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Увод 

 

Свакодневно стручњацима из области туризма поставља се питање како 
олакшати размену на туристичком тржишту, а уједно се прилагодити потребама и 
захтевима многобројних потрошача. Примена маркетинга у туризму доводи до 
испуњења циљева представника туристичке понуде, али и до жељених реакција 
потенцијалних туриста. С тога, маркетинг је постао неизоставна функција сваког 
предузећа, без које предузеће не може да послује успешно и да буде конкурентно на 
тржишту. Данас је присутна снажна потреба за кооперацијом у маркетингу свих делова 
туристичког система (хотелијери, ресторатери, саобраћајна предузећа..), али 
повезаност свих функција и активности унутар самог туристичког предузећа. 

Рад се састоји из шест делова. У првом делу посебна пажња је посвећена 
карактеристикама туристичког тржишта, док у другом делу полазећи од еволуције 
маркетинга се анализирају фактори који су утицали на примену маркетинга у туризму. 
Трећи део обухвата анализу инструмената маркетинг микса, као и њихове 
специфичности у туризму. Четврти део обухвата специфичности пословања 
туристичких агенција, док је у петом делу посебна пажња посвећена пословним 
операцијама које настају приликом формирања, промоције и продаје туристичких 
аранжмана. Посебно место у раду заузима управљање инструментима маркетинг микса 
на примеру туристичке агенције ЕУРОТУРС. 

 Предмет рада је анализа специфичности инструмената маркетинг микса у 
туризму, приказ специфичности које одликују туристичко тржиште (тражња и понуда) 
и само пословање туристичких агенција уз обухват пословних операција при 
формирању, продаји и промоцији туристичких аранжмана. Рад садржи настанак и 
развој туристичке агенције ЕУРОТУРС-а, као и пример који се односи на формирање, 
канале продаје и промоцију туристичког аранжмана  посматране агенције. 

Да би предузеће односно туристичка агенција успешно пословала, потребно је 
извршити оптималну комбинацију инструмената маркетинг микса, пратити кретања и 
промене на туристичком тржишту у циљу прилагођавања туристичких аранжамана 
потребама и захтевима туриста. Укључивање маркетинга у све сегменте туристичке 
делатности, његове примене и начин пословања доказ је успешности и позиције 
предузећа на тржишту, што је, заправо, и циљ овог рада. 

     * За велику помоћ у изради овог рада, захваљујем се свом ментору проф. др Јелени 
Петровић, и туристичкој агенцији „Еуротурс“ на уступљеном материјалу. 
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1. Специфичности туристичког тржишта 
 

„Туристичко тржиште је скуп односа тражње и понуде који су усмерени на размену 
роба и услуга посредством новца и то у размери коју одређују цене роба и услуга.“1 

 

По показатељима WТО (Светске туристичке организације) у међународна 
туристичка кретања укључује се 700 милиона људи. Неке процене указују да се у 
домаћем туризму (у међународним оквирима), у туристичким кретањима налази око 
3,5 милијарди љјуди, тј. заједно са међународним туризмом у туристичка кретања се 
данас укључује скоро 70% броја људи у свету.  Истовремено, остварена потрошња у 
међународном туризму износи 500 милијарди америчких долара, а процене указују да 
се у домаћем туризму може рачунати са још око 1.500 милијарди америчких долара.2  
У делатностима везаним за туризам било је запослено око 220 милиона људи, што по 
процени аналитичара представља 8,3 % свих радних места у светској економији. 

      Својим битним обележјима и начином функционисања, туристичко тржиште као 
део тржишта услуга се разликује од тржишта роба. Робно тржиште не означава, 
истовремео и место потршње. Произвођач, тј добављач шаље робу дистрибутерима и 
малопродајној мрежи. Роба путује својим произвођачима, док је на туристичком 
тржишту тај процес супротан – туриста путује у место концентрисане туристичке 
понуде, где очекује испуњење својих туристичких потреба.3 

      Основни елементи туристичког тржишта су: тражња, понуда, предмет размене и 
цена. Они представљају конститутивне елементе туристичког  тржишта. 

