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УВОД 

 

Поред врела Белог Дрима и врела Рашке, Крупајско врело спада у  три 

најатрактивнија крашка извора у Србији. Јединствена природа крашког типа на планини 

Бељаници, тиркизно плава боје воде, пуно зеленила и високог дрвећа, пећине из које 

константно излази вода пунећи крашко језеро представљају еколошку оазу у општини 

Жагубица. Врело је једна од природних реткости и обележја овог краја импресивног 

изгледа у чијој се близини налази термални извор чија се вода меша са хладном водом 

врела...  

С обзиром да је употреба интернета синоним данашњег друшта намеће се потреба 

за промоцијом туристичких дестинација путем овог модерног медија. Туристи се данас 

ослањају на интернет у свим фазама потрошачког путовања. Од инспирације, 

истраживања, преко планирања и букирања, до самог путовања и након тога. Оно што је 

најбитније јесте одабир правих канала комуникације како би се допрло до циљне групе 

туриста.  

Друштвене мреже данас представњају феномен XXI века и један од најбољих 

канала промоције. Уколико се не држи корак са модерном технологијом и трендовима 

нових генерација опстанак на туристичком тржишту је немогућ. Маркетинг и стална 

присутност на интернету, телевизији и друштвеним мрежама постала је услов 

конкурентности. 

Друштвене мреже имају незаменљиву улогу у промоцији туристичких 

дестинација, јер су оне данас одраз савременог друшта. Путем објава на њима 

потенцијални посетиоци се могу веома лако претворити у сталне и лојалне посетиоце 

туристичке дестинације. Туристи се све више приликом одабира дестинације у коју ће 

путовати воде објавама и коментарима других туриста на друштвеним мрежама. Јер 

објаве на друштвеним мрежама и коментари могу значајно променити слику коју 

туристи имају о одређеној дестинацији, учинити је привлачнијом за посету и 

конкурентнијом на туристичком тржишту.  

Циљ рада је анализа друштвених медија на конкурентност Kрупајског врела. У 

раду је посебна пажња посвећена квантификацији конкурентности општине Жагубица и 
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Kрупајског врела. Код обрађивања друштвених мрежа на интернету усредсредићемо се 

на оне најпопуларније, а то су Facebook, Instagram, Youtube и Twiter. 

Рад се састоји из шест дела. У првом делу описане су природно-географске 

карактеристике Крупајског врела. У другом делу анализиран је туристички промет 

општине Жагубица као значајни индикатор конкурентности туристичке дестинације. 

Услед новонастале епидемиолошке ситуације дошло је до промена и на туристичком 

тржишту, сходно томе у трећем делу рада анализиран је утицај Ковид-а 19 на туристички 

промет Жагубице. У четвртом делу рада одрађена је анализа конкурентности Крупајског 

врела, до које се дошло на основу спроведеног упитника. У петом делу пажња је 

усмерена на друштвене медије и њихов значај у туристичком пословању. Описан је 

настанак и развој друштвених мрежа на интернету и могућност њиховог утицаја на 

тржиште и потрошаче. Док је последњи део рада посвећен начину на који друштвене 

мреже утичу на развој конкурентности Крупајског врела.  
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1.ПРИРОДНО ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КРУПАЈСКОГ 

ВРЕЛА  

1.1. Географски положај  

 

Крупајско врело налази се на западним падинама Бељанице, са десне стране 

Крупајске реке у општини Жагубица. „Општина Жагубица се налази у југоисточном делу 

Браничевског округа и источном делу Србије на 170 km  југоисточно од Београда и 83 km 

од Пожаревца.“1  

Слика 1 – Географски положај општине Жагубица 

 

Извор: 

https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDagubica#/media/File:Municipalities_of_Serbia_%C5%BDagubica.png, 

 

                                                           

1 Локална стратегија одрживог развоја општине Жагубица 2010-2014.  стр 10.  

https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDagubica#/media/File:Municipalities_of_Serbia_%C5%BDagubica.png
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Слика 2 – Положај општине Жагубица у Браничевском округу 

 

Извор: https://www.381info.com/branicevski-okrug, 

 

„Крупајско врело смештено је између села Милановац и Крупаја, удаљено 200 m 

од регионалног пута Крепољин-Деспотовац, а од самог насеља Крепољин 11 km. Од 

Жагубице су удаљена 30 km, а од Деспотовца 26 km. Сам пут до врела је брдовит, а 

надморска висина на којој се налази је 220 m.“2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2 http://www.vodickrozsrbiju.rs/ 

https://www.381info.com/branicevski-okrug
http://www.vodickrozsrbiju.rs/
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Слика 3 – Географски положај Крупајског врела 

 

Извор: https://www.google.com/search 

 

1.2. Готектонске и геолошке  карактеристике 

 

Природна ограниченост планинским венцима општине Жагубица (ниже 

Горњачке планине, Хомољске планине, Бељаница, масив Црног врха), условила је 

издвајање овог краја Србије у јединствену географску целину – Хомоље. Ова 

микрорегија је део карпатске Србије, и у њој заузима централни положај. Међутим, као 

што је то често случај, природне границе ове микрорегије се не поклапају у потпуности 

са административним границама општине Жагубица.  

„Најстарије стене су кристаласти шкриљци који изграђју централне делове 

Хомољских планина. У Хомољу се налазе зелени шкриљци и метавулканити, који су 

еротивним процесима и тектонским деловањем откривени на знатној површини испод 

одсека Бељанице, на северној страни главног планинског била, у увалама Речке, Бусвата 

https://www.google.com/search
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и Жагубичке реке, као и у пределу Тисовца. Палеозојске стене леже на прекамбијским 

творевинама, где су представљене метаморфисаним шкриљцима, аргилофилитима и 

аргилошистима ордовицијума. Стене млађег палеозоика представљене су црвеним 

пермским пешчарима који су откривени на западној страни Бељанице, односно на дну 

Крепољинско-крупајске котлине и гранитоидним стенама заступљеним у средишњем 

делу Хомољских планина  између Бељевине (766 m) и Рестовачке главице (789 m).“3 

Мезозојске формације доминирају у брдским и планинским пределима Бељанице. 

Представљене су углавном кречњацима. Истиче се једна изолована партија у 

Крепољинско - крупајској котлини, позната као Липова раван. Кречњаци тријаске 

старости показују малу заступљеност, док јурски кречњаци захватају знатна 

пространства у деловима Бељанице изнад 700 m апсолутне висине. Јурски кречњаци, на 

западној Бељаници, били су захваћени јаким тектонским покретима, па су издизањем 

доспели у исти положај са млађим кретацејским творевинама. Овим покретима створени 

су раседи, дуж којих су на површину избиле мање масе дацито – андезита. Кредне 

формације заступљене су од јужне стране Жагубичке котлине на северној суподини 

Бељанице, до њених највиших делова. 

Кенозојске творевине на територији Жагубице заступљене су у Жагубичкој и 

Крепољинско-крупајској котлини. Захваљујући интезивним текстонским покретима 

утицали су на коначно формирање основног изгледа Бељанице. 

 

1.3. Рељеф  

 

Како се Крупајско врело налази на планини Бељаници, у вези са тим 

анализираћемо рељеф планине Бељанице. „Планина Бељаница, својим преко 1.000 m 

високим гребеном раздваја Хомоље од Ресаве. Највиши врх планине Бељанице је 

Бељаница, висине 1.339m. Kрашки састав Бељанице је узроковао присуство 

многобројних вртача, јама, увала и пећина. Централна висораван Бељанице је углавном 

гола, а падине су покривене буковим и храстовим шумама, које су повремено и 

прашумског типа. Бељаница има доста извора, али углавном на нижим деловима 

                                                           

3 Мирковић, С. (2003). Туристички ресурси Хомоља и могућност њиховог коришћења, Нови Сад: Друштво 

географа Војводине 
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планине. На овом простору смењују се кречњачки масиви са изразитим крашким 

одликама (вртаче, јаме, пећине) и фино извајани, дуги гребени од водоодрживих стена, 

стварајући изузетну геоморфолошку и биолошку динамику. Kрупајско врело, 

величанственао водено дело природе и једно од најзанимљивијих крашких врела у 

Србији, извире на западној страни Бељанице.“4 

Од површинских крашких облика на северни до Бељанице доминирају увале и 

вртаче као што су Речке, Бусовата, Глуве Врпите, Сладаја, Водна, Пиштаљине и др. По 

дну увала теку потоци који се губе у понорима. Вртаче су знатно бројнији површински 

облици од увала, али су малих димензија, најчешће су обрасле шумском вегетацијом на 

странама, а травном по дну. Обично се на њиховом дну налазе понори у којима се губи 

атмосферска вода, а некада су ти понори запушени глином па се на дну вртача формирају 

језерца (Бујдина бара, Шурановац, Рогињачки вир). Бељаница се на јужној страни 

завршава кречњачким одсеком који је у клисури реке Чемернице. Он је формиран на 

истоименом раседу који се може пратити од села Стрмостен до изворишта Чемернице. 

На том одсеку истражено је шеснаест спелеолошких објеката (пећина Малог врела, 

Велика пећина, Бушна пећина, Радошева пећина, Бушан камен, Велика атула...). 

1.3.1. Морфолошко - хидролошке карактеристике Бељанице  

 

„У суподини планине Бељанице избијају два јака дубинска врела из којих истичу 

праве реке. Из Жагубичког језера, на јужном ободу Хомољске котлине, истиче река 

Млава. Из Врелске пећине у врху Крупајско-крепољинске котлине, истиче Крупаја. 

Сабирну област ових врела чини северна страна планине Бељанице. Тектонски склоп 

Бељанице од прворазредног је значаја за правац кретања подземних крашких вода и 

дубинску карстификацију. Током последњег орогеног циклуса, убирањем, раседањем и 

навлачењем, образована је сложена антиклинала Бељанице.“5 

„Тектонски рељеф Бељанице најинтензивније је разаран дуж јужног и западног 

обода планине. Селективном ерозијом на јужној страни Бељанице образовна је 

Горњересавска, а на западној Крупајско-крепољинска корутина. Горњересавску 

корутину, дугачку око 6 km и широку до 2 km, изградиле су Ресава и њена лева притока 

                                                           

4 http://www.panacomp.net/beljanica/ 
5  Петровић, Ј. (2002). Дубинска крашка врела у кршу Источне Србије, Гласник Српског географског 

друштва, Научни рад, Београд,  стр. 7.  

http://www.panacomp.net/beljanica/
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Суваја, на простору контакта кречњака Бељанице и црвених пешчара и андезитских 

пробоја. Вертикални одсеци на северној страни корутине образовани су уназадним 

померањем изворишта Великог и Малог врела. Крупајско-крепољинска корутина, на 

западној страни Бељанице, образована је у зони контакта кречњака и црвених пешчара. 

И она је асиметрична, а у зони изворишта Крупајског врела ограничена вертикалним 

одсецима.“6 

Флувијални и прекрашки рељеф на планинском билу и северној страни Бељанице 

потпуно је разбијен и дезорганизован. Захваљујући кратком трајању флувијалне ерозије 

чак су и три висеће речне долине остале плитке. У њима су образоване увале мањих 

димензија, док се у споредним долинама јављају низови вртача.  

У северној суподини Бељанице јављају се крашки извори као дубинска, 

гравитациона и сифонска. Врело Млаве и Крупајско врело су типична дубинска крашка 

врела у којима избијају јаке подземне реке. Врела Мале Тиснице, Лопушње и Комненсте 

истичу из пећина, отворених или скривених дробинским материјалом. Изворичко и врело 

Белосавац су сифонска са малим језерцима на истеку. Гравитациона и сифонска врела су 

мање издашности због ограничених, локалних сабирних области. 

 

1.4. Хидролошке одлике Крупајског врела 

 

Крупајско врело  спада у дубинска врела у Источној Србији и представља једно 

од најјачих врела у области Кучаја и Бељанице.  Из њега истиче Крупајска река. Велика 

издашност врела резултат је изузетно великих сабирних области и средње годишње 

количине падавина. На режим врела утичу и сталне или периодске понорнице у сабирној 

области при чему сталне понорнце извиру у вишим, вододржљивим теренима. На 

издашност велики утицај имају и падавине односно плувиометријски режим. Неједнака 

расподела годишње количине падавина такође различито утиче на издашност Крупајског 

врела.  

„Издашност врела варира од 900-2700 l/s, мада може износити и више од 4.000 l/s. 

