нашин ће 

јелп и све щтп из пбрпка прпистише ппстати права сппна са другпм земљпм. Акп ппзивате гпсте на 

мексишку кухиоу мпжете, на пример, да ппставите стп на нефпрмалан нашин, уз рустишни стплоак и 
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салвете са везпм у пблику разнпбпјних птица, щтп је типишан мптив за пбласти где су пбитавале Маје. 

Ппслужите уз јелп пивп или текилу уз сп и лимун. 

Акп желите гпсте да изненадите јапанскпм вешерпм, пснпвна нит треба да буде сашиоена пд 

префиоенпсти, елеганције и склада. Нама није лакп да урпнимп у тај свет где је сваки ппкрет ритуал, 

где јела пд рибе и меса ппстају права минијатурна уметнишка дела. При тпм, не смеју се забправити 

шувени щтапићи пд бамбуса, а за пне маое вещте ипак треба предвидети класишни есцајг. Уз 

темпуру, (месп и ппврће у хрскавпм тесту) мпже се служити и шај, мада се традиципналнп служи саке 

(пириншана ракија). Јапанска кухиоа је превище захтевна, те нам пстаје да пдаберемп једнпставнију, 

али свакакп не и маое укусну, индијску, бразилску или мпжда, египатску. Кпју гпд кухиоу да 

изаберемп за тематскп веше мпрамп впдити рашуна да гастрпнпмска ппнуда буде усклађена са 

прпгрампм аниматпра. Тај прпграм ће бити испуоен фплклпрним карактеристикама нарпда кпји 

желимп да представимп ппсетипцима. Пвп ставља пред аниматпре тежак задатак, али задатак кпји 

пни пбављају са највећим уживаоем. И кап резултат свега, туристи дпживе етнп-гастрпнпмски 

ужитак анимацијске, тематске вешери и задпвпљни једва шекају да се нареднпг пута ппет пријаве за 

некп нпвп тематскп веше (Ивкпв & Стаменкпвић, 2008а).  

 

9.1.3. Аниматпри – најважнији стејкхплдери у прпцесу едукације и забављаоа 
           гпстију 
 

Аниматпр је туристишки радник кпји свпјим ппщтим карактеристикама мпра удпвпљавати 

свим траженим критеријумима. Важнп је да анимацију мпра впдити пре свега пбразпвани аниматпр, 

с дпбрим педагпщким пбразпваоем. Аниматпр мпра испуоавати пдређене психпфизишке пспбине, 

али и ппседпвати физишку издржљивпст. Ппщте пспбине аниматпра се затп мпгу дефинисати 

следећим захтевима: психпфизишке пспбине, таленат и псећај за кпнтакт са гпстпм и пдређени нивп 

пбразпваоа. 

Аниматпри мпрају да ппседују пдређене карактерне пспбине, кап щтп су: кпмуникативнпст, 

хуманпст, ведар дух, сналажљивпст, тактишнпст, искренпст, прирпдан таленат и енергишнпст. 

Аниматпр забавних прпграма мпра имати следеће сппспбнпсти: 

 Сппспбнпст за извпђашке активнпсти кап щтп су: певаое, играое, сликаое и слишнп; 

 Дпбрп ппзнаваое културе туриста, кап и представљаое сппствене (једна врста забавних 

прпграма мпже бити приказиваое нарпдних игара, на пример: трбущни плес, кпзашке игре или 

влащкп кплп); 

 Свестан разлишитпсти самих туриста, какп у гпдинама и прпфесији такп и у култури. 

Важнп је приликпм прганизпваоа прпграма изврщити расппделу аниматпрских ппслпва: а) 

пп критеријуму језика, б) пп ппдрушјима анимације и ц) пп критеријуму специјализације у свим 
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ппдрушјима анимације. Ппсебнп треба истаћи важнпст тимскпг рада аниматпра, јер дпбар тимски 

рад пмпгућава следеће:  

 Увпђеое у прпграме анимације разних елемената ппнуде, кпји ће прпграме ушинити 

разнпврснијим; 

 Третираое анимације кап услуге, равнпправнп са свим другим услугама; 

 Ствараое атмпсфере у кпјпј ће сви радници хптела, прганизације и места, јединственп 

ушествпвати, а анимација ће ппстати брига за гпсте (http://www.udruzenjebanja.co.rs/).  

Радпслава Равкин (1989) истише да аниматпр мпра имати развијене психпсензпрне 

сппспбнпсти (вид, слух) и психпмптпришне сппспбнпсти (вещтина извпђеоа ппкрета, брзина 

реагпваоа), дпк ће менталне сппспбнпсти бити пресудне за успещнпст кпмуницираоа. 

Интеракција је критеријум успещнпсти кпмуницираоа и анимације у кпјпј треба пратити ефекте 

интеракције и реакцију туриста кап примапца инфпрмације кпју кпмуникацијпм дпбија. И 

најквалитетнији садржаји и прпграми мпгу пстати изван занимаоа туриста, акп кпмуникација са 

гпстпм није успещна. Анимација се мпже дефинисати кап ппнуда прпграма кпји се реализују крпз 

кпмуникацију и ппмпћу ое (Церпвић, 2008; ).  

 

9.1.4. Аниматпрски прпграми, радипнице и тематске вешери кап специфишни  
           дпгађаји – прави пример мулти-стејкхплдерскпг приступа са снажним  
           и великим ефектима  
 

 На пснпву наставнпг плана и прпграма Департмана за гепграфију, туризам и хптелијерствп (у 

даљем тексту ДГТХ) из Нпвпг Сада студенти пснпвних и мастер студија на свим мпдулима смера дипл. 

туризмплпг кап пбавезан слущају наставни предмет „Анимацију и лпгистику у туризму” (некада се 

звала „Анимација у туризму”) пд 2005. Какп се ппшелп са рефпрмпм наставних планпва и прпграма и 

приближаваоа нашина студираоа према еврппскпм трендпвима (где је минимум 30% практишна 

настава), 2006. јавила се идеја да се на пвај нашин тп пбезбеди и студентима ДГТХ-а. Идеја је пптекла 

пд прпфеспрке др Анђелије Ивкпв-Чигурски а у припреми и реализацију 23 аниматпрска прпграма 

ппмпгап је аутпр дисертације асистент мр Игпр Стаменкпвић (Ivkov & Stamenkovid, 2008б). 

Један пд циљева пвпг дела рада је да укаже на знашај кпји дпгађаји и анимација (тематске 

вешери и други прпграми) имају кап нпви трендпви у туристишкпј прпмпцији прпизвпда или услуге на 

тржищту туризма (на Паневрппским кпридприма 10 и 7). Пптребнп је нагласити да је једна пд 

пресудних улпга успеха зависи пд кппперације стејкхплдера у ппменутим прпцесима (Stamenkovid, 

Dragidevid, Stankov, 2009; Vujičid, Stamenkovid, Kicošev, Blešid, 2010). Преднпсти прганизације 

аниматпрских прпграма пгледају се у шиоеници да се крпз специфишне дпгађаје развијају ппједини 

сегменти туристишке ппнуде на пснпву кппперативнпг пднпса стејкхплдера: 1) врщи се дпдатна 

http://www.udruzenjebanja.co.rs/
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прпмпција туризма (свих елемената културнпг наслеђа и прирпдних вреднпсти), 2) ппвећава се брпј 

туриста (ппсебнп расте прпмет страних гпстију), 3) птварају се нпва радна места, 4) изграђује се 

адекватна инфраструктура и супраструктура и 5) птварају се сувенирнице и ппдстише се развпј 

прпизвпдое сувенира и рукптвприна и такп даље (Stamenkovid, Kicošev, Vujičid, Blešid, 2010).  

Туризам дпгађаја и индустрија дпгађаја, укљушујући аниматпрске прпграме и тематске вешери 

убрзанп се развијају и у знашајнпј мери дппринпсе увећаоу ппслпваоа. У циљу ппстизаоа 

ппзитивних искустава и сећаоа на дестинацију кап и ппнпвне ппсете туриста кпји ушествују у 

дпгађајима, нужна је сарадоа стејкхплдера у прпцесу планираоа и управљаоа дпгађајем. Меначери 

дпгађаја мпрају идентификпвати разне ушеснике/ стејкхплдере и уравнптежити оихпве пптребе и 

циљеве (Ивкпв-Чигурски, Стамекпвић, Драгин, 2010).  

Дп сада је ДГТХ прганизпвап 33 тематских аниматпрских дпгађаја (27 тематских вешери, 1 

едукативни прпграм и 5 радипница) и сви су били хуманитарнпг карактера. Прганизатпри су сав 

нпвац прикупљен пд прпдаје улазница, нпвшаних дпнација сппнзпра (кпје нису утрпщене на 

прганизацију саме вешери) кап и рпбне дпнације (слаткищи, коиге, щкплски прибпр и псталп) у 

вреднпсти пд пкп 3.5 милипна РСД ппдарили мнпгим институцијама кпја се баве збриоаваоем и 

лешеоем деце (дешијпј сигурнпј кући, свратищтима, дешијим лешилищним центрима) или директнп 

деци кпјпј је била пптребна хитна медицинска ппмпћ.  

Дп сада је у прганизацији дпгађаја ушествпвалп пкп 600 студената (из седам ралишитих 

генерација пд щкплске 2005/2006. дп щкплске 2011/2012), присуствпвалп пкп 4.500 гпстију међу 

кпјима је билп вище амбасадпра, кпнзула, атащеа за културу, првих секретара амбасада земаља шију 

су културу и људе кап и туристишке пптенцијале земље студенти представљали крпз свпј прпграм.  

Прганизацијпм пвих и слишних дпгађаја и активнпсти ДГТХ ппказује виспк степен разумеваоа 

кпнцепта друщтвенпг ппслпваоа и друщтвене пдгпвпрнпсти (енг. social business and social 

responsibility). Прганизатпри и иницијатпри пвих тематских хуманитарних дпгађаја су пре били 

шланпви маркетинг тима ПМФ-а и ДГТХ-а и активнп су ушествпвали на мнпгпбрпјним пбразпвним 

сајмпвима, туристишким сајмпвима и берзама, сајмпвима инвестиција и прпмпцијама у средоим 

струкпвним щкплама и гимназијама али никада ефекти медијске кампаое и статистике нпвинских 

исешака (енг. press clipping) нису били такп ушестали, јаки, са ппзитивнпм рецензијпм медија, и 

друщтва у щирем кпнтектсу.   

Псим тпга, ДГТХ је вище пута дпбип плакету и захвалницу мнпгих институција кпје су имале 

вищеструку кприст пд хуманитарних аниматпрских прпграма. Скпрп свакп дещаваое инспратили су 

свпјпм ппдрщкпм и присуствпм: два ректпра нпвпсадскпг Универзитета, некпликп прпректпра, три 

денака ПМФ-а, декани других факултета и прпдекани, директпри других Департмана са ПМФ-а и 

других Факултета, уважени наушници, прпфеспри, асистенти и ненаставнп пспбље, директпри 

привредних кпмпра, сајмпва, клинишких центара и нашелници ппјединих пдељеоа, рукпвпдипци 
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јавних институција – јавних предузећа, јавних служби, градских управа, пплитишари из Градске куће и 

Владе АП Впјвпдине, делегације других држава и такп даље. 

Слике 37. и 38.  Деца ушесници аниматпрскпг прпграма „Игранција – тплеранција” у вртићу Гуливер и 

аниматпри радипнице „Времеплпв” у Музеју Впјвпдине, 2012. 

 

Извпр: http://www.dgt.uns.ac.rs/page.php?198 и http://www.dgt.uns.ac.rs/page.php?186 

Студенти израдпм и реализацијпм пваквих прпјеката имају мпгућнпст да пнп щтп уше у 

теприји у пквиру пвпг предмета али и других кап щтп су: Пснпве туризма, Маркетинг и меначмент у 

туризму, Културна дпбра, Гастрпнпмија, Пснпви управљаоа дпгађајима и такп даље примене у 

пракси и стекну важнп примеоенп знаое и вещтине. Пвп су свпјеврсни дпгађаји у малпм кпјима се 

уппзнају са мнпгим прпблемим тимскпг рада у припреми и реализацији једнпг дпгађаја 

(кпнфликтним ситуацијама, кризнпм меначменту, непредвидивим ситуацијама и слишнп). Истп такп, 

на пвај нашин пни ппказују свпју креативнпст и спремнпст за тимски рад – међуспбнп уважаваое, 

тплерантнпст, ппдела задужеоа и пдгпвпрнпсти. Студенти приликпм прганизпваоа пваквих вешери 

имају пптпуну слпбпду у избпру теме вешери и прпграма. Рад на прпјекту траје тпкпм шитавпг 

семестра (3 месеца), а студенти имају пбавезу да: 

1. Псмисле тему вешери (представљаое једне земље, нарпда и културе или да пдаберу другу тему) 

какп би представили пдређену туристишку дестинацију; 

2. Напищу прпјекат у кпме ће детаљнп разрадити прпграм вешери (са презентацијпм земље, 

плесним ташкама, музишким ташкама, скешевима, делпвима у кпјима активнп ушествују гпсти 

вешери, наградним играма и слишнп). 

3. Ураде калкулацију кплишине и трпщкпва намирница за вешеру (кпја је усклађена са тематикпм 

вешери – традиципнална и наципнална кухиоа) и псмисле мени кпји ће пратити цеп прпграм 

(вешера је предвиђена у најмаое три ганга – предјелп, главнп јелп, дезерт); 

4. Пбезбеде средства за реализацију (за щтампу ппзивница, улазница, прпграма и плаката, кпстиме, 

сценпграфију и декпрацију, храну и пиће, награде, ванредне трпщкпве) путем дпнатпрства и 

сппнзпрства; 

http://www.dgt.uns.ac.rs/page.php?198
http://www.dgt.uns.ac.rs/page.php?186
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5. Прпнађу прпстпр у кпм ће се пдвијати прпграм кап и кпстиме и сценпграфију у складу са темпм 

прпграма и вешери; 

6. Науше дијалпге, мпнплпге, плесне ташке традиципналних игара, песме и скешеве и истприју те 

земље кпју представљају – да пбпгате прпграм гпстпваоем неке пспбе кпја је била у тпј земљи, 

или је из те земље али привременп живи у Србији да нещтп исприша щтп се не мпже у коигама 

прпшитати;  

7. Нађу циљну групу – дете или институцију кпјпј ће пстатак средстава бити дат у хуманитарне сврхе; 

8. Пбезбеде ппсетипце кпји ће бити на сампј вешери (у зависнпсти пд прпстпра, предвиђенп је пд 

100-200 гпстију), међу гпстима су прпфеспри Универзитета, рпдбина, пријатељи, представници 

сппнзпра и дпнатпра, људи из културнпг и јавнпг живпта и други ппсетипци кпји купују улазницу 

за пвај дпгађај; 

9. Пбезбеде присуствп медија (нпвине, радип, ТВ, електрпнски медији) на сампј вешери – да би 

press-clipping бип щтп бпгатији и пбимнији; 

10. Пбезбеде прпфесипналнпг фптпграфа и камермана да се све дпкументује за архиву факултета и 

приватне архиве; 

11. Кпнтактирају амбасаду земаље кпјпј ппсвећују прпграм, удружеоа пријатељстава, културнп-

уметнишка друщтва и слишнп.  

За прганизпваое аниматпрскпг прпграма и тематске вешери (припрему и реализацију) 

студенти дпбијају пдређени брпј бпдпва – једни друге пцеоују а прпфеспри пцеоују оихпв труд и 

залагаое, а накпн усменпг дела испита и кпнашну пцену базирану на практишнпм и тепријскпм делу.  

Слике 39. и 40. Припрема гршкпг традиципналнпг јела и сцена из Индијске вешери, 2009.  

 

Извпр: http://www.dgt.uns.ac.rs/page.php?175 и http://www.dgt.uns.ac.rs/page.php?178  

Дпсадащои стејкхплдери аниматпрских вешери и прпграма били су: 

1. Прирпднп-математишки факултет – ДГТХ;  

2. Студенти и прпфеспри; 

3. Изврщнп веће Впјвпдине и Ппкрајински секретаријати; 

4. Градска кућа у Нпвпм Саду; 

5. Мастер центар Нпвпсадскпг сајма; 

http://www.dgt.uns.ac.rs/page.php?175
http://www.dgt.uns.ac.rs/page.php?178
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6. Туристишка прганизација Града Нпвпг Сада; 

7. Туристишка прганизација Впјдпдине; 

8. Српскп-нарпднп ппзприщте; 

9. РТВ и „Студип М”; 

10. Сппртскп-ппслпвни центар Впјвпдине; 

11. Нпћни клуб „Route 66”; 

12. ЈС „Радпснп детиоствп”; 

13. Мнпгпбрпјни дпнатпри и сппнзпри (приватне кпмпаније, фирме, бутици, фризерски салпни, 

кпзметишке куће, супермаркети, прпдавнице сувенира, занатске радое, туристишке прганизације 

и агенције, сппртски клубпви, сппртски центри и другп); 

14. Мнпгпбрпјне плесне щкпле и сппртски клубпви; 

15. Мнпгпбрпјни фплклпрни ансамбли и културнп-уметнишка друщтва; 

16. Мнпгпбрпјне медијске куће; 

17. Мнпгпбрпјне канацеларије и удружеоа наципналних маоина у АП Впјвпдини;   

18. Амбасада земаља кпје се представљају (дп сада је дпбијена ппдрщка амбасада: Мексика, Кубе, 

Турске, Индије, Слпвашке, Русије, Египта, Јапана, Немашке, свих Скандинавских земаља и Црне 

Гпре шији су представници – амбасадпри, кпнзули, атащеи кпји су и присуствпвали вешерима); 

19. Мнпгпбрпјни анпнимни дпнатпри; 

20. Гпсти кпји су присуствпвали прпграмима (пријатељи, рпдбина, кплеге и други ппсетипци); 

21. Мнпгпбрпјне институције, бплнице, сигурне куће, дешији дпмпви и вртићи кпјима је упућена 

дпнација; 

22. Мнпгпбрпјна деца кпјима је била пптребна хитна медицинска ппмпћ и мнпги други; 

23. Мнпгпбрпјни рпдитељи, старатељи, васпиташи и медицинскп пспбље кпје се брине п деци. 

Друщтвенп-културплпщки аспекти, кпристи и резултати пд аниматпрских вешери и прпграма 

на примеру тематских вешери из предмета „Анимација и лпгистика у туризму”:  

1. Прирпднп-математишки факултет и Департман за гепграфију, туризам и хптелијерствп пвим путем 

су се скпрп 100 пута ппјавили у писаним медијима (дневне нпвине, недељни магазини, Инернет 

електрпнски медији), затвпрене и птвпрене странице и прпфили на друщвтеним групама, затим 

некпликп гпстпваоа у ТВ емисијама щкплских и пбразпвних редакција (најаве дпгађаја уживп у 

емисијама регипналнпг и наципналнпг карактера кап и гпстпваоа на редип станицама и 

укљушеоа у прпграм).  

2. ПМФ и ДГТХ дпбили су знашајан ппртфплип кпји је транспарентан и дпступан и прпмпвище се у 

неким прпмптивним публикацијама и на званишнпм сајту http://www.dgt.uns.ac.rs/page.php?41 са 

линкпвима за свакп пдржанп тематскп веше и прпграм ппнапспб. 

http://www.dgt.uns.ac.rs/page.php?41
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3. ДГТХ је склппип прекп 15 сппразума п сарадои са мнпгпбрпјним институцијама какп щтп су 

Слпвашка Амбасада, ТПНС, СПЕНС, СНП, Нпвпсадски сајам – Мастер центар, СТУДИП М, Рестпран 

Рибарскп пстрвп, Хптел Парк, ЈС „Радпснп детиоствп” и мнпги други у кпјима су ппред 

пдржаваоа прпграма и сппнзпрства студенти касније наставили да пбављају свпју пбавезну 

праксу и стишу практишна знаоа. Студенти су имали шаспве из гастрпнпмије пд стране главнпг 

кувара Екселенције слпвашкпг амбасадпра у Србији. 

4. ДГТХ је вище пута ппзиван на гпдищое прпславе и наципналне празнике неких држава кпје су 

студенти прпмпвисали крпз прпграме тематских вешери – Египатска и Бразилска амбасада. 

Ппменуте државе су дпбиле најбпљу мпгућу рекламу и прпмпцију вреднпсти, ресурса и туризма 

на академскпм нивпу.  

5. Велики брпј стејкхплдера (дпнатпра и сппнзпра) кпји су се међуспбнп уппзнали на самим 

вешерима и у „B2B” маниру настављали даљу сарадоу прпналазећи заједнишке интересе. Истп 

такп, за маое кпмпаније и предузећа кап и велике стејкхплдере пвп је била дпбра реклама и 

прпмпција јер је ппвпд бип краjое хуман и врлп дпбрп медијски прппраћен и ппкривен. 

6. Референца кпја је са ппнпспм прпмпвисала ДГТХ на представљаоима Департмана у средоим 

щкплама и на сајмпвима пбразпваоа и туризма у држави. 

7. Студенти су наушили да раде у тиму, да усппстављају тимску кпмуникацију, деле и изврщавају 

задужеоа, буду пдгпвпрни, се снађу у непредвиђеним и тещким ситуацијама, ступају у дпбре 

ппслпвне пднпсе. Истп такп, студенти са разлишитих мпдула су се међуспбнп уппзнавали и 

пренпсили другашија знаоа једни другима и фпрмирали јаке приватне и ппслпвне кпнтакте.  

8. Студенти су пткривали и развијали свпје прирпдне и стешене таленте и дарпвитпст за сппрт, плес, 

музику, свираое, певаое, глуму, припремаое јела, декпрацију и такп даље. Пдлазили су у щкпле 

бприлашких вещтина, мпдернпг плеса, културнп-уметнишка друщтва да уше фплклпр и 

традиципналне плеспве, ищли су на шаспве језика и слишнп. 

9. Студенти су наушили да пищу прпјекте, да праве финансијски план, расппређују бучете, 

представљају свпје прпјекте стејкхплдерима дпнатприма, тп јест да буду трагаши за дпнацијама, 

да пищу извещтаје, гантпграме, праве калкулацију намирница (хране и пића), вежбају припрему 

јела – прпщли су све фазе прпјектнпг меначмента.  

10. Неки пд студената су касније пстајали да раде праксу, вплпнтирају кпд ппјединих стејкхплдера 

кпји су били сппнзпри и дпнатпри хуманитарних аниматпрских прпграма.  

11. Наставни прпфеспри су ушили нпве технике и метпде у раду са младима, студентима, тимскпм 

раду, стицали нпва педагпщка искуства и такпђе ушили нпве вреднпсти и сазнаоа из мнпгих 

непредвиђених ситуација (нещтп се ппквари, нестане, не уради се на време, ппслпвни и 

диплпматски прптпкпли и слишнп). 
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12. Пстали прпфеспри на факултету и универзитету су се међуспбнп уппзнавали и пп први пут 

ступали у кпнтакте услед шега је уследила даља међуспбна сарадоа са прганизатприма и између 

оих самих.  

13. Устанпве кпјима је рпбнп и финансијски ппмаганп су дпбиле ппдрщку, прпмпцију ка щирим 

друщтвеним кругпвима, ка вищим инстранцама пних кпји пдлушују. Неке институције су ппсле 

наппмиоале да су изащле из сенке, да им се дп сада никп такп јавнп није пбратип и ппнудип 

ппдрщку. 

14. Ппједина деца су дпбијала знашајна нпвшана средства за прекп пптребнп лешеое и хитну 

медицинску ппмпћ – псмех и радпст на оихпвим лицима бип је највећи ппклпн и дар. Псећали су 

се бар за тренутак лепще и бпље и схватили да нису стигматизпвани и да друщтвп мисли на оих и 

да жели да им ппмпгне. 

15. Рпдитељи, старатељи, васпиташи и медицинскп пспбље кпје се брине п деци и малищанима 

имали су дпдатну сатисфакцију да се бпре за оих, да верују да ппстпје људи дпбре впље, да има 

наде и вере у бпљитак и оихпвп пздрављеое.  

16. Гпсти су имали кпристи на тај нашин щтп су се уппзнали са нпвим културама, нарпдима, 

државама, сазнали су нещтп п прирпдним и антрпппгеним туристишким пптенцијалима, дпбрп су 

се забавили и насмејали, дружили и међуспбнп уппзнали а рпдитељи су ппсебнп били ппнпсни 

на студенте и схватили да су инвестирали у институцију кпја нуди квалитетнп и савременп знаое 

оихпвпј деци. 

17. Гпсти кап и сви ушесници, прганизатпри и супрганизатпри, сппнзпри и дпнатпри псећали су се 

ппзитивнп, срећнп и ппнпснп щтп су ушинили дпбрп и хуманп делп и ппмпгли мнпгпј деци да 

лакще ппднесу терет бплести и тегпба крпз кпје прплазе.   

18. Мнпги други разлпзи и узрпшнп-ппследишни пднпси кпји су настали из пвпг мулти-

стејкхплдерскпг ппвезиваоа у жељи да се свима пбезбеди квалитетнији и бпљи рад, знаое и 

живпт. 

Екпнпмскп-финансијски аспекти, кпристи и резултати пд аниматпрских вешери и прпграма на 

примеру тематских вешери из предмета „Анимација и лпгистика у туризму” мпгу се ппделити у две 

веће групе и јпщ у ппдгрупе, а тп су: 

1. Краткпрпшни:  

 Краткпрпшна финансијска ппдрщка лешеоу деце и малищана;  

 Краткпрпшна ппмпћ неким институцијама у куппвини уређаја и технике (ТВ, ДВД плејер, 

расхладни уређаји, играшке) кпји деци и малищанима живпт шине забавнијим и срећнијим 

(ппсебнп у услпвима када су услед дуге бплести дпста дугп у клинишким и бплнишким 

центрима); 
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 Финансијска кприст свим стејкхплдерима кпјима су плаћани оихпви прпизвпди и услуге или 

накнаде пп сппственим мпгућнпстима – пп принципу платите кпликп мпжете и хпћете. 

2. Дугпрпшни:  

 У дпгпрпшнпм смислу крпз дпбар пример псвещћиваое других институција и људи да 

ппмпгну и да се сампиницијатвнп или прганизпванп пдазпву апелу за ппмпћ у лешеоу деце; 

 У дугпрпшнпм смислу крпз дпбар пример псвещћиваое других стејкхплдера и сппнзпра да 

мпгу да ппмпгну самп акп желе; 

 Финансијска кприст свим стејкхплдерима кпјима су плаћани оихпви прпизвпди и услуге или 

накнаде пп сппственим мпгућнпстима а некима су плаћане вище пута и крпз пвај пблик 

сарадое уследела је студентска пракса крпз кпју су имали скпрп бесплатну вплпнтерску 

ппмпћ, шиме су ущтедели сппствена средства крпз људске ресурсе (енг. human resпurce); 

 Када се мисли на Факултет и Департман ппменути аниматпрски прпграми и вешери су 

дппринели пппуларизацији науке и саме институције и пп казиваоима старијих студената 

оихпва браћа и сестре, рпдбина и млађи пријатељи су приликпм присуства на некпј пд 

вешери ппжелели да упищу исти факултет и смер, шиме је индиректнп и крпз дужи низ гпдина 

факултет имап и финансијску кприст пд оихпвпг уписа и щкпларине; 

 Када се ппет мисли на стејкхплдере пни су путем дпбре ракламе, са сада стешенпм етикетпм 

друщтвене пдгпвпрнпсти и хуманпг ппслпваоа прпщирили свпје тржищне нище на нпве 

клијенте и пптенцијалне кприснике оихпвих прпизвпда и услуга. 

 

 

9.2. П ТРАДИЦИПНАЛНИМ ЛПКАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА ППЩТИНА 
АПАТИН И СПМБПР 

 

 

Ппщтина Апатин и град Спмбпр налазе се у Западнпбашкпм пкругу, у АП Впјвпдини на граници 

са Републикпм Хрватскпм и Мађарскпм и у неппсреднпј близини реке Дунав. Представљају 

практишнп „капију туризам Србије” јер велики брпј туриста дплази решним тпкпм. У 21 насељу пве 

две ппщтине  живи маое пд 90.000 станпвника према пппису из 2011. гпдине, али је затп структура 

станпвника разнпврсна и представља културнп благп и фузију културних утицаја прекп 20 разлишитих 

нарпда (Djordjevic, Stamenkovic, Lazic, Pivac, 2014).  

Ппред Срба пвде живе Мађари, Хрвати, Буоевци, Щпкци, ппдунавске Щвабе, Слпваци, Рпми, 

Русини и други нарпди (Шукић и други, 1996; Кицпщев, Бубалп-Живкпвић, Ивкпв, 2006) щтп ппказује 

кпликп је ппменути крај мултиетнишан, мултикпнфесипналан и мултикултуралан. Ппсебнп велику 

важнпст имају мнпгпбрпјне манифестације и фестивали кпји су у складу са щарпликпм демпграфскпм 

структурпм. Тп су претежнп дпгађаји етнп-фплклпрних садржаја, плеса, музике, нпщое, пбишаја, 
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традиципналне исхране а на кпјима се представљају и прпдају сувенири и рукптвприне кпји су 

типишни за пдређенп насеље или нарпд.  

Према Blešid и другима (2014), а на пснпву кпнсултација са туристишким прганизацијама 

ппщтина Апатин и Спмбпр и теренскпг истраживаоа ппсебнп се издвајају 10 најзнашајнијих 

фестивала и манифестација. Пни су пдабрани на пснпву некпликп критеријума, према традицији и 

дужини ппстпјаоа, ппсећенпсти и знашају за лпкалну заједницу, а тп су: 

1. 1. Спмбпрски кптлић – у Спмбпру; 

2. 2. Раванград Wine фест – у Спмбпру; 

3. 3. Улица старих заната – у Спмбпру; 

4. 4. Фијакеријада – у Спмбпру; 

5. 5. Буоевашки фестивал жетве пщенице – у Спмбпру; 

6. 6. Михпљдански сусрети – у Башкпм Брегу; 

7. 7. Бпдрпг фест – у Башкпм Мпнпщтпру; 

8. 8. Апатинске рибарске вешери – у Апатину; 

9. 9. Рпмска нпћ – у Апатину и 

10. 10. Грпжђенбал – у Спнти. 

 Тпкпм оихпвпг пдржаваоа прпмпвищу се лпкални фплклпрни пбишаји, етнп пбележја нарпда 

кпје је већинскп станпвнищтвп у месту где се пдржавају, традиципнални гастрпнпмски специјалитети 

и другп. На пример, у Башкпм Мпнпщтпру најбрпјнију пппулацију представљају Щпкци а у Спнти 

Буоевци. Набрпјани дпгађаји и манифестације су ппкреташи лпкалнпг и регипналнпг привреднпг и 

екпнпмскпг развпја јер је захваљујући оихпвпм пдржаваоу даје прилика малим и средоим 

предузетницима да нещтп прпмпвищу (Andereck, Valentine, Knopf, Vogt, 2005), прпдају и на тај нашин 

преживе и ппстану у пвпм крају кпји је дуги низ деценија бип занемариван. Истп такп, нуди се щанса 

младима да ппкрену неки сппствени ппсап, да нађу привременп заппслеое и да се ублажи сурпва 

слика интраруралне и урбане миграције нарпшитп млађе пппулације кпја је раднп сппспбна.  

 Наведени фестивали и манифестације идентификпвани су у пквиру међунарпднпг прпјекта 

SY_COULTour (Bole et al., 2013), кап примери дпбре праксе кпји мпгу да генерище пдређени 

екпнпмски и друщтвени резултат за лпкалну заједницу. На пснпву разгпвпра са прганизатприма 

неких пд оих и кпнсултација кпје су пбавељене са лпкалним заједницама, сампуправама и 

туристишким прганизацијама пткривенп је да им недпстаје јасан кпнцепт даљег развпја и 

интензивнија презентација и прпмпција кап и разнпврснији садржаји ппред класишних ппставки и 

ппнуде.  

На пвај нашин мали дпгађаји лпкалнпг карактера имају снажну мпћ да: 1) ппдигну ппнпс 

лпкалнпг станпвнищтва, 2) истакну оегпве културне и друге пспбенпсти, 3) кап и специфишнпсти 

карактера, 4) у ппзитивнпм смислу дају наду да ппстпје привремени нашини рещаваоа финансијских 
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и системских прпблема. И тп на нашин щтп ће се дпмаћим гпстима из других крајева Србије и страним 

гпстима из суседних држава презентпвати једна мултикултурна ппнуда кпја се мпже назвати 

бпгатствпм разлишитпсти кпје ппвезују а не удаљавају стејкхплдере, у пвпм слушају припаднике 

разлишитих нарпда и културних пбразаца.  

Тп је једна велика кпнкурентска преднпст кпја није дпвпљнп искприщћена, а фестивали сада 

имају важну и велику улпгу да пппут инкубатпра упакују целпкупну туристишку ппнуду у јединствен 

туристишки прпизвпд и да ппвежу у кластере и аспцијације стејкхплдере кпјима ће бити лакще да 

крпз заједнишки наступ ппстигну дпбар резултат са пствареним прихпдима.  

 Нажалпст, истраживаши у Србији су ппшели са истраживаоима мптивације и задпвпљства 

ппсетилаца, прганизатпра кап и излагаша/ ушесника на фестивалима тек пре малп вище пд једне 

деценије (Stamenkovid et al., 2011; Pivac et al., 2011; Blešid et al., 2013; Stamenkovid et al., 2013; Blešid et 

al., 2014) и тп првп на примерима великих фестивала и манифестација али се данас пкрећу и ка 

маоим дпгађајима свесни пптребе оихпвпг изушаваоа у циљу унапређеоа стејкхплдерских пднпса и 

квалитета ппнуде услуга и прпизвпда.  

 Пд наведених десет, аутпр је ппсетип првих пет фестивала и манифестација претежнп у граду 

Спмбпру. Генерални утисак је да су пни врлп скрпмнпг карактера и садржаја у смислу ппнуде, али и 

ппсећенпсти. Тп су дпгађаји кпји краткп трају, и пбишнп су најппсећенији првпг дана када је свешанп 

пствараое или викендпм када гпсти из лпкала имају вище времена да их ппсете. Мали је брпј 

страних гпстију, махпм из Хрватске и Мађарске щтп је и разумљивп јер се ради п ппгранишнпј зпни а и 

етишка структура станпвнищтва је таква да у великпј мери на пваква дещаваоа дплазе пријатељи, 

рпдбина, ппслпвне кплеге и партнери. Гптпвп да не ппстпје ппдаци п некпм верификпванпм и 

евидентиранпм прпмету туриста јер се не прпдају улазнице а већина гпстију се задржава некпликп 

сати и не пстварује пансипнску пптрпщоу, такп да ни прекп бправищне таксе не мпже да се утврди 

кпликп је билп ппсетилаца. Једини ппуздани метпд је груба прпцена, пдпкативна метпда, путем фптп 

дпкументације щтп је непрпфесипналнп и неташнп, али је слушај са већинпм лпкалних дпгађаја на 

прпстпру шитаве Србије. Затп је важнп радити пунп на псвещћиваоу прганизатпра и перманентнпј 

едукацији на тему какп ппбпљщати ппнуду у циљу задржаваоа већег брпја гпстију на дужи перипд.   
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Карта 3. Најзнашајније манифестације и фестивали на теритприји ппщтина Апатин и Спмбпр према традицији, брпју 
ппсетилаца и мищљеоу станпвника ппменутих ппщтина и других гпстију, 2012. гпдине 

 
Списак најзнашајнијих манифестација 
у ппщтинама Апатин и Спмбпр 

Спмбпрски кптлић - Спмбпр 

Раванград Wine фест - Спмбпр 

Улица старих заната - Спмбпр 

Фијакеријада - Спмбпр 

Бпдрпг фест - Башки Мпнпщтпр 

Михпљдански сусрети - Башки Брег 

Буоевашки фестивал жетве 
пщенице - Спмбпр 
 Апатинске рибарске вешери 

Рпмска нпћ - Апатин 

Грпжђенбал - Спнта 

Извпр: Јпванпвић, 2014.  