      Повезивање великог броја туриста и бројних субјеката у оквиру приватног и 
јавног сектора на страни туристичке понуде јесте главни задатак и улога туристичких 
агенција. На туристичком тржишту оне се јављају као специјализовани привредни 
субјекти који саветују, информишу, посредују код обезбеђења појединачних услуга 
потребних током путовања, а стварају и специфичан производ (пакет-аранжман) који 
може задовољити потребе туристичких потрошача. 

      Функционалне карактеристике тражње и понуде, на туристичком тржишту, 
перманентно су присутне, са тенденцијом даљег проширивања и интензивирања. 
Дакле, перманентно се увећава обим тражње праћен ширењем спектра мотива, жеља и 
потреба туриста што узрокује све већу хетерогеност и сложеност емитивног тржишта.      

                                                           
1Марковић С. И З., Економика туризма, Школска књига, Загреб, 1972. 
2 Бакић О, Основе туризма и угоститељства, Завод за уџбенике, Београд, 2005. 
3 Стефановић В. и Глигоријевић Ж, Економика туризма, СВЕН, Ниш, 2010. 
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         На другој страни, убрзано се проширује тржиште понуде, чиме се заоштрава 
конкурентност, која доводи до знатно веће просторне дисперзије промета и девизних 
ефеката у туризму. Отуда и све већи организациони, економски и други напори 
рецептивних земаља усмерених ка побољшању структуре и квалитета туристичке 
понуде, њене усклађености и тржишности, те повећању економских ефеката од 
међународног и домаћег туризма.4 

 

1.1. Специфичности туристичке тражње 

Туристичке потребе, расположива финансијска средства и слободно време, у 
данашњим условима имају највећи утицај на формирање карактеристика туристичке 
тражње. 

Најзначајније карактеристике туристичке тражње су:5 

а) Хетерогеност – структура туристичких потреба и разлике у карактеристикама 
носилаца туристичких потреба (економске, демографске, психолошке и др.) 
условљавају да туристичка тражња у основи буде веома разнородна. С друге стране, 
сваки носилац (туриста) тако издиференциране туристичке тражње наступа 
јединствено у односу на потребан комплекс туристичке услуге – туристичког 
производа. Наведено  има за последицу како потребу за диференцираним третирањем – 
сегментирањем тражње, тако и за просторним и временским усклађивањем активности 
свих учесника туристичке понуде; 

б) Еластичност – изражава се, пре свега, кроз промене туристичке тражње у односу на 
приходе носилаца туристичких потреба, цене туристичких услуга и ванекономске 
факторе (психолошки фактори и фактори из друштвеног и природног окружења). 
Еластичност туристичке тражње у односу на економске категорије које је условљавају 
представља примарну еластичност. Примарна еластичност обухвата ценовну и 
доходовну еластичност. Ценовна еластичност тражње показује промену тражње услед 
промене цена услуга, док доходовна еластичност тражње показује за колико ће се 
променити тражња ако се доходак туристе промени за један проценат. Док се 
секундарном еластичношћу означава њена варијабилност у односу на промене 
туристичке понуде; 

ц) Сезонски карактер – усредсређеност туристичке тражње на одређено доба године, 
првенствено летње месеце, условљена је међуделовањем између фактора туристичке 
тражње и природних фактора туристичке понуде. Значај сезонске концентрације 
туристичке тражње нарочито се испољава у односу на пословање предузећа 
туристичке привреде, као и на остваривање укупних ефеката од развоја туризма. 

                                                           
4 Ћеровић С., Стратегијски менаџмент у туризму, Универзитет Сингидунум, Београд, 2009. 
5 Бакић О., Маркетинг у туризму, Универзитет Сингидунум, Београд,  2010. 
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 Поред ових карактеристика, постоје и друге које ближе одређују туристичку 
тражњу, а то су: економске, друштвено психолошке и егзогене детерминанте. 