Значају и атрактивности Крупајског врела доприноси и термални извор Топлик са 

                                                           

6  Петровић, Ј. (2002). Дубинска крашка врела у кршу Источне Србије, Гласник Српског географског 

друштва, Научни рад, Београд,  стр. 8. 
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температуром воде од 26,5°С. Крупајско врело некад је извирало из пећине јаком снагом, 

а данас је на 50 m од врела изграђена брана чиме је подигнут ниво воде. Недалеко (2 km) 

западно од врела Млаве налази се и врело Белосавац које је због велике издашности 

делимично каптирано за водоснабдевање Жагубице и насеља Суви до. У просечним 

хидролошким годинама из врела истиче преко 100 l/s.“7 

Слика 4  – Крупајско врело 

 

Извор: аутор фотографије Младен Симић 

 „Средња годишња издашност Крупајског врела, на основу повремених мерења, 

креће се 0,3 m3 /s, максимална до 3,5 m3 /s, а минимална 0,06 m3 /s. Врело Кавак је још 

мање издашности због велике дисперзије воде подземног крашког тока. На овом врелу 

једино нису уочена јака замућивања.“8 

                                                           

7  Просторни план подручја посебне намене природног добра Кучај-Бељаница“, Службени гласник 

Републике Србије број 95/06, Београд, 2014.  
8  Петровић, Ј. (2002). Дубинска крашка врела у кршу Источне Србије, Гласник Српског географског 

друштва, Научни рад, Београд,  стр. 15. 
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„Вода врела је прозирна до 5 m а температура 9-11 °C, богата лековитим 

минералима. Испитана дубина је 104  m, а на почетку се улази у пећинску дворану, 

потопљену подземним језерцетом.“9  

Крупајско врело, као и сва врела има доводни пећински систем. Доводни 

пећински систем Крупајског врела образован је у зони навлачења дуж које се пружа 

млађа ерозивна Крупајско-крепољинска котлина. „Извориште врела налази се 

непосредно уз контакт кречњачких стена и црвених пешчара који за 300 m залежу преко 

млађих кредних седимената. Најнижа тачка испитаних пећинских просторија лежи 70 m 

испод коте истицања врела. Како се старост навлака на Бељаници дефинише као 

олигомиоцена, пећински систем Крупајског врела мора бити старији од плиоцена.“10 

Међутим, хидролошки режим Крупајског врела још увек није довољно истражен.  

Слика 5 –Језерце Крупајског врела 

 

Извор: https://www.opanak.rs/ 

 

 

                                                           

9 http://www.tozagubica.rs/ 
10 Петровић, Ј. (2002): Дубинска крашка врела у кршу Источне Србије, Гласник Српског географског 

друштва, Научни рад, Београд,  стр. 15. 

https://www.opanak.rs/
http://www.tozagubica.rs/
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1.5. Климатске одлике Крупајског врела 

 

Општина Жагубица, па самим тим и Крупајско врело које се налази на територији 

ове општине има умерено-континенталну климу, са четири изражена годишња доба. 

Окруженост планинским венцима утицала је на климатску изолованост жагубичке 

котлине и делимично ублажене вредности одређених климатских елемената у самој 

котлини. 

Табела 1 - Средње месечне и средња годишња температура ваздуха у Жагубици 

Извор: Мирковић, С. (2003). Туристички ресурси Хомоља и могућност њиховог коришћења, Нови Сад: 

Друштво географа Војводине 

Зиме су дуге и хладне, а месеци децембар и јануар имају негативне просечне 

вредности температуре. Насупрот томе, лета су кратка због дугог зимског периода, који 

често почиње крајем октобра, а завршава се крајем марта. „Јануар је најхладнији месец, 

са средњом просечном температуром од скоро -2°C, а најтоплији је јул, са просечном 

температуром која је нешто преко 19°C. Средња годишња температура Жагубице од 

9,5°C, и температурна амплитуда од 21,3°C, дају клими котлине умереноконтинентално 

обележје.“11 

„Просечна годишња облачност у Жагубици је 6,1 десетина покривености неба 

облацима. Највећа је у јануару и децембру, а најмања у августу и јулу.  Годишња 

количина падавина је релативно мала - у Жагубици 595 mm, а на Црном врху 726 mm.  

Инсолација је, са друге стране, најдужа у јулу (296,5 сати), а најкраћа у децембру (66,6 

сати). Док Жагубица бележи 1,658 часова Сунчевог сјаја годишње, највиши врхови 

Бељанице, Црног врха и Хомољских планина бележе преко 2,000 часова, јер су често 

изнад појаса магле и ниских облака.“12 

                                                           

11  Мирковић, С. (2003). Туристички ресурси Хомоља и могућност њиховог коришћења, Нови Сад: 

Друштво географа Војводине 
12 Стајић, М. (2020). Стање, проблеми и перспективе животне средине општине Жагубица, са посебним 

освртом на заштићена природна добра – мастер рад, ПМФ Ниш, Универзитет у Нишу, стр.17. 

Месеци Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д Сред.год. 
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Због затворености котлине у којој се налази Жагубица ветровитост је смањена и 

доминирају тишине. Зимски ветрови дувају из правца истока и запада. „Просечна 

годишња влажност ваздуха од 83% слична је средњој вредности у источној Србији.“13 

 

1.6. Заштићено природно добро „Крупајско врело“ 

 

Источна Србија представља једно од најзначајнијих подручја по броју 

заштићених природних добра. Поред националног парка „Ђердап“, кањона реке Вратне, 

Замне, Лазареве реке, Гамзиграда и слично у многим општинама Источне Србије, 

општина Жагубица с обзиром на своју површину представља општину са великим бројем 

заштићених природних добра. Поред геоморфолошког споменика природе клисуре 

„Осаничке реке“, ботаничког природног споменика „Бусовата“, у општини су заштићена 

три хидролошка споменика природе (Врело Млаве, Крупајско врело и Хомољска 

потајница). 

Крупајско врело спада у групу крашких врела са великим колебањима 

издашности која зависи од количине излученог атмосферског талога над западним делом 

Бељанице.  Изградњом дрвене бране на отоци врела 1946. године, Крупајско врело је  

изгледа другачије него што га је сама природа створила. Животни век бране није био дуг, 

убрзо ју је вода срушила, након чега је изграђена нова брана од чвршћег материјала. Вода 

се користила за покретање моновлачаре за суко, да би касније много више добила на 

значају изградњом млина и хидроцентрала.  

У Крупајском врелу настаје Крупајска река која се улива у Млаву код места 

Крепољина. При дну врело је амфитеатралног облика, стрмих, местимично вертикалних 

страна. „Поток врела, односно врелска отока укупне дужине је 435 m, прво отиче према 

северу на дужини од 130 m, а затим скреће према западу и после неких 300 m улива се у 

Крупајску реку. Због изградње бране на отоци врела високе око 3 m врело данас има 

изглед издуженог језерца дужине 40 и ширине 17 m чија се вода атрактивним водопадом 

прелива преко круне ове уставе.“14 

                                                           

13 Стратегија одрживог развоја општине Жагубица, 2015-2024., Жагубица, 2015, стр.14. 
14 https://web.archive.org/ 

 

https://web.archive.org/
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„Изградњом бране формирано је 40 m дугачко, 17 m широко и 14 m дубоко 

језерце.“15  

„Јединствено и по томе што вода извире из пећине. Kао и већина крашких извора, 

ово врело се одликује великим променама издашности у току једне године, а поготову у 

вишегодишњем периоду. Хомољске планине и Kрупајско врело крију легенду обавијену 

велом влашке магије. Легенда каже да је у Хомољским планинама постоји скривено 

благо. Чак се и верује да га је сама планина прогутала и да се сад налази на дну златне 

пећине. Пећину наводно чува Тартор, водени дух, назван још и Старацем или Албатрном, 

због ког мештани не смеју да улазе у воду током својих неуморних потрага за закопаним 

благом. Иако још нико није нашао благо о коме говори легенда, једно благо Kрупајског 

врела је свима нама доступно, а то је вода која извире из планине и која даје живот 

читавој овој оази.“16 

Слика 6 - Крупајско врело 

 

Извор: аутор фотографије Младен Симић 

                                                           

15  Мирковић, С. (2003). Туристички ресурси Хомоља и могућност њиховог коришћења, Нови Сад: 

Друштво географа Војводине 
16 https://lepevesti.club/krupajsko-vrelo 

 

https://lepevesti.club/krupajsko-vrelo
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„Спелеоронилачким проучавањима у 1998. години, која представљају изванредни 

истраживачки подухват, откривено је постојање преко 70 m дубоког инверзног крака 

пећинског сифона којим воде врела доспевају из кречњачког масива Бељанице. Од бране 

до млина, врелски поток тече кроз кречњачку сутјеску стрмих страна и слаповитог 

корита. Хидролошки режим врела и његова издашност нису довољно испитани. Као и 

већина крашких извора, ово врело се одликује великим променама издашности у току 

једне године, а поготову у вишегодишњем периоду. Код зграде млина, налази се бетонска 

чесма са пет металних цеви на којима истиче топла вода температуре 26 °C и издашности 

6–10 l/сек. Ова вода потиче из природног термалног извора који је каптиран и подземно 

спроведен до чесме. Десетак метара од чесме је друга термална појава представљена 

извором у облику минијатурног водоскока који је настао на самоизливној геолошкој 

бушотини.“17 

 Марта месеца 1995. године на основу члана 43. став 4. Закона о заштити животне 

средине („Службени гласник Републике Србије”, бр. 66/91, 83/92 и 53/93), Влада 

Републике Србије је донела Уредбу о заштити споменика природе „Крупајско врело” 

(„Службени гласник РС”, број 9.) Извор Крупајског врела тада се ставља под заштиту 

као природно добро од изузетног значаја и сврстава у I категорију заштите као споменик 

природе „Крупајско врело”. Заправо, ставља се под заштиту као један од најјачих 

крашких извора у Србији, који по морфологији изворишта и хидролошким функцијама 

спада у групу најрепрезентативнијих водних објеката. Језерско врело, водопад на брани 

и слаповима врелска отока дају непосредној околини врела живописан и атрактиван 

изглед. 

Староц овог споменика природе је ЈКП „Белосавац“ из Жагубице. Предузеће 

обавља послове заштите и развој споменика природе, обезбеђује спровођење прописаног 

режима заштите и очувања природног добра, научноистраживачких, културних, 

васпитно-образовних и других активности, доноси средњорочни и годишњи програм 

заштите и развоја. Затим обезбеђује обележавање овог споменика природе, унутрашњи 

ред и чуварску службу. Средства за заштиту и развој споменика природе обезбеђују се 

                                                           

17 https://web.archive.org/ 

https://web.archive.org/
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из прихода остварених обављањем делатности Предузећа, из средстава у буџету 

Републике и из других извора у складу са законом. 

„На заштићеној површини споменика природе „Крупајско врело“ према 

Просторном плану општине Жагубица установљен је режим заштите II степена којим се: 

1. Забрањује:  

- грађење стамбених и викенд објеката и објеката за потребе индустријске 

и пољопривредне производње, изузев адаптације и реконструкције објеката у 

оквиру постојећих домаћинстава;  

- каптирање врела и извођење радова којима се може пореметити изглед, 

режим и квалитет вода;  

- предузимање пољопривредних, шумарских, грађевинских радова и 

активности којима се могу нарушити његове амбијенталне вредности; и  

2. Обезбеђује истраживање и снимање морфологије басена врела, планско-

санитарно уређење и приказивање овог споменика природе.“18 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           

18 Просторни план општине Жагубица http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf  

http://www.zagubica.org.rs/images/PDF/PPO%20Zagubica-tekst.pdf
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2. АНАЛИЗА ТУРИСТИЧКОГ ПРОМЕТА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

КАО ИНДИКАТОРА КОНКУРЕНТНОСТИ ТУРИСТИЧКЕ 

ДЕСТИНАЦИЈЕ 

 

2.1. Карактеристике туристичког промета 

 

Туристички промет представља веома битан индикатор конкурентности развоја 

туризма дестинације јер нам даје информације о туристичким кретањима, односно броју 

туриста и броју туристичких ноћења. Промет туриста у туристичким дестинацијама 

један је од најзначајнијих показатеља изграђености и искоришћености материјалне базе, 

достигнутог нивоа развијености туризма и конкурентности на туристичком тржишту.  

Анализом података о броју туриста и броју остварених туристичких ноћења по 

годинама и периодима општине Жагубица, омогућава се утврђивање степена 

развијености туризма и утврђивање промена које су се десиле у укупној структури 

туристичког промета у анализираном периоду. 
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Табела 2 – Туристички промет у општини Жагубица у периоду од 1979. до 1990. 

године. 

Извор: Републички завод за статистику https://www.stat.gov.rs/ 

 

Анализирајући податке из табеле може се увидети пад туристичких долазака од 

1979. године до 1982. године, након чега је уследио пораст броја туриста у општини 

Жагубица све до 1984. године. Након овог периода поново је уследио пад броја туриста 

све до 1990. године када су регистрована 2.459 туриста у коме су као и претходних 

година домаћи туристи били бројнији. У посматраном периоду број ноћења туриста је од 

1979. године, па све до 1985. године био у порасту, да би исте године био забележен 

највећи број ноћења туриста – 22.412. Након 1985. године бележи се пад ноћења туриста 

до 1998. године. Заправо су осамдесете године имале највећи учинак по питању 

оствареног туристичког промета. Разлог опадања туристичких кретања деведесетих је 

нестабилна економска и политичка ситуација у држави. 

 Туристи Ноћења туриста Просечан број 

ноћења туриста 

 Укупно Домаћи Странни Укупно Домаћи Страни Домаћи Страни 

1979. 3.381 3.305 76 6.123 5.959 164 1,8 2,2 

1980. 2.880 2.838 42 6.698 6.588 110 2,3 2,6 

1981. 2.795 2.738 57 7.451 7.005 446 2,6 7,8 

1982. 3.449 3.389 60 9.295 9.201 94 2,7 1,6 

1983. 3.581 3.766 85 9.534 9.357 177 2,5 2,1 

1984. 4.478 4.412 66 17.215 17.090 125 3,9 1,9 

1985. 3.787 3.735 52 22.499 22.412 87 6,0 1,7 

1986. 3.861 3.815 46 12.849 12.710 139 3,3 3,0 

1987. 3.076 3.028 48 7.073 6.996 77 2,3 1,6 

1988. 3.156 3.024 132 2.952 7.814 138 2,6 1,0 

1989. 2.949 2.893 56 7.220 7.074 164 2,4 2,6 

1990. 2.459 2.365 94 6.461 6.216 245 2,6 2,6 

https://www.stat.gov.rs/
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Табела 3 – Туристички промет у општини Жагубица у периоду од 1991. до 2000. 