 На пснпву приказа са Карте 3. видимп да прпстпр такпзване „капије развпја туризма Србије”, 

Западнпбашки регипн има дугу традицију пдржаваоа манифестација и фестивала кпји су мали али 

знашајни генератпри привреднпг развпја. Нажалпст, већина пвих манифестација из гпдине у гпдину 

не ппказује неки знашајнији ппмак, а улпга лпкалних сампуправа, туристишких прганизација и 

агенција, хптелијера и других стејкхплдера је да заједнишким напприма ппкущају да привуку већи 

брпј ппсетилаца и гпстију. Пнп щтп представља ппсебну драж и бпгатствп је шиоеница да свака 

манифестација и фестивал у ствари приказује живпт некпг пд мнпгпбрпјних нарпда кпји тамп живе.  
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10. РЕЗУЛТАТИ СПРПВЕДЕНИХ ИСТРАЖИВАОА 

 

10.1. Пбјащоеое п кприщћенпј литератури за припрему анкетних упитника и 

метпдплпгија истраживаоа 

 

Важнп је на сампм ппшетку наппменути да се све анкете са питаоима кпја су ппстављана 

испитаницима налазе на сампм крају дисертације у ппглављу са прилпзима. Тп су питаоа кпја су 

везана за испитиваое ставпва ушесника фестивала и манифестација или лпкалнпг станпвнищтва п 

тпме защтп дплазе на фестивал, оихпве спцип-демпграфксе карактеристике, да ли су задпвпљни 

услугпм и прпизвпдпм, у кпјим активнпстима ушествују на сампм фестивалу, да ли су свесни ефеката 

кпје фестивал и манифестације пстављају на дестинацију, да ли упшавају брендпве и стејкхплдере 

кпји су ушествпвали у прганзацији дпгађаја и другп. 

Ппщтп се сва шетири истраживаоа разликују у извеснпм смислу у зависнпсти пд тпга какав је 

карактер дпгађаја, амбијента, прпфила испитаника и других пкплнпсти,за свакп испитиваое кпје је 

наведенп у дисертацији, спрпведенп је пилпт истраживаое где су накпн анализе пдбашени 

атрибути кпји су имали ниске вреднпсти кпефицијената фактпрских тежина.  

Кприщћени су атрибути кпји су наведени у истраживаоима мнпгпбрпјних аутпра, а 

издвпјићемп најзнашајније: Prentice & Andersen, 2003; Lee, Lee, & Wicks, 2004; Gursoy, Kim & Uysal, 

2004; Bowen & Daniels, 2005; Li& Petrick, 2006; Хачић, Недељкпвић, Недељкпвић, 2007; Moscardo, 

2007; Langen & Garcia, 2009; Prebensen, 2010; Wilks, 2010.  

Према аутприма Prentice & Andersen (2003), ппсебнп истакнути атрибути су:  

1. Наушити п другпј култури и традицији; 

2. Сусрести се са нпвим људима; 

3. Дпживети нещтп нпвп; 

4. Видети разлишите садржаје фестивала и другп. 

Ппсебнп треба истаћи рад аутпра Bowen & Daniels (2005), кпји навпде атрибуте аутпра из 

предхпдних истраживаоа пппут Formica & Uysal, (1996); Crompton & McKay, (1997); Faulkner & 

Тidswell, (1997); Faulkner et al., (1999); Tomljenovic et al., (2001) и Nicholson & Pearce, (2001) и других а 

кпји у свпјим истраживаоима истишу следеће атрибуте: 

1. Уживаое у праћеоу и слущаоу кпнцерата; 

2. Уживаое у дружеоу са лпкалним станпвнищтвпм; 

3. Испитиваое нпвих и другашијих ствари; 

4. Ппправакпд стреснпг нашина живпта; 
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5. Дпживљај и уживаое у другим немузишким садржајима; 

6. Прпвпђеое времена са пријатељима; 

7. Луд прпвпд; 

Истп такп, један пд вепма важних извпра је бип рад аутпра Lee, Lee, & Wicks (2004), кпји 

цитирају предхпдна истраживаоа аутпра Uysal et al., (1993); Mohr et. al, (1993); Backman et al., (1995); 

Scott, (1996); Formica & Uysal (1996); Schneider & Backman, (1996); Crompton & McKay (1997); Formica & 

Uysal (1998); Lee, (2000) и других а кпји се тишу истицаоа атрибута са акцентпм да је вепма важнп 

испитати пшекиваоа и запажаоа, тп јест мптиве ппсете. Тп су атрибути сврстани у фактпре пппут: 

1. Спцијализација;  

2. Истраживаое фестивалскпг прпграма и атмпсфере; 

3. Перцепција фестивалских атрактивнпсти и мпгућнпст ушеоа; 

4. Утицаји кпје фестивал пружа; 

5. Бег пд свакпдневнице – ппправљајући еквилибријум и другп. 

Атрибути кпји су наглащени у пвпм истраживаоу су:  

1. Да се дпживе и уппзнају лпкални пбишаји и култура; 

2. Да се ужива у нпвинама, нпвпм искуству и садржајима; 

3. Да се дпживи амбијент и лпкација на кпјпј се фестивал пдржава; 

4. Да се стекну нпва културна знаоа и искуства; 

5. Да се прпведе време са ближоима и пријатељима; 

6. Да се ужива у музици, храни,пићу, прпвпду, журкама и слишнп; 

7. Да се ужива у јединственпј атмпсфери; 

8. Уппзнати лпкалнп станпвнищтвп и кпмуницирати са оим; 

9. Бити са људима кпји уживају у истим стварима кап и ја; 

10. Срести и уппзнати људе кпји дплазе из шитавпг света; 

11. Стећи нпве пријатеље међу гпстима и лпкалним станпвнищтвпм; 

12. Уживати у дпбрпј фестивалскпј атмпсфери и дпбрпм распплпжеоу ппсетилаца; 

13. Ппбећи пд рутине свакпдневнпг живпта; 

14. Умаоити дневни стрес и стрес на ппслу; 

15. Умаоити дпсаду меоаоем свакпдневних активнпсти. 

Затим, у раду Li& Petrick (2006), истишу ранија истраживаоа аутпра Ralston & Crompton (1988); 

Uysal et al., (1991); Uysal et al., (1993); Backman et al., (1995); Mohr et. al, (1993); Scott, (1996); Crompton 

& McKay (1997); Formica & Uysal (1998); Formica & Murrmann (1998) и други а тише се атрибута:  

1. Спцијални кпнтакти – спцијализација; 

2. Бег пд стварнпсти; 

3. Стицаое нпвих искустава; 



Мр Игпр Љ. Стаменкпвић                                                                              Дпктпрска дисертација 

 

Мулти-стејкхплдерски приступ ефективнпсти прганизације дпгађаја кап фактпр  
успещнпсти дестинацијскпг туристишкпг прпизвпда                                                                                                       300 

 

4. Ппједини сегменти ппнуде – смещтај, исхрана, трансппрт, инфраструктура и другп; 

5. Ппједини елементи прганизације – амбијент, бина, пзвушеое, псветљеое, ппщти утисак и другп; 

6. Културни утицаји на станпвнищтвп и дестинацију. 

Истп такп, знашајни извпр је и рад аутпра Moscardo (2007), у кпме се навпде атрибути кпји су 

испитивани у вези са ппзитивним екпнпмским, туристишким, спцип-културним, физишким или  

негативним утицајима кап и другим утицајима фестивала и манифестација следећих аутпра Fredline, 

Jago, Deery, (2003); Xiao & Smith, (2004); Kemp, (2002); Bessiere, (1998); Jones, (2005) и других: 

1. Државе пдакле дплазе туристи и гпсти; 

2. Платежне сппспбнпсти – ппсебнп у ванпансипнскпј пптрпщои; 

3. Забавних и других садржаја кпји се нуде; 

4. Пднпса туриста и лпкалнпг станпвнищтва; 

5. Дппринпса ствараоу имича дестинације и другп. 

 

Пптребнп је ппменути и радпве аутпра Gursoy, Kim & Uysal (2004) и Prebensen (2010) кпји 

навпде утицаје фестивала и манифестација кап и стејкхплдерски приступ кпји је неизбежан какп би 

се прганизпвап неки дпгађај. Пни, ппзивајући се на предхпдна истраживаоа мнпгпбрпјних аутпра 

пппут Аchrol & Kotler, (2006); Gummeson, (2006); Galaskiewicz, (1996); March & Simon, (1958); Churchill, 

(1979); Freeman (1984); DeVellis, (1991), истишу: 

1. Kao нajважније стејкхплдере: 1) прганизатпре – власнике и шланпве пдбпра, 2) заппслене и 

вплпнтере, 3) медијске куће, 4) сппнзпре и дпнатпре – кап супрганизатпре, 5) лпкалну и 

наципналну власт, 6) ушеснике и ппсетипце, 7) извпђаше и пне кпји наступају, излажу, 

представљају свпј уметнишки рад и друге. 

2. Кап најважније утицаје: 1) кпхезију лпкалнпг станпвнищтва (ппбпљщаое имича дестинације и 

брендираое дестинације; ппдизаое ппнпса; ппмпћ у защтити културних дпбара и слишнп), 2) 

екпнпмске и привредне бенефите (ппвећаое мпгућнпсти за заппслеое; ппвећаое стандарда и 

квалитета живпта; ппдстицаое развпја нпвих ппгпднпсти и услуга и слишнп), 3) друщтвене 

ппдстицаје (вище мпгућнпсти за пдмпр и рекреацију; ппдстицаое прпмпције; ппнуда активнпсти 

кпје су интересантне ппрпдицама, деци; ппбпљщаое кпмуникације и пднпса ппсетилаца и 

лпкалнпг станпвнищтва; ппбпљщаое слике п дестинацији у пшима сппљоих стејкхплдера; 

истицаое знашаја едукације и слишнп), 4) културне утицаје и другп.   
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Првп истраживаое кпје је спрпведенп у щкплскпј 2009/2010. (касније и у 2010/2011. гпдини) 

ппсвећенп је истраживаоу ставпва гпстију кпји су везани за девет аниматпрских тематских вешери и 

прпграмa у прганизацији Департмана за гепграфију, туризам и хптелијерствп, ПМФ-а у Нпвпм Саду. 

Какп је тп један пд дпста нпвих сегмената туристишке ппнуде и прпизвпда (дпгађаја) кпји није 

дпвпљнп истражен у литератури а нити у пракси, прибегавалп се мпдификацији упитника, тп јест 

питаоа (атрибута) кпја су кприщћена у испитиваоу фактпра фестивала и слишних дпгађаја. 

Наредне, 2010. када се пдржавап 50. јубиларни Сабпр трубаша у Гуши фпрмирана је нпва 

анкета кпја је била фпкусирана на испитиваое ставпва ппсетилаца п оихпвпј мптивацији за дплазак 

на фестивал и пшекиваоима кпја су имали пре дпласка. Истп такп, испитаници су давали пдгпвпре 

кпји су се пднпсили на питаоа везана за избредиранпст сампг лпкалитета шиме су дпбијени пдгпвпри 

п оихпвпј перцепцији кпликп су упшили стејкхплдере кпји су ушествпвали у припреми или 

реализацији дпгађаја крпз преппзнаваое пдређених реклама и брендпва. Ппменуту анкету су аутпри 

наушних радпва на тему Гуше спрпвели и увидели да је бпље ангажпвати већи брпј анкетара из вище 

разлпга: 1) ппсап се једнпставније, брже и ефикасније пбавља, 2) маое су мпгућнпсти прављеоа 

грещака кпје настају услед зампра и вищешаспвнпг рада анкетара кпји се пдвија вище дана, 3) узпрак 

је у извеснпм смислу репрезентативнији јер се пбиђе већа (щира) теритприја испитиванпг ппдрушја – 

лпкалитета на кпм се дпгађај пдржава, и 4) узпрак испитаника је разнпврснији јер су разлике у 

пдабиру испитаника веће ппщтп је укљушен већи брпј анкетара – вплпнтера кпји су разлишите 

старпсне дпби, схватаоа и самим тим пдабирају разлишите прпфиле људи (у слушајнпм узпрку) дпк их 

упшавају и ппзивају да пппуне анкету.  

Схпднп претхпдним кпнстатацијама, 2011. анкета за испитиваое мптива ппсете музишким 

фестивалима је мпдификпвана у циљу спрпвпђеоа истраживаоа на Mузишкпм фестивалу EXIT. 

Анкета је мпдификпвана изпстављаоем атрибута кпји су били лпгишнији кап мптиватпри гпстију кпји 

дплазе у руралнп ппдрушје (пппут Гуше), на фестивал пптпунп другашијег музишкпг жанра са етнп 

примесама у пднпсу на пптребе и мптиватпре дпласка гпстију на савременији музишки дпгађај пппут 

EXIT-a. Изпстављени су атрибути кап щтп су „Уппзнати лпкалне пбишаје и културу”, „Уппзнати 

лпкалнп станпвнищтвп и кпмуницирати са оим” или рецимп „Дпдатни садржаји за децу и 

пдрасле су разнпврсни”. Међутим, на ЕXIT-у се у предистраживаоу, тп јест пилпт истраживаоу 

ппказалп да испитаници немају впљу, стрпљеое или им није важнп да пппуоавају питаоа везана за 

избрендиранпст дестинације те су та питаоа уклпоена из анкете у главнпм истраживаоу кпје је 

спрпведенп захваљујући разумеваоу прганизатпра кпји су пбезбедили аутпру дисертације и 

сарадницима дпвпљан брпј акредитација. 
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Анкетни упитници кприщћени за пилпт истраживаоа кпја су спрпведена на музишким 

фестивалима (Гуша и  EXIT ) кпнашан пблик дпбили су накпн кпментара фпкус група (детаљније у 

резултатима истраживаоа). 

Јпщ је пптребнп истаћи да је у ппследоем истраживаоу, кпје је такпђе представљенп у 

дпктпрскпј дисертацији а тише се мптива и ставпва лпкалнпг станпвнищта п пдржаваоу 

манифестација и фестивала на теритприји Ппщтина Спмбпр и Апатин (кпје су пп свпјим разнпврсним 

садржајима и тематици представљаоа етнп и фплклпрнпг наслеђа дпста специфишне), ппет 

мпдификпвана анкета и прилагпђена нпвим пкплнпстима. Испитивани су атрибути везани за тп 

кпликп су испитаници уппзнати са пдабраних десет лпкалних и регипналних манифестација и да ли 

их ппсећују. Затим су испитиване перцепције испитаника п тпме кпликп су свесни ппјединашних 

ефеката и утицаја кпје манифестације пстављају на лпкалну заједницу. 

Ппјединашни делпви ппменутих истраживаоа су пбјављени у селедећим радпвима аутпра 

дисертације и оегпвих сарадника – кпаутпра, а кпји су ушествпвали у ппстављаоу истраживаоа, 

спрпвпђеоу истраживаоа и евалуацији прикупљених ппдатака: Blešid, Pivac, Besermenji, Stamenkovid, 

(2011); Blešid, Pivac, Stamenkovid, Besermenji, (2013); Blešid, Pivac, Đorđevid, Stamenkovid, Janidevid, 

(2014); Pivac, Blešid, Anđelovid, Stamenkovid, Besermenji, (2011); Pivac, Blešid, Stamenkovid, Besermenji, 

(2011); Stamenkovid, Blešid, Pivac, Besermenji, (2011) и Stamenkovid, Pivac, Blešid, Besermenji, (2013) и 

радпвима кпји су у прпцесу рецензије и пбјављиваоа. Ппстпје и делпви истраживаоа, ппсебнп кпја 

се пднпсе на пбласт анимације у туризму кпји ће бити пбјавоени у нареднпм перипду. 
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10.2. Резултати истраживаоа – аниматпрске тематске вешери и прпграми 

 

10.2.1. Ппис истраживаоа 

 

Истраживаое је изврщенп у перипду пд 22. јануара 2010. гпдине дп 29. јануара 2012. гпдине. 

Спрпведенп је пд стране једнпг анкетара, аутпра дпктпрске дисертације и асистента на 

Депатману за гепграфију, туризам и хптелијерствп Прирпднп-математишкпг факултета у 

Нпвпм Саду. У истраживаоу су ушествпвали гпсти на 9 аниматпрских тематских вешери 

хуманитарснпг карактера. Називи ппменутих прпграма су били: 1) Италијанскп веше – La bella notte 

Italiana, 2) Рускп веше – Из Рпссии с любпвью, 3) Слпвашкп веше – Slovénska magia, 4) Египатскп веше – 

Веше у Фарапн бару, 5) Јапанскп веше – Мистишни дпдир истпка, 6) Баварскп веше – Bayern – das Herz 

& der Geist von Deutschland, 7) Бразилскп веше – Нпћ Бразилске сензације, 8) Скандинавскп веше – 

Veni, Vidi, Viking (пбухваталп представљаое и прпмпцију пет држава) и 9) Црнпгпрскп веше – 

Црнпгпрска нпћ у Впјвпдини. Све вешери су прганизпване са циљем да се пд прикупљенпг нпвца 

ппмпгне у лешеоу деци и малищанима и да се упути материјална ппмпћ институцијама кпје се 

баве збриоаваоем или лешеоем најмлађе пппулације. Сви прпграми кпје су се пдржали аутпрска су 

дела студената пснпвних и мастер студија ДГТХ-а у пквиру предмета Анимација у туризму, 

Анимација у хптелијерству и Пснпви анимaције у гастрпнпмији (данас: Анимација и лпгистика у 

туризму) и оихпвих предметних прпфеспра др Анђелије Ивкпв-Чигурски и мр Игпра Стаменкпвића.  

Сваки прпграм је припреман у трајаоу пд 3 месеца (тпкпм 1 семстра) а изведба и реализација 

су трајали у прпсеку за свакп аниматпрскп веше измођу 2,5-3,5 шаса. Свака група креатпра пвих 

тематских вешери састпјала се пд 15-25 шланпва. Истраживаое је врщенп у Нпвпм Саду, на вище 

лпкација Нпвпсадски сајам – стари PRESS центар, Сппртскп-ппслпвни центар Впјвпдина – СПЕНС 

(свешана, VIP сала). Анкетни упитници пд 20 питаоа су пстављени гпстима на месту за стплпм пдакле 

су пратили целпвешерои прпграм и пни су пре прпграма пквирнп били уппзнати са питаоима, такп 

да су пбраћали пажоу на атрибуте и детаље кпји су пд оих били пшекивани да их пцене и наведу. 

Највећи деп испитаника је пажљивп пппунип упитник накпд прпгрма а самп мали брпј је пних кпји су 

накнаднп дпставили свпје упитнике. Испитаници су били на листи гпстију јер су мпрали бити ппзвани 

пд стране прганизатпра или су купили улазницу за ушещће на вешери. Приликпм анкетираоа 

ппдељенп је прекп 1.000 анкетних упитника, и пптпм је изврщена селекција пних кпји су исправнп и 

дп краја пппуоени. Метпдпм слушајнпг узпрка пд исправнп пппуоених анкета, а какп би 

истраживаое билп щтп пбјективније, узпрак је стратификпван према пплнпј структури и за свакп веше 

је узетп у пбзир 60 анкета (30 мущкараца и 30 жена). Такп да укупан брпј анкетираних изнпси n=540 

пспба (270 мущкараца и 270 жена), тп јест 11,1% испитаника из сваке тематске вешери у укупнпм 

узпрку.  



Мр Игпр Љ. Стаменкпвић                                                                              Дпктпрска дисертација 

 

Мулти-стејкхплдерски приступ ефективнпсти прганизације дпгађаја кап фактпр  
успещнпсти дестинацијскпг туристишкпг прпизвпда                                                                                                       304 

 

Приликпм истраживаоа, анкетар су се сусретап са разлишитим прпблемима кап щтп су 

нестрпљивпст и мпжда некада недпвпљна пбјективнпст анкетираних услед шиоенице да су ппд 

утисцима и емпцијама ппсле пдгледанпг прпграма. Такпђе известан прпблем је бип дпста велики 

брпј непппуоених, невраћених, пднпснп изгубљених анкета (пкп 300).  

 

10.2.2. Ппис узпрка 

 

У првпј щкплскпј гпдини истраживаоа 2009/2010. гпдине анкета је садржала 26 питаоа пд 

кпјих су два питаоа имала пп вище атрибута (10 и 18) за шија пцеоиваоа је кприщћена петпстепена 

Ликертпва скала. Ппсле анализе прикупљених анкета упшенп је да су скпрп сва питаоа релеватна и 

пна су пстављена и у наредним анкетама јер су испитаници давали вепма занимљиве пдгпвпре на 

пснпву кпјих су прганизатпри мпгли да упше преднпсти и мане у сампј реализацији прпграма. Такп да 

је прва гпдина у тпм смислу уједнп била и гпдина пилпт истраживаоа. Јединп су избашена два 

питаоа, пд кпјих је ппследое питаое са сугестијама и предлпзима за унапређеое јер је упшенп да 

испитаници нису били пбјективни ппщтп су углавнпм давали кпментаре пппут: „Пстаните и даље 

такп дпбри!”, „Самп напред, не меоајте се!” и слишнп. Први деп истраживаоа везан је за 

спципдемпграфске каратеристике гпстију, ушесника аниматпрских тематских вешери – првих 10 

питаоа. Следећа питаоа су била усмерена на сазнајне и искуствене карактеристике испитаника 

везанп за анимацију и прпграме кап и хуманитарне акције. На крају је дат мпгућнпст да испитаници 

сами упищу предлпге и сугестије везанп за ппбпљщаое квалитета и ефективнпсти тематских вешери.  

У 18. питаоу испитаници су требали да пцене сваку пд детерминанти квалитета тематске 

вешери пценама пд 1 дп 5 (1 = незадпвпљавајуће,  2 = задпвпљавајуће,  3 = дпбрп,  4 = врлп дпбрп и  5 

= пдлишнп. У 19. питаоу су пцеоивали степен слагаоа са изнетим тврдоама пценама пд 1 дп 5 (1 = 

уппщте се не слажем са тврдопм,  2 = делимишнп се не слажем,  3 = непдређенп, 4 = делимишнп се 

слажем и 5 = у пптпунпсти се слажем са тврдопм). 

Сва питаоа са прпцентуалнп приказаним пдгпвприма дата су у Табелама 41. и 42. Из Табеле 

41. се закљушује да је нaјвище билп испитаника старпсне дпби пд 25-34 гпдине и 15-24 гпдине а 

најмаое пд 65 и вище гпдина и деце дп 15 гпдина. У свакпм слушају приближнп исти прпценат 

ппсетилаца између 15 и 64 гпдине гпвпри п шиоеници да су аниматпрски прпграми привлаши за 

дпста велику тржищну нищу те стпга треба да буду заступљенији у туристишкпј ппнуди дестинације и 

тп не самп у хптелијерству већ и у рестпратерству и на самим лпкалитетима знашајних културних 

атракција (музеји, галерије, археплпщки лпкалитети и слишнп).  
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Табела 41. Резултати истраживаоа мптивације ппсете и перцепције прганизације и реализације девет 
аниматпрских прпграма пд стране ппсетилаца у перипду 2009-2011. гпдине – I деп 

Ппл Фреквенција % 

мущкарци 270 50,0 

жене 270 50,0 

Укупнп: 540 100,0 

Старпсна дпб Фреквенција % 

 Дп 15 гпд. 10 1,9 

15-24 гпд. 148 27,4 

25-34 гпд. 170 31,5 

35-44 гпд. 65 12,0 

45-54 гпд. 100 18,5 

55-64 гпд. 38 7,0 

65 и вище 9 1,7 

Укупнп: 540 100,0 

Занимаое Фреквенција % 

ушеник 22 4,1 

студент 162 30,0 

радник 252 46,7 

пензипнер 85 15,7 

незаппслен 19 3,5 

Укупнп: 540 100,0 

Степен пбразпваоа Фреквенција % 

пснпвна щкпла 8 1,5 

средоа щкпла 174 32,2 

вища - виспка 238 44,1 

мастер - магистарске 
студије 

79 14,6 

дпктпрске студије 41 7,6 

Укупнп: 540 100,0 

Држава из кпје дплазе Фреквенција % 

Србија 450 83,3 

Хрватска 37 6,9 

Федерација БиХ 40 7,4 

Египат 1 ,2 

Гршка 2 ,4 

Црна Гпра 8 1,5 

Слпвенија 1 ,2 

Украјина 1 ,2 

Укупнп: 540 100,0 

Брпј шланпва ппрпдице Фреквенција % 

1 30 5,6 

2 72 13,3 

3 99 18,3 

4 264 48,9 

5 59 10,9 

вище 16 3,0 

Укупнп: 540 100,0 

Тип  дпмаћинства Фреквенција % 

неппљппривреднп 405 75,0 

мещпвитп 92 17,0 

ппљппривреднп 43 8,0 

Укупнп: 540 100,0 

Извпр прихпда Фреквенција % 

плата у државнпм 
предузећу 

241 44,6 

плата у приватнпм 
предузећу 

145 26,9 

властити приватни бизнис 93 17,2 

ппљппривредна 
делатнпст на властитпм 
имаоу 

18 3,3 

пензија 25 4,6 

стипендија 18 3,3 

Укупнп: 540 100,0 

Живптни стандард Фреквенција % 

низак 35 6,5 

прпсешан 391 72,4 

виспк 73 13,5 

не мпгу да пценим 41 7,6 

Укупнп: 540 100,0 

Месешни прихпди Фреквенција % 

дп 150 евра 23 4,3 

151-300 евра 117 21,7 

301-500 евра 178 33,0 

501-750 евра 119 22,0 

прекп 750 евра 103 19,1 

Укупнп: 540 100,0 

Извпр: SPSS Statistics version 17.0.0. 
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 Највище је билп (46,7%) радника – заппслених и студената (30%) а најмаое незаппслених кпји 

нису ни студенти а ни пензипнери (3,5%). Ппщтп су прпграми били хуманитарнпг карактера ппхвалнп 

је щтп су ушествпвали и ушеници и пензипнери заједнп са 19,8%. Тп гпвпри п шиоеници да је 

маркетинщки вепма важнп псмислити привлашни карактер дпгађаја а у пвпм слушају намера и разлпг 

пдржаваоа је била прпмпција земаља али и ппмпћ деци кпјима је тп пптребнп.Дпгађаји инаше имају 

ппјашану ппсећенпст када се прганизују у сврху неке кплективне, хуманитарне мисије (пппут великих 

кпнцерата или игара на срећу где сав прикупљени нпвац иду у дпбрптнпрне сврхе). 

 Ппред свих псталих степена пбразпваоа кпја су заступљена у узпрку присуствп 8 пспба са 

заврщенпм пснпвнпм щкплпм гпвпри да ипак ппстпје пни кпји виде знашај пваквпг пкупљаоа, без 

пбзира на претппставку да пспбе са вепма ниским степенпм пбразпваоа немају афинитете кап 

културним садржајима и стицаоу нпвих сазнаоа и едукацији. 

 Ппщтп је циљ бип да се станпвницима Србије представи култура и традиција свих пбрађених 

држава у аниматпрским прпграмима, разумљивп је защтп је највище (n=450) пспба билп из Србије. 

Истп такп, ппщтп су прпграми пдржавани у зимскпм перипду гпдине када нема ппљппривредних 

радпва разумљивп је щтп је билп 43 пспба кпје су из ппљппривреднпг типа дпмаћинства. Највище је 

билп гпстију са извпрпм прихпда у државнпм и приватнпм предузећу (кумулативнп 71,5%), али 

ппхвалнп је щтп је билп шак 93 пспбе кпје имају властити приватни бизнис и щтп су спремни да свпјпм 

дпнацијпм ппмпгну лешеое деце и малищана. Билп је дпста 43 студента и пензипнера кпји истп без 

пбзира на мала примаоа желе да буду хумани и да ппмпгну акцију. 

Иакп 391 испитаник пцеоује свпј живптни стандард кап прпсешан хуманитарне акције и 

прпграми су им привлашни и желе да се активнп укљуше. Ппщтп је ппдједнак прпценат испитаника са 

разлишитим месешним прихпдима, мпжемп закљушити, да прихпди не играју велику улпгу, тп јест не 

представљају велику препреку укпликп желите да ппмпгнете некпме у невпљи (ппсебнп када се ради 

п напущтенпј, бплеснпј деци и незбринутим малищанима и бебама). 
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Табела 42. Резултати истраживаоа мптивације ппсете и перцепције прганизације и реализације девет 
аниматпрских прпграма пд стране ппсетилаца у перипду 2009-2011. гпдине – II деп 

Са ким сте дпщли Фреквенција % 

са супружникпм 128 23,7 

са ппрпдицпм 98 18,1 

са пријатељем/ицпм 233 43,1 

са рпдитељима 15 2,8 

сам/а 26 4,8 

са дешкпм/девпјкпм 40 7,4 

Укупнп: 540 100,0 

Интензитет ппсете 
(прпмпција – циљ)  

Фреквенција % 

да, редпвнп 120 22,2 

да, једнпм гпдищое 112 20,7 

пвп ми је први пут 200 37,0 

не 63 11,7 

ппнекад 45 8,3 

Укупнп: 540 100,0 

Интензитет ппсете 
(хум.ппмпћ – циљ) 

Фреквенција % 

да, редпвнп 113 20,9 

да, једнпм гпдищое 137 25,4 

пвп ми је први пут 173 32,0 

не 57 10,6 

ппнекад 60 11,1 

Укупнп: 540 100,0 

Дпщли са намерпм 
да... 

Фреквенција % 

ппмпгнете у хуманитарнпј 
ппмпћи 

135 25,0 

ппдржите извпђаше 293 54,3 

из радпзналпсти 62 11,5 

без ппсебних намера 50 9,3 

Укупнп: 540 100,0 

Какп сте се 
инфпрмисали п пвпм 

Фреквенција % 

прекп пријатеља 227 42,0 

прекп ппрпдице 86 15,9 

прекп прпф. или студената 175 32,4 

путем ТВ/радип 10 1,9 

путем Интернета 21 3,9 

нпвина и шаспписа 13 2,4 

прпмптивнпг материјала 8 1,5 

Укупнп: 540 100,0 

Шта је аутентишнп Фреквенција % 

нищта 55 10,2 

прпмпвище се факултет 71 13,1 

прпмпвищу се млади  79 14,6 

враћаое у прпщлпст 25 4,6 

прпмпвище се 
представљена земља и 
нарпд 

95 17,6 

ппзивају се људи на 
хуманпст 

95 17,6 

прпмпција духа нарпда 89 16,5 

пријатељствп две државе 31 5,7 

Укупнп: 540 100,0 

Шта се највище 
дппалп 

Фреквенција % 

све 126 23,3 

амбијент 80 14,8 

храна 78 14,4 

пзвушеое 1 ,2 

псветљеое 1 ,2 

скешеви 115 21,3 

плес 92 17,0 

кпстими 38 7,0 

нищта 2 ,4 

декпрација 7 1,3 

Укупнп: 540 100,0 

Шта се најмаое 
дппалп 

Фреквенција % 

све 1 ,2 

амбијент 69 12,8 

храна 33 6,1 

пзвушеое 104 19,3 

псветљеое 73 13,5 

скешеви 14 2,6 

плес 12 2,2 

кпстими 5 ,9 

нищта 195 36,1 

декпрација 34 6,3 

Укупнп: 540 100,0 

Задпвпљни сте 
прганизацијпм 

Фреквенција % 

да 465 86,1 

мпжда 73 13,5 

не 2 ,4 

Укупнп: 540 100,0 

Ушествпвали у аним. 
на путпваоима 

Фреквенција % 

да, редпвнп 86 15,9 

да, ппнекад 193 35,7 

не 202 37,4 

не сећам се 59 10,9 
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Са ким сте дпщли Фреквенција % 

са супружникпм 128 23,7 

са ппрпдицпм 98 18,1 

са пријатељем/ицпм 233 43,1 

са рпдитељима 15 2,8 

сам/а 26 4,8 

са дешкпм/девпјкпм 40 7,4 

Укупнп: 540 100,0 

Прпщле гпдине сте 
ушеств.у аним. ДГТХ-а 

Фреквенција % 

да 196 36,3 

не 344 63,7 

Укупнп: 540 100,0 

Кпликп пута дп сада Фреквенција % 

нисам бип 341 63,1 

једнпм 46 8,5 

два пута 38 7,0 

три пута 37 6,9 

цетири пута 19 3,5 

пет пута 16 3,0 

вище пута 43 8,0 

Укупнп: 540 100,0 

Извпр: SPSS Statistics version 17.0.0. 

 

На пснпву ппдатака из Табеле 42. мпже се закљушити да је свега 26 испитаника дпщлп самп на 

пве дпгађаје щтп знаши да већина впли да буде у пратои и друщтву. Шак 42,9% испитаника редпвнп 

или једнпм гпдищое ппсећује дпгађаје кпјима је циљ прпмпција неке дестинације или културе а 

свега 63 испитаника не шине тп гптпвп никада. Истп такп, шак 46,3% испитаника редпвнп или једнпм 

гпдищое ппсећује дпгађаје кпјима је циљ хуманитарна ппмпћ крпз прпмпцију неке дестинације или 

културе а 57 испитаника тп не шине никада (иакп је тп дпста велики прпценат пд 10,6%). 

 Нажалпст шак 20,8% испитаника је дпщлп без неке ппсебне намере или из радпзналпсти (јер 

верпватнп нису дп сада виђали аниматпрске прпграме). Шак 79,3% испитаника је дпщлп на тематске 

вешери из пптребе и жеље да ппдрже извпђаше и ппмпгну хуманитарну акцију. Скпрп пплпвина 

гпстију 227 се инфпрмисалп прекп пријатеља п дпгађају щтп знаши да је стара техника и теприја 

прпмпције пд уста дп уста и даље најбпља и даје највеће ефекте. Истп такп, изненађујуће се щтп је 

самп 52 испитаника шулп за дпгађаје путем Интернета, радиа, ТВ-е или нпвина щтп гпвпри п пптреби 

да прганизатпри ппјашају свпју прпмпвисну кампаоу путем пвих канала и медија прпмпције. 

 На питаое щта је аутентишнп шак ппдједнак брпј испитаника даје свпје кпнстатације а 

интересантнп је щтп има и мали прпценат пних кпји схватају да су пвакви дпгађаји вепма важни за 

зближаваое две државе и оихпвих нарпда и култура.Тп је ппсебнп дпбпр у регипнима где не ппстпје 

дпвпљнп јаки билатерални пднпси између држава кап рецимп на прпстпру западнпг Балкана између 

Србије и Хрватске. Пваквим прпмпцијама истише се једна хумана мисија туризам кпји треба да 

зближава све људе на планети и да рущи билп какве вещташке и цивилизацијски настале препреке и 

баријере у кпмуникацији и сарадои. 

Знашајан узпрак пд 23,3% испитаника сматрају да им се све највище дппалп а велики је брпј 

пних кпји издвајају скешеве (115) и плесне ташке (92). Тп је разумљивп, јер људи крпз хумпр и сатиру 

мпгу да лакще прихвате нпве инфпрмације п нешему щтп не ппзнају дпвпљнп, шак иакп се не слажу са 

свиме, у ппређеоу са нашинима када се карактеристике некпг нарпда, културе представљају на један 

хладан, упбишајени и стерептипан нашин. 
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Једна трећина испитаника (32.8%) навпде да им се најмаое дппалп пзвушеое и псветљеое 

щтп је свакакп кприсна критика за прганизатпре да наредних пута ппсвете већу пажоу пвим 

технишким сегментима прганизације. Ппщтп се ради п студентима кпји су на бази дпнатпрства све 

прганизпвали мпже им се дпнекле истплерисати пвакав прппуст али га свакакп убудуђе треба 

умаоити акп не и птклпнити. 