Најзначајније економске детерминанте су: расположиви приход, доходак по 
глави становника, лична потрошња, трошкови живота, трошкови транспорта, цене 
туристичких услуга, девизни курс, трошкови промоције, физичка удаљеност и други. 

Основни фактори који одређују тражњу (независне променљиве варијабле) се 
користе да се процени ефекат промена на тражњу (зависно променљиве варијабле). 
Једна од могућих је подела на статичке факторе, који се споро мењају и одређују 
тражњу у датом времену (нпр. демографски фактори) и динамичке факторе који се 
нагло мењају у времену (конкурентска ситуација, захтеви потрошача и сл). 

      

 
График 1. Специфичности туристичке тражње 

 Извор: Bradley, F., Marketing Managment, providing, communicating 
and delivering value, Prentice-Hall, London, 1995 
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Друга могућа подела фактора који утичу на тражњу је на: унутрашње факторе 
тражње и спољне факторе тражње. Број потрошача, односно туриста, и њихова 
способност и спремност да купују производ су битне детерминанте спољашњег 
карактера. Под климом маркетинг средине подразумева се степен у коме су 
демографски, политички, економски, технолошки и други фактори средине наклоњени 
или ненаклоњени експанзији тражње за производима туристичког предузећа.6 

Најважније карактеристике туристичке тражње су:7 

• �еластичност, 
• �мобилност, 
• �временска концентрисаност, 
• �дисперзираност и 
• �хетерогеност. 

       Висок степен еластичности туристичке тражње испољава се у односу на дејство 
економских и неекономских фактора. Међу економским факторима који утичу на 
кретање туристичке тражње издвајају се величина прихода становништва и висина 
цена туристичких услуга. Располагање одређеним приходима, уз постојање 
туристичких потреба, представља и примарни услов за појаву саме туристичке тражње. 

 Битна карактеристика туристичке тражње представља и мобилност, односно њена 
физичка покретљивост. Развој појединих видова саобраћаја је непосредно утицао на 
могућност људи да задовољавају своје туристичке потребе. При том су од великог 
значаја не само техничкотехнолошке карактеристике саобраћајних средстава, већ и 
економски аспекти који одређују могућност да поједини слојеви становништва постану 
значајни сегменти на туристичком тржишту. 

За временску дистрибуцију туристичке тражње карактеристична је сезонска 
концентрација у већини подручја у току летње сезоне. Томе доприноси и деловање 
појединих фактора који нису везани за климатске особине појединих поднебља, као 
што су распоред годишњих одмора, школских распуста, па и стечене навике 
становништва у погледу начина провођења одмора. За већину туристичких агенција и 
организатора путовања то утиче на врсту и интензитет пословних операција које се 
одвијају у појединим периодима године, као и на потребу за додатним ангажовањем 
тзв. сезонске радне снаге. Поред тога,  значајан је утицај концентрације тражње у току 
сезоне на диференцирање цена појединих услуга туристичких агенција, посебно на 
формирање цена туристичких аранжмана. 

 

                                                           
6 Ћеровић С., Стратегијски менаџмент у туризму, Универзитет Сингидунум, Београд, 2009. 
7 Спасић В., Менаџмент туристичких агенција и организатора путовања, Универзитет Сингидунум, 
Београд, 2010. 
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Туристичку тражњу заправо сачињавају бројни појединачни корисници 
туристичких услуга који могу бити и просторно веома удаљени на тржишту. Ради се о 
високом степену дисперзивности тражње уз истовремено постојање заинтересованости 
учесника на страни туристичке понуде за активирањем што ширег тржишта, односно 
што веће масе потенцијалних потрошача. Типичан пример представљају хотелски и 
слични смештајни објекти на туристичким дестинацијама. 