године. 

 Туристи Ноћења турист Просечан број 

ноћења туриста 

 Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Домаћи Страни 

1991. 2.149 2.117 32 6.689 6.461 228 3,0 7,1 

1992. 1.821 1.807 17 3.598 3.584 14 2,0 1,0 

1993. 519 519 / 1.826 1.826 / 3,5 / 

1994. 735 725 10 1.401 1.378 23 1,9 2,3 

1995. 382 382 / 1.240 1.240 / 3,2 / 

1996. 596 588 8 1.587 1.577 10 2,7 1,2 

1997. 742 734 10 3.278 3.270 10 4,5 1,0 

1998. 1.263 1.262 1 7.319 7.312 7 5,8 7,0 

1999. 744 721 23 3.005 2.920 85 4,0 3,7 

2000. 765 76 / 3.167 6.167 / 4,1 / 

Извор: Републички завод за статистику https://www.stat.gov.rs/ 

Табела 3  приказује број туриста и број туристичких ноћења у периоду од 1991. 

до 2000. године. У посматраном периоду бележи се драстично смањење укупног броја 

туриста изузев 1998. годину када је у општини Жагубица регистровано 1.263 туриста. 

Слична ситуација је била и код туристичких ноћења, заправо у периоду од 1991. године 

до 1997 и 1998. године бележи се пад укупног броја ноћења туриста. У овом раздобљу 

као и у претходном можемо видети већи број домаћих туриста у односу на стране. Може 

се закључити да је овај вид промета пратио развој туризма.  

 

 

 

 

 

https://www.stat.gov.rs/
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Грфикон 1 – Кретање броја туриста у општини Жагубица у периоду од 1979. до 2009. 

године. 

 

На основу графикона 1 може се увидети пораст броја туриста од 1979. године до 

1985. године, након чега је уследио пад туристичких долазака до 1995. године. У периоду 

након 1995. године бележи се благи пораст туриста до 2000. године након чега је уследио 

пад све до светске економске кризе (2008.године).  

Табела 4 – Туристички промет у општини Жагубица у периоду од 2001. до 2010. 

године. 

Извор: Републички завод за статистику https://www.stat.gov.rs/ 
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 Туристи Ноћења туриста Просечан број 

ноћења туриста 

 Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Домаћи Страни 

2001. 660 655 5 2.378 2.373 5 3,6 1,0 

2002. 630 619 11 5.917 5.906 11 9,5 1,0 

2003. 560 542 18 1.282 1.260 22 2,3 1,2 

2004. 238 233 5 341 328 13 1,4 2,6 

2005. 450 432 18 699 644 55 1,5 3,1 

2006. 560 542 18 1.282 1.260 22 2,3 1,2 

2007. 926 854 72 2.180 2.071 109 2,4 1,5 

2008. 1.034 932 102 1.842 1.557 285 1,7 2,8 

2009. 688 614 74 1.221 1.085 136 1,8 1,8 

2010. 719 601 118 1.071 772 299 1,3 2,5 

https://www.stat.gov.rs/
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Анализирајући податке из табеле 4 може се увидети пад туристичког промета од 

2001. године када је забележено  660 туриста и 2.378 ноћења.  Након 2006. године се 

бележи раст туристичког промета до 2008. године када су у општини регистрована 1.842 

ноћења туриста и 1.034 туриста. Период након 2008. године карактерише смањење броја 

туриста и ноћења због светске економске кризе. У посматраном периоду, током 2002. 

године просечан број ноћења домаћих туриста износио је 9,5 дана, док је највећи 

просечан број ноћења страних туриста забележен 2005. године (3,1 дан).  

Табела 5 – Туристички промет у општини Жагубица у периоду од 2011. до 2019. 

године. 

 Туристи Ноћења туриста Просечан број 

ноћења туриста 

 Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Домаћи Страни 

2011. 926 465 461 7.343 1.027 6.316 2,2 13,7 

2012. 652 319 333 4.873 571 4.302 1,8 12,9 

2013. 597 527 70 822 712 110 1,4 1,6 

2014. 529 449 80 1.936 1.378 558 3,1 7,0 

2015. 686 577 109 2.224 1.964 260 3,4 2,8 

2016. 19 11 8 124 16 108 1,5 13,5 

2017. / / / / / / / / 

2018. 864 716 148 2.502 2.056 446 2,9 3,0 

2019. 1.173 1.019 154 3.048 2.508 540   

Извор: Републички завод за статистику https://www.stat.gov.rs/ 

Од 2011. до 2016. године бележи се смањење укупног броја туриста и туристичких 

ноћења. Изузев 2015. године када су забележена 686 туриста и 2.224 ноћења туриста. У 

периоду од 2017. до 2019. године бележи се повећање укупног броја туриста и броја 

ноћења на територији општине Жгубица. Као и претходних година већи број домаћих 

туриста је карактеристичан и за овај период. Година 2019. није била рекордна по броју 

туриста и туристичких ноћења у општини Жагубица, као што је сличај био у Републици 

Србији. Просечан број ноћења као и однос броја домаћих и страних туриста у општини 

Жагубица, указују на потребу унапређења туристичке понуде, како у погледу садржаја, 

односно активности, тако и у погледу смештајних и угоститељских капацитета.  

https://www.stat.gov.rs/
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Грфикон 2 – Кретање броја туриста у општини Жагубица у периоду од 2010. до 2019. 

године. 

 

Графикон 2 показује кретање укупног броја туриста (домаћих и страних). Од 2016. 

године долази до повећања броја како домаћих тако и страних туриста. Тренд раста 

наставио се до 2020. године која је веома успешно почела, након чега је уследила 

епидемија корона вируса и нарушила овај тренд. Туристички промет за ову годину биће 

детаљно анализиран у наредном поглављу.  

 

2.2. Стање смештајних капацитета 

 

Поред туристичког промета осврнућемо се и на смештајне капацитете у општини 

Жагубица, чија је основна карактеристика нижи степен заузетости и нижи квалитет 

смештајних јединица. На територији општина Жагубица смештајни капацитети су слабо 

развијени. Постоји један мотел и неколико преноћишта, пансиона,  сеоских домаћинства, 

попут сеоског домаћинства Љубише Петровића, Илије Јеринића, Радише Ћосића, Симе 

Бабејића... Од кафана и ресторана са преноћиштем, ту су „Врело“ у центру Жагубице, 

„Лепа конобарица“ у Крепољину и ресторан са преноћиштем „Горњак“. Ресторан „Зов 

Хомоља“, ресторан „Сатурн“. 

У Жагубици се налази и етно село „Тршка“, у близини манастира Тршка, на обали 

реке Млаве. Осим смештајних капацитета које представљају вишележајни бунгалови, у 
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комплексу етно села налази се ресторан са богатом хомољском понудом у коме се могу 

организовати разне свечаности и славља.19 

Слика 7 – Етно село „Тршка“ 

 

Извор: https://www.etnoselotrska.com/en-us 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

19 http://www.tozagubica.rs/ 

 

https://www.etnoselotrska.com/en-us
http://www.tozagubica.rs/
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3. АНАЛИЗА УТИЦАЈ КОВИД-а 19 НА ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 

ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА  

 

3.1. Утицај Ковид-а 19 на туризам у Свету 

 

Светска епидемија „COVID-19“ нанела је и још увек наноси велику штету 

глобалној економији, самим тим и туризму који трпи велике промене. Заправо епидемија 

је, можемо слободно рећи довела до застоја у свету, где је туризам од свих екномских 

сектора највише погођен.  Епидемија је угрозила туристичку индустрију широм света, 

пореметивши у потпуности све врсте саобраћаја и проходност граница. 

„Према проценама Светске туристичке организације (WTO) пад глобалне 

туристичке привреде, која генерише преко 10% светског БДП-а, ове године ће износити 

70%, са проценом да ће потпуни опоравак овог сектора уследити тек 2023. године. 

Укупан пад туристичког промета ће бити од 60 до 80% на глобалном нивоу према 

проценама организације. Због затварања граница и наглог пада туристичких путовања 

глобално, услед еидемије корона вируса, светски туризам је изгубио око 320 милијарди 

долара прихода. То је три пута више него што је тај сектор изгубио током глобалне 

рецесије од 2007. до 2009. године, показују подаци Светске туристичке организације“20 

„Према најновијем извештају Светске туристичке организације Уједињених 

нација (UNWTO) због затварања граница и наглог пада туристичких путовања у светске 

дестинације, услед епидемије коронавируса, светски туризам је изгубио око 320 

милијарди долара прихода.“ наводи се у најновијем извештају. Организација предвиђа 

да ће ове година бити од 850 милиона до 1,1 милијарду међународних туриста мање, као 

и да ће губитак прихода од глобалног туризма бити између 910 милијарди и 1,2 билиона 

долара.“21  

У циљу помоћи туристичком сектору Светска туристичка организација објавила 

је основне смернице, које је су припремила у сарадњи с Глобалним одбором за кризу 

туризма. Смернице имају за циљ да помогну владама и приватном сектору у опоравку 

                                                           

20 https://www.wto.org/ 
21 https://www.unwto.org/ 

 

 

https://covid19.rs/
https://www.wto.org/
https://www.unwto.org/
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туризма и путовања од кризе изазване епидемијом  корона вируса. “Седам основна  

приоритета за опоравак туризма у циљу ублажавања економског ударца, изради 

сигурносних протокола и координисаног реаговања и подстицаја иновацијама су: 

1. Обезбедити ликвидност и заштититу радна места; 

2. Повратити поверење кроз сигурност; 

3. Јавно-приватна сарадња ради ефикасног поновног отварања; 

4. Одговорно отварање граница; 

5. Ускладити и координирати протоколе и поступке; 

6. Послови са додатом вредношц́у помоц́у нових технологија; 

7. Иновације и одрживост као нова норма.“22 

 

3.2. Ковид-19 и туризам у  Србији 

 

Иако је 2019. година према подацима Министарства трговине, туризма и 

телокомуникације Републике Србије била најуспешнија  јер је по први пут број страних 

туриста премашио број домаћих туриста, епидемије Ковид вируса је потпуно пореметила 

туризам у Србији. Губитке још увек нико не може са сигурношћу да претпостави све док 

је епидемија у току, оно што је евидентно јесте да радници у туризму и туризам као 

привредна грана трпе значајне финансијске губитке.  

„Упркос тренутном стању у Републици Србији, 2020. година је туристички почела 

веома добро. У јануару месецу, број ноћења страних гостију порастао је за 25%, а у 

фебруару 18%, што је указивало да ће Србија имати одличну туристичку сезону.“23  

Међутим услед епидемије дошло је до смањења туристичког промета и застоја у 

развоју туризма. Од марта месеца услед проглашења ванредног стања па све до августа 

месеца дошло је до смањења броја долазака туриста и туристичких ноћења у Републици 

Србији. „У првих пет месеци 2020. године укупан број долазака туриста у Србији је пао 

за  52,8% у односу на исти период прошле године. У мају, је забележен пад од чак 87,6% 

долазка туриста у односу на исти месец 2019. године. Августа месеца 2020. године број 

                                                           

22 https://www.unwto.org/ 

 
23 http://www.tos.rs/ 
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долазака туриста у односу на исти месец 2019. године био мањи за 34,3% а број ноћења 

за 17,1%. Број ноћења страних туриста  био је мањи за 83,7%, док је број ноћења домаћих 

туриста већи за 23,1%.“ 24  

Многи становници Републике Србије своја путовања у иностранство због 

епидемије заменили су путовањима и обиласцима туристичких места по Србији. Током 

2020. године у Републици Србији најатрактивнија су била бањска места, планине као и 

етно-села за посете туриста. Такође излетнички туризам је пружио велику шансу многим 

туристичким местима. Поред домаћих туриста којих је сходно епидемиолошкој 

ситуацији било знатно више од страних, ипак одсуство страних туриста који су долазили 

у Србију оставио је несагледиве финансијске последице које су у знатној мери утицале 

на приход који Србија остварује у сектору туризма. 

Неминовно је да је након најуспешније године за српски туризам (2019.) услед 

епидемије уследила велика финансијска катастрофа у туристичком сектору. Туризам, 

али и други делови привреде Србије претрпеће велику штету ако епидемија корона 

вируса потраје.  Губци се не могу надокнадити и сам пут ка повратаку биће тежак. 

 

3.3. Утицај Ковид-а 19 на туризам општине Жагубица 

 

Као и у свету и у Републици Србији, епидемија је утицала и на туристички промет  

општине Жагубица. На територији општине Жагубица упркос вишемесечној епидемији 

Ковид вируса и пада туристичког промета у Републици Србији, нису забележене знатне 

осцилације у туристичком промету уколико се упореди туристички промет претходних 

година.   

„Поред Голубачке тврђаве, коју су према подацима Туристичке организације 

Србије од 9. маја до 10. септембра ове године обишли 104.560 посетилаца,“25 Крупајско 

врело у Браничевском округу, било је међу најпосећенијих туристичких места. Заправо, 

према подацима Републичког завода за статистику укупан број туристичких доласка у 

периоду од Јануара месеца до Августа 2020. године у општини Жагубица износио је 950. 