Убедљивп највећи прпценат испитаника (n=465), тп јест 86,1% су у пптпунпсти задпвпљни 

целпкупнпм прганизацијпм свих девет дпгађаја. Али треба пбратити пажоу и на 73 испитаника кпји 

су се изјаснили са ставпм ''мпжда''. Вище пд пплпвине (51,6%) испитаника је дп сада редпвнп или 

ппнекад ушествпвалп у аниматпрским прпграмима на путпваоима. Шак 202 испитаника (37,4%) 

никада пвакве садржаје нису упражоавали. Даљпм анализпм када бисмп имали ппдатке п 

ушесталпсти и дестинацијама оихпвих путпваоа мпгли бисмп сазнати разлпге, пвакп самп мпжемп 

да нагађамп да: или не путују шестп, или путују на дестинације кпје не нуде пвакве и слишне прпграме 

или нису заинтересвани да их упражоавају. 

Већи деп гпстију (n=334) нису у претхпдним гпдинама ушествпвали на хуманитарним 

аниматпрским вешерима у прганизацији студената и прпфеспра ДГТХ-а, щтп је вепма дпбар 

ппказатељ. Тп знаши, да се сваке гпдине ппјављује знашајан брпј пних кпји се сусрећу са пваквим 

садржајима щтп је дпбрп са аспекта прпщиреоа пптенцијалнпг тржищта и щтп је истп тпликп дпбрп, 

јер се инфпмација п деци кпјима је пптребна лекарска ппмпћ или материјална ппмпћ у 

институцијама кпјима бправе щири дпста брзп и у великпј мери.  

Инаше тпкпм свакпг аниматпрскпг прпграма, представници институција кпјима се упућује 

материјална ппмпћ или рпдитељи деце кпјима је пптребна струшна нега и лешеое истишу знашај 

пваквих хунамитарних акција не самп са тпг материјалнпг аспекта већ и са медијскпг аспекта јер 

щирпка јавнпст ппстаје уппзната са прпблемима кпји ппстпје у једнпм недпвпљнп развијенпм 

друщтву и систему какав је тренутни у Србији. 

Истп такп, шак 341 испитаник никада дп сада нису били присутни на пваквим акцијама и 

дещаваоима щтп иде у прилпг кпнстатацији из претхпднпг питаоа. 

 

10.2.3. Фактпрска анализа 

 

 Анализи главних кпмппнената ппдвргнутп је укупнп 28 питаоa. Тп су управп пни атрибути и 

детерминанте из Табеле 43. кпји су претхпднп пбјащоени на сампм ппшетку. Вреднпст Кајзер-Мејер-

Пклинпвпг ппказатеља била је 0,847 щтп премащује преппрушену вреднпст 0,6 (Kaiser, 1974). Такпђе и 

Бартлетпв тест сферишнпсти је дпстигап статистишку знашајнпст (p = 0.000) щтп пптврђује пправданпст 

примене фактпрске анализе. 
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Табела 43. Резултати кпрелације између фактпра 

Фактпри (n=7) Питаоа – 

атрибути и 

детерминанте 

Фактпрска 

пптерећеоа 

Карактери

стишне 

вреднпсти 

Објащое-

на 

варијанса 

 

Cronbach-пв 

кпефицијент 

алфа (α) 

 

Ф1 –  

Прганизаципнп-

кпмуникаципни 

елементи  

Квалитет садржаја 

прпграма 

,553 6,721 12,694 0,810 

Атмпсфера тпкпм 

вешери 

,680  

Интеракција са 

публикпм 

,709 

Прганизација тематске 

вешери 

,518 

Припремљенпст -

увежбанпст 

,674 

Реакција је ппзитивна ,743 

Ф2 –  

Технишкп-аудип-

визуелни 

елементи  

Расппред седеоа ,524 2,508 10,238 0,778 

Пзвушеое је дпбрп ,742  

Псветљеое је дпбрп ,698 

Видели сте сцену ,727 

Шули сте прпграм ,787 

Ф3 –  

Извпђашкп-

прпграмски 

елементи  

Псећали сте се пријатнп ,589 1,988 8,318 0,713 

Музика је аутентишна – 

везана за тему 

,739  

Гардерпба је у складу ,744 

Плесне ташке увежбане ,548 

Ф4 –  

Гастрпнпмски 

елементи  

Храна визуелнп лепа и 

лепп сервирана 

,791 1,723 8,069 0,782 

Храна укусна ,854  

Храна наципналне 

кухиое 

,717 

Ф5 –  

Ефективнпст и 

знашајнпст 

прпграма 

Знашај за прпмпцију ,750 1,556 7,429 0,665 

Знашај ппдрщке 

Амбасада 

,635  

Најбпља прпмпција 

земље 

,723 

Ефекти хуманитарне 

ппмпћи 

,595 

Ф6 –  

Декпративнпст 

прпграма 

Декпрација стплпва ,829 1,079 6,575 0,678 

Декпрација прпстпра ,744  

Ф7 –  

Пригиналнпст 

прпграма 

Аутентишнпст ,706 1,070 6,121 0,669 

Разнпврснпст прпграма ,549  

Извпр: SPSS Statistics version 17.0.0. 
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Анализа главних кпмппнената пткрила је присуствп седам фактпра с карактеристишним 

вреднпстима прекп 1, кпје пбјащоавају: 12,694%, 10,238%, 8,318%, 8,069% 6,575% и 6,121% варијансе. 

Накпн екстракције фактпра изврщена је рптација фактпра применпм метпде Varimax. Из мпдела је 

искљушенп 2 питаоа збпг ниских вреднпсти кпефицијената фактпрских тежина (исппд 0,5). Дпбијен је 

мпдел са 26 питаоа кпја су груписана у седам фактпра кпја укупнп пбјащоавају 59,444% варијансе. 

 Ппузданпст мернпг инструмента испитана је применпм Крпнбахпвпг алфа (α)кпефицијента. 

Вреднпсти кпефицијента за прва шетири фактпра прелазе 0,7, дпк су пве вреднпсти кпд петпг, щестпг 

и седмпг фактпра исппд гранишне вреднпсти 0,7. Кпефицијенти ппузданпсти маои пд 0,70 се 

генералнп сматрају неприхватљивим, међутим, према неким аутприма прихватају се и кпефицијенти 

кпји су изнад 0,60. Идеална вреднпст кпефицијента интерне кпнзистентнпсти је пна кпја се налази у 

интервалу пд 0,80 дп 0,90 (Lehman et al., 2005).  
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10.3. Резултати истраживаоа – Сабпр трубаша у Гуши  

 

10.3.1. Ппис истраживаоа 

 

Упитник се састпјап пд 22 питаоа кпја су идентификпвана на пснпву прегледа релевантне 

литературе (Lee et al., 2004; Crompton & McKay, 1997). Списак пд 22 мптиваципна атрибута је ппслат 

двема фпкус групама, прву је шинилп академскп пспбље на Департману за гепграфију, туризам и 

хптелијерствп у Нпвпм Саду (шетири пспбе, тп јест прпфеспра туризма), а другу су шинили шланпви 

туристишке прганизације у регипну Драгашева (три пспбе кпје су задужене за прганизацију дпгађаја и 

манифестација). Прпфеспри туризма су пдабрани према оихпвпј надлежнпсти у дпмену културнпг 

туризма, манифестација, фестивала и других дпгађаја и српдних пбасти. А пспбе из Драгашева су 

делегиране у складу са оихпвим дпсадащоим искуствпм у прганизацији пвпг фестивала. 

Представници пбе групе су зампљенида пцене важнпст издвпјених сваки атрибута ппмпћу 

петпстепене Ликертпве скале (пд 5 = вепма важнп дп 1 = пптпунп неважнп). Мптиваципни атрибути 

кпји су дпбили средоу вреднпст пцена нижу пд 2 су искљушени из упитника. Кпнашнп, 17 пд 22 

питаоасу изабрана за главнп истраживаое. 

Пре главнпг истраживаоа, спрпведенп је пилпт истраживаое на узпрку пд 55 фестивалских 

ппсетилаца разлишитих наципналнпсти. Пилпт истраживаое је спрпведенп 13. и 14. августа 2010. 

гпдине тпкпм фестивала. Три атрибута („Желимда се псећам „инкпгнитп” у нпвпм пкружеоу, где ме 

никп не ппзнаје”, „Желим да се ппнащам другашије негп у мпм пкружеоу/ друщтвенпм миљеу” и 

„Стигап сам на фестивал да се дружим са пријатељима”) су избрисани из инструмента 

истраживаоа збпг ниских вреднпсти кпефицијената фактпрских тежина (исппд 0,5). Накпн тпга је 

спрпведенп главнп истраживаое (18-22. августа 2014. гпдине) са 14 мптиваципних атрибута. Мптиви 

су мерени ппмпћу петпстепене Ликертпве скале (1=уппщте се не слажем, 2=не слажем се, 

3=неутралнп, 4=слажем се, 5=у пптпунпсти се слажем). У првпм делу упитника налазила су се питаоа 

везана за спцип-демпграфске ппдатке испитаника. Упитник је припремљен на два језика: енглескпм 

и српскпм језику. 

Истраживаое је спрпведенп у Гуши, највећем насељу у ппщтини Лушани, у западнпм делу 

Републике Србије, где је пдржан пд 13. дп 22. августа 2010. гпдине 50. јубиларни Драгашевски Сабпр 

трубаша. Гуша је градић у ппщтини Лушани, на ппдрушју ппзнатпм кап Драгашевп. Драгашевп, 

микрпрегипн у западнпј Србији, има ппвпљан гепграфски, сапбраћајни и туристишки пплпжај, јер се 

налази између градпва Шашка, Краљева, Иваоице, Ариља и Ппжеге. Пкружен је планинама Пвшарпм, 

Јелицпм, Трпглавпм, Шемерним и Гплубцпм, пкп кпје прптишу река Бјелица и река Мправица кап и 

Западна Мправа кпје пкружују Драгашевп. 
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Већина Драгашевскпг микрпрегипна (661 км²), са свпјим насељима, прпстире се на теритприји 

Oпщтине Лушани и припада оенпм административнпм седищту (454 км²). Маои деп припада 

ппщтинама Иваоица, Ариље, Ппжега, Шашак и Краљевп. Щтавище, пптребнп је нагласити да 

административнп Oпщтине Лушани, Шашак, Гпрои Миланпвац и Иваоица су делпви Мправишкпг 

пкруга са седищтем у Шашку. Ппщтина Лушани се граниши са пет ппщтина: Краљевп на југпистпку, 

Шашак на северпистпку, Ппжега на северпзападу, на југпзападу Ариље и Иваоица на југу (Popovid, 

2006). Ппщтина Лушаниима два градска насеља: Лушани градскп, кап центар ппщтине са 4.309 

станпвника (са селима Лушани укупнп има 4.637 станпвника) и Гуша, кап центра насеља са 2.022 

станпвника заједнице, а са селима 4.032 станпвника (Population, 2004). 

Пилпт истраживаое је спрпведенп у прва два дана фестивала дпк је главнп истраживаое 

трајалп пет дана. Псам струшних сарадника, аутпри рада и шетири студента спрпвпдили су 

истраживаое. Истраживаое је спрпведенп у рестпранима, бащтама рестпварана, на улици, у 

смещтајним пбјекатима и у мнпгпбрпјним камппвима, пд 11 шаспва преппдне дп 18 шаспва ппппдне. 

Билп је немпгуће да истраживаое буде спрпведенп ташнп на месту пдржаваоа такмишеоа 

(фудбалскпм стадипну) збпг буке, великих гужвии недпстатка кпнцентрације испитаника кпји су 

гледали такмишеое трубаша. Фестивал је изузетнп динамишан дпгађај, где људи плещу, певају и 

забаваљју се тпкпм шитавпг дана. Щтавище, аматерски и плех пркестри свирају у сепским улицама, 

кафићима, рестпранима и шитавп местп уствари ушествује у дпгађају. Укупнп је дистрибуиранп 450 

упитника а 300 (66.67%) је билп упптребљивих. У зависнпсти пд жеље испитаника ппстпјале су две 

ппције. Једна је била да пни сами пппуне анкету и врате ппсле пдређенпг времена анкетарима или 

да анкетари ппстављају питаоа и да пни на лицу места дају пдгпвпр. 

 

10.3.2. Ппис узпрка 

 

Узпрак је пбухватип 155 (51,7%) мущкараца и 145 (48,3%) жена међу испитаницима. Главна 

старпсна група била је између 21-30 гпдина и представљала је 41,3% испитаника. Следећа највећа 

старпсна група су пспбе 31-40 и 51-60 гпдина кпји шине 18% испитаника. Већина испитаника (60,3%) је 

заврщила средоу щкплу. Најзаступљенији су били према наципналнпј припаднпсти гпсти из Србије 

(70,7%), Слпвеније (7,7%), Република Српске (5,3%) и Бпсне и Херцегпвине (4,7%). Щтп се тише 

оихпвпг занимаоа, већина испитаника су или заппслени (44,7%) или су студенти (33,7%). Према 

оихпвим месешним примаоима, дпминантна је група испитаника са ниским примаоима, дп 200 евра 

(40%) иизмеђу 201 и 400 евра (32,7%). 
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Табела 44. Демпграфски ппдаци п туристима (n = 300) 

Варијабле/ 
прпмеоиве 

Велишина 
узпрка 

% 
Варијабле/ 
прпмеоиве 

Велишина 
узпрка 

% 

Гпдищте Прпсешна примаоа 

≤ 20 25 8.3 ≤ 200 € 120 40.0 

21 - 30 124 41.3 201 – 400 € 98 32.7 

31 - 40 54 18.0 401 – 600 € 39 13.0 

41 - 50 29 9.7 601 – 1000 € 29 9.7 

51 - 60 54 18.0 1001 – 2000 € 11 3.7 

61 ≥ 14 4.7 2001 ≥  € 3 1.0 

Ппл Држава станпваоа 

Мущки 155 51.7 Србија 212 70.7 

Женски 145 48.3 Француска 11 3.7 

Степен пбразпваоа Бпсна и Херцегпвина 14 4.7 

Пснпвна щкпла 9 3.0 Република Српска 16 5.3 

Средоа щкпла 181 60.3 Хрватска 2 0.7 

Вища/виспка щкпла 74 24.7 Слпвенија 23 7.7 

Магистарск/мастер 31 10.3 Немашка 4 1.3 

Дпктпрске студије 5 1.7 Мађарска 2 0.7 

Занимаое Црна Гпра 2 0.7 

Ушеник 20 6.7 Щпанија 2 0.7 

Студент 101 33.7 Щведска 2 0.7 

Заппсен 134 44.7 Италија 5 1.7 

Пензипнер/ка 23 7.7 Бугарска 3 1.0 

Незаппслен 18 6.0 Белгија 1 0.3 

Другп 4 1.3 БЈР Македпнија 1 0.3 

Извпр: Blešid et al., 2011; 2013; Pivac et al., 2011; Stamenkovid et al., 2011; 2013, SPSS Statistics version 17.0.0. 
 

10.3.3. Фактпрска анализа 

 

Анализи главних кпмппнената ппдвргнутп је 14 питаоа. Вреднпст Кајзер-Мејер-Пклинпвпг 

ппказатеља била је 0,76 щтп премащује преппрушену вреднпст 0,6 (Kaiser, 1974). Такпђе и Бартлетпв 

тест сферишнпсти је дпстигап статистишку знашајнпст (p = 0.000) щтп пптврђује пправданпст примене 

фактпрске анализе. 

 Анализа главних кпмппнената пткрила је присуствп шетири кпмппненте с карактеристишним 

вреднпстима прекп 1, кпје пбјащоавају 25.71%, 19.76%, 17.01% и 13.74% варијансе. Накпн 

екстракције фактпра изврщена је рптација фактпра применпм метпде Varimax. Циљ рптације је да 

свака варијабла мпра бити репрезентативна са щтп је мпгуће маое фактпра и щтп бпљим 

прпстпрним размещтајем. 

 Накпн изврщене фактпрске анализе дпбијена је шиста фактпрска структура уз виспке 

кпефицијенте (Табела 45.). Из мпдела није искљушенп нити 1 питаое збпг ниских вреднпсти 

кпефицијената фактпрских тежина (исппд 0,5). Дпбијен је мпдел са 14 питаоа кпја су груписана у 

шетири фактпра кпја укупнп пбјащоавају 76,23% варијансе. 

 Ппузданпст мернпг инструмента испитана је применпм Крпнбахпвпг алфа кпефицијента. 

Вреднпсти кпефицијента за сва шетири фактпра прелазе 0,7 (пд 0,72 дп 0,96) щтп указује да је 

ппстављен мпдел ппуздан (Nunnally, 1978). 
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Tабела 45. Резултати фактпрске анализе 

Фактпри (n=4) 
Питаоа – атрибути и 
детерминанте 

Фактпрска 
пптерећео
а 

Карактерис
тишне 
вреднпсти 

Објащоена 
варијанса 

Cronbach-пв 
кпефицијент 
алфа (α) 

Ф1 – 
Фестивалска 
перцепција и 
ушеое 

Желим да искусим нещтп 
нпвп 

0,779 4,64 25,71 0,90 

Желим да разумем лпкалне 
пбишаје и културу 

0,888 

 

Желим да се уппзнам са 
лпкалним људима 

0,826 

Желим да уппзнам лпкалну 
гастрпнпмију 

0,821 

Желим да уживам у руралнпм 
пкружеоу 

0,835 

Ф2 – 
Истраживаое 
фестивалскпг 
прпграма и 
атмпсфере  

Желим да уживам у 
фестивалскпм духу 

0,911 2,84 19,76 0,96 

Желим да уживате извпђеоу 
трубаша 

0,953 

 Желим да уживам у другим 
сегментима културнпг и 
уметнишкпг прпграма 

0,941 

Ф3 – Психп-
физишкп 
благпстаое 

Желим да ппбегнем пд 
рутине 

0,844 1,90 17,01 0,83 

Желим да се пслпбпдим 
стреса 

0,801 
 

Ја бих да уппзнам људе кпји 
уживају  

0,896 

Ф4 – 
Спцијализација  

Желим да уппзнам људе из 
инпстранства  

0,785 1,29 13,74 0,72 

Желим да стекнем нпве 
пријатеље 

0,834 

 
Желим да уппзнам некпга и 
ппстанем интиман са оим 

0,711 

Извпр: Blešid et al., 2011; 2013; Pivac et al., 2011; Stamenkovid et al., 2011; 2013, SPSS Statistics version 17.0.0. 
 

Први фактпр је пзнашип „Перцепцију фестивала и ушеое”. Пвај фактпр пбјащоава 25,71% 

укупне варијансе са кпефицијентпм ппузданпсти 0,90. Други фактпр је бип „Истраживаое прпграма 

фестивала и атмпсфере” кпји пбјащоава 19,76% укупне варијансе са кпефицијентпм ппузданпсти 

0,96. Трећи фактпр је пзнашен кап „Психп-физишкп благпстаое” и пбјаснип је 17.01% варијансе са 

кпефицијентпм ппузданпсти пд 0.83. Шетврти фактпр, пзнашенје кап „Спцијализација” и пбјащоава 

13.74% варијансе са кпефицијентпм ппузданпсти 0,72. 

Резултати дескриптивне статистишке анализе наведени су у Tабели 46. и ппказују да су 

испитаници дали највећу важнпст другпм фактпру „Истраживаое фестивалскпг прпграма и 

атмпсфере”. Мптиваципни атрибути кпји се пднпсе на перцепцију фестивала, музике и културнп-

уметнишкпг прпграма су дпбили највище пцене. Други најважнији фактпр је „Фестивалска перцепција 

и ушеое” затим следи трећи фактпр „Психп-физишкп благпстаое”. Најмаоу важнпст за испитанике је 

имап шетврти фактпр „Спцијализација”. 
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Tабела 46. Средое пцене фактпра и атрибута/ детерминанти 
Издвпјени фактпри и атрибути Средоа 

пцена 
Стандардна 
девијација 

Ф1 - Фестивалска перцепција и 
ушеое 

3.63 1.09 

Желим да искусим нещтп нпвп (Lee et al., 
2004) 

3.97 1.32 

Желим да разумем лпкалне пбишаје и 
културу (Lee et al., 2004) 

3.67 1.27 

Желим да се уппзнам са лпкалним људима 3.62 1.31 

Желим да уппзнам лпкалну гастрпнпмију 3.69 1.26 

Желим да уживам у руралнпм пкружеоу 
(Lee et al., 2004) 

3.49 1.35 

Ф2 - Истраживаое фестивалскпг 
прпграма и атмпсфере 

3.98 1.12 

Желим да уживам у фестивалскпм духу (Lee 
et al., 2004)  

3.98 1.13 

Желим да уживате извпђеоу трубаша 4.01 1.18 

Желим да уживам у другим сегментима 
културнпг и уметнишкпг прпграма (Lee et al., 
2004) 

3.97 1.16 

Ф3 - Психп-физишкп благпстаое 3.53 1.27 
Желим да ппбегнем пд рутине (Lee et al., 
2004) 

3.69 1.50 

Желим да се пслпбпдим стреса (Lee et al., 
2004) 

3.11 1.54 

Ја бих да уппзнам људе кпји уживају (Lee et 
al., 2004) 

3.79 1.36 

Ф4 - Спцијализација 2.93 1.16 
Желим да уппзнам људе из инпстранства 
(Lee et al., 2004) 

3.41 1.43 

Желим да стекнем нпве пријатеље 3.15 1.44 

Желим да уппзнам некпга и ппстанем 
интиман са оим 

2.23 1.47 

Извпр: Blešid et al., 2011; 2013; Pivac et al., 2011; Stamenkovid et al., 2011; 2013, SPSS Statistics version 17.0.0. 
 

Т-тест независних узпрака (у Табели 47.) примеоен је са циљем уппређиваоа ставпва две 

групе испитаника – мущких и женских. Дпбијени резултати указују на статистишки знашајне разлике у 

пдгпвприма испитаника на нивпу знашајнпсти p<0,01 и тп у смеру да женски испитаници дају вище 

пцене трећем фактпру („Психп-физишкп благпстаоа”) и шетвртпм („Спцијализација”) у пднпсу на 

мущкарце. 

Анализа варијансе ANOVA (Табела 48.) је примеоена са циљем уппређиваоа знашајнпсти 

разлике пцена ппсетилаца у пднпсу на оихпву старпсну структуру. Дпбијени резултати ппказују 

статистишки знашајне разлике у пдгпвприма испитаника кпд фактпра Ф1, Ф3 и Ф4. Резултати ппст хпк 

Щефепвпг теста пптврђују да су испитаници кпји припадају старпснпј групи пд 31-40 дпделили 

статистишки знашајнп већу пцену фактпру Ф3 („Психп-физишкп благпстаое”) у пднпсу на испитанике 

из старпсне групе 51-60. Ппред тпга, ппсетипци из старпсних група 21-30 и 31-40 дпделили су 

статистишки знашајнп већу пцену фактпру Ф4 („Спцијализација”) у пднпсу на ппсетипце из старпсне 

групе 51 +.  
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Табела 47. Резултати Т-тест анализе 

Фактпр 
Средоа пцена 

Т-вреднпст   Жене 
 (n=145) 

Мущкарци 
(n=155) 

Ф1 3.63 3.64 0.109 

Ф2 3.96 4.00 0.283 

Ф3 3.77 3.30 3.286* 

Ф4 3.14 2.74 3.031* 
                                                           * p < 0.01  

Извпр: Blešid et al., 2011; 2013; Pivac et al., 2011; Stamenkovid et al., 2011; 2013, SPSS Statistics version 17.0.0. 
 

Фактпр Ф1 („Фестивалска перцепција и ушеое”) дпбип је највище пцене пд стране испитаника 

из старпсне групе 61+ (4.23) и старпсне групе 51-60 (3.97). Иакп је анализа варијансе ANOVA ппказала 

статистишки знашајну разлику у пдгпвприма испитаника кпд првпг фактпра (p<0,05), резултати ппст 

хпк Щефепвпг теста нису пптврдили пвај знашај.  

 

Табела 48. Резултати АNOVA 

Фактпр 
Средоа пцена 

F-вреднпст Щефепв тест дпб 
1 ≤ 20 

дпб 
21 - 30 

дпб 
31 - 40 

дпб 
41 - 50 

дпб 
51 - 60 

дпб 
61 ≥ 

Ф1 3.45 3.56 3.51 3.40 3.97 4.23 2.618* *** 

Ф2 3.81 4.03 3.89 3.51 4.28 4.00 2.102   

Ф3 3.19 3.70 3.93 3.20 3.05 3.62 3.973** 3 > 5 

Ф4 2.61 3.38 3.05 2.70 2.27 2.14 10.744** 2. 3 > 5. 6 

* p < 0.05;  **p < 0.01; *** Щефепв тест није пптврдип нивп знашајнпсти p < 0.05 
Извпр: Blešid et al., 2011; 2013; Pivac et al., 2011; Stamenkovid et al., 2011; 2013, SPSS Statistics version 17.0.0. 

 

Раст брпја фестивала и ппсебних дпгађаја, оихпва разнпврснпст и пппуларнпст је пгрпмна у 

ппследоих некпликп гпдина (Crompton & McKay, 1997; Frisby & Getz, 1991;  Getz, 1997; Thrane, 2002). 

Манифестације и дпгађаји, пппут фплклпрних фестивала пбишнп се мпгу видети у руралним 

заједницама, и на тај нашин плакщавају пшуваое и ревитализацију лпкалних култураи традиција, 

пружају мпгућнпст кпнзумираоа слпбпдних активнпсти улпкалу. Затим, граде спцијалну кпхезију и 

пружају мпгућнпсти за ппрпдице да пјашају пднпсе једних са другима (Liang et al., 2008). 

Циљ пвпг истраживаоа је бип да се развије мерни инструмент кпји би се мпгап кпристити за 

мереое фестивалских мптиватпра а кпји играју кљушну улпгу у путпваоима гпстију према 

дестинацијима кпје су примарнп фестивалске. Фактпрска анализа генерище шетири фактпра: 1) 

Фестивалска перцепција и ушеое, 2) Истраживаое фестивалскпг прпграма и атмпсфере, 3) Психп-

физишкп благпстаоеи 4) Спцијализација. Резултати дескриптивне статистишке анализе су пткрили да 

се мптиваципни атрибути пднпсе на перцепције музишкпг фестивала, културнп-уметнишки прпграм и 

сусрет са лпкалнпм културпм, људима и гастрпнпмијпм и управп пни су међу најважнијим мптивима 

испитаника у пвпм истраживаоу. Резултати су истакли меначерима дпгађаја и фестивала да треба да 

ппкрену детаљнију прпмпцију лпкалних туристишких антрпппгених ресурса и фплклпрних 

карактеристика пвпг регипна. 

 

http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V9R-4938N0J-1&_user=1793225&_coverDate=04%2F30%2F2004&_alid=1467724454&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5905&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000053038&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1793225&md5=b665e01130a1fd13230722af7efee4c5&searchtype=a#bib15
http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V9R-4938N0J-1&_user=1793225&_coverDate=04%2F30%2F2004&_alid=1467724454&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5905&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000053038&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1793225&md5=b665e01130a1fd13230722af7efee4c5&searchtype=a#bib25
http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V9R-4938N0J-1&_user=1793225&_coverDate=04%2F30%2F2004&_alid=1467724454&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5905&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000053038&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1793225&md5=b665e01130a1fd13230722af7efee4c5&searchtype=a#bib28
http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V9R-4938N0J-1&_user=1793225&_coverDate=04%2F30%2F2004&_alid=1467724454&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5905&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=1&_acct=C000053038&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1793225&md5=b665e01130a1fd13230722af7efee4c5&searchtype=a#bib68
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Сегментираое фестивалскпг тржищта и разумеваое оегпвих карактеристика на пснпву 

мптива ће бити важнп меначерима дпгађаја укпликп желе да ппстигну максималну успещнпст 

фестивала у будућнпсти. У кпнтексту међунарпдних фестивала и дпгађаја, мптивација не мпже бити 

хпмпгена између (Lee et al., 2004) ппсетилаца разлишитпг ппла и старпсне структуре, щтп указује на 

пптребу диференцијације маркетинщких стратегија. Резултати Т-теста и ANOVA анализе у пквиру пвпг 

истраживаоа идентификпвали су статистишки знашајне разлике у пдабраним мптиваципним 

фактприма у ппгледу пплне и старпсне структуре ппсетилаца. Резултати мпгу бити пд ппмпћи за 

меначере дпгађаја да фпрмирају сегменте тржищта. Анализа мптивације ппсетилаца за 

присуствпваое пваквим музишким фестивалима кап пснпва за сегментацију је важан предуслпв за 

циљаое тржищта ппсетипца, планираое фестивалских прпграма и оихпвп ппзиципнираое 

(Crompton and McKay, 1997; Thompson and Schofield, 2006). 

Мптивација ппвећава пажоу ппсетилаца фестивала и прпизвпди вище стабилне и трајне 

ставпве (Moorman & Matulich, 1993; Lee et al., 2004). Аутпр дисертације и оегпви сарадници 

намеравају да истраже истраживашке прпблеме мптиватпра на слишним ип птпунп разлишитим 

музишким дпгађајима (сппрт, филм, и такп даље). Псим истраживаоа мптиватпра и мптива ппсете, 

будућа истраживаоа треба да буду усмерене на испитиваоа пшекиваоа гпстију и квалитет услуга кпје 

се нуде на фестивалима. 

У пвпм истраживаоу за разлику пд испитаника на Музишкпм фестивалу EXIT, гпсти и ушесници 

су хтели да пппуне јпщ један деп анкете кпји се тицап оихпвих ставпва п тпме какп је избрендиран 

сам дпгађај и да ли се на пснпву тпга мпже видети и закљушити кп су најважнији стејкхплдери пвпг 

фестивала. 

 

10.3.4. Брендираое дестинације и фестивала 

 

Szondi дефинище прпцес брендираоа једне земље кап маркетинг екпнпмских, 

кпмерцијалних и пплитишких интереса једне земље, какп у земљи такп и у инпстранству. Кљушне 

активнпсти стпга треба да се фпкусирају на ствараое јаких ефеката у  земљу, кпји ће привући 

инвеститпре и виспкп пбразпвану радну снагу (Szondi, 2007). Псим тпга, Anholt (1998) тврди да се 

брендираое држава пднпси на ппуздане стратегије кпје би требалп да се састпје пд најреалнијих, 

кпнкурентних и убедљивих визија за једну земљу. Стратегија би требалп да пбезбеди да пва визија 

буде ппдржана пд билп какве кпмуникације између земље дпмаћина и пстатка света (Fan, 2006).  

Kotler and Gertner (2002) указују на тп да имена држава ппмажу пптрпщашима да прпцене 

квалитет прпизвпда и да су щтп је разумљивп за мпгућнпст већег избпра. Бренд земље мпже 

привући или спрешити куппвне пдлуке кпнзумената. Аутпри истишу да шак и када државе не 

управљају свпјим именима кап брендпвима, други и даље имају тенденцију да ппкрену пдређену 
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слику п тпј земљи у свпјпј глави. Највећи прпблем са пвим сликама лежи у оихпвпј дугпвешнпсти, јер 

их је тещкп прпменити. Мпжда шак и вище алармантнп, већина слике су стерептипи и тещке 

ппједнпстављеоу стварнпсти и углавнпм нису у складу са реалнпм ситуацијпм у земљи (Ruzzeir, 

Konecnik, Petek, 2012). Kotler and Gertner (2002) дефинище неппхпдне кпраке и алате за изградоу 

успещнпг бренда једне земље:  

1. Фпрмираое атрактивне, аутентишне и јединствене слике бренда;  

2. Дефинисаое карактеристика кпје шине пснпву снажнпг бренда;  

3. Развијаое „кищпбран кпнцепта” за ппкриваое разлишитих врста брендираоа активнпсти;  

4. Слпган ппсебнп привлаши кпнзументе;  

5. Привлашне визуелне слике и симбпли;  

6. Прганизација специјалних дпгађаја. 

 

Табела 49. Дескриптивна статистишка анализа за питаоа кпја се тишу ефеката кпје дпгађај  
прпизвпди на туристишкпј дестинацији 

 Минимум Максимум Средоа 
пцена 

Стандардна 
девијација 

1. Избрендиранпст фестивала је 
врлп дпбра. Ппјављује се 
дпвпљан брпј реклама и 
дпбрих брендпва кпји су 
преппзнатљиви       

1.00 5.00 3.9700 1.00954 

2. Манифестација има снажан 
ефекат на преппзнаваое 
Србије кап прганизпване 
туристишке земље 

1.00 5.00 3.8433 .91006 

3. Ппстпје плакати кпји сугерищу 
да је манифестација ппдржана 
пд стане наципналне и 
лпкалних туристишких 
прганизација  

1.00 5.00 3.5800 1.07430 

4. Ппстпје плакати кпји сугерищу 
да је манифестација ппдржана 
пд стане лпкалне сампуправе и 
респрних министарстава             

1.00 5.00 3.3967 1.06917 

5. Пваква мианфестација има јак 
ефекат на привредни развпј 
места и ппщтине 

1.00 5.00 4.1267 1.05245 

6. Пваква мианфестација има јак 
ефекат на прпмпцију и развпј 
других туристишких прпизвпда 
и услуга у лпкалу и регипну 

1.00 5.00 4.1400 1.01843 

7. Пваква мианфестација има јак 
ефекат на ппбпљщаое 
квалитета живпта лпкалнпг 
станпвнищтва   

1.00 5.00 3.8367 1.14937 

8. Пваква мианфестација има јак 
ефекат на прпмпвисаое 
других маое ппзнатих, 
специфишних манифестација 
на регипналнпм и 
наципналнпм нивпу                                                                                                                                                                 

1.00 5.00 3.5767 1.29733 

Извпр: Stamenkovid et al., 2013, SPSS Statistics version 17.0.0. 

 



Мр Игпр Љ. Стаменкпвић                                                                              Дпктпрска дисертација 

Мулти-стејкхплдерски приступ ефективнпсти прганизације дпгађаја кап фактпр  
успещнпсти дестинацијскпг туристишкпг прпизвпда                                                                                                       320 

 

На пснпву резултата приказаних у Табели 49. мпже се извући закљушак да у складу са 

ставпвима гпстију, пвај дпгађај има највећи знашај за привредни развпј места и ппщтине, щтп знаши 

да ппстпје јаке ефекти мултипликације на друге привредне пбласти и делатнпсти щтп је у свакпм 

слушају дпбрп. Затим, у складу са ставпвима испитаника, дпгађај има велики знашај за прпмпцију и 

развпј других туристишких прпизвпда и услуга, пднпснп прпдају других услуга и прпизвпда 

ппсетипцима тпкпм оихпвпг бправка (услуга хране, услуга смещтаја, сувенира, излете, дпмаћих 

гастрпнпмских прпизвпда, прирпдних вренпсти, тпплине и срдашнпсти и гпстппримства и другп). 

Испитаници дају најнижу пцену на изјаву кпја се пднпси на прпмпцију дпгађаја (ппстпјаое плаката ) 

пд стране лпкалне сампуправе и разних министарстава и оихпвих сектпра, јер су мнпгп вище 

избрендирани и видљиви највећи сппнзпри кап щтп су пиваре, медијске куће и друге кпмерцијалне 

институције. Ипак, билп би сасвим пшекиванп, мада је у питаоу музишки дпгађај, да пре свега ппстпје 

виднп истакнуте пзнаке државних институција кпји су ппмпгле да се пдржи пвај дпгађај 

(министарства, културне институције, разне лпкалне сампуправе, туристишке прганизације и други). 

Такпђе, анкетирани ппсетипци дају ниске пцене на изјаву кпја се пднпси на мереое јашине 

прпмптивнпг ефекта пве манифестације на друге маое ппзнате, али и специфишне и дпбре 

дпгађајима на регипналнпм и наципналнпм нивпу. Пвај фестивал представља једнпставнп главни 

дпгађај кпји се са нестрпљеоем пшекује тпкпм шитаве гпдине, такп да су друге регипналне и лпкалне 

манифестације верпватнп малп заппстављене јер се пве ради п дпгађају кпји је ппред наципналнпг 

дпбип и међунарпдни карактер. Према резултатима анализе варијансе ANOVA, млађи испитаници дп 

20 гпдина дају статистишки знашајнп ниже пцене негп испитаници из других старпсних група. 

Стандардна девијација свих питаоа, псим за другпм, је прекп 1, щтп знаши да ппстпји велика 

варијација између пзнака. 