Хетерогеност тражње на туристичком тржишту испољава се у постојању 
различитих група потрошача који се међусобно разликују у својим потребама и 
захтевима. За туристичке агенције је од великог значаја сегментирање туристичке 
тражње и диференцирање сопственог услужног програма у складу са потребама 
изабраних група потрошача. 

 
1.2. Специфичности туристичке понуде 

Битне карактеристике туристичке понуде испољавају се као: 

• нееластичност, 
• статичност, 
• комплексност, 
• хетерогеност и 
• дислоцираност. 

Туристичка понуда се одликује високим степеном нееластичности, односно 
немогућношћу да се у кратким временским интервалима прилагоди променама 
тражње.  

        Нееластичност произилази из деловања следећих чинилаца8: 

а) фактори туристичке понуде, посебно атрактивни, не могу се мењати, изузев у дужем 
временском раздобљу, што је потенцирано и везаношћу за одређен простор; 

б) изградња туристичких објеката захтева значајна улагања, што резултира 
оптерећењем туристичке услуге великим обимом фиксних трошкова и немогућношћу 
прилагођавања краткорочним променама на туристичком тржишту; 

ц) велики удео личног рада у пружању туристичких услуга битно умањује могућности 
за унапређење процеса рада. 

  Статичност туристичке понуде испољава се у њеној физичкој везаности за 
одређене локалитете из чега произилази битна одлика у функционисању туристичког 
тржишта – просторна одвојеност и најчешће удаљеност понуде од подручја где је 
концентрисана туристичка тражња. 

                                                           
8 Попоеску Ј., Маркетинг у туризму и хотелијерству,  Универзитет Сингидунум, Београд,  2013. 
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 Сложеност туристичке потребе која се код сваке индивидуалне јединице 
туристичке тражње испољава као потреба за одређеном комбинацијом основних и 
допунских услуга (смештај, исхрана, превоз, забава, разонода и сл.) мора бити 
задовољена комплексном туристичком понудом, која подразумева временско и 
просторно синхронизовање атрактивних (као што су природна средина, културно-
историјско наслеђе и други), комуникативних (који одређују приступачност одређених 
подручја захваљујући изграђеној саобраћајној инфраструктури, али и висини трошкова 
превоза) и рецептивних фактора (који су резултат активности привредних субјеката на 
стварању услова за боравак на одређеној дестинацији). 

Хетерогеност туристичке привреде и укупне туристичке понуде произилази из 
хетерогености туристичких услуга која проистиче из великог броја учесника у 
пружању одређених услуга на страни понуде. Туристичка понуда може деловати на 
тржишту ако је занимљива потрошачима који су вољни да потроше време и средства 
да би посетили одређену туристичку дестинацију и ту задовољили своје потребе и 
мотиве.9 

Простор на коме се формира туристичка понуда дислоцирана је од извора 
тражње, што значи да је, у већини случајева, туристичка понуда одвојена од емитивних 
тржишта. 

 

1.3. Прилагођавање туристичке понуде променама туристичке тражње 

Омасовљавање туризма и укључивање све већег броја људи у туристичка 
кретања, узроковано различитим друштвено-економским факторима као што су 
промене у друштвеним ставовима и очекивањима, социодемографске промене, 
промене у нивоу дискреционог дохотка и расположивог фонда слободног времена, 
промене у трошковима пословања, технолошки развој и сл., утичу на појаву нових 
сегмената тражње посебних обележја, захтева и потреба.10 

 Као што је у претходним поглављима наведено (стр. 5), туристичка тражња има 
бројне и изражене специфичности, како у погледу својих константних обележја 
(хетерогеност, еластичност, сезоналност) тако и у погледу брзог мењања потреба које 
постају све комплексније и разноврсније и које приморавају туристичку понуду на 
бржу реакцију, и прилагођавање на сопствену креативност и иновативност. С тога, 
туристичка понуда прибегава примени маркетинга по систему “напада” на сваког 
индивидуалног потрошача. 