                                                           

24 https://www.stat.gov.rs/sr-Latn 

 
25 http://www.tos.rs/ 
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У истом периоду у општини Жагубица, забележена су 2.193 туристичка ноћења (Табела 

6). Овакви подаци и нису толико лоши уколико их упоредимо са подацима из 2019. 

године, када су од Јануара до Децембра месеца у општини забележена 1.173 туристичка 

доласка и 3.048 ноћења туриста. Да није наступила епидемија туристички промет у 

односу на 2019. годину у општини Жагубица био би удвостручен, и 2020. година би била 

рекордна како по туристичким доласцима, тако и по туристичким ноћењима. Нажалост 

овакве прогнозе зауставила је епидемија Ковид вируса. 

Табела 6 – Укупан туристички промет у општини Жагубица за период од 

Јануара до Августа 2020.године 

Јануар – Август 

Доласци Ноћења 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

950 914 36 2.193 2.121 72 

Извор: Републички завод за статистику https://www.stat.gov.rs/ 

На основу приложене табеле закључује се да због епидемије број туристичких 

ноћења и доласка страних стуриста знатно смањио. За разлику од повећања туристичког 

промета домаћих туриста, (који је углавном већи у односу на страни), због затварања 

граница и одустајања од путовања услед настале ситуације уследило је смањење броја 

страних туриста, а самим тим и пад туристичких прихода у општини Жагубица, уколико 

узмемо у обзир да страни туристи на својим туристичким путовањима троше више од 

домаћих туриста.  
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Табела 7 – Туристички промет у општини Жагубица за период од Јануара до 

Августа 2020.године 

Месец 

Туристички промет општине Жагубица 01.01.2020-31.08.2020. 

Доласци Ноћења 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

Јануар 61 54 7 192 180 12 

Фебруар 82 69 13 158 136 22 

Март 34 34 0 62 62 0 

Април 0 0 0 0 0 0 

Мај 88 87 1 176 174 2 

Јун 178 171 7 485 460 25 

Јул 207 204 3 487 482 5 

Август 300 295 5 633 627 6 

Извор: Републички завод за статистику https://www.stat.gov.rs/ 

 

На основу приказане табеле закључује се да је 2020. година почела са добрим 

резултатима како у погледу доласка и туристичких ноћења домаћих туриста, тако и у 

погледу ноћења и долазака страних туриста. Након Јануара и Фебруара месеца,  током 

првог таласа епидемије (Март, Април) када је у Србији на снази било ванредно стање, 

туристички доласци и ноћења су се знатно смањили, толико да априла месеца 

статистичка служба није забележила туристички промет. Међутим након првог таласа, и 

побољшања епидемиолошке ситуације, укидањем забране кретања долази до повећања 

туристичког промета, нарочито током Јула и Августа месеца, када су забележена 507 

туристичка доласка и 1.120 ноћења туриста. Када је реч о туризму у општини Жагубица, 

домаћи туризам је не само током епидемије, него и иначе заступљенији. Оваква 

ситуација била је присутна и током трајања епидемије, што се може видети у приложеној 

табели. 

Током трајања епидемије највише су забележене индивидуалне посете туриста, 

од којих већина није евидентирана јер су то најчешће били једнодневни обиласци 

туриста у виду излета. Сходно томе, број посетилаца је био знатно већи него што је 

забележила статистичка служба. Поред индивидуалних посета, којих је како смо навели 

https://www.stat.gov.rs/
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било највише, током трајања епидемије поједнине туристичке агенције и 

аутопревозници организовали су и групне посете у складу са мерама Републике Србије, 

када је за то било могућности и када су околности дозвољавале. 

Према многим турстичким порталима Крупајско врело се током 2020. године 

нашло међу двадесет најлепших и најпосећенијих места за одмор и бег од градске гужве. 

Неки од њих су: https://putujsigurno.rs/, https://www.apartmani-u-

beogradu.com/blog/najlepsa-turisticka-mesta-u-srbiji, https://selo.rs/, 

https://kompaskazesrbija.rs/, https://www.portalmladi.com/, https://www.turizmopedija.com/ 

и многи други. 

Упркос негативним утицајима епидемије, међу којима спада и негативан утицај 

на туризам, новонастала ситуација нас је научила да требамо неговати и развијати 

домаћи туризам, као и да постоје туристичка места у нашој држави које заиста вреди 

видети. Ова такозвана „Ковид ситуација“ је многим домаћим туристима омогућила да 

упознају своју земљу, где је већина управо Крупајско врело изабрала за место посете. 

Многи посетиоци су управо својим објавама на друштвним местима допринели 

промоцији и популаризацији Крупајског врела, поред осталих дигиталних медија 

туристичке организације Србије, туристичке организације општине Жагубица и дргих 

јавних и приватних установа и организација које се баве промоцијом. 
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4. АНАЛИЗА КОНКУРЕНТНОСТИ КРУПАЈСКОГ ВРЕЛА – 

УПИТНИК 

 

Емпиријски део мастер рада резултат је истраживања настао обрадом података 

прикупљених методом анкетирања. Анкетним истраживањем анкетирани су испитаници 

који су посетили Крупајско врело. Основни циљ истраживања био је прикупљање 

информација о степену конкурентностиКрупајског врела. Анкета је била анонимног 

карактера, где су се подаци користили искључиво за реализацију наведеног циља. 

Истраживање је спроведено у временском интервалу 01.09.2020-10.10.2020. године, док 

се као инструмент истраживања користио упитник комбинованих општих и посебних 

питања. Упитник се састоји из 19 питања, подељених у два дела – први који се тиче 

социо-демографских карактеристика испитане масе док се други део односи конкретно 

на факторе конкурентности Крупајског врела. За потребе овог истраживања, прикупљено 

је 63, валидно попуњених, упитника који су коришћени у циљу обраде и анализе 

података за потребе истраживања. 

Анкетирањем се указало на садашњи ниво конкурентности Крупајског врела, 

односно шта је конкретно испитанике подстакло да посете Крупајско врело, како су 

задовољни/незадовољни тренутним доступним подацима о Крупајском врелу на 

друштвеним медијима и шта би унапређењу конкурентности Крупајског врела 

допринело. 
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4.1. Анализа социо-демографских карактеристика испитаника  

 

Графикон 3 – Полна структура 

 

На основу приказаног графикона можемо видети да је у истраживању учествовало 

62% жена и 38% мушкараца, односно 39 жена и 24 мушкараца. 

 

 Графикон 4 – Старосна структура испитаника 

 

За потребе истраживања, испитаници су подељени у седам категорија старосне 

структуре. Највише испитаника је узраста 26 до 35 година (49), затим испитаника који 

припадају старосној категорији узраста од 19 до 25 година (10), док у истраживању није 

било испитаника који припадају категорији преко 65 година и категорији од 56 до 65 

година старости. Графикон потврђује чињеницу да су испитаници млађи од 35 година 

старости (млађе особе) најчешћи посетиоци Крупајског врела. 
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Графикон 5 – Ниво образовања 

 

На основу графикона видимо да је највише испитаника анкете са високом 

стручном спремом (42), затим следе испитаници са средњом стручном спремом (16) и 

вишом стручном спремом (5), док у анкети није било испитаника са основним степеном 

образовања (0). Старосна структура испитаника анкете потврдила је чињеницу да 

туристи са високим образовањем више путују. 

Графикон 6 – Статус испитаника 

 

Према статусу знатно већи број испитаника је из категорије запослен, где је њих 

22 испитаника стално запослено, а 13 испитаника привремено запослено. Из категорије 

незапослених било је 17 испитаника, студената 9 и ученика 2. Ово објашњавамо 

чињеницом да је удео младих испитаника у спроведеном истраживању знатно већи, што 

је потврдила и старосна структура испитаника. 

Према запослењу, 99% испитаника је запослено док су 1% чинили незапослени. 

Испитаници су били из разних сектора. Највише их је било из здравства, затим туризма, 
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грађевинарства, просвете, из трговинског и правног сектора, као и студенти и 

незапослени. 

Графикон 7 – Месечна примања по домаћинству 

 

Kод овог графикона можемо да уочимо да више од половине испитаника (33) има 

месечна примања по домаћинству преко 70.000 динара. 

Графикон 8 – Број чланова по домаћинству 

 

На овом графикону видимо да највећи број испитаника живи у трочланом (20) и 

четворочланом домаћинству (16).  

 

 

 

3

0

5

6

3

9

4

33

до 10.000 динара

од 10.001 до 20.000

од 20.001 до 30.001

од 30.001 до 40.000

од 40.001 до 50.000

од 50.001 до 60.000

од 60.001 до 70.000

преко 70.000 динара

0 5 10 15 20 25 30 35

Број ипитаника

6

12

20

16

6
3

Величина домаћинства: Број чланова



 

33 
 

 

 

4.2. Анализа фактора који утичу на конкурентност Крупајског врела  

 

Графикон 9 – Питање – Основни разлог подсицаја посете Крупајског врела 

 

Kод питања „Шта вас је подстакло да посетите Kрупајско врело?“ највећи број 

испитаника је посредством друштвене мреже Instagram (32 гласа) сазнао и одлучио да 

посети Kрупајско врело. Тридесет испитаника се посредством пријатеља одлучило да 

посети ову атракцију, и на трећем месту по броју гласова је још једна друштвена мрежа 

Facebook, која је подстакла 16 испитаника да посети врело. Према овог графикону се 

може уочити да су две најпопуларније друштвене мреже Facebook и Instagram привукле 

више од половине испитаника, што говори великој улози друштвених мрежа у промоцији 

Крупајског врела и улози при одабиру дестинације  
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Графикон 10 – Оцена природних богатстава као фактор конкурентности Крупајксог 

врела 

 

Kод овог графикона се може уочити да готово 60% испитаника (38) природна 

богатства Kрупајског врела оценила највећом оценом 5, што указује на велику 

атрактивност ове атракције. 

Графикон 11 - Оцена климе као фактора конкурентности Крупајског врела 

 

Kлиму као фактор конкурентности Kрупајског врела испитаници су оценили 

високим оценама 4 (28) и највећом оценом 5 (27). Будући да је велика већина испитаника 

врело посетило у летњим месецима текуће године, у томе и највећи број испитаника се 

одлучио за наведене оцене. 
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Графикон 12 - Оцена туристичке понуде као фактора конкурентности Крупајског врела 

 

Kод овог графика уочавамо да се највећи број испитаника одлучио за средњу 

оцени 3 (21) када је у питању туристичка понуда. 

Графикон 13 – Оцена путне инфраструктуре као фактора конкурентности Крупајског 

врела 

 

Kод графикона где су испитаници оцењивали инфрастуктуру као фактор 

конкурентности Kрупајског врела видимо да преовладавају лошије оцене 3 (23) и 2 (15), 

што указује на недовољно улагање у путну инфраструктуру али и удаљеност од главних 

путних праваца у Србији. 
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Графикон 14 - Оцена људских ресурса као фактора конкурентности Крупајског врела 

 

Људске ресурсе као факторе конкурентности Kрупајског врела највећи број 

испитаника је оценио оценом 4 (24), затим следи оцена 3 (19). 

Графикон 15 - Оцена љубазности запослених и локалног становништва 

као фактора конкурентности Крупајског врела 

 

Kада је у питању љубазност запослених и локалног становништва као фактор 

конкурентности врела иста је оцењена највишом оценом 5 (28). 
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Графикон 16 – Оцена доступности информација на интернету као фактора 

конкурентности Крупајског врела 

 

Доступност информација на интернету > 50% испитаника (30) сматра да су 

информације на интернету о Kрупајском врелу лако доступне, те је највећи број 

испитаника фактор доступности информација на интернету оценио највећом оценом 5. 

Графикон 17 – Оцена доступности информација на друштвеним мрежама као 

фактор конкурентности Крупајског врела 

 

Доступност информација на друштвеним мрежама као фактор конкурентности 

Kрупајског врела је оцењен највећом оценом 5 од више од половине испитаника 55 % 

(35 испитаника). 
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Графикон 18 – Оцена трошкова путовања/сатисфакције као фактора 

конкурентности Крупајског врела 

 

На овом графикону видимо да су уложени трошкови путовања вредни 

сатисфакције који су испитаници добили приликом посете Kрупајског врела 41%. 26 

испитаника су трошкове/вредност као фактор конкурентности Kрупајског врела оценили 

највећом оценом 5. 

Графикон 19 – Унапређење конкурентности, односно повећање броја 

посетилаца 

 

Kод овог графикона можемо да уочимо да највећи број испитаника сматра да 

унапређењу конкурентности врела и повећању броја посетилаца може да допринесе 
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разноврснија туристичка понуда (36), затим доступност информација на друштвеним 

мрежама (34) и побољшање саобраћајне инфраструктуре (28). 

Графикон 20 – Асоцијација на Крупајско врело 

 

Kод питања на шта Kрупајско врело асоцира испитанике имали смо велики број 

разноврсних одговора, од којих преовладавају природа (5), Тајланд (3), егзотика (2), 

тиркизна боја воде (2), те можемо да закључимо да се ради о великој атрактивности врела 

која је несвакидашња за ове просторе. 
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5. ДРУШТВЕНИ МЕДИЈИ И ЊИХОВ ЗНАЧАЈ 

 

5.1. Дефинисање друштвених медија 

 

Нове технологије у туристичком пословању, нарочито друштвене медије имају 

велики значај. Туристичка конкурентност заснива се на способност развијања 

персонализованог маркетинг програма и специфичних порука које су усмерене на 

прецизно дефинисане циљне групе и појединце. Успостављање процеса интеракције са 

потрошачима и њихово инетрисање у пословни процес захтевају маркетинг микс. 