Табела 50. Резултати анализе варијансе ANOVA 

Фактпри 

Средоа пцена 

F-вреднпст 
Щефепв 

тест 
дпб 

1 ≤ 20 

дпб 

21 - 30 

дпб 

31 - 40 

дпб 

41 - 50 

дпб 

51 - 60 

дпб 

61 ≥ 

1. 3.4800 4.0565 4.2222 4.0690 3.5741 4.4286 4.588 0.000* 

2. 3.4000 3.7500 4.1481 3.7931 3.8704 4.2857 3.487 0.508 

3. 3.8800 3.5000 3.7963 3.6207 3.2778 4.0000 2.306 0.004* 

4. 3.4400 3.2581 3.4259 3.5517 3.4630 3.8571 1.118 0.948 

5. 4.1600 4.2419 3.9815 4.1724 3.9444 4.2143 0.860 0.045** 

6. 4.2000 4.0645 4.1852 4.2069 4.1852 4.2143 0.233 0.351 

7. 3.6800 3.7903 4.0370 3.8966 3.8148 3.7143 0.509 0.770 

8. 3.8400 3.2419 4.0556 3.8621 3.5926 3.5714 3.779 0.002* 

*p<0,01; **p <0,05 - post hoc Scheffe test discharges significance; 

Извпр: Stamenkovid et al., 2013, SPSS Statistics version 17.0.0. 
 

Резултати анализе варијансе ANOVA (у Табели 50.) у вези са старпснпм группм ппказују 

ппстпјаое статистишки знашајне разлике у ставпвима испитаних сагпвпрника у вези првпг, другпг, 

петпг и псмпг питаоа. На пснпву резултата ппст хпк Щефепвпг теста, кпјим се анализира међу кпјим 

старпсним групама ппстпје знашајне разлике, ппказалп се да је пвај тест занемарип ппстпјаое знашаја 
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у вези петпг питаое. На првп питаое, у вези са фестивалскпм избрендиранпщћу, испитаници исппд 

20 гпдина дају знатнп ниже пцене у пднпсу на испитаника других старпсних група, дпк су највище 

пцене дају људе прекп 61. 

Будући да је реш п типишнпм брендираоу јавних ппврщина пд централнпг стадипна (где се 

пдржавају кпнцерти кпнкуренције), свих улица, рестпрана, бащти где је све ппкривенп са истим или 

слишним банерима, церадама, билбпрдима и плакатима, и да се ппјављују исти, пднпснп највећи 

сппнзприма, тп је верпватнп прпизвела маои ефекат на групу младих, кпји се пбишнп примете такве 

детаље и верпватнп преппзнају знашај брендираоа, али су и даље запкупирани са другим 

вреднпстима фестивала (кап щтп су забава, састанци, дружеое, фптпграфисаое и такп даље). Са 

друге стране није ппстигнут такпзвани „Vauuu ефекат” јер се све некакп стапа и ни један бренд се не 

издваја у смислу да је тпталнп другашији и даје неку ппруку п кпјпј би се требалп малп размищљати 

или кпја мпже да вас заинтригира.  

Испитаници кпји припадају старпснпј групи пд 61 гпдина и вище дали су на треће питаое 

(Ппстпје ппстери кпји сугерищу да је фестивал ппдржан пд стране наципналних и лпкалних 

туристишких прганизација) знашајнп бпље пцене, ппд претппставкпм да су гпсти из лпкалних места и 

оихпва пажоа је скренута пд стране другашијег ппимаоа сампг фестивала и свега щтп се дещавалп 

тих дана. Тп је пптпунп јаснп, јер пппулација старих нема ппсебна знаоа п раду туристишких 

прганизација и оихпве улпге у прпмпвисаоу дпгађаја, па су верпватнп пдгпвприли на пвп питаое, 

без великпг разумеваоа и размищљаоа. 

На кпнстатацију да фестивал има јак утицај на прпмпвисаое других маое ппзнатих дпгађаја 

на регипналнпм и наципналнпм нивпу, сагпвпрници из старпсне групе 21-30 гпдина, а кпји су 

статистишки знашајни, су дали на пвп питаое маое пцене у пднпсу на друге испитаника. 
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10.4. Резултати истраживаоа – Музишки фестивал ЕXIT 
 
 

10.4.1. Ппис истраживаоа 
 
 

Истраживаое је спрпведенп на сампј лпкацији Петрпварадинске тврђаве и кампа где се и 

пдвија фестивалски прпграм. Збпг Музишкпг фестивала EXIT тврђава је ппстала „врућа ташка” (енг. hot 

spot) културнпг туризма града (Besermenji,Pivac& Wallrabenstien, 2009). Истраживаое је спрпведенп 

ппмпћу 12 атрибута кпји су идентификпвани на пснпву прегледа релевантне литературе и 

истраживаоа п мптивима ппсете музишким фестивалима кпји су аутпри спрпвели у 2010. на 

Драгашевскпм сабпру трубаша у Гуши (Blesic et al., 2013). Упитник је прилагпђен и мпдификпван у 

складу са сугестијама фпкус групе кпју је шинилп три шлана из прганизаципнпг тима EXIT фестивала. 

Пре главнпг истраживаоа, спрпведена је пилпт студијана узпрку пд 50 фестивалских ппсетилаца 

разлишитих наципналнпсти. Једнп питаое („Желим да ппбегнем пд свекпдневне рутине”) је 

искљушенп из истраживаоа збпг ниских вреднпсти кпефицијената фактпрских тежина (исппд 0,5). 

Главнп истраживаое је спрпведенп са 11 мптиваципних атрибута. Мптиви ппсете су мерени 

петпстепенпм  Ликертпвпм скалпм (1 = уппщте се не слажем , 2 = не слажем се , 3 = неутрални , 4 = 

слажем се и 5 = у пптпунпсти се слажем). У првпм делу упитника налазила су се питаоа везана за 

спцип-демпграфске ппдатке испитаника. Упитник је припремљен на два језика: енглескпм и српскпм. 

 

10.4.2. Ппис узпрка  

 

Пилпт истраживаое је спрпведенп првпг дана фестивала (7. јул 2011.) такпђе на 

Петрпварадинскпј тврђави а фпрмалнп истраживаое је трајалп три дана (8- 10. јул 2011.). Петнаест 

анкетара, аутпри рада и десет студената, спрпвпдили су пвп истраживаое. Укупнп је дистрибуиранп 

1.000 упитника и дпбијенп је 566 (56,6%) упптребљивих упитника (правилнп и у целпсти испуоених). 

Узпрак је пбухватип 322 (56,9%) мущкараца и 244 (43,1%) жена међу испитаницима. Главна 

старпсна група била је у интервалу 21-30 гпдина и пна представља 73,3% испитаника. Други пп 

велишини били су пни исппд 20 гпдина старпсти шинећи 14,7% испитаника. Старпсна група прекп 40 

гпдина је имала удеп пд самп 1,6%. Већина испитаника (48,2%) је заврщила виспкп пбразпваое. 

Ппсматранп пп земљи ппрекла, највећи брпј испитаника је стигап из Србије (26,1%), затим из 

Енглеске (23,5%) и Аустралије (5,1%). Бивще југпслпвенске републике (Слпвенија, Хрватска, 

Македпнија, Црна Гпра и Бпсна и Херцегпвина) су имале удеп пд 14,5% пд укупнпг брпја. Већина 

испитаника су или заппслени (49,3%) или студенти (41,7%). Према оихпвпм месешнпм прихпду, 

највеће је ушещће испитаника без прихпда (27,6%), затим следе испитаници са прихпдпм пд 2.001 

евра и вище (19,4%) и прихпдпм између 1.001 и 2.000 евра (14,7%). 
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Табела 51. Демпграфски ппдаци п туристима (n = 566) 

Варијабле/ прпмеоиве 
Велишина 

узпрка 
% Варијабле/ прпмеоиве 

Велишина 
узпрка 

% 

Гпдищте Прпсешна примаоа 

≤ 20 83 14.7 ≤ 300 € 67 11.8 

21 - 30 415 73.3 301 – 500 € 63 11.1 

31 - 40 59 10.4 501 – 700 € 44 7.8 

41 - 50 6 1.1 701 – 1,000 € 43 7.6 

≥51  3 0.5 1,001 – 2,000 € 83 14.7 

Ппл 2,001 ≥  € 110 19.4 

Мущки 322 56.9 без примаоа 156 27.6 

Женски 244 43.1 Занимаое 

Степен пбразпваоа Ушеник 17 3.0 

Средоа щкпла 123 21.7 Студент 236 41.7 

Вища щкпла 108 19.1 Заппсен 279 49.3 

Факултетскп 273 48.2 Пензипнер/ка 4 0.7 

Магистарске/мастер студије 52 9.2 Незаппслен 26 4.6 

Дпктпрске студије 10 1.8 Другп 4 0.7 

Држава станпваоа (ЕУ) Држава станпваоа (ЕУ) 

Србија 148 26.1 Щвајцарска 5 0.9 

Француска 6 1.1 Данска 3 0.5 

Бпсна и Херцегпвина 16 2.8 Ппљска 4 0.7 

Хрватска 22 3.9 Аустрија 4 0.7 

Слпвенија 20 3.5 Шещка република 3 0.5 

Немашка 10 1.8 Гршка 17 3 

Мађарска 6 1.1 Русија 4 0.7 

Црна Гпра  13 2.3 Хпландија 24 4.2 

Щпанија 5 0.9 Турска 2 0.4 

Щведска 4 0.7 Држава станпваоа (ван ЕУ) 

Италија 1 0.2 Нигерија 2 0.4 

Бугарска 5 0.9 Етиппија 1 0.2 

Белгија 2 0.4 Куба 2 0.4 

Македпнија 11 1.9 Јамајка 2 0.4 

Велика Британија 133 23.5 САД 9 1.6 

Албанија 2 0.4 Канада 6 1.1 

Румунија 4 0.7 Шиле 2 0.4 

Щкптска 20 3.5 Бразил 1 0.2 

Ирска 7 1.5 Нпви Зеланд 7 1.2 

Израел 1 0.2 Аустралија 29 5.1 

Ппртугал 2 0.4 Пакистан 1 0.2 

Извпр: Blešid et al. 2011, SPSS Statistics version 17.0.0. 

 

10.4.3. Фактпрска анализа  

 

Анализи главних кпмппнената ппдвргнутп је 12 питаоа. Вреднпст Кајзер-Мејер-Пклинпвпг 

ппказатеља била је 0,77 щтп премащује преппрушену вреднпст 0,6 (Kaiser, 1974). Такпђе и Бартлетпв 

тест сферишнпсти је дпстигап статистишку знашајнпст (p = 0.000) щтп пптврђује пправданпст примене 

фактпрске анализе. 

 Анализа главних кпмппнената пткрила је присуствп три кпмппненте с карактеристишним 

вреднпстима прекп 1, кпје пбјащоавају 20.915%, 17.328% и 16.821% варијансе. Накпн екстракције 

фактпра изврщена је рптација фактпра применпм метпде Varimax. Циљ рптације је да свака 

варијабла мпра бити репрезентативна са щтп је мпгуће маое фактпра и щтп бпљим прпстпрним 

размещтајем. 
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 Накпн изврщене фактпрске анализе дпбијена је шиста фактпрска структура уз виспке 

кпефицијенте (Табела 52.). Из мпдела је искљушенп 1 питаое збпг ниских вреднпсти кпефицијената 

фактпрских тежина (исппд 0,5). Дпбијен је мпдел са 11 питаоа кпја су груписана у три фактпра кпја 

укупнп пбјащоавају 55,07% варијансе. 

 Ппузданпст мернпг инструмента испитана је применпм Крпнбахпвпг алфа кпефицијента. 

Вреднпсти кпефицијента за сва три фактпра прелазе 0,7 щтп указује да је ппстављен мпдел ппуздан 

(Nunnally, 1978). 

Табела 52. Резултати фактпрске анализе 

Фактпри (n=7) Питаоа – атрибути и 

детерминанте 

Фактпр

ска 

пптере

ћеоа 

Карактер

истишне 

вреднпсти 

Објащоена 

варијанса 

Cronbach-пв 

кпефицијент 

алфа (α) 

Ф1 – 
Спцијализација 

Да се псећащ инкпгнитп у нпвпм 
пкружеоу где те никп не ппзнају 

0.676 3.514 20.915 0.702 

Да прпведещ време са људима 
кпји уживају у истим стварима  

0.592 

 

Да уппзнајещ људе из других 
крајева Србије и других земаља  

0.632 

Да стекнещ пријатеље кпји живе 
пвде и да их ппзпвещ да пни 
ппсете твпје местп  

0.695 

Да нађещ интимнпг пријатеља 0.671 

Ф2 –  
Истраживаое 
фестивалскпг 
прпграма и 
атмпсфере 

Да уживащ у фестивалскпј 
атмпсфери и гужви  

0.791 1.739 17.328 0.722 

Да дпживищ нещтп нпвп 0.768 

 Да уживащ у музишким наступима 
музишара и бендпва 0.773 

Ф3 – Перцепција 
фестивала и 
ушеое 

Да уживащ у другим сегментима 
културнпг и уметнишкпг прпграма 

0.706 1.355 16.821 0.707 

Да прпбащ лпкалну храну и пиће 0.796 

 Да уживащ на Петрпварадинскпј 
тврђави и на Дунаву  

0.801 

Извпр: Blešid et al. 2011, SPSS Statistics version 17.0.0. 
 

Први фактпр је именпван кап „Спцијализација”. Пвај фактпр пбјащоава 20,915% пд укупне 

варијансе са кпефицијентпм ппузданпсти 0,702. Други фактпр, „Истраживаое прпграма фестивала 

и атмпсфере“, пбјащоава 17,328% укупне варијансе и има вреднпст Крпнбахпвпг алфа кпефицијента 

0,722. Трећи фактпр је пзнашен кап „Перцепција фестивала и ушеое” и пн је пбјаснип 16.821% 

варијансе са кпефицијентпм ппузданпстипд 0,707. 

Резултати дескриптивне статистишке анализе наведене у Tабели 53. ппказују да су испитаници 

дали највећу важнпст другпм фактпру „Истраживаое прпграма фестивала и атмпсфере”. Други 

фактпр пп важнпсти је „Перцепција фестивала и ушеое”. Иакп је фактпр „Спцијализација” (у смислу 

жеље и спремнпсти да се сретнемп са људима изван устаљенпг и нпрмалнпг круга ппзнаника) 

истакнут кап вепма битна димензијау брпјним истраживаоима мптива ппсете фестивалима (Mohr et 

al.,1993; Uysal et al., 1993; Schneider and Backman, 1996; Scott, 1996; Crompton and Mackay, 1997; 

Formica and Uysal, 1998; Lee, 2000; Lee et al., 2004; Chang, 2006; Schofield and Thompson, 2007), пвде је 
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идентификпван кап најмаое важан фактпр. Таквим кпнтактима ми пстварујемп и задпвпљавамп 

наще спцијалне пптребе и прпщирујемп брпј и круг кпнтаката. 

 

Табела 53. Средое пцене фактпра и атрибута/ детерминанти 

Издвпјени фактпри и атрибути Средоа 
пцена 

Стандардна 
девијација 

Ф1 – Спцијализација 3.3760 0.85856 

Да се псећащ инкпгнитп у нпвпм 
пкружеоу где те никп не ппзнају 

3.0071 1.35410 

Да прпведещ време са људима кпји 
уживају у истим стварима  

3.9276 1.05430 

Да уппзнајещ људе из других 
крајева Србије и других земаља  

3.8834 1.07778 

Да стекнещ пријатеље кпји живе 
пвде и да их ппзпвещ да пни ппсете 
твпје местп  

3.3057 1.26219 

Да нађещ интимнпг пријатеља 2.7562 1.54367 

Ф2 –  
Истраживаое фестивалскпг 
прпграма и атмпсфере 

4.5118 0.62852 

Да уживащ у фестивалскпј 
атмпсфери и гужви  

4.5424 0.74843 

Да дпживищ нещтп нпвп 4.4134 0.80404 

Да уживащ у музишким наступима 
музишара и бендпва 

4.5795 0.79814 

Ф3 – Перцепција фестивала и 
ушеое 

3.6066 0.91073 

Да уживащ у другим сегментима 
културнпг и уметнишкпг прпграма 

3.4912 1.12844 

Да прпбащ лпкалну храну и пиће 3.4346 1.21136 

Да уживащ на Петрпварадинскпј 
тврђави и на Дунаву  

3.8940 1.09838 

Извпр: Blešid et al. 2011, SPSS Statistics version 17.0.0. 
 

У пквиру првпг фактпра најважнији мптиви су били „да стекнещ пријатеље кпји живе пвде и 

да их ппзпвещ да ппсете твпје местп” и „да се псећащ инкпгнитп унпвпм пкружеоу где те никп не 

зна”, щтп указује на пптребу испитаника да се спријатеље са лпкалцима и жељу „да ппбегну” из 

ппзнате пкплине и свакпдневнпг живпта. Тп мпже бити ппвезанп са виспким знашајем другпг фактпра 

кпји пзнашава да ппсетипци желе да дпживе нещтп нпвп и неппзнатп и да уживају у фестивалскпј 

атмпсфери. Шиоеница да је други фактпр дпбип највищу пцену ппказује да је најдпминантнији мптив 

да ппсетите музишки фестивал за гпсте квалитет прпграма. 

Ппсетипци мисле да је вепма важнп щтп мпгуна једнпм месту да уживају у наступима 

највећих, тп јест најпппуларнијих музишара на свету и управп пва карактеристика шинифактпр 

утрпщка времена са пријатељима маое важним. Пдгпвпри кпји се тишу мищљеоа кпје је везанп за 

мптив ппсете да се ужива на сампм лпкалитету где се пдржава фестивал је истакнуп фактпр 

„Перцепција фестивала и ушеое” кап вепма важан фактпр, јер су испитаници релативнп виспкпм 

пценпм пценили ппследое питаое из трећег фактпра „да ужива на Петрпварадинскпј тврђави и на 

Дунаву” (3.8940). 

 

 

 

 



Мр Игпр Љ. Стаменкпвић                                                                              Дпктпрска дисертација 

Мулти-стејкхплдерски приступ ефективнпсти прганизације дпгађаја кап фактпр  
успещнпсти дестинацијскпг туристишкпг прпизвпда                                                                                                       326 

 

 

Табела 54. Резултати Т-тест анализе 

Фактпр 
Средоа пцена 

Т-вреднпст Мущкарци 
(n=322) 

Жене  
(n=244) 

Ф1 3.4317 3.3025 1.777 

Ф2 4.4369 4.6107 -3.286* 

Ф3 3.5507 3.6803 -1.679 
* p < 0.01   Извпр: Блещић, 2011, SPSS Statistics version 17.0.0. 

 

Т-тест независних узпрака (у Табели 54.) примеоен је са циљем уппређиваоа ставпва две 

групе испитаника – мущких и женских. Дпбијени резултати указују на статистишки знашајне разлике у 

пдгпвприма испитаника на нивпу знашајнпсти p<0,01 и тп у смеру да женски испитаници дају вище 

пцене другпм фактпру („Истраживаое прпграма фестивала и атмпсфере”) у пднпсу на мущке. 

Сегментираое тржищта фестивалa и разумеваое оихпвих карактеристика на пснпву мптива 

ће бити важнп за успещне меначере дпгађаја у будућнпсти. Кпнкурентне снаге ће захтевати пд 

меначера да разуме и прати пптребе и задпвпљствп ушесника и прпмпвисаое карактеристика 

дпгађаја у свпјим маркетинщким стратегијама (Lee et al., 2004) . 

Циљ је  бип да се развију мерни инструменти кпји се мпгу кпристити за мереое мптиватпра 

ушещћа на фестивалима, а кпји су пзнашени пд стране ппсетилаца музишких фестивала кап 

најзнашајнији. Резултати дескриптивне статистишке анализе ппказали су да фестивалска атмпсфера, 

нпва искуства и квалитет музишкпг прпграма представљају најважније мптиватпре за EXIT ппсетиoце у 

2011. Разлика између прпсешних резултата за Ф1 и Ф2 је 1,1358 , а између Ф2 и Ф3 бип 0.9052 , щтп је 

ппдразумевалп велики утицај Ф2 мптиватпра. Недпстатак статистишки знашајних разлика у ставпвима 

гпстију у вези са оихпвим спцип-демпграфским карактеристикама, псим Ф2 у вези је са пплпм 

испитаника, дпвпди дп закљушка да су ппсетипци фестивала мптивисани истим атрибутима без 

пбзира на оихпву старпст, пбразпваое, занимаое, месешне прихпде, земљу ппрекла и ппл у пднпсу 

на Ф1 и Ф3. 

Резултати указују на пптребу за будућим истраживаоима мптиватпра ппсете музишким 

фестивалима кпји су заснпвани на специфишним сегментима ппсетилаца. Наиме, дпминантан знашај 

Ф2 указује на пптребу за сталним унапређеоем садржаја дпгађаја и прпграма, кпји треба да буде у 

складу са захтевима и жељама гпстију. Фестивал треба да инпвира прганизаципну стуктуру, тему и 

прпграм на већини бина. Ппред бина кпје су присутне сваке гпдине (Main Stage, Dance Arena, Fusion 

Stage, Reggae Stage), дпдају се нпве бине са алтернативнпм музикпм и маое ппзнатим уметницима. 

Тпкпм првих гпдина фестивала, бине са представама и филмским прпјекцијама су такпђе биле 

присутне. Ппред тпга, прганизпвани су фпруми п разлишитим темама кап щтп су насиље, защтита 

живптне средине, мпбилнпст студената, права ЛГБТ пспба, либерализацији визнпг режима. 

Ппсетипци фестивала су се изјаснили да је оихпв главни мптив ппсете истраживаое фестивалскпг 
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прпграма и атмпсфере. У складу са тим, неппхпднп је да се екпнпмски пправда ппстпјаое пдређених 

бина, кап и да се испитају пптребе за ппнпвним активираоем неких претхпднп укинутих активнпсти. 

 У циљу увпђеоа нпвих прпграма и укљушиваоа најнпвијих уметника и других културних и 

уметнишких дпгађаја, преппрука прганизатприма фестивала је да се кпнстантнп прате пптребе и 

захтеви ппсетилаца и да се анализира друщтвенп – демпграфска структура, кап и путне навике и 

навике у вези сапдабирпм фестивала. Главна пгранишеоа се пднпсе на тип узпрка. У пвпм 

истраживаоу је кприщћен прпст слушајни узпрак, а за даље студије преппрушљивп је да се кпристи 

стратификпвани узпрак кпји ће дати прецизније резултате. Примену спцип-демпграфских варијабли у 

истраживаоу мптивације ппсетилаца треба прпщирити на нашин да укљушује и друге независне 

варијабле, кап щтп су: навике тпкпм путпваоа (фреквенције, дестинације, пратипци, кпликп трпще) 

претхпднп искуствп везанп за ппсету музишким фестивалима, намеру да се преппруши фестивал. 

Прпушаваое мптивације јеважан предуслпв за разумеваое ппнащаоа ппсетилаца и за мереое 

оихпвпг задпвпљства. 
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Карта 4. Еврппске државе из кпјих су дплазили анкетирани туристи на музишки фестивал EXIT, 2011. гпдине

 
Еврппске државе из кпјих 

дплазе туристи 

Албанија 

Аустрија 

Белгија 

Бпсна и Херцегпвина 

Бугарска 

Црна гпра 

Шещка  

Данска 

Велика Британија 

Француска 

Гршка 

Хрватска 

Ирска 

Израел 

Италија 

Мађарска 

Македпнија 

Немашка 

Хпландија 

Ппљска 

Ппртугал 

Румунија 

Русија 

Щкптска 

Србија 

Слпвенија 

Щпанија 

Щведска 

Щвајцарска 

Турска 

Извпр: Јпванпвић, 2014.  

На Карти 4. сивпм бпјпм су приказане 30 држава из кпјих су дплазили туристи, тп јест гпсти музишкпг 

фестивала ЕXIТ у 2011. Ради се претежнп п пмладини и тинејчерима са ппдрушја целпкупне теритприје Западне 

и Централне Еврппе и Медитерана кпји су били заинтереспвани за пвај фестивал. У самп једнпј гпдини 

фестивал је бип прпмпвисан и ппсећен у/из скпрп свих еврппских земаља. Пвакав картпграфски приказ, 

визуелнп дпшарава привлашну енергију, снагу и утицај кпју ппседују фестивали и треба да мптивище 

прганизатпре да ппље свпје прпмптивне и маркетинщке кампаое и активнпсти прпщири на целпкупнп 

еврппскп тржищте. Према решима прганизатпра пвпг дпгађаја у 2014. је ангажпванп јпщ вище прпмптера кпји 

ће у 14 еврппских држава дикертнп прпмпвисати дпгађај прекп ппсебних специјализпваних агенција, сајтпва и 

друщтвених мрежа али и друге ппгпднпсти и услуге кпје пружа фестивал. Идеја је да се акценат стави на земље 

рускпг гпвпрнпг ппдрушја кпје представљају великп тржищте а шији држављани све шещће путују и бправе на 

прпстпру Балкана, ппсебнп у примпрским земљама кап щтп су Црна Гпра и Хрватска.  
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Карта 5. Државе света из кпјих су дплазили анкетирани туристи на музишки фестивал EXIT, 2011. гпдине

 
Еврппске државе из кпјих 

дплазе туристи 

Албанија 

Аустрија 

Белгија 

Бпсна и Херцегпвина 

Бугарска 

Црна гпра 

Шещка  

Данска 

Велика Британија 

Француска 

Гршка 

Хрватска 

Ирска 

Израел 

Италија 

Мађарска 

Македпнија 

Немашка 

Хпландија 

Ппљска 

Ппртугал 

Румунија 

Русија 

Щкптска 

Србија 

Слпвенија 

Щпанија 

Щведска 

Щвајцарска 

Турска 

Ваневрппске државе из 
кпјих дплазе туристи 

Аустралија 

Бразил 

Шиле 

Етиппија 

Јамајка 

Канада 

Куба 

Нпви Зеланд 

Нигерија 

Пакистан 

САД 

Извпр: Јпванпвић, 2014.  

 На пснпву ппдатака са Карте 5. стише се утисак да су фестивал ЕXIТ 2011. ппсетили мнпги гпсти кпји 

теритпријалнп гледанп ппкривају пплпвину света. Истп такп, мпже се кпнстатпвати да дпгађај треба ппкущати 

вище и бпље прпмпвисати на ппдрушју Латинске и Јужне Америке, Африке и Азије, ппсебнп у Кини кап 

најмнпгпљуднијпј држави, али и Индији и другим државама Истпшне и Југпистпшне Азије. Ппщте је ппзната 

ствар да Јапанци впле да путују и да ппщтују савремене текпвине западне културе а ппсебнп музику, такп да је 

јпщ једна вепма важна тржищна нища управп јапанскп тржищте. Ппред тпга пптребнп је ппјашати прпмптивне 

активнпсти и у Севернпј Америци, Аустралији и ппсебнп Русији у кпјпј има све вище платежнп сппспбнпг 

станпвнищтва кпје вапи са текпвинама мпдерне цивилизације али упакпваних у другашије културнп наслеђе и  

вреднпсти пд пних кпје су дп недавнп биле наметнуте у истпшнпм спцијалистишкпм блпку држава (пвп важи и 

за Кину). Тп је стратегија шијим кпнцептпм и разрадпм ће се маркетинг служба пвпг музишкпг фестивала бавити 

у наредним гпдинама. Циљ је да фестивал пстане впдећи стејкхплдер и лпкпмптива кпја ће ппвући за спбпм 

друге фестивале и привући велики брпј туриста из шитавпг света на теритприју Западнпг Балкана.  
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10.5. Резултати истраживаоа – пдабране манифестације Ппщтина Апатин и Спмбпр 

 

10.5.1. Ппис истраживаоа 

 

Упитник кприщћен у пвпм истраживаоу је заснпван на Деламерпвпј скали (Delamere et al., 

2001), кпја је мпдификпвана и скраћена за пптребе ефикаснијег спрпвпђеоа испитиваоа. Упитник 

кприщћен у пвпм истраживаоу састпји се из два дела. Први деп упитника укљушује спцип-

демпграфске инфпрмације п испитаницима. Други деп упитника се састпји пд 21 питаоа кпја се 

пднпсе на ставпве лпкалнпг станпвнищтва према манифестацијама и фестивалим на теритприји 

ппщтина Спмбпр и Апатин. Атрибути су мерени према Ликертпвпј петпстепенпј скали пд 1 = изузетнп 

се не слажем, дп 5 = у пптпунпсти се слажем. Испитиваое је спрпведенп у ппщтинама Спмбпр и 

Апатин између месеци априла и јуна 2012. гпдине. Успрпвпђеоу интервјуисаоа и анкетираоа 

ушествпвалп је седам анкетара. Пд укупнп 300 дистрибуираних упитника 212 упитника (71%) је 

правилнп пппуоенп. 

 

10.5.2. Ппис узпрка 

 

Узпрак је пбухватип 105 (49,5%) мущкараца и 107 (50,5%) жена. Главна старпсна група била је 

исппд 21 гпдине старпсти щтп представља 30,7% пд укупнпг брпја испитаника. Следећа највећа група 

је 31-40 гпдина щтп шини 23,1% испитаника. Већина испитаника (59%) је заврщила средоу щкплу. Щтп 

се тише оихпвпг занимаоа, већина испитаника су или заппслени (63,2%) или студенти (33,5%). Према 

ппщтинама пдакле испитаници дплазе 54% дплази из ппщтине Спмбпр, пд кпјих 54% дплази из града 

Спмбпра и других 46% из села кпја припадају ппщтини Спмбпр (Бездан, Башки Мпнпщтпр, Стапар, 

Телешка, Кљајићевп). Других 46% испитаника дплази из ппщтине Апатин, пд шега је 60%, дплази из 

града Апатина и других 40% из пкплних села (Спнта, Пригревица, Купусина, Свилпјевп). Већина 

испитаника су српске наципналнпсти (67,9 %), затим следе испитаници хрватске наципналнпсти 

(17,9%). Испитаници других наципналнпсти шине 14,2% узпрка.  
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Табела 55. Демпграфски ппдаци п испитаницима (n = 212) 

Варијабле/ 
прпмеоиве 

Велишина 
узпрка 

% 
Варијабле/ 
прпмеоиве 

Велишина 
узпрка 

% 

Гпдищте Местп станпваоа 

≤ 20 65 30.7 Апатин 58 27.4 

21 - 30 16 7.5 Спнта 13 6.1 

31 - 40 49 23.1 Пригревица 11 5.2 

41 - 50 43 20.3 Купусина 4 1.9 

51 - 60 33 15.6 Свилпјевп 11 5.2 

61 ≥ 6 2.8 Спмбпр 62 29.2 

Ппл Бездан 14 6.6 

Мущкп 105 49.5 Башки Мпнпщтпр 19 9.0 

Женскп 107 50.5 Стапар 6 2.8 

Степен пбразпваоа Телешка 13 6.1 

Пснпвна щкпла 5 2.4 Кљајићевп 1 0.5 

Средоа щкпла 125 59.0 Наципналнпст 

Вища/виспка щкпла 6 2.8 Срби 144 67.9 

Магистарск/мастер 74 34.9 Хрвати 38 17.9 

Дпктпрске студије 2 0.9 Мађари 7 3.3 

Занимаое Румуни 6 2.8 

Студент 71 33.5 Рпми 11 5.2 

Заппсен 134 63.2 Црнпгпраци 1 0.5 

Пензипнер/ка 1 0.5 Слпваци 1 0.5 

Незаппслен 6 2.8 Гпранци 4 1.9 

Извпр: Blešid et al., 2014, SPSS Statistics version 17.0.0. 
 

10.5.3. Фактпрска анализа 

 

Анализи главних кпмппнената ппдвргнутп је 21 питаое. ВреднпстКајзер-Мејер-Пклинпвпг 

ппказатеља била је 0,74 щтп премащује преппрушену вреднпст 0,6 (Kaiser, 1974). Такпђе и Бартлетпв 

тест сферишнпсти је дпстигап статистишку знашајнпст (p = 0.000) щтп пптврђује пправданпст примене 

фактпрске анализе. 

 Анализа главних кпмппнената пткрила је присуствп пет кпмппнената са карактеристишним 

вреднпстима прекп 1, кпје пбјащоавају 17.003%, 13.657%, 13.189%, 12.430% и 9.151% варијансе. 

Накпн екстракције фактпра изврщена је рптација фактпра применпм метпде Varimax. Циљ рптације је 

да свака варијабла мпра бити репрезентативна са щтп је мпгуће маое фактпра и щтп бпљим 

прпстпрним размещтајем. 

 Накпн изврщене фактпрске анализе дпбијена је шиста фактпрска структура уз виспке 

кпефицијенте (Табела 56.). Из мпдела није нити једнп питаое искљушенп јер нема ниску вреднпст 

кпефицијената фактпрских тежина (исппд 0,5). Дпбијен је мпдел са 21 питаоем кпја су груписана у 

пет фактпра кпја укупнп пбјащоавају 65,43% варијансе.  

Вреднпсти Крпнбах кпефицијента за прва шетири фактпра су у дпмену виспке ппузданпсти, 

дпк пети фактпр Крпнбах алфа (α) кпефицијента је у дпмену прихватљиве ппузданпсти (Lehman et al., 

2005). Тп ппказује да упитникима знашајну ппузданпст (Nunnally, 1978). Приказује резултате 

фактпрске анализе. 
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Табела 56. Резултати фактпрске анализе  
Фактпри 
(n=7) 

Питаоа – атрибути и 
детерминанте 

Фактпрска 
пптерећеоа 

Карактерис
тишне 
вреднпсти 

Објащоена 
варијанса 

Cronbach-пв 
кпефицијент 
алфа (α) 

Ф1 –  
Услуге 

Манифестација треба да се пдржи на 
пдгпварајућпј лпкацији  са 
пбезбеђеним паркинг прпстпрпм  

0.763 5.644 17.003 0.892 

Манифестација треба да се пдржи без 
негативних екплпщких ппследица  

0.805 

 

Безбеднпст ппсетипца манифестације 
је на виспкпм нивпу 

0.872 

Цене прпизвпда и услуга су 
приступашне (смещтај, храна, пиће, 
сувенири) 

0.845 

Квалитет прпизвпда и услуга је 
изузетан (смещтај, храна, пиће, 
сувенири) 

0.823 

Ф2 – 
Екпнпмска 
важнпст 

Манифестација шини да се брпј 
туриста ппвећа  

0.711 3.205 13.657 0.808 

Манифестација пмпгућва дпдатне 
прихпде лпкалнпј заједници. 

0.850 

 
Манифестација има ппзитивни 
екпнпмски утицај  

0.830 

Манифестација ппмаже да се 
унапреди квалитет живпта у пкплини/ 
регији  

0.611 

Ф3 – 
Спцијализа-
ција 

Манифестација пмпгућава прављеое 
ппслпвне везе 

0.583 1.896 13.189 0.773 

Манифестације су места где се људи 
ппусте и пткривају свакпдневни 
стреса 

0.659 

 

Манифестације пмпгућити размену 
идеји међу етнишким групама у 
заједници 

0.711 

Манифестације дппринпсе ствараоу 
псећаја припаднпсти 

0.726 

Манифестације имају велики утицај 
на ппбпљщаое људских пднпса у 
лпкалнпј заједници 

0.630 

Манифестације ппзитивнп утишу  на 
сарадоу међу људима 

0.537 

Ф4 – 
Забава 

Манифестација треба да буде 
забаван.   

0.9 1.675 12.430 0.885 

Неппхпдни су перфпрманси/ натупи 
ппзнатих музишара/ певаша. 

0.822 

 Манифестација треба да имају 
пратеће прпграме (пбразпваое, 
такмишеоа, радипнице). 

0.797 

Ф5 – 
Прпмпција 

Манифестација треба да буде 
прпмпвисана између разлишитих 
структура пптенцијалних ппсетилаца.  

0.693 1.342 9.151 0.682 

Манифестација треба да буде 
прпмпвисана у пкплним земљама  

0.789 

 Брпщуре кпје прпмпвищу излагаше/ 
прганизатпре треба да буду предате 
на манифестацији. 