        Тржишна сегментација представља процес поделе тржишта на издвојене, 
заокружене и хомогене сегменте. Циљ сегментације тржишта је да се максимизира 
хомогеност тражње унутар, а хетерогеност између појединих сегмената. Сегментирање 
                                                           
9 Стефановић В. и Глигоријевић Ж., Економика туризма, СВЕН, Ниш, 2010. 
10 Бакић О., цит. дело. 
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тржишта је покушај да се прилагоди туристички производ предузећа одређеном 
сегменту тржишта. Крајност таквог приступа је прилагођавање сваког производа 
поједином купцу или потрошачу. 

Најчешће коришћени критеријуми за сегментацију тржишта су:11  

1. циљ путовања (одмор, пословни и др.), 

2. начин путовања (индивидуални или групни), 

3. дестинација (стационарни или транзитни путници), 

4. географска подручја (локална, регионална и национална), 

5. старост, 

6. пол, 

7. друштвено-економски положај, 

8. животни циклус породица, 

9. величина породице, 

10. начин транспорта, 

11. брачно стање, 

12. приход, 

13. занимање, 

14. животни стил, 

15. тражене користи, 

16. утицај медија. 

 

 Велики број туриста у међународним размерама чине старије особе, које 
карактерише значајна економска снага и велики фонд слободног времена. Туризам 
„over sixty”, „трећег доба”, све више ће утицати да туристичка понуда из основа мења 
асортиман и квалитет производа и услуга који се нуде тржишту. Исти траже суптилан 
третман у сваком погледу, па ће због тога према овом сегменту бити све више 
специјализације код разних учесника на страни понуде (хотелска, саобраћајна 
предузећа, туристичке агенције, па и читава туристичка подручја и сл.). 
                                                           
11Попеску Ј.,Маркетинг у туризму, Чигоја штампа, Београд, 2002. 
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Све већа је тражња за наутичким туризмом. Ради се о врло квалитетном 
сегментутражње, са становишта дискреционог дохотка и објективно могуће туристичке 
потрошње.12 Ово само уз претпоставку изградње и формирања специјализоване понуде 
за наутичаре, те подразумева не само изградњу марина и везова, већ оспособљавање 
ширег круга индустријских грана за понуду врло специфи чних производа из домена 
наутичког туризма (нпр. мотори и опрема), као и укључивање осталих делатности у 
пласман својих производа овом сегменту потрошача (пољопривреда, трговина, 
телекомуникације и сл.). 

 Здравствено-рекреативне, зимско-спортске активности као и контакт са 
незагађеном природном средином добијају све више на значају. На таласу тзв. „зелене 
парадигме”, која означава транзицију, посебно развијених земаља западне хемисфере, 
у вези са екотуризмом и његовим одрживим развојем и свесношћу о потреби промене 
понашања, све више се у туристичкој литератури говори о тзв. „зеленим 
дестинацијама”, што у основи значи да ће се у будућем развоју туризма много више 
тражити она места и подручја која имају очувану природну средину, у првом реду, а 
онда и она подручја која у екологију укључују и очување културно-историјских 
атрактивности, антропогених и других фактора битних за туристички развој. 

Улога конгресно-пословног туризма и других видова пословних путовања, све 
већи захтев за спортским, културним, образовним и разним другим активностима, јача 
потребу за индивидуализацијом аранжмана и сл.  

Такође, све је већа потреба тражње за инстант забавом и рекреацијом. У тзв. 
„тематским парковима”, као што су нпр. Дизниленд и Астериксленд комбинују се 
бројни елементи забаве, рекреације, шопинга и уопште провођења слободног времена и 
потрошње на нови начин. 

 Све више се изражава захтев за новим облицима смештаја и исхране. Тако, 
развио се потпуно нови начин провођења слободног времена у смештајним јединицама 
по систему „timesharing“. Ради се о могућности да туристичка тражња може стећи 
власништво деоница одређених смештајних капацитета, при чему деоница има форму 
куповине времена - једна или више недеља - за унапред одређени број година (25, 30, 
50, 80, 100 и више). 