Управо маркетинг микс је фокусиран на континуирани развој односа са потрошачима са 

циљем остварења дугорочног профита.  

Интегрални део оваквог маркетинг програма, који је усмерен на успостављање 

дијалога и развијање односа са потрошачима, представља директно и интерактивно 

комуницирање. Користи од интерактивног комуницирања су многобројне: 

 Персонализација; 

 Конзистентност и непристрасност маркетинг поруке; 

 Боље коришћење медија; 

 Већа маркетинг прецизност; 

 Покривеност аудиторијума; 

 Оперативна ефикасност; 

 Интегрисање комуникационих активности. 

Значајно место у миксу интерактивних медија, која туристичка дестинација 

користи за преношење маркетинг порука заузимају друштвени медији. „Друштвени 

медији су феномен web 2.0 технологије, и представљају један од највећих Интернет 

трендова. То су заправо бесплатни web сервиси који омогућавају дељење садржаја, 

интерактивну комуникацију и деловање на више различитих канала. Важно је нагласити 

да друштвени медији нису друштвене мреже, већ су друштвене мреже део друштвених 

медија. Постоји више дефиниција, но једно је заједничко – представају спој технологије 

и друштвене интеракције. Друштвени медији су скуп интернет апликација, платформи и 

медија који имају за циљ да омогуће сарадњу између људи и заједничко стварање и 

размену садржаја. Значај друштвених медија је у интеракцији између купаца и заједнице, 
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тј. у омогућавању вођења синхронизоване, тренутне и интерактивне комуникације, уз 

ниске трошкове.“26 

„Друштвени медији (Social media) се најчешће дефнишу као обиље нових извора 

online информација које се стварају, иницирају, циркулишу и користе од стране 

потрошача с намером да међусобно размењују информације о производима, маркама, 

услугама, особеностима и специфичностима. Обухватају бројне веома разноврсне 

медије, као што су блогови од стране компаније спонзорисани одбори за дискусију, собе 

за четовање, мејл, веб-сајтовима и форми потрошача за рангирање производа и услуга, 

Интернет одбори у форми за дискусију, блогови (сајтови који садрже дигитални аудио, 

слике, филмове или фотографије), друштвених мрежних веб сајтва.“27 

Друштвени медији представљају значајан начин на који људи комуницирају, 

остварују контакте, прате дешавања и повезују се са људима око себе.  

„Неке од битних карактеристика и природних особина друштвених медија су:  

1) социјални медији су онлине алати, апликације, платформе и медији, и стога 

зависе од стања у сфери информационих технологија; 

2) социјални медији су канали комуникације међу једнаким корисницима, што 

омогућава стварање садржаја интерактивног интернета, сарадњу и размену 

између учесника у процесу као и јавности и 

3) социјални медији вежу кориснике те стварају виртуалне заједнице користећи 

више-платформску подлогу, те стога утичу на понашања људи у стварном 

животу.“28 

 

5.2. Појам и особине друшвених мрежа 

 

Друштвене мреже постале су глобални комуникацијски феномен, почевши од 

скромних почетака са и Six Degrees друштвеном мрежом, па све до Friendster, MySpace, 

                                                           

26 Ружић, Д. (2003). E-marketing, Економски факултет у Осијеку, Осијек, стр. 14.  
27 Пајић, Д. (2010). Друштвени медији као маркетиншки алат, Ebook, Нови Сад. 
28 Benxiang, Z., Gerritsen, R. (2014). "What Do We Know about Social Media in Tourism? A Review". Tourism 

Management Perspectives 10/2014, pp 28. 
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Facebook, Twitter и свих оних који су се између наведених појављивале и нестајале са 

глобалне комуникацијске сцене и друштвеног простора.  

Данас се засигурно може констатовати да друштвене мреже егзистирају већ дуги 

низ година на Интернет комуникацијском простору и окупљају огроман број људи у 

комуникацији на одређеним интересним темама.  

„Друштвена мрежа (социјална мрежа) је друштвена структура састављена од 

појединаца (или организација) који се називају „чворови“, а који су повезани једним или 

више специфичних типова међузавистности, као што су вредности, визије идеје, 

финансијски интереси, пријатељство, сродство, задједнички интерес, финансијска 

размена, недопадање, односи поверења, знања или престижа. Резултирајућа структура 

често може да буде веома комплексна. Анализа друштвене мреже посматра друштвене 

односе у терминима „чворова“ и „веза“. Чворови су индивидуални актери унутар мреже, 

а везе су њихови међусобни односи. Може да буде више различитих веза између 

чворова.“29 

„Друштвене мреже пружају корисницима многе могућности, на пример: 

 пружају платформу за упознавање нових људи и склапање пријатељства и 

ван државних граница; 

 омогућавају корисницима да се придруже групама које деле њихова 

интересовања и размишљања; 

 бесплатне су (али као што знамо „ уколико нема производа који купујемо 

ми смо производ“); 

 специјализовани форуми и платформе пружају велику мрежу 

потенцијалних  послова код лица која траже запослење; 

 друге мреже попут Twittera су постале одличан начин да се брзо и директно 

добију вести из света; 

 било је само питање тренутка пре него што су друштвене мреже постале 

незаобилазни део у свакодневном пословању и маркетингу.“30 

 

                                                           

29 Крстић, С. (2018). Шта су друштвене мреже и чему оне служе, Еbook. 
30 McFadden, C. (2018). A chronological history of social media, Ebook. 
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5.3. Настанак и развој друштвених мрежа у Свету 

 

Настанак, коришћење и развој друштвених мрежа омогућила је појава: 

 интернета и рачунарских мрежа, 

 web 2.0 технологије, 

 друштвених медија и 

 друштвених софтвера. 

Са развојем друштвеног софтвера, развијен је и велики број друштвених мрежа. 

Првим колаборативним алатом доступним за персоналне рачунаре сматра је BBS 

(Bulletin Board System), који је настао 1974. године. Првобитан BBS је омогућавао 

приступ само преко телефонске линије коришћењем модема. Пријављивањем на систем, 

корисници су могли да извршавају функције попут слања и пријема података, читања 

вести и размењивања порука са другим корисницима овог система.  У почетку, на BBS 

систем је могао да приступи само један корисник у једном тренутку, али је касније уведен 

BBS систем са више телефонских линија, који су нудили разговор уживо међу 

корисницима. Исте године, 1974., настао је и Usenet – светски подељен дискусиони 

систем. Помоћу овог система корисници су могли да читају и постављају поруке (објаве) 

у једној или више категорија. Помоћу овог система дистрибуирани су први web 

претраживачи, који и данас постоје (Google, Yahoo). Основна разлика имеђу Usenet и BBS 

система је недостатак централног сервера. 

Године 1994. наста је и Geocities. Ово је један од првих сајтова за друштвено 

умрежавање. Основна идеја система била је креирање властитих web сајтова у једној од 

шест категорија. Категорије су носиле назив једног од шест градова познатих по 

одређеним карактеристикама, нпр. Холивуд, Волстрит и др. 

Theglobe.com је основан 1995. године. Овај систем дао је слободу корисницима 

да персолазују своје online искуство. Омогућио им је објављивање властитог садржаја и 

интеракцију са другима који имају слична интересовања. Године 1997. AOL instant 

Messenger је популаризовао размену инстант порука. Те исте године се лансира и Six 

Degrees који омогућава креирање профила и додавање пријатеља. Док је Six Degrees 

омогућавала корисницима да креирају статичне профиле, LiveJournal мрежа је имала 

освежавање профила корисника. 
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Година 2000. је била кобна, јер је развој и раст Интернета довео до појаве познате 

као Dot-Com Bubble, што је довело до пада тржишта акција и пропаст многих Интернет 

предузетника. Међутим, две године касније лансиран је Friendster који омогућава онлајн 

повезивање пријатеља. База корисника ове друштвене мреже је порасла на три милиона 

у току прва три месеца. Ова мрежа је била активна до 2015. године. 

Компанија за Интернет маркетинг је покренула MySpace, који је пуштен 2003. 

године. У почетку сматран је  Friendster- овим клоном. Убрзо током наредних година 

покренути су многи сајтови за друштвено умрежавање, као што су Linkedin, Tribe, 

Classmates, Netlog ...  

Facebook је лансиран 2004. године. Првобитно је била мрежа за повезивање 

студената са америчких факултета, о томе сведочи податак да је најпре пуштен на 

Харварду. Друштвена мрежа Hi5 из 2005. године такође је још увек активна. 

Twitter је настао 2006. године пред крај фудбалског меча између Јапана и Данске. 

Још неке од актуелних друштвених мрежа су: Instagram, Google+, XING ... XING је 

актуелна пословна друштвена мрежа и једна је од ретких која наплаћује коришћење 

основних услуга. Основно чланство на страници је бесплатно али се наплаћује 

претраживање корисника одређених квалификација или слање порука. 

Треба поменути и источњачке друштвене мреже: wibo.com (комбинација твитера 

и фејсбука), t.qq.com (копија твитера), renren.com (копија фејсбука), douban.com. 

У Србији, прве друштвене мреже јављају се 2006. године. Први сајт овог типа био 

је bleja.com. Током 2007. године почиње експанзија друштвених мрежа. 
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Слика 8 - Развој друштвених мрежа кроз историју 

 

Извор: http://www.androidmarket.rs/android-vesti/prasak-drustvenih-mreza/ 

Тренутно најпознатије и најчешће коришћене друштвене мреже су: Facebook, 

Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube, LinkedIn, Snapchat, TripAdvisor, Google Plus, Flickr, 

MySpace, Skype и друге. У наставку рада биће приказане неке од друштвених мрежа које 

се највише користе у туризму. 

5.4. Најактуелније друштвене мреже у промовисању туристичке 

дестинације 

 

Друштвене мреже у туризму промениле су начин на који људи истражују, 

прикупљају информације, доносе одлуке и деле своја искуства. Приликом одабира своје 

дестинације, људи користе друштвене мреже како би пре свега истражили садржај, 

понуду, смештај, корисне савете туриста и сл. Најзначајније ставке које туристи 

претражују на друштвеним мрежама о некој туристичкој дестинацији су: атрактивност 

дестинације, квалитет туристичке понуде и доступност свих информација попут 

локације, смештаја и сл.  

 

 

 

http://www.androidmarket.rs/android-vesti/prasak-drustvenih-mreza/
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Слика 9 – Друштвене мрежеж 

 

Извор: https://www.rtvbn.com/ 

 

Најактуелније друштвене мреже у промовисању туристичке дестинације су: 

 Facebook, 

 Instagram. 

5.4.1. Facebook 

 

Facebook је друштвена мрежа основана од стране Marka Zuckerberga 2004. године. 

Суоснивачи су Dustin Moskovitz, Chris Hughes и Eduard Saverin. У почетку, ова 

друштвена мрежа је била намењена студентима Харварда. Након тога се шири на још три 

америчка универзитета: Yale, Stanford и Columbiu. Милион корисника друштвена мрежа 

Facebook имала је на крају 2004. године. „Године 2019. Facebook броји преко две 

милијарде корисника чији број готово свакодневно расте.“31 

„Први аспект важности Facebook-a односи се на чињеницу да Facebook данас 

броји највише корисника, више него било која друга друштвена мрежа. Facebook има 

јако добру квалитету повезивања као и транспарентност те бољу имплементацију и 

приказ на паметним телефонима. Две главне предности Facebook-a су 

                                                           

31 https://about.fb.com/company-info/ 

https://www.rtvbn.com/
https://about.fb.com/company-info/
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1. велики број корисника и доступност података; 

2. поседовање разних информација попут: демографских података (пол, доб, 

брачни статус, број чланова у породици, језик, локација и сл.), 

преференције у контексту марки, предузећа и преференције у вези 

различитих интереса попут музике, филмова, серија, игара и сл.“32 

Пословни свет је прихватио Facebook као пословни и маркетиншки алат који 

пружа предности уско везане за јефтиним, приступачним и исплативим рекламирањем, 

као и широким дометом истог услед Facebook-ове популарности и распрострањености. 

Познате туристичке дестинације одржавају бренд странице на Facebook-у, с циљем 

промоције и продаје туристичких производа. 

Faceboоk представља савршено место за промоцију туристичких производа и 

услуга у туризму. Пружа „интимнију“ комуникацију са сталним и потенцијалним 

туристима. Данас Faceboоk страница и њен садржај могу бити пресудни за неког госта, 

који се баш због ње одлучио посетити дестинацију/хотел/ресторан/услугу.   

 

5.4.2. Instagram 

 

„Instagram је заједница сликовног садржаја чија је првобитна верзија основана и 

представљена свету 2010. године те је у првом дану добила 25.000 корисника. У 2012. 

години Instagram се припаја Faceboоk-у, постаје доступан на андроид уређајима, уводи 

неколицину нових и побољшаних верзија апликације те постаје доступним на 25 

различитих светских језика. Године 2019. мрежа броји преко милијарду активних 

корисника месечно, односно преко 500 милиона активних корисника сваки дан. 