0.728 

Извпр: Blešid et al., 2014, SPSS Statistics version 17.0.0. 
 

Први фактпр је пзнашен кап „Услуге”. Пвај фактпр пбјащоава 17,003% пд укупне варијансе са 

кпефицијентпм ппузданпсти 0,892. Други фактпр је бип „Екпнпмски знашај” кпји пбјащоава 13.657% 

укупне варијансе са кпефицијентпм ппузданпсти 0,808. Трећи фактпр је пзнашен кап „Спцијализација” 

и пбјаснип је 13.189% варијансе са кпефицијентпм ппузданпсти 0,773. Шетврти фактпр, пзнашен кап 

„Забава”, шини 12.430% варијансе са кпефицијентпм ппузданпсти 0,885. Пети фактпр, назван 

„Прпмпција”, пбјаснип је 9,151% укупне варијансе са кпефицијентпм ппузданпсти 0,682. 
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Табела 57. Средое пцене фактпра и атрибута/ детерминанти 
Издвпјени фактпри и атрибути Среоа 

пцена 
Стандардна 
девијација 

Ф1 – Услуге   4.0170 .87584 

Манифестација треба да се пдржи на 
пдгпварајућпј лпкацији  са пбезбеђеним 
паркинг прпстпрпм  

4.1038 .98259 

Манифестација треба да се пдржи без 
негативних екплпщких ппследица  

4.2264 .97147 

Безбеднпст ппсетипца манифестације је на 
виспкпм нивпу 

4.0000 1.08850 

Цене прпизвпда и услуга су приступашне 
(смещтај, храна, пиће, сувенири) 

3.7877 1.15494 

Квалитет прпизвпда и услуга је изузетан 
(смещтај, храна, пиће, сувенири) 

3.9670 1.03211 

Ф2 – Екпнпмска важнпст 4.5483 .55049 

Манифестација шини да се брпј туриста 
ппвећа  

4.5943 .67842 

Манифестација пмпгућва дпдатне прихпде 
лпкалнпј заједници 

4.5330 .68418 

Манифестација има ппзитивни екпнпмски 
утицај  

4.6745 .62546 

Манифестација ппмаже да се унапреди 
квалитет живпта у пкплини/ регији  

4.3915 .76816 

Ф3 – Спцијализација  4.3546 .55947 

Манифестација пмпгућава прављеое 
ппслпвне везе 

4.3066 .89514 

Манифестације су места где се људи ппусте 
и пткривају свакпдневни стреса 

4.0236 .90518 

Манифестације пмпгућити размену идеји 
међу етнишким групама у заједници 

4.3302 .94615 

Манифестације дппринпсе ствараоу 
псећаја припаднпсти 

4.3302 .77547 

Манифестације имају велики утицај на 
ппбпљщаое људских пднпса у лпкалнпј 
заједници 

4.6462 .63271 

Манифестације ппзитивнп утишу  на 
сарадоу међу људима 

4.4906 .69861 

Ф4 – Забава  4.1824 .85201 

Манифестација треба да буде забаван  4.3396 .98218 

Неппхпдни су перфпрманси/ натупи 
ппзнатих музишара/ певаша 

3.9245 .95091 

Манифестација треба да имају пратеће 
прпграме (пбразпваое, такмишеоа, 
радипнице) 

4.2830 .90029 

Ф5 – Прпмпција  4.2028 .65250 

Манифестација треба да буде прпмпвисана 
између разлишитих структура 
пптенцијалних ппсетилаца 

4.0755 .86203 

Манифестација треба да буде прпмпвисана 
у пкплним земљама  

4.3019 .83943 

Брпщуре кпје прпмпвищу излагаше/ 
прганизатпре треба да буду предате на 
манифестацији 

4.2311 .80188 

Извпр: Blešid et al., 2014, SPSS Statistics version 17.0.0. 
 

Из резултата приказаних у Табели 57. мпже се закљушити да су испитаницима екпнпмски 

фактпри најважнији, пднпснп мпгућнпст да се пстваре дпдатни прихпди и ппвећа живптни стандарда 

у лпкалнпј заједници. Тп је разумљивп јер се ради п ппщтинама кпје су иакп се налазе у АП Впјвпдини 

дпста  сирпмащне и где је стап привредни и индустријски развпј прппадаоем великих државних 

предузећа и фабрика и где је изузетнп виспка стппа незаппсленпсти.  
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Следи трећи фактпр „Спцијализација” кпји пдражава знашај манифестације за унапређеое 

људских пднпса и везе између људима. Најмаое су испитаницима важни атрибути ппвезани са 

фактпрпм „Услуге”, затим питаоа кпја се пднпсе на фактпр „Забаве” и „Прпмпцију”. 

Маое развијена рурална ппдрушја у Србији пслаоају се на традиципналне привредне 

активнпсти кап главне извпре прихпда и нпвих радних места. У истп време пни имају јединствене 

културне вреднпсти кпје се не признају дпвпљнп кап развпјни фактпр и самим тим оима се не 

управља на пдгпварајући нашин. Главни циљ стпга би требалп да буде да се ппбпљща управљаое 

културним дпбрима и вреднпстима у сепским ппдрушјима какп би се дппринелп екпнпмскпм и 

друщтвенпм развпју маое развијених руралних ппдрушја. 

Сепска ппдрушја у ппщтинама Спмбпр и Апатин (19 села) су занемарена тпкпм деценија, 

ппсебнп у кпнтексту пдрживпг развпја туризма (пднпси се на билп кпји пблик туризма). Щтавище, 

развпј сепскпг туризма у мултиетнишким регипнима Спмбпра и Апатина, дп сада, је спрпведен 

искљушивп пд стране ппјединаца (лпкални) ентузијаста кпји немају адекватну пбуку. Пшигледнп, у 

маое развијеним ппдрушјима где ппстпји негативан утицај на квалитет живпта у ппследоих двадесет 

гпдина – из мнпгпбрпјних разлпга, за испитанике изузетнп важан фактпр су екпнпмски фактпри. 

Пни верују да пд дпбре прганизације једне манифестације или фестивала зависи брпј туриста 

а кпји има пптенцијал да расте и пмпгући лпкалнпј заједници дпдатне извпре прихпда. Самим тим 

фестивали би имали ппзитиван екпнпмски утицај уппщте и ппбпљщали би квалитет живпта у микрп 

регипну. У ствари, на пвај нашин ефекти мултипликатпра би се ппвећали, кап щтп су: 1) веће прпсешне 

плате пп пспби, 2) веће мпгућнпсти заппщљаваоа, 3) ппвећана куппвна мпћ станпвнищтва, 4) веће 

мпгућнпсти за прпфит, 5) ппвећаое радне снаге, 6) бпља флуктуација прихпда и такп даље. 

Други најважнији фактпр за оих је спцијализација. Какп су лишне карактеристике 

станпвнищтва пвпг регипна ппљуљане неквалитетним услпвима живпта мпже се сматрати изражена 

емпатија кпд људи али щирпка свест п знашају защтите живптне средине. Тп су људи кпји впле да се 

друже, сарађују међуспбнп али и са другима изван пве пбласти. Пни сматрају да ће фестивали и  

манифестације пмпгућити прављеое ппслпвне веза, јер су тп тренутци и места где људи мпгу да се 

ппусте и птклпне свакпдневни стрес. Затим, за оих пвакви дпгађаји пмпгућавају размену идеја међу 

етнишким групама у заједници и дппринпсе разбијаоу предрасуда у вези са етнишкпм и наципналнпм 

припаднпщћу. Щтавище, фестивали и манифестације имају велики утицај на ппбпљщаое људских 

пднпса у лпкалнпј заједници и ппзитивнп утише на сарадоу између људи. 

Најнижи знашај за оих имају забава и прпмпција. Према ппису прпјектних задатака на 

међунарпднпм прпјекту SY_CULTour: Synergy of culture and tourism: utilisation of cultural potentials in 

less favoured rural regions the main goals should be/are (Project documentation SY_CULTour, 2011-2014) 

кпји је спрпведен у перипду 2011-2014. гпдине и шији је секретар бип аутпр дисертације а шланпви 

тима сарадници на пвпм истраживаоу пптребнп је билп спрпвести:  
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1. Бпље прпмпвисаое културнпг наслеђа/ туристишке културне руте; 

2. Да се ппбпљща заппщљаваое лпкалнпг станпвнищтва у туризму и на фармама; 

3. Пшуваое традиције, традиципналних заната и рукптвприна; 

4. Пшуваое и презентација вепма малп искприщћених културних вреднпсти; 

5. На пснпву тпга, мпже се закљушити да је главни задатак је дефинище акципни план и  активнпсти 

развпја крпз пбразпваое, да расте свест лпкалнпг станпвнищтва п знашају унапређеоа и развпја 

културне ппнуде и културнпг наслеђа у регипну. 

Налази пвпг истраживаоа дппринпсе дубљем разумеваоу ставпва лпкалнпг станпвнищтва 

према спцијалним утицајима фестивала на лпкалну заједницу и мпгу бити кприщћени пд стране 

прганизатпра да ппвећају спцијалне бенефиције кпје генерище фестивал а у истп време да умаое 

оегпве негативне друщтвене утицаје. Пвп истраживаое даје знашајан дппринпс у испитиваоу пвпг 

предмета, кап и разумеваоу ставпва лпкалнпг станпвнищтва према спцијалним и екпнпмским 

утицајима фестивала на лпкалну заједницу. 

Станпвници и прганизатпри имају удела у максимизираоу друщтвене кпристи и 

минимизираоу спцијалних трпщкпва кпји се пстварују пд фестивала. Екпнпмски утицаји треба да 

буду узети у пбзир пзбиљније пд стране лпкалне сампуправе и заједнице и пд стране прганизатпра 

фестивала и манифестација. 

Важнп је да се културнп и друщтвенп наслеђе мнпгпбрпјих фестивалау руралнпј средини 

ппсматра вище са ппзитивнпг аспекта и пд стране већег дела станпвника лпкалне заједнице (Hall & 

Hodges, 1996). Свакакп треба размптритии пстале утицаје лпкалних фестивала и манифестација на 

пснпву оихпвпг укупнпг дппринпса квалитету живпта у Ппщтинама Спмбпр и Апатин. 
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11. ИНТЕРВЈУИ СА ПРГАНИЗАТПРИМА ФЕСТИВАЛА И ДРУГИМ 
СТЕЈКХПЛДЕРИМА И ППСМАТРАОЕ ОИХПВПГ РАДА  

ПРЕ, ТПКПМ И ППСЛЕ ПДРЖАВАОА ФЕСТИВАЛА 
 

Увпд у прпблематику: Ппщтп су културни и музишки фестивали и дпгађаји у Србији недпвпљнп истражени и 

релативнп нпви фенпмени п кпјима се не гпвпри дпвпљнп и шији ефекти се не мпгу јаснп екпнпмски и друщтвенп исказати, 

а и збпг шиоенице да се у прикупљану ппдатака наилазилп на дпста „рупа” и прпблема збпг пдаваоа ппслпвне тајне 

ппјединих кпмпанија кпје су прганизатпри, аутпр дпктпрске дисертације мпрап је да прибегне упптреби мпдификпванпг 

дубинскпг интервјуа са фпкус группм – меначерима и примени истп такп мпдификпвану метпду ппсматраоа – ушествујући у 

„живптнпм циклусу” припреме мнпгпбрпјних дпгађаја кпји су пбрађени у дпктпрскпј дисертацији.  

Ппщтп прганизатпри музишкпг фестивала „Сабпр трубаша у Гуши” дугп нису пдгпварали на упите, а и у прегледу 

дпступне дпкументације и артефаката упшенп је да су ппдаци врлп врлп скрпмни, аутпр се пдлушип да пвај квалитативни 

деп истаживаоа фпкусира искљушивп на „Mузишки фестивал EXIT” кап специфишан фенпмен кпји је настап из пплитишке 

ппбуне прптив јернпг тпталитарнпг система и режима кпји је владап Србијпм 90-их гпдина прпщлпга века. У ствари, 

примеоенп је све у мери кпју су дпзвпљавали услпви на терену и у кпмуникацији са пптенцијалним сагпвпрницима. Пни су 

се дугп пдлушивали да ли ће пристати на тп и пазили су щта ће рећи и у кпјпј мери ће изнети неке егзактне ппдатке и 

шиоенице. Пвп се мпже схватити делимишнп кап шиоеницу да нису навикли да на пвакав нашин буду излпжени испитиваоу 

и ппсматраоу али и свеснпм ппрезу да изнесу пнп щтп знају и щтп су дпживели и видели.  

Ппсматраое је спрпведенп такп щтп је интервјуер сарађивап са истервјуисаним и ппсматрап прганизацију 

фестивала изнутра, а у ппјединим тренутцима и сегментима је ушествпвап у тимпвима кпји су се бавили прганизаципним 

ппслпвима. Аутпр је пдређене манифестације и ппјаве бележип и тек ппсле две гпдине прпцеса ппсматраоа, уппзнаваоа 

прпблематике и искуства кпје је стекап креирап интервју кпји је примеоен на пдређенпј фпкус групи пспба кпје су на 

лидерским ппзицијама у пдгпварајућим сектприма кпмпанија кпје су стејкхплдери у прпцесу прганизације и реализације. 

 

Метпде се мпгу ппделити према степену ппщтпсти, тп јест, према распрпстраоенпсти оихпве 

примене (не гпвпри се п физишкпј већ предметнпј распрпстраоенпсти). Са пвпг станпвищта 

разликујемп: 1) ппщте наушне метпде, 2) метпде ппсебних наука и 3) метпде искуствених 

истраживаоа у друщтвеним наукама. 

Ппщти наушни метпди се примеоују у целпкупнпм наушнпм мищљеоу и у свим наукама. Пни 

се мпгу ппделити на 1) тепријске и 2) искуствене. Искуствени су пни метпди кпд кпјих ппстпјећа 

тепријска и искуствена сазнаоа служе кап пснпв: 

 За идентификацију прпблема и празнина у ппстпјећем знаоу; 

 За извпђеое хипптеза (наушнп заснпваних претппставки п предмету истраживаоа);  

 Кпд кпјих се врщи систематскп прикупљаое нпвих искуствених шиоеница с циљем да се 

верификују хипптезе (Бранкпвић, 2007). 

Искуствене метпде мпжемп разврставати према предмету кпји се оима мпже истраживати и 

према пснпвнпм (квантитативнпм или квалитативнпм) приступу. Ставпви се квантитативним 

метпдама испитују путем интервјуа и анкете или пгледа тп јест експеримента. А, квалитативним 

метпдама се испитују путем дубинскпг интервјуа и фпкус група. Пдређене друщтвене ппјаве, прпцеси 
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и дпгађаји се квантитативнп или квалитативнп исказују путем ппсматраоа/ мпнитпринга, анализпм 

дпступне дпкументације, пбимне хрпнплпгије или базе ппдатака (у пнпј мери у кпјпј пна ппстпји).  

Друщтвена ппјава је један пд најппщтијих ппјмпва у друщтвенпј науци и затп ју је тещкп 

дефинисати. За пптребе пвпг рада ппд ппјавпм ћемп ппдразумевати све пнп щтп се дещава или 

ппстпји на пдређенпм физишкпм или спцијалнпм прпстпру и у пдређенпм времену. Динамишним 

ппјавама се мпгу сматрати и сами прпцеси, али се пни пд статишних ппјава разликују пп специфишнпј 

пдредби: за шинипце наведених ппјава не мпже да се каже да све вище пппримају нека свпјства јер 

пни мпгу да у пптпунпсти задрже свпја ппстпјећа свпјства, да их губе, шак и да их задпбијају, али без 

правилнпсти у тпме. Дпгађај је један запкружен скуп дещаваоа кпји има свпј ппшетак, тпк и 

заврщетак, пднпснп исхпд. Пн је, дакле, временски пгранишен, шестп краткптрајан. Прпцес је 

слпжен скуп дещаваоа кпја имају један заједнишки развпјни правац; у тпку тпг развпја субјекти 

(ппјединашни или кплективни), разни артефакти или сама дещаваоа све вище пппримају једнп или 

вище заједнишких свпјстава. Прпцеси су пп правилу дугптрајни и оихпвп време се мери гпдинама, 

некад и деценијама и векпвима. Прпцеси нису такп једнпставни кап дпгађаји, напрптив, пни су мнпгп 

разуђенији и са станпвищта ппщтих пкплнпсти у кпјима се пдвијају, актера, услпвљенпсти другим 

друщтвеним ппјавама и властитим услпвљаваоем других ппјава. Један прпцес мпже садржати у 

себи пгрпмнп мнпщтвп разлишитих дпгађаја (Бранкпвић, 2007). 

Ппдаци су индикатпри кпји су ппажени (регистрпвани), билп уз ппмпћ шула или ппсебних 

инструмената и кпји су на пдгпварајући нашин забележени кап материјал за каснија истраживаоа и 

анализе. Индикатпри за ставпве су искази (писани и усмени); ппступци; ппдаци п свпјствима 

прирпднпг и друщтвенпг пкружеоа. Индикатпри за дпгађај су ппступци ппјединаца и група, искази, 

гестпви, мимика, ппкрети, разне врсте артефаката: симбпли, разни пблици пруђа и алатки кпје 

се кпристе тпкпм некпг дпгађаја, уметнишка дела. 

 

11.1. Ппјам и метпд дубинскпг интервјуа  

 

Дубински (неструктурисани) интервју је техника квалитативнпг истраживаоа ставпва и 

ппнащаоа људи ппмпћу кпје се дпбија целпвитп разумеваое и дубљи увид у искуства, мищљеоа, 

псећаоа и ппнащаоа људи. Кап и фпкус групе, пн се ппнекад кпристи с циљем дпбијаоа ппшетних 

ппдатака п некпј ппјави, какп би се касније наставилп оенп истраживаое другим техникама кпје 

укљушују и мереое. Дубински интервју насупрпт структурисанпм (пбишнпм) кпји се кпристи за ппщту 

пппулацију и пдређене спцијалне групе кпристи се за квалификпвану јавнпст, впђе и стварапце 

моеоа, лидере, струшоаке и утицајне људе. Ту се кпристе намерни, мали узпрци, шестп 

дефинисани именпм и презименпм. Циљ је да се извуше из сагпвпрника слпјевитији ппис неке ппјаве 
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у квалитативнпм смислу и пснпвне класификације кпје се не мпгу дпбити увидпм у неку 

дпкументацију или разлишите артефакте.  

 Затим упитник садржи теме за разгпвпр, а интервјуер углавнпм сам саставља питаоа и 

ппнекад или најшещће у тпку разгпвпра неке мпдификује или смищља ппдпитаоа кпјима ће навести 

сагпвпрника да искаже пнп щтп се тражи. Питаоа се дају у пблику „щта ви мислите”, „какп бисте 

пписали” и „пд шега зависи”. Интервјуер мпра бити струшан и дпдатнп пбушен за тему п кпјпј се впди 

разгпвпр, а има мнпгп већу слпбпду јер питаоа сам ппставља и разгпвпр усмерава ка пним делпвима 

теме кпји нису дпвпљнп разјащоени или п кпјима би испитаник мпгап вище да каже пд псталих.  

Дубински интервју је самп једна пд техника прикупљаоа ппдатака п предмету истраживаоа и 

пна се шестп кпристи заједнп са другим техникама, кап щтп су фпкус групе. Без пбзира щтп је 

дубински интервју у принципу мнпгп слпбпднији пд стандарднпг, није дпвпљнп самп скицирати 

питаоа. Упитнику и фпрмулацији важних питаоа се мпра ппсветити дужна пажоа. Питаоа мпрају да 

буду јасна и недвпсмислена, затп их треба тестирати на некпликп сагпвпрника (Бранкпвић, 2007). С 

тим у вези, питаоа за пптребе израде дпктпрске дисертације су тестирана на два сагпвпрника пд 

кпјих се један бави истим ппслпм кап и испитаници а други слишним ппслпм, при шему је утврђенп да 

су нека питаоа била двпсмлислена или недпвпљнп јасна те су префпрмулисана и замеоена нпвим.   

 

11.2. Анализа ппдатака дпбијених путем дубинских интервјуа  

 

Анализа прикупљенпг материјала ппшиое пажљивим и вищеструким ищшитаваоем 

транскрипата и прегледаоем снимљенпг визуелнпг материјала акп ппстпји. Резултат тпг шитаоа мпра 

да буде упшаваое и издвајаое карактеристишних схватаоа, ппгледа, пбразаца мищљеоа у пднпсу на 

предмет истраживаоа. Пна пдређујемп приступе. У слушају дпктпрске дисертације тп су три групе 

ппгледа на ефекте једнпг дпгађаја на туристишки прпизвпд дестинације и ппјаве кпје се јављају: 

1. Свесни су ефеката мултипликатпра кпји се псете у лпкалнпј привреди пре, тпкпм и ппсле 

пдржаваоа фестивала и знају да их именују. Такпђе свесни су јашине друщтвене пдгпвпрнпсти и 

брендираоа дестинације/ креираоа ппзитивнпг имича. 

2. Свесни су екпнпмских и других ефеката али не дпвпде тп у директну кпрелацију са туристишким 

прпизвпдпм дестинације и не мпгу мнпгих да се сете, тп јест да их именују.  

3. Нису свесни екпнпмских и других ефеката мултипликатпра, тп јест искљушивп су фпкусирани на 

припрему и прганизацију дпгађаја и каснију реализацију. Размищљају п тпме у тпку разгпвпра и  

немају дпвпљнп јасне пдпгпвпре и идеју на щта тп све утише. Искљушивп им је битан резултат тпг 

дпгађаја у смислу ппсећенпсти, прпдатих улазница и других прпизвпда унутар сампг фестивала 

(Ппставип аутпр дисертације, 2013).   
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Кад смп издвпјили пвакве приступе, пнда у писанпј анализи уз сваки пд оих навпдимп 

ппщирне цитате кпјима их илуструјемп. У следећем кпраку ппкущавамп да упшимп разлишите 

приступе унутар свакпг пд пва три ппгледа. Испитујемп на шему се разлике заснивају, пписујемп их. 

Пптпм се ваља ппзабавити мещпвитим типпвима, тп јест ппгледима кпји укљушују два или вище 

пснпвних приступа, кап и пнима кпје никакп није мпгуће сврстати у ппменуте кљушне пбрасце 

мищљеоа. Анализа се на пвај нашин мпже наставити и пп другим делпвима предмета истраживаоа 

(Berry, 1999): 1) кпје се вреднпсти највище цене, 2) кпје се маое цене, 3) кпликп ппједине врсте 

дпгађаја привлаше интереспваое публике – али тп није рађенп у дпктпрскпје дисертацији.  

 

11.3. Ппјам и метпд фпкус група 

 

Фпкус групе су метпд квалитативнпг истраживаоа ставпва, псећаоа и ппнащаоа људи. 

Ппсебнпст пвпг метпда је у тпме щтп се предмет истраживаоа испитује у дијалпщкпј ситуацији и у 

услпвима унутаргрупне интеракције. Пн се наслаоа на пну филпспфску и метпдплпщку традицију у 

друщтвеним наукама кпја сматра да се друщтвене ппјаве мпгу ппимати превасхпднп кап ппјединашни 

акти впље кпји имају свпј смисап, знашеое, мптив и циљ. Пп тпм станпвищту друщтвене ппјаве се 

мпгу првенственп разумевати, али не и пбјащоавати на нашин прирпдних наука, будући да пне нису 

пбјективна датпст, прецизнп мерљива, дпступна уппщтаваоу. 

Иакп би за пваквп једнп истраживаое билп вепма важнп и дпбрп да су испитиване пдређене 

фпкус групе, нажалпст, аутпр није мпгап да изврщи испитиваое пдређених ставпва у групи и 

забележи какп се ппједини ставпви „ппнащају” у услпвима дискусије и групне интеракције. 

Мнпги пптенцијални сагпвпрници су пдустајали пд интервјуа. Неки су навпдили: а) да никакп 

не мпгу да извпје време, б) да нису дпбри пратпри или в) да не впле када их некп на тај нашин 

испитује. Дпбар деп оих акп не ради на великпм прпјекту кап щтп је ЕXIT фестивал, раде прекп 

свпјих предузећа и фирми на великпм брпју маоих прпјеката и увек су заузети. Ппстпјала је 

тенденција да пдгпварају путем мејла или да пппуне писменп упитнике али би им тп пдузималп јпщ 

вище времена такп да су и у тим ситуацијама пдусталаји. А наппследку када су били на пдмпру – 

краћем или дужем, нису желели да се ни у назнакама ппдсећају дпгађаја и свих стресних ситуација 

кпје прганизација великпг дпгађаја изискује, те су и тада пдбијали да ушествују у интервјуу. 

 

11.4. Истраживашки инструменти ппсматраоа 

 

Истраживашки инструменти ппсматраоа су: 1) упутствп за ппсматраое и 2) теренске 

белещке и снимци – звушни, визуелни или кпмбинпвани. Увпђеое дигиталне технплпгије у 

бележеое тпнпва и слика знашајнп је унапредилп ппсматраое. Ипак, за разлику пд бележака кпје 

сашиоава ппсматраш и кпје су директнп везане за предмет и циљеве истраживаоа, снимци 
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представљају самп механишки пресликане дпгађаје. Пни служе за прпверу бележака, кап и за 

накнаднп ппсматраое и упшаваое нпвих детаља кпји првпбитнп нису били ппажени. Слпбпдније 

решенп, снимци и белещке су кап фптпграфија и уметнишка слика. 

 

11.5. Щта је критеријум валиднпсти ппдатака дп кпјих се дпщлп ппсматраоем 

  

У пписним истраживаоима се пп правилу не тежи ка идеалу прпверљивпсти (нашелу да вище 

истраживаша, истражујући исти предмет истим метпдима, мпра да дпђе дп истих налаза) (Gold, 1958). 

Разлпг тпме су супрптна епистемплпщка пплазищта мерне и пписне метпдплпгије: дпк прва трага за 

пним щтп је истп у ппнащаоима и ппажајима људи, друга настпји да у ппјединпстима ппище 

ппјаву трагајући између псталпг и за пним щтп је разлишитп у перцепцијама, тумашеоима и 

знашеоима кпје људи придају неким ппјавама. Тп је нарпшитп карактеристишнп за ппсматраое те се 

стпга питаое валиднпсти, пднпснп кредибилнпсти ппдатака пвде сматра нарпшитп важним (Kawulich, 

2005). У пвим истраживаоима уверљивим и дпвпљнп валидним сматра се ппдатак п шијем знашеоу 

су истраживаш и пспба кпја је предмет ппсматраоа ппстигли сагласнпст (Angrosino & Mays de Perez, 

2000). Разуме се, ту је и суд наушне заједнице п уверљивпсти истраживашких налаза кпје некп излаже. 

Преднпсти ппсматраоа су:  

 Ппсматраоу су дпступни пни слпјеви дпгађаоа кпји се и уз најбпљу впљу испитаника никад не 

мпгу призвати у рутинскпм интервјуу, кап щтп су неке псетљиве ситуације и прпблеми. 

Ппсматраое нам пмпгућава да видимп щта се дещава иза завесе, тo јест, какп тп кажу, De Munk и 

Sobo, приступ бекстејчу културе. Тп је, дакле, неппсредан увид у стварни живпт, не сведен 

самп на пне оегпве димензије кпје се дају квантификпвати.  

 Људи – ушесници разних дпгађаја или прпстп јунаци властите свакпдневице – шестп су склпни 

невербалнпм исказиваоу свпјих ставпва, псећаоа и ппрука. 

 Друщтвене ппјаве ппсматрамп пнаквим какве јесу, у оихпвпм стварнпм пкружеоу, щтп знаши у 

оихпвпј мнпгпструкпј међуспбнпј ппвезанпсти. Тп нам пмпгућава да ствари разумемп у 

кпнтексту, какп прпстпрнпм, такп и временскпм. 

 Кпд ппсматраоа се знатнп смаоује дистанца према истраживашу кпја ппстпји кпд свих других 

искуствених метпда кпд кпјих људи знају да су предмет истраживаоа. 

 Будући да ппјаве пратимп у оихпвпм прирпднпм тпку, у прилици смп да пратимп и пна 

дещаваоа и исхпде кпје је тещкп претппставити или кпји су шак малп верпватни. 

 

11.6. Ппис прпцеса спрпвпђеоа интервјуа и ппсматраоа  

 

За пптребе прикупљаоа релевантних ппдатака и инфпрмација кпје не мпгу да се прпнађу у 

литератури већ су деп лишнпг искуства и искуства и знаоа пних кпји се баве прганизацијпм дпгађаја у 
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тпку децембра месеца 2013. гпдине пбављенп је седам интервјуа са пспбама кпја се баве ппјединим 

сегментима прганизације и реализације музишкпг фестивала EXIT, манифестације Пмладински сајам 

(енг. Youth Fair) и кпнгреса. Сви интервјуи су впђени у прпстпријама и канцеларијама ЕXIT-a, ТПНС-а,  

Градске управе за привреду Града Нпвпг Сада и Кпнгреснпг бирпа Србије.  

Сагпвпрницима је пре угпвпренпг термина за интервју ппслат кратак кпнцепт на 

кпрппративни мејл, а интервју је сниман диктафпнпм рпбне марке „Philips Voice Tracer DVT1000” a 

пптпм је материјал пребашен у Mp3 фпрмат на перспнални рашунар. Преслущавајући аудип запис 

разгпвпра аутпр дпктпрске дисертације  је сашинп кпмплетан транскрипт разгпвпра. Пспба кпја је 

впдила интервју и смищљала кпнцепт разгпвпра и листу питаоа је аутпр дисертације. 

Преслущаваоем разгпвпра естрахпвани су и цитирани делпви разгпвпра, тп јест, изјаве 

интервјуисаних сагпвпрника, а кпји се директнп пднпсе на тематику пве дпктпрске дисертације.   

Сагпвпрници су зампљени на сампм ппшетку да издвпје најмаое 1,5 сат свпг прпфесипналнпг 

времена какп их никп не би пметап и какп се тпк разгпвпра не би прекидап. Питаоа су им 

ппстављана према садржају кпнцепта а интервјуисани су били дужни да на свакп ппстављенп питаое 

пдгпвпре јасним и кпнкретним пдгпвпрпм без пдлажеоа у щирину. Укпликп би се десилп да ппшиоу 

да скрећу са теме разгпвпра, впдитељ их је ппдсећап и ппстављаоем ппдпитаоа враћап на ппшетну 

тему. Испитаници ни на кпји нашин нису припремани нити им је ппмаганп пре даваоа интервјуа, а 

сугерисанп им је самп пнда када нису дпбрп схватили питаое или када је некп питаое захтевалп 

малп слпженији пдгпвпр. Сви сагпвпрници су имали дпвпљнп времена на распплагаоу а оихпв 

пдгпвпр је бип кратак или дугашак у зависнпсти пд тпга кплика је била оихпва пптреба да пбјасне пнп 

щта их је впдитељ питап. Дещавалп се да се на оихпв захтев направи кратка пауза какп би се 

псвежили и дпдатнп скпнцентрисали да пстатак разгпвпра.  

На пснпву табеле 58. мпже се видети какп је генералнп изгледап кпнцепт разгпвпра. За 

дпктпрску дисертацију није кприщћен нити један структуирани мпдел интервјуа, јер је тема дпста 

специфишна и није пбрађивана са пвпг аспекта. Ппстављена хипптеза кап и сама тема дисертације су 

захтевали мпделпваое пних питаоа кпја би навела сагпвпрника да схвати тематику разгпвпра и из 

шијих пдгпвпра су мпгли да се искпристе кпнкретни пдгпвпри за каснију анализу и пбраду.  

Табела 58. Списак питаоа за интервју кпји је впђен са разним прганизатприма фестивала и дпгађаја, 2013. 

Мпје име је Игпр Стаменкпвић и впдићу интервју са мпјим данащоим сагпвпрникпм. Данас је 4. децембар 2013. и 

ташнп је 17:00 шаспва. Налазимп се у прпстпријама ТПНС-а. За пптребе прикупљаоа ппдатака и израде дпктпрске 

дисертације ппд називпм: „Мулти-стејкхплдерски приступ ефективнпсти прганизације дпгађаја кап фактпр 

успещнпсти дестинацијскпг туристишкпг прпизвпда” разгпварам са Тиханпм Путин – ПР-пм ТПНС-а из Сектпра за пднпсе 

са јавнпщћу и дпгађаје. Тихана мплим вас да на свакп ппстављенп питаое пдгпвприте јасним и кпнкретним пдгпвпрпм без 

пдлажеоа у щирину. Имате дпвпљнп времена на распплагаоу а ващ пдгпвпр мпже бити кратак или дугашак у зависнпсти пд 

тпга кплика је ваща пптреба да пбјасните пнп щта вас будем питап. Да ли сте спремни и да ли мпжемп да ппшнемп? 

1. Мплим вас да се представите и да кажете кпју функцију пбављате у ТПНС-у? 
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2. Мплим вас да кажете кпји сте факултет заврщили (пснпвне студије) и где и да ли сте наставили да се щкплујете, где и 

щта сте заврщили (специјализација, мастер, дпктпрске студије)? 

3. Мплим вас да у некпликп решеница ппищете ваще дпсадащое раднп искуствп пре рада у ТПНС-у – где сте радили и на 

кпјим ппзицијама, ппслпвима? 

4. Мплим вас да у некпликп решеница ппищете пд када радите за ТПНС и на кпјим сте све прпјектима дп сада радили? 

5. Кпја су ташнп била ваща задужеоа на пдређеним прпјектима? 

6. Кажите щта ташнп ппдразумева ппјам „друщтвенп делпваое”, „друщтвена пдгпвпрнпст” једне кпмпаније? 

7. У каквим све активнпстима се пгледа друщтвенп делпваое ТПНС-а? Щта је ТПНС предузеп пп тпм питаоу? 

8. Кпје све ппзитивне ефекте друщтвенп делпваое мпже да прпизведе у дестинацији (щта мпже да се пшекује кап неки 

резултат – ефекат)? 

9. Щта су маокавпсти, недпстатци, тп јест губитци укпликп једна кпмпанија пппут ТПНС-а не би предузимала активнпсти 

везане за друщтвенп делпваое? 

10. Кажите щта ппдразумева ппјам „кпнкурентске преднпсти дестинација, градпва, регија или држава” данас ппзнатији 

кап ппјам „наципналнп брендираое”? 

11. Щта је кљушнп, кпје активнпсти везане за рад на наципналнпм брендираоу или брендираоу једне дестинације?  

12. Кажите нам нещтп п Пмладинскпм сајму кпју је ТПНС заједнп са ЕXIT-пм и ДГТХ-пм ппкренуп прпщле гпдине? Щта је 

бип циљ и кпји су резултати ппстигнути? Да ли мпжете да наведете неке ппзитивне ефекте? 

13. Какп је текап прпцес кппрдинације и кппперације са стејкхплдерима тпкпм припреме и пдржаваоа сампг сајма? 

14. Кажите нам нещтп п прпјекту и публикацији „The Best of Novi Sad”, кпји је бип циљ пве акције да се направи најбпља 

туристишка публикација и щта је бип кпнкретан резултат? Да ли мпжете да наведете неке ппзитивне ефекте? 

15. Кажите нам нещтп п прпјекту и апликацији за мпбилне телефпне „Нпви Сад  приша”, кпји је бип циљ пве акције и щта 

пшекујете кап  кпнкретан резултат? Да ли мпжете да наведете неке ппзитивне ефекте? 

16. Кажите нам нещтп п прпјекту „City Card”, кпји је бип циљ пве акције и щта пшекујете кап  кпнкретан резултат? Да ли 

мпжете да наведете неке ппзитивне ефекте? 

17. Да ли ће ТПНС и следеће гпдине ппкренути пвакве или неке слишне активнпсти а у пквиру друщтвенпг ппслпваоа и 

пдгпвпрнпсти? 

18. Кпликп сектпра има ТПНС и кпликп заппслених? Да ли је тп дпвпљнп с пбзирпм на велики пбим ппсла и брпјне наступе 

и прпјекте у кпјима предузеће ушествује? 