 

 

 

 
 

                                                           
12 Бакић. О, цит. дело. 
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2. Примена маркетинга у туризму 

Маркетинг у туризму представља специфичан спој маркетинг активности 
појединих привредних грана и делатности (угоститељство, саобраћај, туристичке 
агенције, трговина и др.) и координатора развоја туризма. Само на тој основи, која 
подразумева прихватање свих битних карактеристика туристичког тржишта и туризма 
и целини, могућно је на одговарајући начин дефинисати однос између маркетинга и 
туризма и створити претпоставке за адекватан тржишни приступ пословању у туризму. 

 

2.1. Проблеми у дефинисању маркетинга 

Маркетинг се, дефинише, у најопштијем смислу, као „људска активност која је 
усмерена ка задовољавању потреба и жеља кроз процес размене.”13 Укључење у процес 
размене захтева одређен напор од стране продавца, што подразумева: утврђивање 
потенцијалних потрошача и њихових потреба и жеља, стварање одговарајућих 
производа, њихово представљање, превоз и др. То су маркетинг активности продаваца, 
за разлику од маркетинг активности потрошача, које су мање значајне, због односа 
између понуде и тражње на тржишту. Већа важност маркетинг активности произвођача 
произлази из карактеристика односа између понуде и тражње на тржишту. Огромни 
производни потенцијали захтевају детаљно анализирање и прилагођавање 
карактеристикама тражње, што ову чини значајнијим тржишним субјектом, посебно на 
туристичком тржишту. 

 Савремена дефиниција маркетинга посматра га као друштвени и управљачки 
процес којим појединци и групе добијају оно што им је потребно и што желе, путем 
стварања и размене производа и вредности са другима. Као основни маркетиншки 
појмови издвајају се: потребе, жеље и тражња; производи и услуге; вредност, 
задовољство и квалитет; размена трансакција и односи. 

Маркетинг се у суштини заснива на људским потребама. На људске потребе се 
надограђују жеље, које су условљене културом и особеношћу појединаца. Имајући у 
виду да постоји противречност између релативне неограничености жеља и 
ограничености ресурса, првенствено финансијских, појединаца, логично је да буду 
одабрани производи који пружају највише задовољства/ефеката у односу на уложени 
новац. Односно, уколико жеље имају подршку у финансијској способности односно 
куповној моћи, оне постају тражња. 

Маркетинг понуду чине комбинација производа, услуга, информација и искустава 
усмерена према тржишту у циљу задовољавања потреба и жеља а може садржавати 
опипљиве и неопипљиве саставне делове (пример хотелијерства и авио компанија) као 
и особе, места, организације, информације и идеје. Битна основа за стварање 
препознатљивости конкретне маркетиншке понуде јесте креирање комбинације 
                                                           
13 Kotler, P., Principles of Marketing, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1986. 
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рационалних и емоционалних елемената и симбола маркетиншке понуде помоћу којих 
се ствара тржишна препознатљивост и чврста повезаност са крајњим потрошачима, 
односно бренда. 

Постојање потребе и жеље потрошача, финансијских средстава како би били 
укључени у процес размене и њихова спремност да обаве конкретну трансакцију 
одређује могућу величину тржишта. Улога маркетинга се посебно изражава кроз 
управљање тржиштима како би се остварила размена, створила вредност и задовољиле 
потребе и жеље потрошача. 

 

2.2. Еволуција маркетинга 

 Примена маркетинга као пословне концепције резултат је одређеног степена 
развоја привреде и друштва. У току тога развоја постојале су различите пословне 
оријентације односно концепти, које се могу поделити на: 

1. концепт производње, 
2. концепт производа, 
3. концепт продаје, 
4. концепт маркетинга и 
5. концепт друштвеног маркетинга. 