Статистички подаци Instagram-а указују на то како је од оснивања мреже до данас 

количина обављених фотографија досегла бројку изнад 50 милијарди.“33 

Instagram је друштвена мрежа забавног карактера која има за циљ да омогући 

људима да кроз слике, искусе моменте из живота својих пријатеља. Данас ова друштвена 

                                                           

32 Learn More About the People that Matter to Your Business with Facebook Audience Insights, Facebook 

Business, https://www.facebook.com/business/news/audience-insights 

 
33 Our Story, Instagram Info Center, https://instagram-press.com/our-story/ 

 

https://www.facebook.com/business/news/audience-insights
https://instagram-press.com/our-story/
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мрежа представља значајан маркетиншки алат, нарочито у туризму јер се темељи на 

визуелним елементима, односно фотографијама.  

За туристичке дестинације, визуелна компонента је веома битна. Из тог разлога 

Instagram је постао омиљено одредиште за већину туристичких дестинација које настоје 

допрети до својих потенцијалних купаца. Како се каже „Слика говори више од хиљаду 

речи“. Постављање квалитетних и занимљивих фотографија је кључ успеха. Поред 

фотографија, може се додати кратак опис, који ће савршено заокружити и употпунити 

објаву о туристичкој дестинацији. Добром и квалитетном садржају Instagram странице 

претходи паметно осмишљена стратегија, у којој је фокус на испоруци квалитет, а не 

квантитет. 

 

5.5. Значај друштвених мрежа у туризму 

 

Друштвене мреже постале су важан део свакодневице како сваког човека, тако и 

било које делатности. За туристичку делатност су управо друштвене мреже од велике 

важности. Планирање путовања никада није било лакше. У томе увелико помажу 

друштвене мреже као што су Facebook, Instagram, Twitter и остале.  

Друштвени медији играју дакле све већу улогу у свим сферама живота, па тако и 

у многим аспектима туризма. Друштвене мреже из основа мењају начин на који туристи 

траже, налазе, граде поверење, па чак и сами производе информације од туристичког 

значаја. Данашњи туристи-потрошачи се све више ослањају на саме себе да уз помоћ 

Интернета скупе потребне информације и организују путовања, без ослањања на 

професионалне туристичке агенције. 

„Интернет је својом појавом променио свет, па тако и туризам. У туризму је тако 

потакнуо нестајање традиционалних посредника. Увео је посреднике преко друштвених 

мрежа који једним кликом олакшавају избор туристичке дестинације. Такође је омогућио 

израван приступ својим корисницима, одашиљање поузданих информација, те је 

омогућио приказ стања пословања у стварном времену. С једне стране смањио је 

организацијске и дистрибуцијске трошкове, док је с друге стране олакшао и повећао 

практичност и флексибилност. Бити присутан на друштвеним мрежама више није ствар 
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избора, већ је потреба за све оне који желе да свој бизнис подигну на виши ниво. 

Рекламирање на друштвеним мрежама је нешто чему се мора посветити пажња.“34  

Графикон 21 - 15 најпопуларнијих друштвених мрежа у 2018. години 

 

Извор: https://www.dreamgrow.com/top-15-most-popular-social-networking-sites/ 

На основу Графкона 21 можемо закључити да  су у 2018. године највише 

коришћене следеће друштвене мреже: на првом месту Facebook, на другом YouTube, а на 

трећем Instagram. Ове три мреже, заједно са Twitter-ом имају значајну примену на 

пословном плану у односу на друге друштвене мреже. Facebook тренутно има око 2.3 

билиона корисника, YouTube 1,8 билиона и Instagram билион корисника.  

Код промовисања производа и услуга основно је правило познавати потрошаче, 

односно циљну групу, и промоцију усмерити тамо где се они налазе. Данас највећи део 

корисника интернета бар једном у току дана посети неку од друштвених мрежа, а многи 

на њима утроше и по неколико часова дневно. 

Рејтинг на друштвеним мрежама даје велики допринос развоју и стварању угодне 

слике у свету неке туристичке дестинације. Захваљујући рејтинзима већи број људи 

суделује у размени мишљења и искустава о некој туристичкој дестинацији. Основна 

комуникацијска стратегија у дигиталним кампањама је остварити међусобно разумевање 

понуђача и потрошача у туризму. Добар публицитет створен у глобалном свету, 

доприноси развоју угледа туристичких дестинација. 

                                                           

34 https://www.mostarpropertymanagement.com/uloga-drustvenih-mreza-u-turistickoj-promociji/ 
 

https://www.dreamgrow.com/top-15-most-popular-social-networking-sites/
https://www.mostarpropertymanagement.com/uloga-drustvenih-mreza-u-turistickoj-promociji/
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Значај друштвених мрежа се огледа у следећем: 

 Број корисника - огроман број људи је на друштвеним мрежама. Половина 

становништва на планета користи једну од друштвених мрежа. Ни једно 

средство промоције не може ни приближно дати исти аудиторијум као 

интернет и друштвене мреже; 

 Висока таргетизованост – лако се долази до своје циљне групе а промоција 

се ради уз сегментацији тржишта; 

 Мерљивост – може се измерити и видети резултате сваке активности на 

друштвеним мрежама. Статистика нуди „тону информација“, треба их 

само анализирати и искористити; 

 Приступачност и ниске цене – коришћење друштвених мрежа је потпуно 

бесплатно. Да би се ефекти пословног наступа повећали, морају се 

користити и плаћена средства промоције, што је, у поређењу са другим 

медијима далеко јефтиније и приступачно је свима. 

Инвестирање у промоцију и наступ на друштвеним мрежама засигурно ће донети 

резултате. Најбитније је вршити промоцију на прави начин, пре свега потпуно бесплатно 

на друштвеним мрежама, са јасно дефинисаним циљем. 

 

5.6. Предности коришћења друштвених мрежа у туризму 

 

„Друштвени медији и друштвене мреже пружају субјектима туристичке привреде 

нова средства кроз која могу да трансформишу своје пословне моделе и операције. 

Омогућавају развој нових услуга, развој нових облика маркетинга, умрежавање, те 

управљање знањем. Нарочито су значајни за мала предузећа, која обично не поседују 

ресурсе која имају велике компаније, те која стога не могу да се на одговарјући начин 

такмиче у освајању тржишта кроз конвенционалне и традиционалне технике 

маркетинга.“35 

                                                           

35 Џалева, Т., Методијески, Д., Тасков, Н. (2011). Marketing of Tourism Bussiness and Utilisation of the 

Internet, Зајечар: Мајска конференција о стратегијском менаџменту, стр. 468. 
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Доказано је да друштвени медији помажу туристичким компанијама да управљају 

брендом туристичке компаније, да утичу на присутност бренда у свакодневном животу 

потрошача туристе, да се приближе туристичким потрошачима, науче о њиховим 

потребама, да учествују у дискусијама и понуде им потребно решење, омогућавају 

неупоредиво јефтиније рекламирање од традиционалних медија и нуде бројне начине 

мерења и праћења перфоманси. 

Предности друштвених мрежа у туризму су: 

 брзо дељење информација; 

 ценовно ефикасно оглашавање; 

 позитивна промоција захваљујући коментарима корисника; 

 мерљиви резултати; 

 задовољство гостију, јер је њихово мишљење важно; 

 пораст броја посета; 

 упознавање циљне групе и њихових интереса; 

 допрети до жељене циљне групе; 

 унапређивање понуде и услуге у складу са повратном информацијом; 

 изградња присног односа са гостима. 

Следећа битна предност друштвених мрежа  у туризму је временска и буџетска 

ефикасност. Она представља кључну предност предузећима, што је и разумљиво када се 

узме у обзир минимално потребно IT знање за управљање било којом друштвеном 

страницом. Томе свакако треба додати и бесплатан сервис. 

Предност друштвених страница, попут Facebook-a је отвореност која између 

осталог омогућава људима да користе своја права имена. Туристичке организације 

захвајући овој отворености могу да повећају величину циљаног тржишног сегмента, али 

и да користе друштвене мреже као неисцрпни извор информација о реалном и 

перцепираном животном стилу изабраног сегмента. 

„Друштвени медији с једне стране смањују несигурност и повећавају корисност, 

а с друге стране пружају корисницима осећај припадања виртуалним туристичким 

заједницама путем могућности размена прича и догађаја. У првом случају, друштвени 

медији имају директан утицај на повећање броја посета дестинацији, док у другом 

случају, дугорочно гледано помажу изградњи бренда туристичке дестинације дугорочно 
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гледано. Друштвени медији могу да утичу на ставове и утиске туриста о зеленим, тј. еко-

активностима. Kорисници друштвених мрежа би лако могли да утичу на повећање свести 

о негативном утицају одређених понашања туриста на природу као и о одрживим 

алтернативама. Одређена истраживања показују да туристи који постављају слике са 

својих путовања на друштвене мреже показују другачија понашања при путовању и 

потрошњи производа, нпр. показују већу вероватноћу да ће купити локалне производе и 

производе који су специфични за дате регије, наспрам осталих туриста који нису толико 

склони таквом понашању.“36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

36 Benxiang, Z., Gerritsen, R. (2014). What Do We Know about Social Media in Tourism? A Review. Tourism 

Management Perspectives 10/2014, pp. 30. 
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6. УТИЦАЈ ДРУШТВЕНИХ МЕДИЈА НА КОНКУРЕНТНОСТ 

КРУПАЈСКОГ ВРЕЛА 

 

Конкурентност доприноси подизању квалитета на виши ниво, одрживости и 

унапређењу положаја на тржишту. Резултат конкурентности јесте управо напредак, 

унапређење или побољшање постојеће позиције или стања у ком се одређени привредни 

субјект, систем или друштво у целини налази. У условима немилосрдне конкуренције на 

туристичком тржишту унапређење конкуренције туристичке дестинације је неизоставно. 

Један од фактора који утиче на конкурентност су свакако друштвене мреже. Поред тога 

што представљају средство унапређења пословања, друштвене мреже представљају и 

средство конкурентности. 

 

6.1. Официјални сајт туристичке организације Жагубица као средство 

унапређења конкурентности Крупајског врела 

 

Адреса сајта туристике органиизације Жагубица је www.tozagubica.rs. Управљач 

сајта је туристичка организација општине Жагубица која послује као јавна установа, чији 

је оснивач Скупштина општине Жагубица. Основни циљ оснивања ТО Жагубица је 

унапређивање туризма у општини, побољшање услова за прихват и боравак туриста, 

подизање нивоа квалитета туристичких садржаја, организовање манифестација, 

промоција традиционалних вредности и обављање туристичке информативно-

промотивне делатности. „Туристичка организација обавештава јавност о свом раду 

преко програма и планова рада и путем седница органа организације, а средства за 

остваривање своје делатности остварује из средстава буџета општине, из сопствених 

прихода, од спонзорстава и донација.“37 

 

 

 

                                                           

37 http://www.tozagubica.rs/ 

 

http://www.tozagubica.rs/
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Слика 10  – Сајт туристичке организације Жагубица 

 

Извор: http://www.tozagubica.rs/ 

Пре него шо анализирамо промоцију Крупајског врела на сајту, анализираћемо  

сајт туристичке организације. Када се отвори сајт у горњем делу иде промотивни видео, 

чији је линк могуће ископирати и отоврити. Реч је о промотивном видеу, о највећој 

туристичкој манифестацији у општини Жагубица (програм манифестације) – Сабор 

„Врела Хомоља“. Видео је из 2016. године, на основу чега се стиче утисак застарелости 

и неажурности управљача. Такође приметан је недостатак, односно не постојање опције 

за читање сајта на енглеском језику. Овим путем пружањем информација ограничени су 

страни туристи.  

Испод видеа наилазимо на део сајта који је најзначајнији за овакве типове сајтова 

са следећим одељцима:  

• Почетна, 

• О нама, 

• Вести, 

• Манастири и цркве, 

• Врела и природна добра, 

 • Манифестације, 

http://www.tozagubica.rs/
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• Сувенири и брендови,  

• Смештај и  

• Јавне набавке. 

У одељу „Почетна“ укратко је дат опис туристичке организације који се једним 

делом поклапа се текстом из одељка „О нама“. На основу овога се стиче утисак 

прекопираних, не употпуњених и не разграничених информација које се пружају 

корисницима. У одељак „Вести“ се могу видети све актуелности везане за туристичку 

делатност града као и вести о догађајима који су се десили. У одељцима „Манифестације, 

Манастири и Цркве, Врела и природна добра“ приказана су природна и културна добра 

којим општина Жагубица располаже. Све атракције и локалитети су праћени кратким 

описом и сликама са циљем пружања најосновијих информација. Текст је веома кратак, 

из 2015. године (не ажуриран) са неколико фотографија, које су  сходно садашњем 

развоју дигиталног маркетинга не атрактивне и лошијег квалитета. У одељку „Смештај“ 

имамо списак ресторана са преноћиштем и сеоска туристичка домаћинства који су 

доминантни смештајно-угоститељски објекти у општини Жагубица. 

 Када је у питању део о промоцији Крупајског врела који се налази у одељку 

„Врела и природна добра“ можемо закључити да су подаци такође из 2015. године, текст 

је формално написани и веома информативног карактера. Потребно је поред 

информативног дела написати  и едукативнији и привлачнији текст о Крупајском врелу. 

Затим објавити новије, квалитетније фотографије, обогатити фото галерију, пружити 

корисницима информацију о тренутној температури ваздуха, виртуелну туру, која би 

омогућила виртуелни обилазак врела и дати корисницима сајта могућност повезивања са  

google map-ом ради лакшег доласка до Крупајског Врела.   
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Слика 11 – Промоција Крупајсков рела путем официјалног сајта ТО Жагубице 

 

Извор: http://www.tozagubica.rs/ 

На сајту  се не могу видети иконице друштвених мрежа са којима је сајт повезан. 