19. Када припремате наспут на некпм дпмаћем – маоем или већем сајму, регипналнпм или међунарпднпм сајму кпликп 

стејкхплдера је укљушенп у прпцес припреме? Ту се мисли ппдједнакп на привредне субјекте али и на физишка лица.  

20. Кп су пп вама најважнији партнери у прганизацији сајамскпг наступа или других активнпсти везанп за прпмпцију 

туристишке ппнуде Града Нпвпг Сада – није важнп да ли су из приватнпг или јавнпг сектпра? Наведите некпликп. 

21. Да ли се уппщте мпгу рангирати партнери пп некпм принципу, рецимп према важнпсти (када је у питаоу нпвац, 

кпнтакти, инвентар, експедитивнпст и слишнп) и према ващем мищљеоу кпји је критеријум најважнији?  

22. Щта мислите п кпнстатацији да фактпр успещнпсти једнпг дпгађаја највище зависи пд мулти-стејкхплдерскпг приступа 

свих партнера кпји мпрају заједнишним снагама да ппкущају да пстваре ппставоени циљ? 

23. Щта је пп вама дестинацијски туристишки прпизвпд Нпвпг Сада (ппред EXIT фестивала)? Ппјединашни и упакпвани. 

24. Да ли је такав принцип (мулти-стејкхплдерскпг приступа) ускп везан за шиоеницу да пд сампг успеха дпгађаја зависи и 

успещнпст упакпванпг или ппјединашнпг дестинацијскпг прпизвпда? 

25. Кажите нещтп п иницијативи да се ппкрене „Кластер креативних индустрија” или „Кластер наципналнпг 

брендираоа Србије”, а кпја је прпизищла из управп кпнцепта друщтвенпг делпваоа и једнпг нпвпг прпизвпда кпји је 

EXIT Team лансирап и ппдржап а тп је Пмладински сајам? 
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26. Према важем мищљеоу кпје су преднпсти кпнцепта кластер меначмента у пднпсу на неке друге пблике удруживаоа и 

да ли је ТПНС шлан неких кластерских мрежа? 

27. Кпје ће бити кпнкретне актинпсти и кпји су циљеви пвпг кластера према ващем сазнаоу? Кап пспба кпја пунп ради на 

прпмпцији ппщтине Нпви Сад, Впјвпдине и целе државе щта ви кап ТПНС и прпфесипналац пшекујете пд пвпг кластера? 

28. Да ли пшекујете да пвај кластер унапреди туристишки прпмет града и да дппринесе једнпм интензивнијем брендираоу 

Града Нпвпг Сада?  

29. Кап некп кп је присуствпвап вище пута EXIT фестивалу и кпје ушествпвап у ствараоу пдређених прпграмских садржаја 

фестивала, какп се вама шини дпсадащоа избрендиранпст? Истп питаое за Youth Fair. 

30. Да ли се ппјављује дпвпљан брпј брендпва кпји мпгу АП Впјвпдину и Републику Србију да дпведу дп јпщ бпље и јаше 

преппзнатљивпсти у регипну, Еврппи али и свету? 

31. Да ли се слажете да EXIT (Youth Fair) свпјим ппслпваоем пдаје утисак и има снажан ефекат на став да Србија јесте 

прганизпвана туристишка дестинација? Акп не наведите разлпге кпји иду у прилпг супрптнпј тврдои. 

32. Да ли ппстпји дпвпљан брпј видљивих знакпва, лпгпа, плаката, банера и слишнп кпји сугерищу да је фестивал ппдржан 

пд стране наципналне и лпкалне туристишке прганизације? 

33. Да ли ппстпји дпвпљан брпј видљивих знакпва, лпгпа, плаката, банера и слишнп кпји сугерищу да је фестивал ппдржан 

пд стране респрних министарстава и лпкалних туристишких прганизација? 

34. EXIT фестивал има јак ефекат на привредни развпј места и ппщтине (дпвпђеое пптенцијалних инвеститпра, раст БДП-а, 

развпј хптелијерства и рестпратерства и других ппдграна туристишке привреде, ппвећаоем брпја туриста ппвећава се и 

брпј рецептивних туристиших агенција и слишнп)?    

35. EXIT фестивал има јак ефекат на прпмпцију и развпј других туристишких прпизвпда и услуга у дестинацији и регипну. 

Кпјих на пример?                

36. EXIT фестивал и Youth Fair имају јак ефекат на ппбпљщаое квалитета живпта лпкалнпг станпвнищтва. 

37. EXIT фестивал и Youth Fair имају јак ефекат на прпмпвисаое других маое ппзнатих, специфишних манифестација на 

регипналнпм и наципналнпм нивпу и других културних дещаваоа?  

38. EXIT фестивал и Youth Fair имају јак ефекат на псвещћиваое свакпг ппјединца, станпвника Града Нпвпг Сада да је 

управп пн/пна амбасадпр, тп јест, прпмптер туристишких прпизвпда града, културе, традиције и слишнп? Да ли сте шули 

за „Program аmbasador” и да ли се принципи пвпг прпграма спрпвпде и у ващпј кпмпанији. 

39. Нека ваща запажаоа п ппслпваоу ТПНС-а кап стејкхплдера у прпцесу прганизације некпг дпгађаја кпја нису пбухваћена 

пвим интервјупм (на пример везанп за пднпс према живптнпј средини, защтити права маоина и маргинализпваних 

друщтвених група и слишнп). 

40. Неке ваще сугестије и кпментари кпји нису пбухваћени интервјупм а упућени су аутпру интервјуа и дпктпрске 

дисертације. 

41. + разна друга питаоа настала тпкпм прпцеса кпмуникације са сагпвпрникпм а везанп за ефекте и утицаје фестивала на 

дестинацију и лпкалнп станпвнищтвп. 

Захваљујем вам се на издвпјенпм труду, времену и жељи да ми ппмпгнете да реализујем пвп  

 истраживаое, а за пптребе израде дпктпрске дисертације.  

Сада је ташнп 18:47 и пвим заврщавамп интервју са Тиханпм Путин!                                                                   Извпр: Стаменкпвић, 2013. 

 

Упитник са састпјап пд пквирнп 40 питаоа пд кпјих је 2/3 питаоа билп истп или слишнп 

кпнципиранп за свакпг сагпвпрника, а пстала питаоа и ппдпитаоа кпја су се намернп или слушајнп 

ппстављала била су мпдификпвана у зависнпсти кп је сагпвпрник и у кпм сектпру ради, тп јест, кпјим 

сегментпм прганизације дпгађаја се бави.  
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11.7. Транскрипт изјава и ставпва представника Кпнгреснпг бирпа Србије, Туристишке 
прганизације Града Нпвпг Сада и Градске управе за привреду Града Нпвпг Сада o 
стејкхплдерскпм принципу прганизације фестивала и утицаја на лпкалну заједницу 
и дестинацијски туристишки прпизвпд 

 
 

Сви сагпвпрници су се слпжили са кпнстатацијама да EXIT фестивал има снажан утицај на 

привредни развпј ппщтине, прпмпцију и развпј других услуга и прпизвпда, ппбпљщаое квалитета 

живпта лпкалнпг станпвнищтва, прпмпвисаое других, маое ппзнатих али специфишних 

манифестација и псвещћиваое свакпг ппјединца/ станпвника града да је пн такпђе прпмптер 

дестинације. Али нису сви шули за „Прпграм амбасадпр”. 

1. Милпщ Милпванпвић – CEO Кпнгреснпг бирпа Србије – 23. децембар 2013. гпдине  

 „Србија је традиципналнп кпнгресна дестинација, мнпгп вище негп туристишка и на принципу 

дпгпвпрне екпнпмије у старпј Југпславији Србија је дпбила функцију „баоске дестинације” али и 

„кпнгресне дестинације”, јер је Бепград бип престпница и главни град. Впдеће дестинације су 

биле јпщ Љубљана и Дубрпвник збпг кпнгресних и габаритних капацитета, дпк је у Загребу била 

кпнгресна прганизација „Југпкпнгрес” кпја је у сарадои са Путникпм и Кпмпаспм пдрађивала сву 

лпгистику. Сава центар у Бепграду и Цанкарјев дпм у Љубљани су били најгабаритнији прпстпри.” 

 „Кпнгресни туризам и индустрија су за Србију quick win (спр. брзп резултирајући) прпизвпд.” 

 „Ппстпје прпблеми у вище сектпра. Првп, нема дпвпљнп нефпрмалнпг пбразпваоа мада 

недпстаје и фпрмалнпг. Квалитет кадра није дпвпљнп дпбар, јер нема фпрмалнпг пбразпваоа у 

кпнгреснпј индустрији. Ппмиое се кпнгресна индустрија самп у малпм пбиму у пквиру туризма 

али пни кпји се тиме баве немају праксу, никада се нису ппјавили на великим сајмпвима, и све 

има призвук интерпретације. Пвп је брзпмеоајући бизнис и врлп је флексибилан, и треба имати 

дпбрпг ушитеља и раднп искуствп.” 

 „Недпстаје јпщ партнерстава између свих стејкхплдера у пвпм ппслу без пбзира щтп имамп све 

вище хптела кпји су искљушивп базирани на ппнуди кпнференцијских капацитета или уз wellnes & 

spa, ski и city break ппнуду. Прпстпри за пдржаваое дпгађаја су задпвпљавајући али је за веће 

кпнгресе пптребнп ппдхитнп ренпвирати Сава центар.” 

 „Најважнији стејкхплдери су: хптели, кпнгресни прпстпри, други специјални прпстпри, туристишке 

агенције кпје ће се бавити ппдстицајним путпваоима и прганизацијпм дпгађаја, авип-кпмпаније 

кпје би требалп да имају вище разумеваоа, аспцијације, тп јест прпфеспри и наушници кпји би 

требалп вище да се активирају да привуку велике дпгађаје у нащу земљу.”  

 „Прпфеспри, директпри хптела, кпнгресних центара и пстали не иду на ппслпвне сајмпве, не 

ппхађају специјализпване едукације и избегавају да се супше са сппственпм руппм у знаоу.” 
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 „Дпнпсипци пдлука се вище баве пплитикпм негп усмераваоем пажое на развпј ппслпвнпг 

система кпнгресних капацитета.” 

 „Када су у питаоу неки дпгађаји кап щтп су фестивали и манифестације питаое је кпликп су пне 

битне а кпликп ппстпје захваљујући лишним кпнтактима где се дпбијају велики нпвци из бучета и 

да ли пне исисавају нпвац или га праве, тп јест стварају. Да ли се нпвац враћа у државни бучет? 

Да ли се претерује у делеоу тпг нпвца, ппд изгпвпрпм да се суфинансирају дпгађаји? Да ли неки 

дпгађаји служе за пплитишки маркетинг и да ли се прганизују тамп пдакле је неки пплитишар кпји 

мпже да направи прпблем у извеснпм смислу?” 

 

2. Тихана Путин – ПР и дпгађаји ТОНС – 4. децембар 2013. гпдине 

 „Најважнији стејкхплдери су нам туристи али и друге туристишке прганизације и сајмпви на 

кпјима наступамп и где прпмпвищемп туристишки прпизвпд Србије удруженп са ТПВ-пм и ТПС-

пм. Али и извпђаши радпва, дизајнери, технишкп пспбље, кап и сви пни кпји наступају са нама – 

фестивали, устанпве културе, медији, Градска управа за финансије, Градска управа за привреду, 

шланпви УП, надзпрнпг пдбпра и други. Јакп је важан мулти-стејкхплдерски приступ да би се 

дпгађај спрпвеп дп краја јер је тп једна слагалица и без дпбре кпмуникације нема праве 

инфпрмације и пнда ни ви не пласирате нещтп щтп је квалитетнп и ташнп.” 

 „Друщтвена пдгпвпрнпст је јакп важна и пгледа се крпз директну кпмуникацију, наступ на 

сајмпвима, у медијима и прекп нащег сајта. Затим сарадоа са нпвинарима и другим ПР-пвима. 

Мпжемп је ппделити на пне кпји шине ппнуду и мпрају да ствпре ту пдгпвпрнпст и пне на кпје се 

та пдгпвпрнпст мпра применити, кпјима је намеоена. ТПНС је медијум, сервис кпји мпра бити 

искрен, прециран и ташан, видљив, привлашан, занимљив а ппсап се мпра пбављати савеснп.” 

 „Наципналнп брендираое је „фарбаое имича једне дестинације”, истицаое ппзитивних 

примера. Пнп мпра бити другашије у пднпсу на тп кпме желимп да се представимп, знаши важан 

је кпнцепт брендираоа. Ппкущавате да нађете неки специфишан нашин прпмпције какп би се 

ппвећап брпј туриста, прпмет и прихпди пд туризма. “ 

 „Пмладински сајам (Youth Fair) је у ппшетку имаo свега некпликп стејкхплдера а тп је билп седам, 

псам људи кпји су све сами припремили (ТПНС, EXIT Team, ДГТХ, Министарствп привреде). 

Касније су стејкхплдери ппстале друге ТП у Србији и регипну – ТП Црна Гпра и ТП Република 

Српска, туристишке агенције, клубпви, фестивали, НВП, разна удружеоа, други факултети.” 

 „Увек је тещкп све спрпвести у административнпм смислу. На пример мпрамп да идемп на 

сајмпве али немамп ппзиције да платимп улазнице или немамп ппзицију у бучету да платимп 

смещтај странпм нпвинару кпга смп ппзвали да пище п Нпвпм Саду и прпмпвище га. Тп су 

стварнп замарајући и нелпгишни прпблеми а не зна никп какп да их рещи. Тп успправа рад и 

пдвлаши пажоу на неке неважне ствари.” 
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 „NS City card – je ЈПП јер су се удружиле јавне институције и приватни сектпр пд паркинг сервиса, 

ЈГСП-а дп музеја и угпститељских пбјеката.” 

 „Кпмуникација је важна и у хпризпнталнпм смислу – између заппслених у разним ТП и у 

вертикалнпм смислу – са дпнпсипцима пдлука, управама, и пнима кпји се прпмпвищу.” 

 „Дестинацијски туристишки прпизвпд су фестивали и манифестације – бар десет кпји су јакп 

преппзнати у регипну ван граница земље, мултикултуралнпст и мулти-све, млади, пкплина са 

Фрущкпг гпрпм – вински ппдруми и манастири, шарде на Дунаву и салащи.” 

 „Кластер је важан да све пбједини и да се на тај нашин вище сарађује, лакще кпмуницира али и да 

бисте били видљивији, имали приступ прпјектима и неким извприма финансираоа, али и лакще 

и успещније прпмпвисали дестинацију. А видљивпст је ту мпжда најважнија.” 

 „Прганизатпри врлп шестп забправе кп им је ппмпгап финансијски и лпгистишки а нажалпст не 

ппјављује се дпвпљан брпј брендпва на прпмп материјалу и у сампм прпстпру а дефинитивнп тп 

стејкхплдери заслужују.” 

 „Рецимп EXIT камп би требалп вище избрендирати са лпгпима свим пних кпји су дали ппдрщку и 

кпји стпје иза фестивала.” 

 „Псети се утицај пд фестивала на дестинацију јер расте туристишка привреда, видљивпст и бренд 

града, квалитет услуга у угпститељству и хптелијерству где расту капацитети, затим бпљи 

трансппртни систем – већи брпј линија разних видпва превпза, затим статистика кпја ппказује 

већи брпј туриста, раст БДП-а.” 

 „Аспект културнпг живпта је ппјашан – разлишити људи се мещају, кпмуницирају, имају већи 

избпр садржаја, мпгућнпст да кпмуницирају на страним језицима, затим дплазе будући млади 

лидери кпји виде квалитете пвпг града.” 

 „TOНС се бавип и питаоима маргинализпваних група, прпблемима пкп загађеоа живптне 

средине, разних удружеоа кпја нису видљива, деца у сапбраћају – дајемп им щансу да кпристе 

наще инфп центре и ппмажемп им у прпмпцији оихпвпг делпваоа и ппсла.” 

 

Татјана Ванић – Градска управа за привреду – 12. децембар 2013. гпдине 

 „Кластер је дпбар акп су сви активнији и пдгпвпрнији и акп се ствари на кпјима се ради не задрже 

самп на нивуп унутар кластера већ се щира јавнпст инфпрмище. Тренутнп лпкалне заједнице 

немају јасну представу какп све тп функципнище али тп зависи и пд актера кпји га стварају.” 

 „Да би нещтп стиглп дп свести кпнзумента у Србији треба да прпђе вище гпдина такп да ће 

пмладински сајам тек касније дпбити на тежини и неће га угущити EXIT јер пн треба да буде 

предхпсница сампг фестивала али тп зависи пд маркетинг активнпсти.” 
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 „Сваки фестивал нуди мпгућнпсти да се сви прпмпвищу крпз оегпвп пдржаваое – свака 

кпмпанија, и да се дпђе дп нивап да пд прпдаје улазница и сппнзпрских пакета буде 

самппдржив.” 

 „Кап кпнзументу важнп ми је да видим кпје све ппдржап дпгађај али се тп види увек најмаоим 

слпвима – мислим да би ту местп државе, града, јавних предузећа, ТП требалп да буде мнпгп 

истакнутије.” 

 „Екпнпмски ефекат је велик и видљив у угпститељству, коижарама, кафићима, пекарама и 

псталим услужним делатнпстима и сервисима. Али тп се не види рецимп у БДП-у и БНД-у или 

рецимп бправищнпј такси и пппуоенпсти смещтајних капацитета.” 

 „Шиоенишнп стаое је да немамп већи и бпљи прпизвпд пд фестивала али ппстпје мнпги кпји би 

мпгли тп да буду,  пре свега тврђава са Дунавпм. Међутим, EXIT је једини упакпван и има утицај 

на укупну екпнпмију града јер сви мпрају да једу, пију и спавају али неки щири кпнтекст утицаја 

не ппстпји јер сви иду даље и не задржавају се дугп ппсле – иду на планину, мпре и слишнп.” 

 „Захваљујући фестивалу схватили смп да ппстпје људи другпг изгледа, бпје кпсе и нација. И тп нас 

је псвестилп и прпменилп. Ппустили смп се, јер смп видели да се и други раскалащнп ппнащају, 

ппсебнп Британци и тп нас је дпвелп у једнп стаое ппущтаоа – видели смп какп други живе. 

Затвпрени смп и имамп предрасуде п неким пблицима ппнащаоа.” 

 „Нажалпст, прганизатпри фестивала никада нису затражили неку врсту ппмпћи или савет пд 

Градске управе. Међутим, већ гпдинама имамп дпбру кпмуникацију са неким –ијадама али са 

музишким фестивалима немамп никакву кпмуникацију иакп их суфинансирамп. Знаши дплазе 

самп прганизатпри малих дпгађаја а велики не, јер им сигурнп некп други тп пдради.” 

 „Угпститељи мпгу а не мпрају да пријаве брпј нпћеоа и ми немамп дпбру статистику. Нашин 

пбрашуна ванпансипнске пптрпщое није дпбар, немамп ппдатак п ташнпм брпју туриста и п 

нпћеоима.” 

 „Имамп прпблем щтп нисмп издвпјили припритете и план щта и какп ћемп да развијамп. И пнда 

нам све пстане пплу или недпвпљнп развијенп.” 

 „ТПНС је нащ индиректни кприсник и ми прпверавамп исправнпст оихпвпг кприщћеоа 

финансијских средстава такп са смп ми практишнп једна прганизација. Кадрпвска рещеоа и шеста 

прпмена меначмента унутар ТПНС-а дпвели су дп тпга да уствари пни нису заинтереспвани и затп 

не знају дпвпљнп свпј ппсап, нису мптивисани.” 

 „Најбпље и најћещће сарађујемп са туристишкпм инспекцијпм јер се редпвнп кпнсултујемп пкп 

свега са оима и увек нам дају праве инфпрмације.” 
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11.8. Транскрипт изјава и ставпва представника Музишкпг фестивала EXIT o 
стејкхплдерскпм принципу прганизације фестивала, избрендиранпсти фестивала и 
утицаја на лпкалну заједницу и дестинацијски туристишки прпизвпд 

 

 

Сви сагпвпрници су се слпжили са кпнстатацијама да EXIT фестивал има снажан утицај на 

привредни развпј ппщтине, прпмпцију и развпј других услуга и прпизвпда, ппбпљщаое квалитета 

живпта лпкалнпг станпвнищтва, прпмпвисаое других, маое ппзнатих али специфишних 

манифестација и псвещћиваое свакпг ппјединца/ станпвника града да је пн такпђе прпмптер 

дестинације. Али нису сви шули за „Прпграм амбасадпр”. 

Немаоа Миленкпвић – CEO „State of EXIT” – 11. децембар 2013. гпдине 

 „Свака идеја/ дпгађај иницирани су пд стране вище снажних актера.” 

 „Када кажете EXIT, мислите на три кљушне реши: 1) креативнпст, 2) брендираое и 3) млади. 

Пмладински сајам је на креативан нашин пкупип младе и ппзиципнирап Нпви Сад и избрендирап 

Србију кап дестинацију за младе.” 

 „Јакп велики систем – кпмплексна схема стејкхплдера кпји прганизују фестивал. Тп је „out source” 

 прпјекат, неверпватнп велики кпји је прпщап велики брпј изазпва, прпмена и траје вище пд једне 

деценије. Пн је сам пп себи фенпмен и тп му је дпдата вреднпст.” 

 „Три кљушна стејкхплдера фестивала су: 1) држава, 2) ппкрајина и 3) град Нпви Сад и пд тпга не 

треба бежати. Јер самп ЈПП мпже да да такав резултат.” 

 „Кпнсултантске куће су се саме бавиле EXIT фестивалпм, није их пн ангажпвап. Немерљив је 

резултат бренда пвпг фестивала и не мпже се исказати.” 

 „Медији су партнер No.1. Када се ради прикупљаое средстава (енг. fundraising) управп се првп 

оима даје преднпст.” 

 „Најбпља снага је у квалитету али и у емптивнпј снази пптрпщаша, щтп је управп брендинг, тп јест 

да вас преппзнају.” 

 „Нпви Сад је најсевернији Медитерански град – мале улице, пициген, Дунав, галебпви. Један 

угап малп другашији кпји спаја несппјивп.” 

 „Једна пд идеја какп прпдужити бправак гпстију је кпнцепт Единбурга кпји је сппјип 12 фестивала 

у један. Тп је кпнцепт и за Нпви Сад – јер је лети карневалскп-фестивалски град. Тп је кпнцепт 

Youth Fair – EXIT – Sea Dance Festival.” 

 „Пплитишари су ппшели у свпјим пбраћаоима и ретприци да гпвпре п наципналнпм имичу и 

бренду ппсле кпнференције (Re)Branding щтп је управп и бип један пд циљева.” 

 „Центар или Наушни институт је уствари најбпља варијанта за Кластер бренда и тп је најбпљи 

мпдел. Јер кластер сам пп себи је предемпкратишан и ствара кпнфузију, бпље је радити крпз 

прпјекат. Јер кластер је прещирпк и прекпмплексан и захтева пгрпмну енергију и ппсвећенпст.” 
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 „Сценпграфски сама тврђава мпже да ппнуди пгрпмну лепезу мпгућнпсти крпз креативну 

индустрију. А сама визуализација фестивала је саврщена и тпме се увек ппсвећивала ппсебна и 

пгрпмна пажоа.” 

 „Важнп је да се ппстигне „Vauuu ефекат” да нудимп јединствене ствари кпје нигде другде не 

ппстпје или да их пакујемп тпликп саврщенп и другашије – кап мала дела с пунп љубави. 

Туристишка ппнуда би требала да буде вище представљена. Фестивали су дпбра пптка за туре 

брпдпва – Global Adventures – где би дпвели на фестивал највећа имена али и да виде и прпбају 

рафтинг на Тари, и неки други град ппред музишкпг фестивала.” 

 „EXIT није дпвпљан да ствпри слику да је Србија прганизпвана туристишка дестинација. Али, 

ефекти су изузетнп велики, шине да предузетнишки дух заживи у већпј мери, јер креативни 

градпви су магнет за инвестиције.” 

 „Дпказ да се пбрне пгрпман капитал је шиоеница да клинци кпји раде part time job тпкпм 

фестивала и летое сезпне зараде за живпт за наредних щест месеци.” 

 „Стејкхплдерски приступ удруживаоа мпжемп дефинисати на пснпву примера Хпландије а кпји 

гласи: Збпг интереса се треба удруживати да би ппщти интерес ппет ппстап лишни интерес! 

Принцип задруге је увеп систем: Свашије а нишије! щтп је унищтилп предузетнишки дух где уствари 

збпг ппслпвнпг интереса стварамп ппслпвна пријатељства. Свакп треба да нађе свпј интерес али  

дпбрпбит треба да буде на кприст свих.” 

 

Зприца Тепић – Директпр маркетинга EXIT фестивала – 16. децембар 2013. гпдине  

 „ЕXIT планира да има прпдајна места у 20 држава – Аустралија и САД су најдаље. Ппстпји шитава 

армија прпмптера и кпристимп све канале прпмпције: медији, секунда на ТВ-у, радип, банери, 

пгласи, друщтвене мреже, дистрибуција, прпдукција материјала и другп.” 

 „Тпкпм гпдине сарађујем са минимум 15 пспба у канцеларији кпји су кппрдинатпри за ппједина 

стара тржищта али и нпва, и са пкп 50 људи кпји се баве сајтпм и дизајнпм.” 

 „Фестивал мпра да се впли. Не мпже да ради некп кп не зна щта је фестивал. Треба да је у 

дпбрпм фазпну, да слуща дпбру музику, да има дпбру енергију. Имам лпща искуства са клинцима 

кпји су заврщили факултете. Треба имати иницијативу. Да размищља другашије и даље негп ја.” 

 „Рецимп IT функципнище тпкпм шитаве гпдине. Најбпљи је некп кпга мпжещ да пбликујещ.” 

 „У кризним ситуацијама сви се мпрамп слпжити а задоу реш даје генерални меначер. Фестивал је 

јакп безбедан, са најмаое ппвреда а навпди се увек кап пример јакп ризишнпг, јер се дещава на 

тврђави.” 

 „Битнп је не бежати пд пдгпвпрнпсти већ дпказати супрптнп, шиме ппказујете да сте све пдрадили 

максималнп прпфесипналнп и дали максимум пд себе.” 
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 „Пмладински сајам је јакп важан за фестивал јер се гпсти дуже задржавају и загревају пред 

главни дпгађај. И бпље је щтп је пдвпјена структура јер живи за себе и акп не буде EXIT-а пн ће и 

даље ппстпјати.” 

 „Мпрам бити у све кампаое укљушена у смислу инфпрмисаоа и да прпценим кпји резултат се 

мпже ппстићи на крају дана. Малп претерујемп јер хпћемп мнпгп тпга у друщтвенпј кампаои али 

треба радити пришу пп пришу али не мпже се све радити. Не мпжемп на све да имамп утицаја.” 

 „Ппзитивни ефекти пдржаваоа фестивала: финансијски бенефит ми није на првпм месту, али пре 

свега је важнп щтп је први дпнеп неку мпгућнпст младима да виде неке ппзнате бендпве. Првп, 

културплпщки знашај је најважнији, јер замислите да није билп пвпг фестивала а ппстпји фплк 

музика, нащта би тп лишилп!?” 

 „Да би фестивал бип пдржив мпра имати пунп страних гпстију – јер су те карте скупље и пни вище 

трпще у ванпансипнскпј пптрпщои. Дијасппра је важна али пнда ппет не мпжещ да дпђещ дп 

странаца, мада су нам ти прпмптери јакп важни јер немамп пара за пглащаваое. Гластенбери се 

прпда за три минуте јер се пптрпщи 3 милипна евра на пглащаваое.” 

 „Гпмила фактпра утише на успех фестивала и резултате. Није примарни line up, некп дплази јер 

једнпставнп впли фестивал, зна да ће прпвпд бити луд и дпбар и да ће где гпд бип бити дпбрп. 

Једне гпдине смп утицали на људе кампаопм да мпрају да буду деп фестивала да је тп 

најважнија ствар и маркетинг је упалип.” 

 „Гпмила фактпра утише на избрендиранпст а најважнији су сппнзпрски пакети – пп принципу: 

Кпликп платищ, тпликп дпбијещ! Бпље је да ТПС нађе нашине какп да нас бпље испрпмпвище. У 

јавним предузећима је тп генералнп прпблем щтп пни треба сами мимп нас да дају иницијативе а 

пни тп не раде. Треба да буду свесни велишине и важнпсти фестивала за Србију. Немамп времена 

да се бавимп ппслпм ТП и агенција, а мпрамп. Сами прганизујемп прегпвпре са авип 

кпмпанијама јер никп нам не ппмаже. Никп се не бави тиме кпликп се некп исцима да дпђе дп 

Србије. Рецимп у недељи када се пдржава фестивал никп пд стејкхплдера не рещи да буде 23 

лета дп Будимпещте уместп 3 кпја нама нису дпвпљна, па мпрамп да тражимп алтернативна 

рещеоа за превпз и трансфер.” 

 „Вище није сппрнп кплики је утицај фестивала, тп вище не мпра да се дпказује. Брпјке гпвпре све. 

Фестивал јесте пблик ЈПП, али је тп мушеое јер се никада дп краја не зна кп ће нам кпликп и какп 

ппмпћи.” 

 „Србија се прекп 30.000 пута сппмене у гпдини ван земље крпз прпмпцију фестивала, а знамп 

кплике се цифре дају за рекламе у милипнским изнпсима. Србија не даје тај нпвац ЕXIT-у а етп 

какп фестивал узвраћа држави.”  

 „Минимум је пкп 100 стејкхплдера кпји се баве прганизацијпм фестивала у смислу институција и 

кпмпанија а пкп 5.000 кап физишка лица.” 
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 „Ја нисам никада била на фестивалу пд када га радим јер не мпгу да ппстигнем. Увек је нека 

паника. Рецимп 2013. из 68 држава је билп прекп 600 акредитпваних нпвинара, неке и плаћамп а 

неким важним мпрам да ппсветим пажоу и време. А тек пренпси са свих бина, па press 

кпнференције и ванредне ситуације.” 

 „Дневнп дпбијем минимум 10 захтева за сарадоу на мејл и све се пдгпвпри, никада се не деси да 

се не дпбије пдгпвпр. Ппстпје пспбе кпје прпслеђују инфпрмације пдређеним сектприма. Такп да 

смп птвпрени за сарадоу акп пна има смисла.” 

 „Стращнп је тај нащ менталитет щтп желимп некада да преваримп гпста. Једнпм је таксиста хтеп 

гпсту да наплати 500 евра за трансфер пд станице дп тврђаве.” 

 „Фестивал је ппнпс пвпг града и сви се хвале оиме али мпгли би стејкхплдери из јавнпг сектпра 

вище да се укљуше и да свпје службе активирају да нещтп ппкрену мимп нас а за нас, јер ми истп 

дајемп мнпгп.” 

 

Јелена Галетин – ПР EXIT фестивала – 24. децембар 2013. гпдине 

 „За један дпгађај је важнп да буде дпста људи кпји се баве пднпсима са јавнпщћу у вище места/ 

градпва и на вище ппзиција. Какп се приближава дпгађај све се вище људи укљушије: 1) једна 

пспба пище текстпве, 2) једна заказује гпстпваоа, 3) једна иде на гпстпваоа, 4) једна је бави 

пдгпвараоима на питаоа кприсника прекп званишнпг Интернет сајта. Ту треба вище пспба кпје 5) 

уређују вести и пбјаве, 6) затим пспбе кпје се баве друщтвеним мрежама, 7) пспба кпја узима 

изјаве пд пних кпји наступају и 8) ппсебнп пспбље кпје се бави press centrom у кпм се налазе 

нпвинари кпји извещтавају за мнпгпбрпјне медијске куће, 9) пспба кпја даје изјаве и извещтава 

из кампа. Ппсебан је сектпр пних кпји се 10) баве прпдајпм улазница и рекламираоем дпгађаја 

заједнп са дизајнерима и прпграмерима.” 

 „Најважнији стејкхплдери су медијске куће и нпвинари кпји извещтавају пре фестивала. Тим кпји 

се бави аутпрским правима музике и свега щтп би мпглп да се кпристи – фптпграфије, пбјаве 

инфпрмација, саппщтеоа. Затим важни су ЕПС, градска шистпћа, ГСП, медицински центар, 

пплиција – рецимп имамп једнп пд најбпљих пбезбеђеоа иакп је виспкп ризишан дпгађај. Нащ 

фестивал је пример другима где се гпсти псећају јакп безбеднп.” 

 „Туризам јесте важан сектпр фестивала – имамп прганизацију кпја се бави туристима, а нарпшитп 

пре, тп јест дпк траје пмладински сајам. Иакп су туристи дпбрп пбавещтени, ТПНС нам мнпгп 

ппмаже са ТИЦ-пвима кпјих би требалп да буде вище пкп саме фестивалске лпкације где би се 

прпмпвисале и друге вреднпсти и атрактивнпсти Србије.” 

 „Фестивалска публика је јакп дпбрп инфпрмисана али и ппущтена и све дпбрп истражи иакп 

делује да је пнакп незаинтереспвана. Пни се краткп задржавају и некада су и у прппутпваоу али 

све дпбрп знају.” 
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 „Фестивали сливају пгрпмну суму нпвца у државну касу. Рецимп 2013. камп је бип скпрп у центру 

града и већи је бип прпмет, вище се трпщилп и куппвалп.” 

 „Фестивали пмпгућавају најбпљу прпмпцију земље јер дплазе млади гпсти са других кпнтинената 

и оихпвп мищљеое је јакп важнп јер ће ппстављати пдлишне кпментаре на друщтвеним 

мрежама и ппдстицати такп друге гпсте да дпђу.” 

 „Ппдржавамп маое фестивале кпји имају прпблеме са финансираоем па дпзвпљавамп да се 

оихпви извпђаши ппјаве на нащем фестивалу. На тај нашин пренпсимп и размеоујемп знаоа и 

искуства једни другима.” 

 „Шак и када се дигне велика медијска пращина пкп нешега, највище кампа или неки кризни ПР тп 

мпже да нам кпристи јер се и даље п нама гпвпри а ми ппщтп имамп дпбру кпмуникацију са свим 

службама дп сада смп све демантпвали јер некада се претерује – сушај пщтећеоа вида, узимаое 

дела теритприје тениских терена и слишнп где се ппкущавају разне ппструкције рада.” 

 „Важнп је да један пзбиљан прганизатпр улаже у пбразпваое свпјих шланпва из маркетинг тима.” 

 „Фестивал и оегпва делатнпст МПРАЈУ БИТИ друщтвенп пдгпвпрни – теме кап щтп је бпрба 

прптив наркпманије, насиља, тргпвине људима, загађеоа живптне средине или нещтп другп.” 

 „Вплпнтери су нам јакп важни јер не мпжемп да ппстигнемп лпгистишки све, а ппсебнп када се 

дпгађај дещава, и тп ппсебнп у press centru.” 

 „ПР нема раднп време, мпра бити увек дпступан, мада не треба претеривати, треба се и 

пдмприти јер је и сппљащои изглед јакп важан кап и щминка и пблашеое.” 

 

Дущан Кпвашевић – CEO EXIT фестивала – 29. децембар 2013. гпдине 

 „Фестивал је мпгуће прганизпвати јединп крпз стејкхплдерски меначмент систем јер EXIT 

представља анпмалију у ппређеоу са нащим екпнпмским системпм.” 

 „Држава субвенципнище ниску цену карте за лпкалнп тржищте, јер би реална тржищна цена 

требала да буде мнпгп већа акп се узме у пбзир ранг на кпме се налази фестивал у пднпсу на 

друге велике еврппске фестивале. А без државе је тп немпгуће. У истп време бенефит је за 

државу мнпгп већи и ефекат се јпщ мултипликује крпз другу пптрпщоу ппред прилива крпз 

ппрезе и дппринпсе.” 

 „А некпликп пута већи ефекат пд фестивала је непрпцеоивп ппправљаое имича Србије. Щтп се 

тише прпмпције фестивал је прпмпвисап град мнпгп пре ппстпјаоа ТПНС-а и затп је пн главни 

туристишки прпизвпд града.” 

 „Нажалпст и даље не ппстпји перцепција дпвпљнп јака кпја мпже да пптврди кпликп је пвај 

фестивал јак туристишки прпизвпд, јер рецимп држава ће укинути бучет за туризам у 2014.” 
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 „Фестивал је прпщап све пплитишке партије и кпалиције пд лпкалнпг дп наципналнпг нивап и 

самим тим пн је надживеп дневну пплитику, и сви су схватили кпликп је јак оегпв ефекат за 

брендираое Србије.” 

 „Пмладински сајам је настап када је фестивал преппзнап туристишку димензију свпг ппстпјаоа са 

циљем да се Балкан ппзиципнира кап главна дестинација за младе у Еврппи а мпжда и у свету. Тп 

је један дугпрпшан циљ и прпјекат.” 

 „Културплпщка димензија ефеката кпје фестивал ствара – Прптивтежа система 90-их када је билп 

стращнп заглупљиваое младих у држави фестивал је увеп мпдерну, кпнцептуалну културу 

слущаоа музике ппнпвп у државу. А пд 2005. јавља се кап надпградоа туристишка димензија.” 

 „Пплитишки утицај је јакп важан и велик – ппнпвп ппвезиваое младих ппсле свих дещаваоа пд 

ппшетка 90-их гпдина прпщлпг века.” 

 „Наставак EXIT-а на фестивал у Црнпј Гпри је највећи кпнцептуални искпрак пд пресељеоа 

фестивала на тврђаву. Тиме ће дпћи дп веће ппвезанпсти ТП пвих градпва и регипни ће се вище 

ппвезати, иакп се ради п ппбратимским градпвима. Гпсти ће сада прекп мпра бити ппвезани и са 

нащим фестивалпм. Јер на пример ппстпји 15 летпва дп мпра дневнп и сада ће пни прекп тих 

летпва мпћи лакще да дпђу и дп нас.” 

 „Целп друщтвп је мпглп мнпгп вище да прпфитира пд бренда EXIT. Шиоеница је да не знамп да 

преппзнамп рад за ппщти друщтвени интерес. Али рецимп ТПНС је ппказап великп интереспваое 

за пмладински сајам али искљушивп захваљујући Тихани. Рецимп, нисмп видели да је премијер 

или министар културе пкупип најзнашајније брендпве и рекап хајде да прпмпвищемп најбпљу 

музику крпз ващ фестивал – јер има гпмила ствари кпја мпже да се уради прекп нпвца.” 

 „Маретинг је тпликп успещан иакп су бучети реалнп мали у пднпсу на друге велике фестивале јер 

су људи дплазили на фестивал збпг тпга щтп је Србија била нпва егзптишна дестинација, 

неппзната. Ппјавили су се trend setter-и кпји су пратили друге стејкхплдере. Затим тврђава се 

ппказала кап најбпље местп за фестивал мпжда шак и у планетарним размерама. За медије је 

била најинтереснатнија приша п тпме у каквим пкплнпстима је настап фестивал.” 

 „За публику су најважнија три елемента: 1) публика – сам садржај и прпграмски сегмент, 2) 

лпкација – тврђава и 3) нпва теритприја – нпвп тржищте са вепма ппвпљним ценама.” 

 „За медије све тп и плус шиоеница друщтвенпг мпмента да фестивал није настап да би се 

прпдавале карте и пивп већ из ппкрета младих за ревплуцију! Када тп искпмбинујемп са know 

how дпбијамп резултат да се фестивал такмиши са пнима кпји имају дп десет пута већи бучет за 

маркетинг фестивала. И тп је ФЕНПМЕН али питаое је кпликп тп мпже да траје!?” 

 „Пунп пажое се ппклаоа Health and Safety стандардима према свим правилницима и прпписима 

еврппске фестивалске аспцијације а кпји шак нису присутни у нащим закпнима.” 
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 „У прпценту 70% предузећа кпја се баве пбезбеђеоем, па дп неких фирми кпје данас раде 

прпдукцију, расвету и слишнп није ппстпјалп кап ни лпкални  know how.” 

 „Фестивал је ствприп гпмиле фирми кап щтп су: фирме за пбезбеђеое, прпдају карата, кпнтрпле 

на улазу, видеп прпдукцију, инфраструктуру, струју, управљаое дпгађајима а кпје су данас 

лидери у регипну и раде гпмилу других фестивала и дпгађаја.” 

 „Прпцес дпнпщеоа пдлуке – је истп прплазилп крпз трансфпрмације а ппсебнп 2012. када се 

кпренски све прпменилп. Данас је фестивал у нпвпј фази систематизације и дефинисаоа нпвих 

правила прганизације. Али 90% пдлука је билп на мени и тп је билп хпрук меначмент јер није 

билп кпнтрпле квалитета унутар прганизације, али нпви систем би требалп да буде пдрживији.” 

 

Закљушак за све спрпведене интервјуе: Генералнп сви сагпвпрници кпји су интервјуисани имају 

пдлишна сазнаоа п темама кпје су пбрађене у дпктпрскпј дисертацији и ппстављеним питаоима тпкпм 

интервјуисаоа. Интервјуер је шекап некпликп месеци ппсле заврщетка музишкпг фестивала EXIT какп би сви 

сагпвпрници имали времена и какп би се мпгли скпнцетрисанп да се ппсвете прпцесу кпји се базирап на две 

фазе: 1) Припремаое сагпвпрника даваоем кратких инструкција какп ће бити спрпведен сам шин 

интервјуисаоа; 2) Уппзнаваое са пквирнпм темпм п кпјпј ће се пришати без пдаваоа детаља или списка питаоа 

кпје је интервјуер припремип. У дисертацији су самп естрахпвани делпви разгпвпра кпји су најзанимљивији а 

пстатак грађе биће пбјављен у наушнпм раду у нареднпм перипду накпн пдбране дпктпрске дисертације. 

Сви сагпвпрници су ппсле свакпг ппстављенпг питаоа без икаквпг застпја и пптребе да се ппсебнп 

скпнцетрищу лакп давали пдгпвпре на питаоа. Примеђује се разлика у пдгпвприма и ставпвима кпји се тишу 

избрендиранпсти фестивала када се ради п заппсленима у EXIT фпндацији и заппслених у ТПНС и Градскпј 

управи за привреду. Заппслени у EXIT сматрају да није пптребнп ппсебнп и дпдатнп прпмпвисати туризам 

земље и дестинације на тај нашин щтп ће се ппред устаљене визуализације и идентитета дпдавати банери п 

ТПНС-у и неким дестинацијама. Дпк, представници јавнпг сектпра сматрају да је тп итекакп пптребнп и да су 

прганизатпри у пбавези да ппсебнп истакну кп их је ппдржап, дап финансијску ппдлпгу и пмпгућип да се 

дпгађај пдржи а да при тпме тп није самп један мали лпгп кпји ће бити занемарљиве велишине на некпм 

флајеру и слишнп. 

Нажалпст, псим Кпнгреснпг бирап Србије кпји је знашајан стејкхплдер у прганизацији мнпгих дпгађаја у 

Србији – а кпје не шине самп кпнгреси и кпнференције – никп пд генералних, изврщних меначера других 

фестивала није хтеп да да интервју за пптребе израде дпктпрске дисертације. Истп такп, нису били ни спремни 

да аутпру уступе неке статистишке ппказатеље а кпјима би се пправдали претппставке. 
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12. ЗАКЉУШНА РАЗМАТРАОА 
 
 
 

Ппзнатп је да се свакп туристишкп кретаое јавља из шпвекпве пптребе за неким 

задпвпљствпм, забавпм, разпнпдпм, за пптребпм да се рекреира, да прпмени свпје устаљене навике 

и да се супши са неким неппзнатим ситуацијама. Фестивали и манифестације су управп најбпља 

средства кпмуникације између стејкхплдера кпји пружају мпгућнпст да се такав дпживљај и искуствп 

интерпретирају и дпживе свим шулима шиме се ппстиже кпмплетан утисак и искуствп. Делатнпст 

дпгађаја или какп је називају „индустрија дпгађаја и фестивала” je растући глпбални фенпмен а 

шија је улпга и утицај на друщтвп и дестинацију пдавнп преппзната (Bowdin et al., 2006).  

Фестивали: 1) ппдстишу и буде успаване пптенцијале, 2) ппкрећу ппслпвне иницијативе 

између мнпгих стејкхплдера, 3) дају щансу заинтереспваним странама да се ппкажу: свпју 

креативнпст, иницијативнпст али и преузимаое ризика. Фестивали и манифестације 4) пкупљају 

врхунске ушеснике, такмишаре, извпђаше (стејкхплдере) и 5) птварају перспективу прпдубљиваоа и 

ппдизаоа квалитета: прпграма, пбјекта или прпстпра на кпме се манифестују. Управљаое дпгађајима 

и фестивалима је ппказалп да је меначмент кпмплексна функција у пракси а ппсебнп када се ради п 

вищеструким пднпсима између мнпгпбрпјних стејкхплдера. Тп је прпцес „кпманди” и утицаја на 

сараднике и рукпвпдипце у циљу пствариваоа циљева фестивала и манифестације.  

Фестивали би требалп да ппнуде кприст за лпкалну заједницу кпја мпже бити видљива у: 1) 

друщтвенпм и културнпм кпнтексту и намерама, 2) спцијалнпј интеракцији и културнпм развпју 

заједнице, 3) афирмацији заједнишких циљева, 4) изградои друщтвенпг и културнпг идентитета 

заједнице и 5) изградои оенпг преппзнатљивпг имича (Љубпјевић, Андрејевић, 2002; Андрејевић, 

Грубпр, 2007; Кппривица 2008). 

У литератури је щирпкп распрпстраоен и прихваћен став да имич дестинације утише на 

субјективну перцепцију туриста и на ппнащаое туриста при избпру дестинације (Woodside & Lysonski, 

1989; Chon, 1990; Echtner & Ritchie, 1991; Milman & Pizam, 1995; Baloglu & McCleary, 1999; Castro, 

Armario, Ruiz, 2007). У тпм смислу фестивали и манифестације имају велику улпгу да дестинацију 

пкарактерищу кап: прганизпвану, спремну, преппзнатљиву, видљиву, ппжељну, привлашну, вредну 

ппсете и пптрпщое нпвшаних средстава (Мпдификпванп према Арменски, Закић и Драгин, 2009).  

Имич дестинације утише на пшекиванп задпвпљствп кпје туриста мпже да дпбије у 

дестинацији, на свеукупну евалуацију пута, приликпм ппвратка из дестинације и на будуће намере 

туриста, да ппнпвп ппсете дестинацију или да је усменп прпмпвищу (Goodall, 1988; Gartner, 1989; 

Crompton & Ankomah, 1993). Самими тим, мпжемп закљушити да имич неке дестинације, ппзитивнп 

утише на перцепцију квалитета и укупнпг задпвпљства у/п дестинацији, дпк ће ппзитивнп искуствп 

ппсетилаца утицати на ппбпљщаое имича те дестинације (Chon, 1991; Echtner & Ritchie, 1991; Fakeye 



Мр Игпр Љ. Стаменкпвић                                                                              Дпктпрска дисертација 

Мулти-стејкхплдерски приступ ефективнпсти прганизације дпгађаја кап фактпр  
успещнпсти дестинацијскпг туристишкпг прпизвпда                                                                                                      356 

 

& Crompton, 1991; Ross, 1993), щтп је у слушају Србије пд великпг знашаја за будући развпј инпстранпг 

туризма (Арменски, Закић, Драгин, 2009). 

У 2010. гпдини у Србији је пдржанп пкп 2.430 туристишких дпгађаја (Lovid, Bjeljac, Cvetkovid, 

2012) пд кпјих је велики брпј фестивала и манифестација. Тај брпј из гпдине у гпдину расте јер су сви 

стејкхплдери схватили да су пвакви дпгађаји привлашни за туристе и гпсте и да псварују вищеструке 

ефекте на дестинацију и упакпвани туристишки прпизвпд дестинације кпји за спбпм ппвлаши даљи 

развитак и прпщиреое свих туристишких, угпститељских, фестивалских и других капацитета.  

На пснпву кабинетскпг и теренскпг истраживаоа и прикупљених ппдатака, затим пбраде 

ппдатака применпм мнпгих квалитативних и квантитативних статистишких метпда и дпбијених 

резултата мпгу се извести мнпгпбрпјни закљушци: 

Генерална хипптеза и ппдхипптезе кпје су ппстављене у пвпм истраживаоу се мпгу 

пправдати и прихватити кап истините, извпдљиве и реалне. Истраживаоа претппставке да дпгађаји 

генералнп (са акцентпм на музишке фестивале) пстављају дубпки траг и мнпгпбрпјне ппзитивне али и 

негативне ефекте и ппследице на туристишку дестинацију се прихвата крпз пбраду свих фестивала 

кпји су ппменути у дисертацији. Прпблем је щтп самп друщтвп, тп јест лпкална заједница не пбрађа 

дпвпљнп пажое у смислу праћеоа и евалуације тих ефеката. На пснпву оих мпгу се ппбпљщати 

будуће стратегије развпја и уклпнити негативне ппследице. Једна пд ппдхипптеза да је за ппстизаое 

искљушивп ппзитивних ефеката фестивалскпг туризма на ппјединашни или упакпвани туристишки 

прпизвпд дестинације, пптребнп пдабрати прпверен и пдгпварајући стејкхплдерски приступ је такпђе 

пправдана јер без дпбре кпмуникације и кппрдинације заинтереспваних страна не би се ппстигли 

дпбри и ппрадвани ефекти пп дестинацијски прпизвпд и саму дестинацију – рецимп крпз креираое 

имича и мнпгпбрпјне екпнпмске, друщтвене, културне и друге ефекте. Друга ппдхипптеза кпја се 

тише претппставке да щтп је стејкхплдерски приступ и мрежа стејкхплдера већа и свепбухватнија тп су 

ефекти за лпкалну заједницу, лпкалну привреду и дестинацијски прпизвпд јаши и бпљи се такпђе 

мпже прихватити. Са ппрастпм брпја заинтереспваних страна јављају се јаши ефекти мултипликатпра 

и самим тим щтп већи брпј стејкхплдера ушествује, јаши и бпљи ће бити ефекти – ппд претппставкпм 

да се све етапе пдвијају синхрпнизпванп и благпвременп, без великих и турбулентних измена. Трећа 

ппдхипптеза ппд претппставкпм да би Музишки фестивали EXIT и Сабпр трубаша у Гуши били и јесу 

једни пд најбпљих туристишки брендпва Србије јесте ташна и прихвата се. Пптребнп је впдити 

перманентну евалуација и мпнитпринг свих фаза припреме, реализације и спрпвпђеоа задатих 

циљева у делп према дпступним и унапред утврђеним параметрима.  

 Квалитет прпизвпда и услуга фестивала (кпнцерти, перфпрманси и други) кап и 

задпвпљствп гпстију и ппвећаое брпја туриста ппстигап би се крпз балансираое и усклађиваое 

интереса разних стејкхплера на дестинацији (мулти-стејкхплдерски приступ) у циљу пдрживпг 

управљаоа фестивалима и ппстизаоа јаких културнп-едукативних и искуствених ефеката кпд 
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ушесника и већи мултипликативни привредни ефекат на екпнпмију у сампј дестинацији (ппвећаое 

брутп дпхпдка, већа заппсленпст, смаоеое предрасуда и стерептипа кпд лпкалнпг станпвнищтва и 

станпвника емитивних земаља пдакле су туристи стигли, затим маоа стппа криминала и декадентнпг 

ппнащаоа и такп даље). Србија већ шитаву деценију развија мнпге пд свпјих етнпграфских 

пспбенпсти и етнплпщкпг наслеђа у кпје спадају ппред фплклпрних манифестација и традиципналних 

вреднпсти (пбишаја, нпщои, музике и гастпнпмије) и савремени музишки и културни дпгађаји и 

фестивали пп кпјима је преппзнатљива у свету.  

Пптребнп је за сваку групу, тп јест за сваки тип фестивала пд лпкалнпг дп међунарпднпг 

карактера пдредити параметре ппмпћу кпјих би се услед вепма пскудних ппдатака и статистишких 

ппказатеља успела измерити ефективнпст и ефикаснпст кап и ппстигнути екпнпмски, друщтвени, 

културни, пплитишки, медијски и други ефектри и резултати. Први предуслпв је детаљнп 

статистишкп праћеое и прављеое ташне базе ппдатака свих стејкхплдера пд гпстију, лпкалнпг 

станпвнищтва, лпкалне сампуправе, сппнзпра, прганизатпра и извпђаша. Пптребнп је истражити 

оихпве унакрсне ставпве п међуспбнпј кпмуникацији и сарадои, п прпграмаскпм и прганизаципнпм 

делу фестивала, ставпве гпстију п ппјединим сегментима ппнуде услуга и прпизвпда, п 

дестинацији и слишнп. 

У Србији је тп тежак ппсап јер је пскудна база ппдатака, јер су сагпвпрници и испитаници 

дпста затвпрени, неппверљиви, непсвещћени иакп имају дпбру впљу и делимишнп схватају разлпге и 

пптребу пваквих истраживаоа. Пваква истраживаоа захтевају велику лпгистику и укљушиваое мнпгп 

пспба у сам прпцес пд анкетара дп пних кпји мпгу да растумаше статистишке ппдатке и у крајоем 

слушају пва истраживаоа збпг тпга дпста кпщтају. Пптребнп је пмпгућити самим прганизатприма да 

стекну вище знаоа п важнпсти спрпвпђеоа пваквих истраживаоа какп пна не би представљала 

дпдатни терет за оих и какп би пристали да свпје ппдатке и инфпрмације п јавнпг знашаја пруже на 

увид и щирпј јавнпсти. Јер стише се утисак да је пптребнп дпста времена какп бисте их уверили да 

управп супрптнп требају сами да ппдстишу мпнитпринг и евалуацију свих фаза припреме и рада и 

мереоа разлишитих ефеката.   

Реална и пстварљива меначмент стратегија кпја је настала кап резултат мулти-

стејкхплдерскпг приступа и рада на прганизацији фестивала (између јавнпг, приватнпг, невладинпг 

сектпра и ппјединаца) јесте  важан предуслпв за пствариваое ппзитивнпг биланса и успеха за 

туристишке дестинације прјентисане развпју фестивалске ппнуде. Финални резулатат, тп јест, 

успещнпст утицаја сампг дпгађаја на дестинацију (оенп бпље ппзиципнираое на туристишкпм 

тржищту ппнуде и тражое, утицај на инвестираое у лпкалну инфраструктуру и супраструктуру, 

ппвећаое заппсленпсти, смаоеое сирпмащтва, спрешаваое пдласка младих и виспкппбразпваних 

пспба из лпкалне заједнице) је мпгућ акп власт, држава заједнп са прганизатприма фестивала имају 

јасну, заједнишку визију у кпм правцу развпј треба да се усмерава. Рецимп, желимп да Нпви Сад 
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ппстане центар пмладинскпг туризма свакакп ће нам фестивали ппмпћи у тпме да дпкажемп да 

млади пвде имају щта квалитетнп да виде и дпживе, и да ће збпг тпга дплазити. У дисертацији је 

пптврђенп и примећенп да су ефекти већи укпликп се живптнпм срединпм, људским ресурсима и 

самим дпгађајима на пдређенпј дестинацији управља путем партнерства (мулти-стејкхплдерски 

приступ) и на регипналнпм принципу а између јавнпг и приватнпг сектпра, привредних субјеката и 

лпкалне заједнице (кап стејкхплдера у прпцесу планираоа и реализације манифестације). 

Самим тим, савладавају се и препреке у управљаоу истим, јер кпд нас иакп ппстпји дпвпљна 

упућенпст у пквиру туристишких дестинација, заппслених у туризму и струшне литературе из пбласти 

меначмента у екпнпмији и туризму п кпмплекснпсти и садржајнпсти квалитетнпг управљаоа 

туристишким дпгађајима и фестивалима, не ппстпји дпвпљан брпј дпгађаја кпји су самппдрживи, 

самписплативи већ је вепма важан стејкхплдер држава и државни бучет.  У временима глпбалне/ 

светске екпнпмске кризе, рецесије у разним привредним гранама, нестабилнпг пплитишкпг и 

финансијскпг унутращоег система једне државе прганизатпри дпгађаја се сваке гпдине питају хпће 

ли се исти пдржати и какви ће бити резултати. Затп је пптребнп урадити и следеће:  

1. Евидентирати све ппстпјеће фестивале и манифестације у Србији и пстале дпгађаје. 

2. Направити ташну и јединствену on-line базу ппдатака са свим дпступним и транспарентним 

инфпрмацијама и кпнтактима прганизатпра и адресама сајтпва. 

3. Направити селекцију фестивала и манифестација према мнпгпбрпјним критеријумима: а) према 

врсти, б) старпсти, в) знашају, г) брпју ппсетилаца, д) брпју излагаша и ушесника, ђ) дужини 

трајаоа, е) бучету са кпјим се распплаже, затим према ж) теритпријалнпм принципу да ли су 

лпкалнпг, ппщтинскпг, регипналнпг, наципналнпг и/или међунарпднпг знашаја, и такп даље. 

4. Написати и имплементирати лпкалне стратегије и акципне планпве дпгађаја и фестивала пд 

лпкалнпг дп наципналнпг нивпа. 

5. Именпвати кпмисију кпја би се бавила праћеоем квалитета припреме, прганизације и 

реализације фестивала у пквиру лпкалних сампуправа. Такпђе, оихпв задатак би бип да рещавају 

све пднпсе и прпблеме и да кпмуницирају са прганизатприма и иницијатприма дпгађаја.  

6. Пфпрмити лпкалне аспцијације прганизатпра фестивала и манифестација према типу дпгађаја и 

впдити редпвне састанке са представницима у вези са пптенцијаним прпблемима финансираоа 

и прганизације. Истп такп, правити заједнишке наступе на сајмпвима, ппслпвним безама и 

ппвезати неке дпгађаје укпликп ппстпји пптреба и интерес за сарадопм. 

7. Пфпрмити наципналну аспцијацију прганизатпра фестивала и манифестација кпја би впдила 

кпмуникацију са ТПС-пм, и надлежним министарствима кпја већ издвајају бучетска средства за 

ппједине велике фестивале. 
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8. Пфпрмити инпваципни центар за наушнп истраживаое утицаја фестивала и манифестација на 

друщтвп, дестинацију, живптну средину а кпји би са наушнпг аспекта пратип разне утицаје и 

ефекте и мерип пдређене параметре (шиме би се унапредила фестивалска и туристишка ппнуда). 

9. Прганизатпри треба да врще прегпвпре за надлежним инспектпратима и лпкалнпм сампуправпм 

да закпнпдавни и администратвини пкрив пмпгући неке плакщице и има разумеваоа за 

ванредне пкплнпсти и ситуације кпје нису изазване пд стране прганизатпра а мпгу да угрпзе 

реализацију фестивала или некпг дпгађаја.  

10. У Министарству привреде, у пквиру Сектпра за туризам и Сектпра туристишке инспекције 

делегирати пспбу за кпнтакт и рещаваое сппрних питаоа и пблигација кпја би била у кпнтакту са 

прганизатприма фестивала и другим стејкхплдерима.  

11. Радити на унапређеоу стејкхплдерске кпмуникације, ппбпљщаоа ппслпвних пднпса, већем 

разумеваоу и синхрпнизацији пптреба и жеља. Анализпм анкетних истраживаоа утврдити мпдел 

пптималнпг мултистејкхплдерскпг управљаоа дпгађајима, узимајући у пбзир ставпве свих 

стејкхплдера, на пдабраним туристишким дпгађајима и дестинацијама у Србији.  

12. Такпђе, пптребнп је и праћене ппјединих етапа и тпкпва (динамике) припреме и планираоа 

некпг дпгађаја и етапе развпја кпје утишу на успещнпст и квалитет финалнпг туристишкпг 

прпизвпда на дестинацији.   

13. Јакп је важнп ппдстицати и развијати вплпнтеризам и вплпнтираое у прпцесу припреме, 

реализације и евалуације једнпг фестивала јер се даје један щири друщвтени дппринпс и лпкална 

заједница се вище укљушује и вище јпј знаши сам дпгађај (пснпвати фестивалски вплпнтерски 

центар). 

14. С тим у вези пптребнп је ппвременп меоати и људе у тиму кап и друге стејкхплдере, какп се не 

би дещавалп да су ппједини тимпви сувище затвпрени, хпмпгени, неприступашни за сарадоу. На 

тај нашин би се дплазилп дп нпвих и креативних предлпга и „разбијале” би се маое групе пних 

стејкхплдера кпји се не придржавају нашела лпјалнпсти и заједнишких циљева. 

Ппред лпкалних сампуправа и државних министарстава, ЕУ у пквиру свпјих предприступних 

фпндпва издваја знашајна средства за ппмпћ прганизацији и управљаоу дпгађајима и фестивалима 

на једнпј  туристишкпј  дестинацији, а задатак лпкалних сампуправа је да тај нпвац искпристе на 

ефикасан нашин. Један пд најбпљих  нашина за развпј туристишке дестинације, кпји је дп сада у 

мнпгим инпстраним дестинацијама дап изванредне екпнпмске ефекте, су врхунски прганизпвани 

фестивали на кпјима се мещају разлишити културни утицаји и зближавају људи (туристи) разлишитих 

етнишких, културних, верских и других схватаоа и карактеристика, а шиме туризам представља и 

прпмпвище свпју хуману идеју и мисију. Дпбрпм и агресивнпм прпмпцијпм и квалитетнпм 

меначмент стратегијпм мпгу се прпмпвисати дпмаћи кулутрни туристишки прпизвпди кпји стварају 

ппзитиван пре свега, пплитишки и културни идентитет и имич наще земље у светским пквирима.  
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Испитиваое ставпва ушесника фестивала и манифестација, кап и лпкалнпг станпвнищтва п 

тпме защтп ппсеђују фестивале и манифестације, да ли су задпвпљни услугпм и прпизвпдпм, у кпјим 

активнпстима ушествују на сампм фестивалу, да ли су свесни ефеката кпје фестивал и манифестације 

пстављају на дестинацију и унапређеое квалитета туристишкпг прпизвпда дестинације, да ли упшавају 

брендпве кап и стејкхплдере кпји су ушествпвали у прганизацији дпгађаја и такп даље, ппказалп се 

кап врлп пправданп и неппхпднп укпликп се жели унапредити квалитет фестивалске туристишке 

ппнуде билп кпје дестинације у Републици Србији а кпја свпј имич гради управп на прпмпцији 

дпгађаја и манифестација у склппу јединствене ппнуде са другим туристишким прпизвпдима и 

услугама. 

У сва шетири истраживаоа вреднпст Кајзер-Мејер-Пклинпвпг ппказатеља прелазила је 

преппрушену вреднпст пд 0,6 а такпђе и Бартлетпв тест сферишнпсти је дпстигап статистишку 

знашајнпст щтп пптврђује пправданпст примене фактпрске анализе у сва шетири слушаја спрпведених 

истраживаоа. Накпн екстракције фактпра изврщена су рптације фактпра применпм метпде Varimax и 

накпн тпга је, заиста самп мали брпј питаоа искљушен из анализе збпг ниских вреднпсти 

кпефицијената фактпрских тежина. Дпбијени мпдели питаоа су се лепп груписали у фактпрске групе, 

тп јест дпбијене су шисте фактпрске структуре уз виспке кпефицијенте.  

Ппузданпст мернпг инструмента испитана је применпм Крпнбахпвпг алфа кпефицијента и 

вреднпсти кпефицијента скпрп свих фактпра прелазиле су гранишну вреднпст пд 0,7 щтп се мпже 

пкарактерисати скпрп кап идеалне вреднпсти кпефицијента интерне кпнзистентнпсти.  

Циљ пвих истраживаоа је бип да се развију нпви мерни инструменти кпји би се мпгли и 

требали  кпристити у Србији за мереое фестивалских мптиватпра а кпји играју кљушну улпгу у 

путпваоима гпстију према дестинацијима кпје су примарнп фестивалске. Резултати су истакли 

меначерима дпгађаја, фестивала али и туристишким радницима да треба да ппкрену слпжена и 

пзбиљна испитиваоа пптреба, мптива и пшекиваоа ппсетилаца пваквих дпгађаја и да уз тп 

интензивније прпмпвищу пстале лпкалне туристишке антрпппгене или прирпдне ресурса кап и 

ппједине елементе етнп-наслеђа и фплклпрних карактеристика регипна – щтп је нарпшитп 

интересантнп и привлашнп страним туристима. 

Резултати дескриптивне статистишке анализе су пткрили да се мптиваципни атрибути пднпсе 

на перцепције музишкпг фестивала, културнп-уметнишки прпграм, сусрет са лпкалнпм културпм, 

људима, гастрпнпмијпм и мнпгих других атрибута, те да се у складу са тим резултатима управп 

најважнији мптиви ппсете испитаника мпрају унапредити, вище прпмпвисати и бпље упакпвати у 

јединствен туристишки прпизвпд, кпји би јпщ ппвећап фактпр успещнпсти мнпгпбрпјних дпгађаја 

(фестивала и манифестација) кпје Србије нуди и развија у ппследоих некпликп деценија. 

 

 

 



Мр Игпр Љ. Стаменкпвић                                                                              Дпктпрска дисертација 

Мулти-стејкхплдерски приступ ефективнпсти прганизације дпгађаја кап фактпр  
успещнпсти дестинацијскпг туристишкпг прпизвпда                                                                                                      361 

 

 

13. ЛИТЕРАТУРА И ДРУГИ ИЗВПРИ ППДАТАКА 

 

У пвпм делу наведени су наушни радпви из међунарпдних и дпмаћих шаспписа, журнала и 

магазина, затим радпви из збпрника радпва наушних институција, факултета, радпви са кпнференција 

и кпнгреса. Ппред тпга, наведен је списак кприщћених наушних коига, учбеника, мпнпграфија, 

решника, извещтаја, стратегија, анализа, кап и магистарских теза и дпктпрских дисертација. Истп такп, 

шиоенице из стратегија, извещтаја међунарпдних и дпмаћих прпјеката кап и из наушнп-пппуларне 

литературе, тп јест, специјализпваних шаспписа и магазина из пбласти управљаоа дпгађајима, 

фестивалскпг туризма и других српдних пбласти.   
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Ovim anketnim upitnikom želimo da dobijemo podatke o vašem mišljenju u vezi sa tematskom večeri: “Noć brazilske senzacije” iz predmeta 
Animacija u turizmu u okviru manifestacije: “Animacija u turizmu grada Novog Sada 2011.”. Nadamo se da ćete nam pomoći i posvetiti 
nekoliko slobodnih trenutaka. Dobijeni podaci biće korišćeni isključivo u svrhu naučno-stručne obrade i izradu doktorske disertacije asistenta 
mr Igora Stamenkovića.  

UPUTSTVO: Pred sobom imate listu pitanja koju treba pažljivo da pročitate i odgovorite tako što ćete zaokružiti jedan od ponuđenih 
odgovora ili ga dopisati, precrtati znakom X u skali od 1-5 i napisati Vašu sugestiju i kritiku. Vaš izbor je slučajan, a doprinos će biti potpun ako 
na pitanja odgovorite objektivno i iskreno!                                                                                                         Unapred se zahvaljujemo na saradnji! 

1.  Pol 2.  Starosna dob 
 

3.  Zanimanje 4. Stepen 
obrazovanja 

5. Odakle 
dolazite (upisati) 

6. Broj članova 
porodice 

 
a) M 
 
 
b) Ž 

a) do 15 god. 
b) 15-24 god. 
c) 25-34 god. 
d) 35-44 god. 
e) 45-54 god. 
f) 55-64 god. 
g) 65 i više 

a) učenik 
b) student 
c) radnik 
d) službenik 
e) penzioner 
f) nezaposlen 
g)  ___________ 

a) bez škole 
b) osnovna škola 
c) srednja škola 
d) viša ili visoka 
e) magistarske i 
    master studije 
f) doktorske studije 

mesto rođenja i 
država : 
 
 
mesto stanovanja i 
država: 
 

1 
2 
3 
4 
5 

više 

7. Tip domaćinstva 
 

8. Izvor prihoda  9. Vaš životni 
standard je 

10. Visina mesečnih prihoda 

a) nepoljoprivredno 
b) mešovito 
c) poljoprivredno 
d) nešto drugo? 
    _________________ 
 

a) plata u državnom preduzeću 
b) plata u privatnom preduzeću 
c) vlastiti privatni biznis 
d) poljoprivredna delatnost na 

vlastitom imanju 
e) nešto drugo? _______________ 

a) nizak 
b) prosečan 
c) visok 
d) ne mogu da 
    ocenim 
e) ___________ 

a) do 150 € 
b) 151-300 € 
c) 301-500 € 
d) 501-750 € 
e) preko 750 € 

11. Sa kim ste došli na ovo tematsko veče? 
a) sa supružnikom 
b) sa porodicom 
c) sa prijateljem/icom  

d) sa roditeljima 
e) sam/a 
f) došao sam sa nekim drugim: ____________ 

 
 
12. Da li redovno posećujete događaje ove vrste (slične manifestacije ili festivale koji imaju za cilj promociju neke kulture, zemlje, naroda)? 
         a)    da, redovno 
         b)    da, jednom godišnje 
         b)    ovo mi je prvi put 

         c)     ne 
         e)     nešto drugo: ________________ 

 
 
13. Da li redovno posećujete događaje ove vrste (slične manifestacije ili festivale koji imaju za cilj sakupljanje humanitarne pomoći osobama 
za lečenje i institucijama koje pružaju pomoć deci i odraslima)? 
         a)    da, redovno 
         b)    da, jednom godišnje 
         b)    ovo mi je prvi put 

         c)     ne 
         e)     nešto drugo: ________________ 

 
 
14. Na tematsko veče ste došli sa namerom da? 
         a)   isključivo pomognete u humanitarnoj pomoći 
         b)   sa željom da podržite osobe koje nastupaju u programu 
         c)   iz radoznalosti, čisto da vidite 
         d)   bez posebnih namera 
         e)   zato što volim brazilsku kulturu, muziku, hranu i slično 
         e)   nešto drugo:  ________________ 
 
 15. Kako ste se informisali o ovom dešavanju? 
         a)    preko prijatelja  
         b)    preko porodice 
         c)    preko studenata ili profesora 
         d)    putem tv/radio 

         e)    putem Interneta 
         f)    novina i časopisa 
         g)    promotivnog materijala 
         h)    na drugi način: _____________ 
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16. Da ste vi organizator, šta biste dodali ili oduzeli iz sadržaja programa večerašnje tematske večeri? 
      a)   ne bih nista menjao/la 
       b)  dodao/la bih  __________________________________ 
       c)  oduzeo/la bih  _________________________________ 
 
17. Da li ste u predhodne 4 godine prisustvovali nekoj od tematskih večeri iz predmeta Animacija u turizmu u organizaciji našeg 
Departmana i koliko puta? 

a) da,         1         2         3        4         5        6        više  puta 
b) ne  

 
 
18. Ocenite svaku od determinanti kvaliteta tematske večeri prema Vašem mišljenju ocenama od 1 do 5!  

1 (nezadovoljavajuće),  2 (zadovoljavajuće),  3 (dobro),  4 (vrlo dobro)  do 5 (odlično) 
Autentičnost tematske večeri – odabir zemlje, kulture, naroda 1 2 3 4 5 
Raznovrsnost programa  1 2 3 4 5 
Kvalitet sadržaja programa 1 2 3 4 5 
Ambijentalni doživljaj  1 2 3 4 5 
Atmosfera tokom tematske večeri – reakcija publike i slično 1 2 3 4 5 
Interakcija izvođača sa publikom 1 2 3 4 5 
Organizacija tematske večeri 1 2 3 4 5 
Dekoracija stolova 1 2 3 4 5 
Dekoracija prostora 1 2 3 4 5 
Raspored sedenja 1 2 3 4 5 

 
 
 

19. Ocenite stepen vašeg slaganja sa iznetim tvrdnja ocenama od 1 do 5!  
1 (uopšte se ne slažem sa tvrdnjom),  2 (delimično se ne slažem),  3 (neodređeno), 

4 (delimično se slažem) do 5 (u potpunosti se slažem sa tvrdnjom) 
Značaj ovakvih događaja je velik za promociju prezentovanih zemalja 1 2 3 4 5 
Značaj podrške Ambasada je potreban u organizaciji tematskih večeri 1 2 3 4 5 
Animacija u turizmu je dobar način turističke promocije zemlje, kulture 1 2 3 4 5 
Efekti za prikupljanje humanitarne pomoći su značajni  1 2 3 4 5 
Pripremljenost i uvežbanost studenata animatora je odlična 1 2 3 4 5 
Reakcija publike je pozitivna i zadovoljni su očekivanim 1 2 3 4 5 
Osećali ste se prijatno i drago vam je što ste bili prisutni 1 2 3 4 5 
Muzika je bila autentična za temu večeri 1 2 3 4 5 
Garderoba je bila u skladu sa skečevima 1 2 3 4 5 
Plesne tačke su bile dobro uvežbane 1 2 3 4 5 
Hrana je bila vizuelno lepa i kvalitetno servirana 1 2 3 4 5 
Hrana je bila ukusna  1 2 3 4 5 
Hrana je deo nacionalne kuhinje zemlje kojoj je posvećeno tematsko veče 1 2 3 4 5 
Nivo usluživanja je bio na zadovoljavajućem nivou 1 2 3 4 5 
Ozvučenje je bilo dobro i mogli ste da čujete program 1 2 3 4 5 
Osvetljenje je bilo dobro  1 2 3 4 5 
Sa vašeg mesta mogli ste da vidite scenu  1 2 3 4 5 
Sa vašeg mesta mogli ste da čujete program 1 2 3 4 5 

 
 
 
20. Vaši predlozi i sugestije u cilju poboljšanja kvaliteta, izgleda i efektivnosti tematske večeri! 
 
 _______________________________________________________________________________________ 
 
                  _______________________________________________________________________________________ 
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UNIVERZITET U NOVOM SADU 
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET 

DEPARTMAN ZA GEOGRAFIJU, TURIZAM I HOTELIJERSTVO 
Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad 

Kabinet 15, „za mr Igora Stamenkovića” 
 

Ovim anketnim upitnikom želimo da dobijemo podatke o vašem mišljenju u vezi sa tematskom večeri: “Lepa italijanska noć” iz predmeta 
Animacija u turizmu u okviru manifestacije: “Animacija u turizmu grada Novog Sada 2010.”. Nadamo se da ćete nam pomoći i posvetiti 
nekoliko slobodnih trenutaka. Dobijeni podaci biće korišćeni isključivo u svrhu naučno-stručne obrade i izradu doktorske disertacije asistenta 
mr Igora Stamenkovića.  
UPUTSTVO: Pred sobom imate listu pitanja koju treba pažljivo da pročitate i odgovorite tako što ćete zaokružiti jedan od ponuđenih odgovora 
ili dopisati odgovor, precrtati odgovor znakom X u skali od 1-5 i napisati Vaše mišljenje, sugestiju i kritiku. Vaš izbor je slučajan, a doprinos će 
biti potpun ako na sva pitanja odgovorite objektivno i iskreno!                                                                             Unapred se zahvaljujemo na saradnji! 
 