На основу чега закључујемо да сајт не имплицира ни једну друштвену мрежу, односно 

није доступан ни на једној мрежи. Оваква ситуација предствља велики проблем, из које 

се стиче утисак да туристичка организација промоцији путем друштвених мрежа као 

значајном средству унапређења конкурентности не придаје значај.  

Потребно је оптимизовати и естетски побољшати сајт, јер је једноставног дизајна. 

Употпунити га новим фотографијама, текстовима, објавама и слично. У будућности 

потребно је размотрити могућност присутности на друштвеним мрежама како би се што 

боље приближили потенцијалним туристима и заинтересовали их за посету општине. 

Такође корисно би било и постојање могућности регистровања на сајт као и оснивање 

форума где би регистровани корисници који су посетили Жагубицу могли да поделе 

своја искуства, дали препоруке или сугестије, док би се нерегистрованим корисницима 

омогућило читање садржаја. Овим би се прикупиле информације о задовољству или 

незадовољству посетилаца сајта и на основу њих изменили одређени садржај или унела 

новина која би задовољила потребе посетилаца. 

 

http://www.tozagubica.rs/


 

57 
 

6.2. Facebook као средство унапређивања конкурентности Крупајског 

врела 

 

Најмасовнија и најпопуларнија друштвена мрежа која је унела потпуну 

револуцију у људске животе, самим тим и у њиховим делатностима којим се баве, а 

нарочито у маркетингу и промоцију је друштвена мрежа Facebook. 

Данас Facebook има преко 2 милијарде активних корисника и савршено је место 

за промоцију туристичких производа и услуга. Ова друштвена мрежа пружа „интимнију” 

комуникацију са сталним и потенцијалним туристима и управо Facebook страница и њен 

садржај могу бити пресудни за неког госта, који се баш због ње одлучио посетити 

туристичку дестинацију. Потенцијални туристи посећују Facebook страницу одређене 

туристичке организације или друге организације које се баве промоцијом како би сазнали 

више информација о одређеном месту. 

Промоција туристичко-уготитељске делатности на Facebook профилима није 

дозвољена, једино адекватно место за промовисање туристичко – угоститељске понуде 

је Фејсбук страна (Facebook Page). Туристичка предузећа могу бесплатно направити ову 

страницу, које се могу уредити сликама, видео снимцима и текстуалним информацијама. 

Само промовисање пословних понуда на страници регулисано је посебним правилима 

Facebook-а. Најбитнија предност стране у односу на профиле и групе на Facebook-у је 

могућност коришћења најјачег маркетиншког оружја – плаћено оглашавање. Поред 

плаћеног оглашавања – реклама, Facebook пружа фантастичну бесплатну аналитику, која 

је веома вредна ако се њене информације користе правилно. Могу се добити демографски 

подаци о фановима, ниво саобраћаја на страници, ниво активности и укључености 

корисника, савети за унапређење и усавршавање странице и слично. Рекламе на  

Facebook страницама пружају могућност јефтиног, приступачног и исплативог 

рекламирања услед Facebook популарности и распрострањености. Овакви огласи су 

тренутно најефикаснији и најисплатљивији начин промоције у туризму, сходно томе 

Facebook представља јаку маркетиншки платформу. 

Постоји више врста Facebook огласа, зависно од циља који се жели постићи. 

Можемо их поделити у 3 категорије:  

1. Awarness:  
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 Промоција одређене објаве на вашој страници;  

 Промоција ваше стране (за прикупљање фанова);  

 Промоција усмерена на локалу ка особама које су недалеко од вас (идеално 

за ресторане, кафане, клубове, баорве и туристичке агенције).  

2. Consideration:  

 Промоција усмерена на кликове како бисте добили што већу посећеност 

на сајту;  

 Више преузимања ваше Андроид или iOS апликације;  

 Промоција дешавања.  

3. Conversion:  

 Повећање конверзија на сајту (нпр. више попуњених формулара за 

резервацију);  

 Већа интеракција корисника са вашом апликацијом;  

 Промоција одређене понуде;  

 Огласи који приказују производе из производног каталога. 

Туристичка организација Жагубица нажалост нема свој профил на Facebook-у 

нити Facebook страницу путем које би промовисала своје природне и културне 

вредности, објављивала предстојећа туристичка дешавања и актуелне туристичке 

активности по питању туризма општине.  

На друштвеној мрежи Facebook постоје три лајк странице Крупајског врела и два 

профила. Прве две лајк странице су не активне и имају мали број пратиоца, док трећа 

страница тренутно има 6.320 свиђања, и чак 23.456 посета. Статус ове странице је увек 

отворен, и тиме је посетиоцима дозвољено да свакодневно објављују фотографије и 

текстове. Једна од предности странице је та што у основним информацијама стоји адреса 

општине Жагубице, где се кликом отвара апликација „HERE WeGo“, која омогућава 

детаљну мапу до општине. Овим путем се стиче утисак да је посетиоцима странице 

сервирана мапа, на основу које најближим путем могу доћи до општине, и посетити 

Крупајско врело. Следећа предност странице је та што такође у основним информацијама 

постоји линк интернет странице под називом „Крупајско врело“. Интернет страница је 

информативног карактера, где су представљене најосновније информације о Крупајском 

врелу, Споменку природе, смештају, контакту, галерија слика, видео снимци врела, као 
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и коментари и утисци посетиоца. На основу објава корисника на датој страници, 

примећено је да поред посетиоца, велики број објава објављују и туристичке агенције о 

својим туристиким турама до Крупајског врела. На слици испод приказана је једна од 

објава на страници „Крупајско врело“ од стране „More Than Belegrade“, на енглеском и 

српском језику, као и неколико hashstag-ова. 

Слика 12 - Објава посетиоца Facebook странице „Крупајско врело“ 

 

Извор: https://www.facebook.com/pages/Krupajsko-Vrelo/1404536709768242 

Претраживањем Крупајског врела на Facebook, примећен је велики број тура од 

стране туристичких агенција са поласцима из Чачка, Горњег Милановца, Пожеге, 

Краљева и других градова. Овим путем се подстичу туристи на организована туристичка 

путовања. 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Krupajsko-Vrelo/1404536709768242


 

60 
 

6.3. Instagram као средство унапређивања конкурентности Крупајског 

врела 

 

Са маркетиншке тачке гледишта Instagram je одлично средство за повезивање са 

купцима, као и за изградњу имиџа или бренда, у овом случају Крупајског врела. 

Тренутно, на друштвеној платформи Instagram не постоји профил туристичке 

организације Жагубица која се бави промоцијом Крупјског врела. Постоје две активне 

приватне странице Крупајског врела, прва страница има преко 1000 пратилаца, док друга 

има мање, свега 362 пратилаца.  

Страница која броји мање пратилаца основана је јуна месеца 2019. године. Има 

релативно мали број објава, свега 11 и већина слика је посвећена храни из ресторана 

„Врело“. Примећено је да испод слика нема описа, кратког текста и hashstag-а, као и не 

ажурност странице.  

Друга страница која броји више пратилаца је новијег датума. Основана је маја 

месеца ове године, има 53 објава и посвећена је првенствено Крупајском врелу као 

једном прелепом споменику природе. Страница обилује атрактивним и квалитетним 

фотографијама и пратећим текстом, углавном информативног карактера уз сваку 

фотографију. Пример информативног текста испод фотографије приказан је на слици 

испод. 
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Слика 13. Објава Instagram странице Крупајско врело 

 

Извор: Instagram страница krupajsko_vrelo 

Примећено је да админи странице воде рачуна о дешавањима у Свету. О томе 

сведочи објава са следећим испиративним текстом, објављена 05. јуна 2020.: „Данас је 

„Светски дан заштите животне средине“. Морамо бити свесни да имамо само један свет 

на коме живимо и да морамо да га чувамо као наше највеће благо. Када посетите место 

попут Крупајског врела, Врела Млаве, Грзе, наше прелепе планине и реке, пропланке, не 

заборавите једну ствар, природа нам враћа све што јој дамо, немојте остављати за собом 

смеће, будите одговорни, чувајте нам лепу Србију!“. Текст је такође објављен и на 

енглеском језику.  

Такође, запажа се да испод сваке објаве постоји велики број hashstag-ова. 

Hashstag помаже да свој садржај поделите са људима који су писали на исту тему, 

заинтересовани су, и у потрази за сличним информацијама. Најчешће коришћени 

hashstag-ови странице Крупајско врело су: #nature, #naturephotography, #photography, 

#travel, #love, #natureloves, #krupajsko vrelo, #serbiatourism, и други. 
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Још једна позитивна страна објава на датој страници јесте изјава захвалности од 

стране админа. Углавном, испод сваке објаве стоји изјава захвалности упућена пратиоцу 

који је послао фотографију. Овим путем се одаје утисак уважавања и поштовања на 

релацији админ – пратиоци.  

Примећено је да поред великог броја hashstag-ова, постоји само једна страница 

која је повезана са Google Maps сајтом. Отварањем странице на сајту Google Maps, 

приказује се локација ресторана „Крупајско врело“. С обзиром како још увек не постоји 

страница везана за локацију Крупајског врела која је повезана са сајтовима ради лакшег 

доласка до врела, и локација ресторана „Крупајско врело“ је од велике важности, јер се 

ресторан налази на неколико минута од споменика природе.  

   

6.4. Twitter као средство унапређивања конкурентности Крупајског 

врела 

 

Twitter представља комбинацију друштвене мреже и микро-блога на којем се 

објављују кратке обавјаве за које корисник мисли да би некога могле занимати или у 

случају коришћења Twitter-а само из властитог задовољства, објављују се информације 

које занимају само корисника и његове пријатеље који су на Twitter-у. 

Данас су на Twitter-у појединаци, стручњаци, саветници, студенти, туристичке 

организације и великих хотелских ланаци, угоститељи, и многи други. Иако је Facebook 

најпопуларнија друштвена мрежа, Twitter је полако постао визуелно богата мрежа која 

омогућује да поред текста могу да се шерују и фотографије, видео симци, па чак и тагују 

корисници на фотографијама. Све ово је од великог значаја за промоцију туристичке 

понуде преко ове друштвене мреже. 

Основни утицај Twitter-а је твитовима, сугестивно приволети остале кориснике 

на неу акцију, промену мишљења, куповину производа, резервацију услуга и слично. 

Утицај се мери првенствено бројем пратилаца, заправо што је њихов број већи, то је 

утицај твитераша већи.  

Тренутно на друштвеној мрежи Twitter за сада не постоји налог који се бави 

промовисањем Крупајког врела. Највише твитова о Крупајском врелу објављују туристи, 

љубитељи природе, блогери као и Туристичка организација Србије и многи налози који 
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се баве промоцијом туризма у Србији као што су: Putomani.rs (@putomani), Signature 

Serbia (@SignatureSerbia), Serbian Festival (@SerbianFestival), Where To Serbia 

(@wheretoserbia), Moja lepa Srbija (@MojaLepaSrbijaa), Serbia.com (@SerbiaCom) и многи 

други профили. 

Слика 14 – Твит Туристичке организације Србије о Крупајском врелу 

 

Извор: https://twitter.com/serbiatourism 

  

https://twitter.com/wheretoserbia
https://twitter.com/wheretoserbia
https://twitter.com/wheretoserbia
https://twitter.com/wheretoserbia
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У циљу боље конкуренције Крупајског врела у наредном периоду потребно је 

отворити налог  на овој друштвеној мрежи, посветити се  Twitter објавама, учинити их 

квалитетним, а све у циљу његовог промовисања. Модерне технологије (међу којима 

спадају и друштвене мреже) данас су више него део путовања, почевши од планирања до 

сумирања утисака и чувања успомена. На овој друштвеној мрежи као и на осталим 

размениле би се фотографије, утисци, савети, идеје, па чак и пронашла инспирација за 

посету Крупајског врела.  

 

6.5. Youtube као средство унапређивања конкурентности Крупајског 

врела 

 

Последњих година видео је све популарнија форма садржаја на интернету. 

Сходно томе Youtube представља најпопуларнију платформу за постављање и дељење 

видео садржаја. Реч је о популарној мрежи услуга за размену видеозаписа на којој 

корисници могу постављати, прегледавати и оцењивати видеозаписе. За постављање 

садржаја потребна је регистрација, док за прегледање није. 

Иако Youtube није класична друштвена мрежа, већ више сервис за постављање 

видео садржаја, веома је битан за сваку озбиљнију онлајн маркетинг промоцију у 

туризму. Већина туриста пре него што обиђе неко место или изврши резервацију, 

прегледа на Youtube-у видео снимке. Према истраживањима двоје од три туриста одгледа 

туристичке видео клипове приликом размишљања о путовању. 