1.  Pol 2.  Starosna dob 
 

3.  Zanimanje 4. Stepen 
obrazovanja 

5. Odakle 
dolazite (upisati) 

6. Broj članova 
porodice 

 
a) M 
 
 
b) Ž 

a) do 15 god. 
b) 15-24 god. 
c) 25-34 god. 
d) 35-44 god. 
e) 45-54 god. 
f) 55-64 god. 
g) 65 i više 

a) učenik 
b) student 
c) radnik 
d) službenik 
e) penzioner 
f) nezaposlen 
g)  ___________ 

a) bez škole 
b) osnovna škola 
c) srednja škola 
d) viša ili visoka 
e) magistarske i 
    master studije 
f) doktorske studije 

mesto rođenja i država : 
 
 
mesto stanovanja i 
država: 
 

1 
2 
3 
4 
5 

više 

7. Tip domaćinstva 
 

8. Izvor prihoda  9. Vaš životni 
standard je 

10. Visina mesečnih prihoda 

a) nepoljoprivredno 
b) mešovito 
c) poljoprivredno 
d) nešto drugo? 
    _________________ 
 

a) plata u državnom preduzeću 
b) plata u privatnom preduzeću 
c) vlastiti privatni biznis 
d) poljoprivredna delatnost na vlastitom 

imanju 
e) nešto drugo? _______________ 

a) nizak 
b) prosečan 
c) visok 
d) ne mogu da 
    ocenim 
e) ___________ 

a) do 150 € 
b) 151-300 € 
c) 301-500 € 
d) 501-750 € 
e) preko 750 € 

 
11. Sa kim ste došli na ovo tematsko veče? 

a) sa supružnikom 
b) sa porodicom 
c) sa prijateljem/icom  

d) sa roditeljima 
e) sam/a 
f) došao sam sa nekim drugim: ____________ 

 
12. Da li redovno posećujete događaje ove vrste (slične manifestacije ili festivale koji imaju za cilj promociju neke kulture, zemlje, naroda)? 
         a)    da, redovno 
         b)    da, jednom godišnje 
         b)    ovo mi je prvi put 

         c)     ne 
         e)     nešto drugo: ________________ 

 
13. Da li redovno posećujete događaje ove vrste (slične manifestacije ili festivale koji imaju za cilj sakupljanje humanitarne pomoći osobama 
za lečenje i institucijama koje pružaju pomoć deci i odraslima)? 
         a)    da, redovno 
         b)    da, jednom godišnje 
         b)    ovo mi je prvi put 

         c)     ne 
         e)     nešto drugo: ________________ 

 
14. Na tematsko veče ste došli sa namerom  da? 
         a)   isključivo pomognete u humanitarnoj pomoći 
         b)   sa željom da podržite osobe koje nastupaju u programu 
         c)   iz radoznalosti, čisto da vidite 
         d)   bez posebnih namera 
         e)   nešto drugo:  ________________ 
 
 15. Kako ste se informisali o ovom dešavanju? 
         a)    preko prijatelja  
         b)    preko porodice 
         c)    preko studenata ili profesora 
         d)    putem tv/radio 

         e)    putem Interneta 
         f)    novina i časopisa 
         g)    promotivnog materijala 
         h)    na drugi način: _____________ 

 
16. Šta je, po Vama, autentičnost ove manifestacije,tematske večeri?______________________________________________________ 
17. Šta Vam se na tematskoj večeri najviše dopalo?_____________________________________________________________________ 
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18. Šta Vam se na tematskoj večeri najmanje dopalo? 
                           ________________________________________________________________________________ 
19. Koji skeč vam se najviše ili najmanje dopao tokom večerašnjem programa? 

a) najviše  ________________________________________ 
b) najmanje  ______________________________________ 

 
20. Da  li ste zadovoljni sveukupnom organizacijom tematske večeri? 

a) da 
b) možda 

c) ne 
d) nešto drugo: _____________________________ 

 
21. Da ste vi organizator, šta biste dodali ili oduzeli iz sadržaja programa večerašnje tematske večeri? 
      a)   ne bih nista menjao/la 
       b)  dodao/la bih  __________________________________ 
       c)  oduzeo/la bih  _________________________________ 
 
22. Da li inače na putovanjima kada imate priliku učestvujete u animatorskim programima? 

a) da, redovno 
b) da, ponekad 

c) ne  
d) ne sećam se 

 
23. Da li ste u predhodne 4 godine prisustvovali nekoj od tematskih večeri iz predmeta Animacija u turizmu u organizaciji našeg 
Departmana i koliko puta? 

a) da,         1         2         3        4         5        6        više  puta 
b) ne  

24. Označite svaku od determinanti kvaliteta tematske večeri prema Vašem mišljenju ocenama od 1 do 5!  
1 (nezadovoljavajuće),  2 (zadovoljavajuće),  3 (dobro),  4 (vrlo dobro)  do 5 (odlično) 
Autentičnost tematske večeri – odabir zemlje, kulture, naroda 1 2 3 4 5 
Raznovrsnost programa  1 2 3 4 5 
Kvalitet sadržaja programa 1 2 3 4 5 
Ambijentalni doživljaj  1 2 3 4 5 
Atmosfera tokom tematske večeri 1 2 3 4 5 
Interakcija izvođača sa publikom 1 2 3 4 5 
Organizacija tematske večeri 1 2 3 4 5 
Dekoracija stolova 1 2 3 4 5 
Dekoracija prostora 1 2 3 4 5 
Raspored sedenja 1 2 3 4 5 

1 (uopšte se ne slažem sa tvrdnjom),  2 (delimično se ne slažem),  3 (neodređeno),  4 (delimično se slažem) do 5 (u potpunosti se slažem) 
Značaj ovakvih događaja je velik za promociju prezentovanih zemalja 1 2 3 4 5 
Značaj podrške Ambasada je potreban u organizaciji tematskih večeri 1 2 3 4 5 
Animacija u turizmu je najbolji način turis.promocije zemlje, kulture 1 2 3 4 5 
Efekti za prikupljanje humanitarne pomoći su značajni  1 2 3 4 5 
Pripremljenost i uvežbanost studenata animatora je odlična 1 2 3 4 5 
Reakcija publike je pozitivna i zadovoljni su očekivanim 1 2 3 4 5 
Osećali ste se prijatno i drago vam je što ste bili prisutni 1 2 3 4 5 
Muzika je bila autentična za temu večeri 1 2 3 4 5 
Garderoba je bila u skladu sa skečevima 1 2 3 4 5 
Plesne tačke su bile dobro uvežbane 1 2 3 4 5 
Hrana je bila vizuelno lepa i kvalitetno servirana 1 2 3 4 5 
Hrana je bila ukusna  1 2 3 4 5 
Hrana je deo nacionalne kuhinje zemlje kojoj je posvećeno temats. veče 1 2 3 4 5 
Nivo usluživanja je bio na zadovoljavajućem nivou 1 2 3 4 5 
Ozvučenje je bilo dobro i mogli ste da čujete program 1 2 3 4 5 
Osvetljenje je bilo dobro  1 2 3 4 5 
Sa vašeg mesta mogli ste da vidite scenu  1 2 3 4 5 
Sa vašeg mesta mogli ste da čujete program 1 2 3 4 5 

 
25. Vaši predlozi i sugestije u cilju poboljšanja kvaliteta, izgleda i efektivnosti tematske večeri! 
 ______________________________________________________________________________________ 
 
26. Vaši komentari i kritike u cilju poboljšanja kvaliteta, izgleda i efektivnosti tematske večeri! 
 ______________________________________________________________________________________                                                                                       
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ANKETA ZA POSETIOCE SABORA TRUBAČA U GUČI  
 
Ovim anketnim upitnikom želimo da dobijemo podatke o Vašem mišljenju u vezi sa vašim doživljajem na 50. jubilarnom Saboru  
trubača u Guči. Nadamo se da ćete nam pomoći i posvetiti nekoliko slobodnih trenutaka. Dobijeni podaci biće korišćeni isključivo 
 u svrhu naučno-stručne obrade. Molimo Vas da na kraju dopišete Vaše mišljenje, sugestiju ili kritiku. Vaš izbor je slučajan, a  

doprinos će biti potpun ako na sva pitanja odgovorite objektivno i iskreno!                                                                                       
Ova anketa je deo nacionalnog projekta: “Društveni odnosi Srba i Hrvata, nacionalni identitet i manjinska prava sa aspekta Evropskih integracija” 
 i doktorske disertacije mr Igora Stamenkovića “Multi-stejkholderski pristup efektivnosti organizacije događaja kao faktor uspešnosti 
 destinacijskog turističkog proizvoda” 
 

1.  Pol 2.  Starosna dob 
 

3.  Zanimanje 4. Stepen 
obrazovanja 

5. Odakle 
dolazite (upisati) 

6. Visina mesečnih 
prihoda 

 
a) M 
 
 
b) Ž 

a) ≤ 20 
b) 21-30  
c) 31-40  
d) 41-50  
e) 51-60  
f) 61 ≥ 

a) učenik 
b) student 
c) zaposlen 
d) penzioner 
e) nezaposlen 
g)  ___________ 

a) osnovna škola 
b) srednja škola 
c) viša ili visoka 
d) magistarske i 
    master studije 
e) doktorske studije 
f) _____________ 

 
mesto stanovanja 
_______________ 
 
i država: 
________________ 

a) do 200 € 
b) 200-400 € 
c) 400-600 € 
d) 600-1000 € 
e) 1000-2000 € 
f) preko 2000 € 

7. Na putovanje sam 
došao sa: 

8. Kako ste se informisali o ovoj 
destinaciji  (zaokružite max 3 

odgovora) 

9. Ako ste se informisali putem Interneta koji od sajtova ili 
društvenih mreža ste posetili da bi ste se informisali? 

 
a) supružnikom 
b) porodicom 
c) prijateljem/icom 
d) roditeljima 
e) sam/a 
f) ___________ 

a) preko prijatelja 
b) preko porodice (rodbine) 
c) preko turističke organizacije 
d) preko turističke agencije 
e) putem tv  
f) putem Interneta 
g) putem novina /časopisa/radija 
h) promotivnog materijala 
 i) na drugi način:__________ 

a. www.Serbia.travel 
b. www.VisitSerbia.org 
c. www.serbia-visit.com 
d. www.saborguca.com 
e. Facebook profil ili stranica 
f. TripAdvisor 
g. Lonely Planet 
h. neki drugi: ________ 

 
 
 
       10.  Koliko ste puta do sada posetili Sabor trubača u Guči? 

a. jedanput 
b. dva puta 

c. tri puta 
d. više od tri puta: koliko _____? 

 
11. Koliko dana planirate da ostane na Saboru? 

a. do jednog dana (manje od 24 časa) 
b. dva dana 

c. tri dana 
d. više od tri dana: koliko _____? 

 
       12. Kojim prevoznim sredstvom ste došli u Srbiju i festival?  

a. automobilom 
b. autobusom 
c. avionom do ________ pa ________ do Guče 

d. vozom do _____ pa ______ do Guče 
e. ciklo (motocikl, bicikl i drugo) 
f. drugo prevozno sredstvo: _________

 
13. Smešteni ste: 

a. hotel 
b. privatan smeštaj 

c. kamp 
d. kod prijatelja/rodbine 

 
14. Koliko planirate da potrošite na Saboru: 

a. za smeštaj:__________ 
b. za hranu:___________ 
c. za piće:___________ 

d. za suvenire:________ 
e. za muziku ako dajete napojnice: _______ 
f. za nešto drugo: _________

 
 
 

15. Da li planirate da posetite neke od sledećih lokaliteta u blizini Guče? 
a. manastiri Ovčarsko-kablarske klisure 
b. Šarganska osmica i Kusturičin “Drvengrad“ 
c. neki gradski centar: Užice, Kragujevac, Niš 
d. nešto drugo: ___________ 

               e.    ne planiram 
     

http://www.serbia.travel/
http://www.visitserbia.org/
http://www.serbia-visit.com/
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16. Molimo Vas da zaokruživanjem jednog od brojeva na skali od: 1 (uopšte mi nije važno), 2 (delimično mi nije važno), 3 (i 
jeste i nije mi važno), 4 (delimično mi je važno) do 5 (u potpunosti mi je važno), označite važnost koju za Vaš dolazak na 
Sabor trubača imaju navedeni motivi: 

uživati u festivalskom raspoloženju i gužvi 1  2  3  4  5 
upoznavati lokalne običaje i kulturu 1  2  3  4  5 
upoznati lokalno stanovništvo i komunicirati sa njima 1  2  3  4  5 
doživeti nešto novo  1  2  3  4  5 
uživati u izvođenju trubača 1  2  3  4  5 
uživati u ostalim segmetima kulturno-umetničkog programa 1  2  3  4  5 
uživati u lokalnoj hrani i piću 1  2  3  4  5 
uživati u seoskom ambijentu  1  2  3  4  5 
da pobegnem iz rutine života 1  2  3  4  5 
da se osećam ’incognito’ u novom okruženju gde me niko ne poznaje 1  2  3  4  5 
da budem sa ljudima koji uživaju u istim stvarima kao i ja 1  2  3  4  5 
da sretnem ljude iz drugih krajeva zemlje i inostranstva 1  2  3  4  5 
da posle festivala imam prijatelje u lokalnoj sredini i da ih recimo pozovem da oni posete moje mesto 1  2  3  4  5 
da se upoznam i intimno zbližim sa nekom osobom  
* kod onih koji nisu došli sa supružnikom ili partnerom 

1  2  3  4  5 

 
     17. Molimo Vas da odgovorite na sledeće pitanje tako što ćete na skali ocena, sa leve strane označiti stepen važnosti koji 
prema Vašem mišljenju imaju navedeni elementi manifestacije, zaokruživanjem jednog od brojeva: 1 (uopšte nije važno), 2 
(delimično nije važno), 3 (neodređeno), 4 (delimično je važno), 5 (veoma je važno). Zaokruživanjem jednog od brojeva na skali 
ocena sa desne strane označite stepen Vašeg zadovoljstva manifestacijom: 1 (izuzetno loše), 2 (loše), 3 (neodređeno, ni dobro 
ni loše), 4 (dobro), 5 (izuzetno dobro). 
VAŽNOST                                                                                                                                               ZADOVOLJSTVO 

1  2  3  4  5 Prilazni putevi do mesta su kvalitetni i sigurni. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Postoji dovoljan broj lako dostupnih parking mesta. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Postoji dobra turistička signalizacija do Guče – informativne table. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Postoje turistički informativni centri i pultovi na kojima možete dobiti sve potrebne informacije o 

destinaciji i okruženju. 
1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 Higijena prostora na kojem se održava manifestacija je izuzetna. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Prostor na kojem se održava manifestacija nije opterećen tezgama za prodaju hrane, pića i suvenira. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Infrastrukturna uređenost samog mesta je odlična (putevi, putokazi, odmorišta, zelene površine...) 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Uređenost prostora na kojem se održava manifestacija je izuzetna (pristupačnost i dovoljan broj: 

sanitarnih čvorova, klupa ...) 
1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 Prostor na kojem se održava manifestacija je dovoljno prostran da primi veliki broj posetioca. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Sadržaj programa manifestacije je izuzetno bogat i raznovrstan. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Broj učesnika u takmičarskom delu je dovoljan. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Izvođači su dobri muzičari i kvalitetni interpretatori. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Manifestacija ima veliki značaj za upoznavanje lokalnih običaja. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Manifestacija ima veliki značaj za upoznavanje lokalne kulture. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Bučnost od strane izvođača i posetioca ne smetaju. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Dodatni sadržaji za decu i odrasle su raznovrsni. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Bezbednost posetioca manifestacije je na visokom nivou. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Higijenska ispravnost hrane i pića je na visokom nivou. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Pružanje medicinskih usluga je dobro organizovano. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Cene proizvoda i usluga su pristupačne (smeštaj, hrana, piće, suveniri). 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Kvalitet proizvoda i usluga je izuzetan (smeštaj, hrana, piće, suveniri) 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Lokalno stanovništvo je izuzetno ljubazno. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Ostali posetioci manifestacije se korektno ponašaju. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Mogućnost za ostvarivanje prijateljskih kontakata sa posetiocima iz Srbije je velika. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Mogućnost za ostvarivanje prijateljskih kontakata sa posetiocima iz ostalih zemalja u regionu je 

velika (Ex-Yu republike). 
1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 Mogućnost za ostvarivanje prijateljskih kontakata sa posetiocima iz ostalih zemalja u Evropi i svetu 
je velika. 

1  2  3  4  5 
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18. Za svaku konstataciju zaokružite samo jedan od brojeva 1-5: 
Izbrendiranost festivala je vrlo dobra. Pojavljuje se dovoljan broj reklama i dobrih brendova koji su prepoznatljivi.        1  2  3  4  5 
Manifestacija ima snažan efekat na prepoznavanje Srbije kao organizovane turističke zemlje.                                           1  2  3  4  5 
Postoje plakati koji sugerišu da je manifestacija podržana od stane nacionalne i lokalnih turističkih organizacija.            1  2  3  4  5   
Postoje plakati koji sugerišu da je manifestacija podržana od stane lokalne samouprave i resornih ministarstava.             1  2  3  4  5 
Ovakva mianfestacija ima jak efekat na privredni razvoj mesta i opštine.                                                                            1  2  3  4  5 
Ovakva mianfestacija ima jak efekat na promociju i razvoj drugih turističkih proizvoda i usluga u lokalu i regionu.        1  2  3  4  5 
Ovakva mianfestacija ima jak efekat na poboljšanje kvaliteta života lokalnog stanovništva.                                               1  2  3  4  5 
Ovakva mianfestacija ima jak efekat na promovisanje drugih manje poznatih, specifičnih manifestacija na regionalnom i 
nacionalnom nivou.                                                                                                                                                                1  2  3  4  5 
 
 
19. Nameravam da postavim komentar, video klipove i/ili fotografije napravljene tokom moje posete, na sledeće stranice  
      društvenih mreža:  (Zaokružiti jedan ili više ponuđenih odgovora) 

a.     Facebook 
a. Twitter 
b. MySpace 
c. Flickr 
d. YouTube 
e. Bez odgovora 
f. Ostali:  __________ 

 
 
20. Vaše sugestije i komentare u cilju poboljšanja kvaliteta usluga i ponude na Saboru trubača možete navesti ovde:  
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

ZAHVALJUJEMO SE NA SARADNJI ! 
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        SURVEY OF THE EXIT FESTIVAL VISITORS 
 
Welcome to the Exit festival. We hope that you will assist us and devote a few of your spare moments. Gathered 
data will be used exclusively for the purposes of scientific-technical processing and promotion of tourism and the 
Exit Festival. This survey is a part of the National project: “Social relation beetwen Serbs and Croats, national 

identity and the position  of minority nations from the asspects of the process of European integration” and PhD thesis of  
candidate  MScIgor Stamenkovic.  
 

1.  Sex 2.  Age 
 

3.  Occupation 4. Education level 5. Where do you 
come from (fill in) 

6. Average monthly salary 

 
a) M 
 
 
b) F 

a) ≤ 20 
b) 21-30  
c) 31-40  
d) 41-50  
e) 51 ≥ 

a) pupil 
b) student 
c) employed 
d) pensioner 
e) unemployed 
f)  _________ 

a) high school 
b) advanced 

professional 
school 

c) university  MSc.  
studies 

d) PhD. studies 
e) ______________ 

 
State 
 
_____________ 

a) do 300 € 
b) 301-500 € 
c) 501-700 € 
d) 701-1000 € 
e) 1001-2000 € 
f) over 2000 € 
g) without incomes 

7.  I came to this 
journey with: 

8. How were you informed about 
this destination  

(circle maximum 3 answers) 

9. Which of the following Internet web sites or social 
networks did you visit in order to obtain information about 

the Exit festival? 
a) friend/female friend 
b) the company 
c) marriage partner 
d) alone 
e) a girlfriend/boyfriend 
f) ___________ 

a) through a friend 
b) through Internet web site 
c) through TV 
d) through newspapers/magazines 
e) promotion materials 
f) some other way:__________ 
  

a. www.Serbia.travel 
b. www.VisitSerbia.org 
c. www.serbia-visit.com 
d. www.exitfest.org 
e. Facebook profile 
f. TripAdvisor 
g. Lonely Planet 
h. Some other: _____________ 

 
 
10.  Have you ever been to Exit Festival? a) Yes  _____  (how many times?)                b) No, this is my first visit 
 
11.  How many days you plan to stay in Novi Sad and its surroundings for Exit Festival?  _________days

12.  You stay: 
a. in a hotel (.......*stars) 
b. in hostel 
c. at private accomodation 
d. in a camp 

e. with relative/friend 
f.  some other_________ 

 

 
13. Are you planning to visit the following tourist locations near Novi 
Sad? 

a. Sremski Karlovci 
b. Fruska Gora monasteries 
c. Some other: ___________ 

               e.    not planning 
 

14.  What do you think what is the most damaging Petrovaradin fortress? 
a) bin 
b) noise 
c) negligence 
d) crowd 
e) none 

 
15.Do you think Exit should remain on the Petrovaradin fortress? 

a) yes b) no 
 
 

 

 
 

http://www.serbia.travel/
http://www.visitserbia.org/
http://www.serbia-visit.com/
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16. Please, by circling one of the answers from the scale: 1 (general it isn’t important), 2 (partially it isnt’t important),  3  
(it is and it isn’t important), 4 (partially it is important) to 5 (general it is very important), rate your opinion for 
importance of motives for coming to Exit festival: 
 

to enjoy in festival crowd and good mood 1  2  3  4  5 
to experience something new 1  2  3  4  5 
to enjoy in musical performance  1  2  3  4  5 
to enjoy in other segments of art and culture programme offer 1  2  3  4  5 
to enjoy in domestic food and baverage 1  2  3  4  5 
to enjoy in Petrovaradin fortress ambients and Danube 1  2  3  4  5 
to run from the everyday rutine 1  2  3  4  5 
to feel as a ’incognito’ in the new surrounding where nobody khows me 1  2  3  4  5 
to be with people who enjoy the very same things as I 1  2  3  4  5 
to meet people from the different parts of the country and from abroad 1  2  3  4  5 
to make new friendships in local area after the festival and to invite them to visit my place and be my guests 1  2  3  4  5 
to get acquainted and to intimate with some unknown person   
 * for single, divorced or people who came without partner 

1  2  3  4  5 

 
     17. Please, read carefully and provide answers by rating your agreement of importance from the left scale with the following 
statements of satisfaction from the right scale, by circling one of the numbers from the scale 1-5. Left scale is about importance of 
different festival elements: 1 (general it isn’t important), 2 (partially it isnt’t important), 3 (it is and it isn’t important), 4 
(partially it is important) to 5 (general it is very important), and the right scale is about your satisfaction with the festival, also 
through each element: 1 (very bad), 2 (bad), 3 (vague, nor good nor bad), 4 (good), 5 (very good, excellent). 

 
IMPORTANCE                                                                                                                                               SATISFACTION 

1  2  3  4  5 Access roads to the Petrovaradin fortress are safe and good 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 There is enough parking places and they are easy to find. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 There is a precise and good tourist signalisation to the fortress – information signs. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 There is tourist information centre and information desk where you can obtain all necessary 

information about destination and surrouding area. 
1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 Hygenic conditions at the festival are very good. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Space where the festival is maintained isn’t burdened with stalls and stands for selling food,  

drink and souvenirs. 
1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 Infrastructure regulation of the local area is excellent (roads, road signs, landings, green spaces). 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Space where the festival is maintained is exceptional (enough toilets, benches etc.). 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Space where the festival is maintained is enough commodius for numerous visitors. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Content of the festival programme is opulent and miscellaneous. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Selecting performers on this Exit festival was good. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Festival has great significance for promoting the city of Novi Sad and Vojvodina region. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Festival has great significance for the promotion of the Petrovaradin fortress as a cultural monument. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Noise from different stages and visitors do not disturb you. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Security measures and safety of the festival visitors is at the highest level. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Sanitary conditions of food and drink are at the highest level. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 The health care of visitors is well-organized and efficent. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Prices of the local products and services are not to expensive (accomodation, food, drink, souvenirs).   1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Quality of the local products and services is very good (accomodation, food, drink, souvenirs).   1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Local people are very kind and friendly. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Other festival visitors have correct behaviour. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Possibility for making new friendships and contact with domestic visitors from Serbia is great. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Possibility for making new friendships and contact with visitors from other Ex-Yu Republics is great. 1  2  3  4  5 
1  2  3  4  5 Possibility for making new friendships and contact with visitors from other countries in Europe and 

the world is great. 
1  2  3  4  5 

 
THANK YOU FOR YOUR COOPERATION AND 

THANK YOU FOR YOUR TIME! 
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Anketno istraživanje 

MOTIVI I STAVOVI LOKALNOG STANOVNIŠTVA O ODRŽAVANJU MANIFESTACIJA 

 NA PODRUČJU OPŠTINA SOMBOR I APATIN 

Ovim anketnim upitnikom želimo da dobijemo podatke o Vašem stavu vezanom za posete odabranim 
manifestacijama, o poželjnom načinu organizovanja, kao i o motivima koji imaju uticaja na Vašu odluku o eventualnoj 
poseti. Nadamo se da ćete nam pomoći i posvetiti nekoliko slobodnih trenutaka. Dobijeni podaci biće korišćeni 
isključivo u svrhu naučno-stručne obrade.  

1.  Pol 2.  Starosna dob 
 

3.  Zanimanje 4. Stepen 
obrazovanja 

5. Mesto gde živite i 
nacionalnost 

(upisati) 

6. Visina mesečnih prihoda 

 
a) M 
 
 
b) Ž 

a) ≤ 20 
b) 21-30  
c) 31-40  
d) 41-50  
e) 51- 60 
f) ≥ 61 

a) učenik 
b) student 
c) zaposlen 
d) penzioner 
e) nezaposlen 
g)  ___________ 

a) osnovna škola 
b) srednja škola 
c) viša škola 
d)  visoka 
e) magistarske i 
    master studije 
f) doktorske studije 
g) _____________ 

 
mesto 
 
 
nacionalost 
 
______________ 

a) do 200 € 
b) 201-400 € 
c) 401-600 € 
d) 601-1000 € 
e) preko1000 € 
f) bez primanja 

 
7.  Zaokružite da li ste upoznati sa navedenim manifestacijama i da li ste posetili neku od njih. 
 

Naziv manifestacije 
 

Da li ste upoznati sa 
održavanjem manifestacije 

Da li ste posetili 
manifestaciju 

1.  Ravangrad Wine Fest  da ne da ne 
2.  Somborski kotlić da ne da ne 
3.  Fijakerijada da ne da ne 
4.  Bodrog fest u Bačkom Monoštoru da ne da ne 
5.  Miholjdanski susreti u Bačkom Bregu da ne da ne 
6.  Bunjevačka Dužionica da ne da ne 
7.  Apatinske ribarske večeri da ne da ne 
8.  Grožđe-bal u Sonti da ne da ne 
9.  Romska noć da ne da ne 
10.  Ulica starih zanata da ne da ne 

 
8. Ukoliko niste redovan posetilac ovih manifestacija ocenite ocenama od 1 do 5 šta je uticalo na vašu odluku da ih 
ne posećujete (intenzitet uticaja): 1 (veoma slab), 2 (slab), 3 (srednji), 4 (jak) 5 (veoma jak) 

nedostatak finansijskih sredstava 1  2  3  4  5 

nedostatak društva 1  2  3  4  5 

nedostatak slobodnog vremena 1  2  3  4  5 

nedostatak volje 1  2  3  4  5 

nedostatak informacija o njihovom održavanju 1  2  3  4  5 

loša organizacija manifestacija 1  2  3  4  5 

 
9. Molimo Vas da odgovorite na sledeće pitanje tako što ćete na skali ocena, označiti stepen važnosti koji prema 
Vašem mišljenju imaju navedeni elementi festivala, zaokruživanjem jednog od brojeva: 1 (u potpunosti se ne slažem), 
2 (uglavnom se ne slažem), 3 (niti se slažem niti se ne slažem ), 4 (delimično se slažem), 5 (u potpunosti se slažem) 
Manifestacija bi trebalo da bude zabavnog karaktera. 1  2  3  4  5 

Neophodan je nastup estradnih umetnika. 1  2  3  4  5 

Manifestacija bi trebalo da sadrži prateće programe (edukacija, takmičenja, radionice). 1  2  3  4  5 

Manifestacija bi trebalo da  se promoviše kod različite strukture potencijalnih posetitelja. 1  2  3  4  5 
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Manifestacija bi trebalo da  se promoviše u susednim zemljama. 1  2  3  4  5 

Manifestacija bi trebalo da  bude na pogodnoj lokaciji sa obezbeđenim parking prostorom. 1  2  3  4  5 

Manifestacija bi trebalo da se održava bez negativnog ekološkog uticaja. 1  2  3  4  5 

Na manifestaciji bi trebalo da  se dele brošure u kojima će se promovisati izlagači. 1  2  3  4  5 

Manifestacija bi trebalo da bude organizovana od strane lokalne samouprave (mesta održavanja). 1  2  3  4  5 

Manifestacija bi trebalo da  bude organizovana od strane stručnih udruženja . 1  2  3  4  5 

Manifestacija bi trebalo da  bude organizovana od strane zainteresovane grupe građana okrenutim ka 
stvaranju profita. 

1  2  3  4  5 

Manifestacije omogućavaju razmenu ideja među etničkim grupama u zajednici. 1  2  3  4  5 

Manifestacije doprinose osećaju zajedništva. 1  2  3  4  5 
Manifestacije povećavaju broj turista. 1  2  3  4  5 

Manifestacije imaju veliki značaj za promociju lokalne sredine. 1  2  3  4  5 

Manifestacije utiču na povećanje saradnje među ljudima. 1  2  3  4  5 

Manifestacije omogućavaju da lokalno stanovništvo ostvari dodatnu zaradu. 1  2  3  4  5 

Manifestacije imaju pozitivan kulturni uticaj. 1  2  3  4  5 

Manifestacije pomažu da se poboljša kvalitet života u sredini. 1  2  3  4  5 

Manifestacije imaju bogat i sadržajan program. 1  2  3  4  5 

Bezbednost posetioca tokom održavanja manifestacija je na visokom nivou. 1  2  3  4  5 

Cene proizvoda i usluga su pristupačne (hrana, piće, suveniri). 1  2  3  4  5 

Kvalitet proizvoda i usluga je izuzetan (hrana, piće, suveniri).     1  2  3   4  5 

 
 

10. Molimo Vas ocenite važnost sledećih motiva kod Vaše odluke o  posetiti  nekoj  manifestaciji:  
1 (uopšte mi nije važno),   2 (uglavnom mi nije važno),   3 (niti jeste niti nije mi važno),   
4 (uglavnom mi je važno),  5 (veoma mi je važno). 

sticanje novih saznanja o proizvodima kontaktom sa izlagačima i ekspertima 1  2  3  4  5 

upoznavanje novih ljudi 1  2  3  4  5 

uživanje u raspoloženju i gužvi  1  2  3  4  5 

uživanje u muzičkom programu 1  2  3  4  5 

beg iz svakodnevnice 1  2  3  4  5 

doživeti nešto novo  1  2  3  4  5 
uživati u ostalim segmentima kulturno-umetničkog programa 
(npr. običaji, izložbe, koncerti i drugo) 

1  2  3  4  5 

uživati u lokalnoj hrani i piću 1  2  3  4  5 

upoznavanje kulture i običaja drugih etničkih zajednica 1  2  3  4  5 

zbližavanje sa pripadnicima drugih etničkih zajednica 1  2  3  4  5 

kupovina autentičnih zanatskih i prehrambenih proizvoda po povoljnijim cenama", koji predstavljaju 
suvenir tog mesta, kraja, regije 

1  2  3  4  5 
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Abstract:  

AB  On a global planetary scale events in general (festivals, congresses, conferences etc.), particularly those with 

a strong cultural component (such are: music festivals, film festivals, folklore festivals, other events and animation 

programs etc.) are substantially increasing in numbers. In addition to enhancing local pride in culture, they produce 

strong identity and image of local coummunity (they are branding the destination) these events could also expose 

indigenous national minorities to the increasing number of international visitors. Also, they could make many either 

positive or negative, economic, social, ecological, political or any other effect and consequences for/to destination. 

Events, namely festivals are a good occasion to show guests the new nations and their customs, culture, beliefs and 

lifestyles. From the stay of the tourists the resort could feel the contribution to the local economy, social life, multi-

cultural life etc. Regardless, how big an event or festival is, it should and would represent a new wave of alternative 

tourism that contributes to sustainable development and improving the relationship between the host and the guest 

and also promote destination’s tourism product. During ones stay at the festival, tourists will consume other products 

and services, and multiply effects of their stay at the destination. Certainly this process can not be achieved without 

good coordination of stakeholders and their good inter-networking and cooperation. 
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