„Показало се да туристи на Youtube-у пре свега гледају атракције и шта 

туристичко место нуди. Па тек када се одлуче за одређену локацију они претражују 

смештајне капацитете те дестинације преко Googla. Ово значи да би пружаоци 

смештајних услуга поред своје рекламе на Youtube-у требали да размишљају и о реклами 

саме дестинације. Из овог разлога Youtube је најбитнија дигитална платформа за 

туристичку организацију дестинације, која има обавезу да на овом порталу одржава своју 

дестинацију што конкурентнијом. Ипак врло мало туристичких организација Србије 

имају активна Youtube канал са квалитетним клиповима које други радо шерују.“38 

                                                           

38 Бошковић М., (2019): Друштвене мреже у функцији развоја конкурентности дестинације Сокобање – 

мастер рад, ПМФ Ниш, Универзитет у Нишу, Ниш, стр.69. 
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Туристичка организације општине Жагубица нема активан Youtube канал, тако да 

у наредном периоду потребно је посветити се овој дигиталној платформи у циљу 

унапређења конкурентности на туристичком тржишту. Пре свега потребно је направити 

стратегију и план који ће се следити и добро размислити шта се жели постићи на Youtube 

каналу и како привући туристе. 

Слика 15 – Видео блог о Крупајском врелу на Youtube каналу 

 

Извор: https://www.youtube.com/watch?v=ZyUCKWuWxro 

Тренутно, када се у претрази Youtube-а укуца „Крупајко врело“ излазе видео 

снимци блогера и љубитеља природе и туризма који на својим путовањима снимају 

видео клипове и избацију на Youtube-у. Неки од њих су видео клипови Лутајућег путника 

„Блага Хомоља – Крупајско врело и Господарев камен“ из 2020 године са 64.114 приказа. 

Видео клип има доста позитивних коментара и лајкова. Затим Путовање без граница 18  

Крупајско врело и Жагубица са 4.567 приказа, такође из ове године и многи други 

влогови других блогера из претходних година. Ови такозвани блогери и инфлуенсери 

који имају велики број претплатника на youtube-у својим влоговима приказују знаменита 

места која су обишли и значајно доприносе промоцији туристичких места. Тренутно 

оваквих видео снимака о Крупајском врелу на овој платформи има доста и они значајно 

доприносе промоцији не само Крупајског врела већ и промоцији општине Жагубица. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyUCKWuWxro
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6.6. Друштвене мреже – медиј промоције Крупајског врела код туриста 

 

У ери савремене технологије и интернета, промене у начину комуницирања и 

појава онлајн заједнице довели су до промене у прикупљању информација и доношења 

одлука. Савремени туристи све чешће бирају друштвене мреже како би олакшали 

планирање свог путовања.  Уочена је велика важност интернета као информационог 

извора за туристе.  

„Друштвене мреже омогућавају партиципацију широког распона где су границе 

између дизајнирања, продукције или конзумације самог садржаја, врло танке. Таква 

комбинација произвођача и потрошача назива се „prosumers“.39   

Друштвене мреже популаран су медиј промоције туристичких дестинација и 

имају одређене предности у односу на традиционалне и остале медије, јер између осталог 

осигуравају и брзе повратне информације што корисници цене. Узимајући у обзир 

двосмерну непосредну комуникацију, размену мишљења, ставова, критика и сугестија те 

могућност прегледавања слика и видео записа неке туристичке дестинације, не 

изненађује што су друштвене мреже данас велики стимулатор за доношење одлуке о 

путовању. Данас је млађа популација склонија објављивању детаља из личног живота на 

друштвеним мрежама и приказивања другима своја проживљена искуства. Они су 

заправо ти који лакше прате темпо брзог технолошког напретка и склони су иновацијама. 

Поред објава и промоције запослених у туризму путем друштвених медија 

неизоставна је и промоција туристичких дестинација обичних грађана, туриста, људи 

који воле да путују и деле своја властита искуства и фотографије с одмора са осталим 

корисницима друштвених мрежа. Од свих друштвених мрежа највише објављују на 

Facebook-у, Instagram-у и  TripAdvisor-у. Уједно и сами воле бити информисани о 

одабраној туристичкој дестинацији путем друштвених мрежа. У вези са тим друштвене 

мреже имају значајну улогу у одабиру туристичке дестинације нарочито код млађих 

људи. Управо овакви људи склони су објављивању детаља из свог приватног живота и 

желе да други знају где су били на одмору. 

 

                                                           

39 Jaкоповић, Х. Ц. (2016): Detecting the online image of „average“ restaurants on tripadvisor“, Медијске 

студије, Vol. 7, br. 13, 2016., стр. 102. 
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Слика 16 – Промоција Крупајског врела преко приватног инстаграм профила 

 

Извор: Инстаграм профил Младен Симић  (ratni_garurumon) 

Објављивање фотографија, искуства и текстова о Крупајском врелу на приватним 

профилима друштвених мрежа такође представља важан извор промоције Крупајског 

врела. Лепа фотографија, позитивна искуства и препоруке за посету путем друштвених 

мрежа утичу на одабир и посету Крупајског врела. Сходно томе говори податак да већина 

младих али и старијих су на својим приватним друштвеним мрежама објавили 

фотографију или текст приликом посете Крупајског врела. Највише оваквих објава 

забележено је током последњих неколико година када је ово место постало атрактивније, 

као и за време епидемије када је ово место обишао велики број туриста.  
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ЗАКЉУЧАК 

  

Интернет је данас постао неизбежан део свакодневног живота. Као савремено- 

комуникациони медиј значајно може бити употребљен за побољшање наступа и 

конкурентности дестинације на туристичком тржишту. За туризам и туристе он је 

отворио читав један нов виртуелни простор за промоцију, тражење, добијање 

информација и међусобну комуникацију. Поред интернета, друштвене мреже значајно 

су промениле начин на који људи истражују, прикупљају и доносе своје одлуке о 

туристичком путовању. Пословање и јавни наступ на интернету и друштвеним мрежама 

у савременим условима пословања данас је неизбежан. Није довољан само једноставно 

присуство на интернету, већ и конкретан стратегијски маркетинг наступ који мора бити 

континуирано анализиран и усклађен са честим променама које владају на туристичком 

тржишту.  

За дугорочно успешно пословање у туризму, корисно је на време осмишљавати и 

градити квалитетне и свеобухватне односе са корисницима друштвених медија. Један од 

важнијих циљева организација које се баве маркетингом својих туристичких вредности, 

односно туристичке дестинације свакако треба бити повећање обима и интезитета 

комуникација међу члановима виртуелних заједница посвећених путовањима и туризму 

на друштвеним мрежама, размени корисничких искуства, информација и другог 

медијског садржаја. Оваква активност, која је готово и бесплатна, омогућила би им да 

коригују и обликују своју понуду и по квалитету и садржају одговоре на захтеве и 

потребе својих туриста.  

Међутим, и поред великог значаја интернета и друштвених мрежа у туризму, 

тренутни велики проблем у туризму Србије, је да поједине туристичке организације и 

остали субјекти у туризму запостављају интернет и друштвене мреже у својој 

промотивној делатности. Нажалост овакав случај у погледу промоције путем 

друштвених мрежа уочавамо у туристичкој организацији Жагубица која нема активне 

пословне профиле ни на једној друштвеној мрежи. Заправо, закључујемо да се 

досадашњи степен коришћења друштвених мрежа као средства конкурентности у овом 

случају Крупајског врела на туристичком тржишту налаз на лошем нивоу. Избегавањем 

интернет маркетинга – маркетинга путем друштвенх медија нажалост за ТО Жагубица 

значи губитак на све конкурентнијем туристичком тржишту.  
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Поред непостојања пословних профила на друштвеним мрежама од стране 

репрезената који се баве туризмом у општини Жагубица, резултати истраживања до 

којих смо дошли, а који се односе на доступност података о Крупајском врелу на 

друштвеним мрежама приватних прифила су показала да се на Instragram-у, Facebook-у, 

Youtube-у и Twitter-у могу пронаћи подаци о Крупајском врелу. Као и то да су 

испитаници задовољни доступним информацијама о Крупајском врелу, без обзира што 

је реч о приватним профилима. 

Такође на основу истраживања, односно анкетирањем испитаника, можемо 

закључити да је највећи број испитаника посредством друштвене мреже Instagram сазнао 

и одлучио да посети Kрупајско врело, затим посредством пријатеља и путем друштвене 

мреже Facebook, која је подстакла већи број испитаника да посети врело. На основу овога 

закључује се да су две најпопуларније друштвене мреже Facebook и Instagram привукле 

више од половине испитаника, што говори о великој улози друштвених мрежа у 

промоцији и одабиру Крупајског врела за посету. Према испитаницима унапређењу 

конкурентности врела и повећању броја посетилаца може да допринесе на првом месту 

разноврснија туристичка понуда, која је по испитаницима веома оскудна. Затим 

доступност информација на друштвеним мрежама као веома зачајна ставка у данашњем 

времену савремених технологија и побољшање саобраћајне инфраструктуре. 

Закључује се да промоцији Крупајског врела доприносе и објављивања 

фотографија, искуства и текстова о Крупајском врелу туриста који су врело посетили  

својим објавама на приватним профилима друштвених мрежа. Овим они на индиректан 

начин врше промоцију Крупајског врела, својим искуствима, фотографијама, критикама, 

сугестијама, препорукама и слично.  

На самом крају може се закључити да Интернет и друштвене мреже представљају 

важно средство у процесу промоције Крупајског врела и унапређења конкурентности. 

Сложена проблематика одрађена у овом раду указује на нужност даљег изучавања. 

Будући правци истраживања требају бити усмерени на испитивање основних разлога и 

проблема који доводе до ниског степена примене Интернета и друштвених мрежа у сврхе 

промоције туристичке понуде Крупајског врела и саме општине Жагубица.  

Неопходне су одређене мере које би допринеле већој примени Интернета и 

друштвених мрежа у пословању привредних субјеката у туризму општине Жагубица. 

Заправо, примена друштвених мрежа у туризму општине Жагубица допринеле би 
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увећању конкурентности на туристичком тржишту, јер отварање службених профила на 

друштвеним мрежама и интеракција корисника са оваквим профилом значајнија је него 

било која интеракција са приватним профилима. 

Један од првих корака које треба предузети у пословању ТО Жагубица у вези са 

промоцијом природних и културних атракција на друштвеним мрежама јесте обезбедити 

туристичким радницима потребну едукација о друштвеним мрежама. С обзиром да у 

туристичком сектору има више запослених људи старије доби неопходно је одржати 

састанке и обуке кадрова у туризму на тему друштвених мрежа, и њихов значај у 

туризму. Упознати их шта су друштвене мреже у туризму, на који начин се користе и 

како могу помоћи у пословању и бољој конкренцији на тржишту.  Неопходна је и 

стратешка оријентација ка маркетингу путем друштвених медија, персонализација 

порука која се шаље и слично. 
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ПРИЛОЗИ 

Прилог 1 – Упитник 

 

ОПШТА ПИТАЊА 

 

1. Пол: 

 

 М 

 Ж 

 

2. Године старости: 

 

а) до 18 година; 

б) од 19 до 25 година; 

в) од 26 до 35 година;  

г) од 36 до 45 година; 

д) од 46 до 55 година 

ђ) преко 65 година. 

 

3. Ниво образовања:  

а) Основно; 

б) Средње; 

в) Више; 

г) Високо; 

д) Остало: ________________ 

 

4. Статус:  

а) Стално запослен; 

б) Привремено запослен; 



 

74 
 

в) Незапослен; 

г) Студент; 

д) Ученик; 

ђ) Пензионер. 

 

5. Занимање:_________________ 

 

6. Месечни приходи по домаћинству:  

а) до 10.000; 

б) од 10.001 до 20.000; 

в) од 20.001 до 30.000; 

г) од 30.001 до 40.000; 

д) од 40.001 до 50.000; 

ђ)од 50.001 до 60.000; 

е) од 60.001 до 70.000; 

ж) преко 70.000 динара. 

 

7.  Домаћинство у коме живите је:  

а) једночлано; 

б) двочлано; 

в) трочлано; 

г) четворочлано; 

д) петочлано; 
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ђ) шест и више чланова. 

 

ПОСЕБНА ПИТАЊА 

 

1. Шта вас је подстакло да посетите Крупајско врело:  

а) TВ 

б) Радио 

в) Новине 

г) Часописи 

д) Препорука пријатеља 

ђ) Web презентација 

е) Банери 

ж) Facebook 

з) Twitter 

и) Instagram 

 

2. Оцените факторе конкурентности Kрупајског врела:  

Природна богатства 

недовољно 1 2 3 4 5 одлично 

Kлима 

недовољно 1 2 3 4 5 одлично 

Туристичка понуда  

недовољно 1 2 3 4 5 одлично 
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Ифраструктура (путеви итд.) 

недовољно 1 2 3 4 5 одлично 

Људски ресурси 

недовољно 1 2 3 4 5 одлично 

Љубазност запослених и локалног становништва 

недовољно 1 2 3 4 5 одлично 

Доступност информација на интернету 

недовољно 1 2 3 4 5 одлично 

Доступност информација на друштвеним мрежама 

недовољно 1 2 3 4 5 одлично 

Трошкови/вредност (трошкови путовања /сатисфакција) 

недовољно 1 2 3 4 5 одлично 

 

3. Унапређењу конкурентности Kрупајског врела, односно повећању броја посетилаца 

може да допринесе: 

а) Доступност корисних туристичких информација у штампаним медијима; 

б) Доступност корисних туристичких информација на друштвеним медијима; 

в) Доступност корисних туристичких информација на wеб сајту туристичке 

организације; 

г) Разноврсност туристичке понуде; 

д) Побољшања саобраћајна инфраструктура; 

ђ) Остало:_________________ 

 

4. Kрупајско врело вас асоцира на: ________________ 
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5. Ваше примедбе, похвале или предлоге: ______________ 

 

 

 

 

 

 