Полазна основа маркетинга као пословне концепције су потребе потрошача, 
привреде и друштва којима се прилагођава свеукупна активност произвођача. Основна 
средства тога прилагођавања су инструменти маркетинга, односно маркетинг микса. 
Овим инструментима произвођач се настоји прилагодити унапред одабраном 
тржишном сегменту/циљном тржишту, при чему истраживање тржишта има посебан 
значај. Такав приступ пословању на тржишту требало би да резултира остварењем 
одговарајућег профита, односно добити. 

Полазна премиса концепта друштвеног маркетинга је у проналажењу равнотеже, 
од стране предузећа, између задовољавања потреба, жеља и захтева одабраних 
тржишних сегмената, остваривања сопствених циљева и очувања и побољшања 
благостања потрошача и друштва у целини. 

 

2.3. Улога маркетинга на туристичком тржишту 

Први целовито уобличен рад о односу између маркетинга и туризма објављен је 
1971. године у књизи „Маркетинг у туризму“, швајцарског економисте Ј. 
Криппендорфа. Практична примена маркетинг концепције у области туризма почела је 
касније у односу на друге гране и делатности. То закашњење проистиче, једним делом, 
из деловања фактора који су јединствени за све услужне делатности, док су неки 
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чиниоци специфични за област туризма. Главним чиниоцима који су утицали на 
каснију примену маркетинга у туризму могу се означити:14 

1. каснија примена маркетинга у свим услужним делатностима; 

2. туристичко тржиште је релативно младо тржиште, које је у посебној 
експанзији тек од педесетих година овог века. Тражња је у дугом раздобљу значајно 
надмашивала понуду, што је допринело продајној оријентацији предузећа туристичке 
привреде; 

3. туризам се карактерисао постојањем, на страни понуде, великог броја мањих 
предузећа, која, због недостатка средстава и знања, нису била спремна да примене 
маркетинг концепцију; 

4. специфичност и сложеност предмета размене на туристичком тржишту и 
карактеристике тога тржишта уопште условили су да маркетинг приступ решавању 
тржишних проблема у туризму изискује посебне напоре; 

5. традиционалан приступ пословању у туризму ограничавао је инвентивност у 
тржишном пословању и представљао препреку примени маркетинг концепције. 

Од самог почетка разматрања везе између маркетинга и туризма јавио се посебан 
проблем – одређење појма којим би се означио овај однос. Једна група аутора, 
поготову иностраних, говорила о постојању тзв. туристичког маркетинга. У оквиру тог 
прилаза, туризму у целини се приступа као посебном феномену и делатности, при чему 
се не уважава чињеница да у задовољавању потреба потрошача на туристичком 
тржишту учествује низ привредних и непривредних делатности. 

Примена маркетинга у туризму је резултат веома снажних промена у привреди и 
друштву, еволуције маркетинга у правцу његове примене и у услужним делатностима, 
као и тенденција на туристичком тржишту и туризму као целини. Основни разлози за 
прихватање маркетинг концепције у туризму били би следећи: 

1. Туризам, посебно међународни, карактерисао се изузетно високим стопама раста 
које, посматрано у дужем раздобљу, показују тенденцију смањења. То је посебно било 
изражено у осамдесетим годинама прошлог века, што је последица, с једне стране, 
релативно високог нивоа који је достигла тражња на међународном тржишту и, с друге 
стране, утицаја чинилаца који проистичу из промена у ширем економском и 
друштвеном окружењу. 

2. Туристичко тржиште је релативно младо тржиште, које није још увек у потпуности 
развијено, те, сходно томе, има доста простора за иновативност на тржишту; 

3. Значајан је степен конкуренције на тржишту, што је посебно важно због изражене 
еластичности туристичке тражње; 
                                                           
14 Попеску Ј. ,цит. дело. 
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4. Велико учешће фиксних трошкова у основним привредним организацијама на 
туристичком тржишту истиче у први план питање искоришћености капацитета; 

5. Еластичност тражње, нееластичност понуде и превасходно услужни карактер 
туризма као делатности потенцирају значај обезбеђења дугорочне стабилне тражње; 

6. Хетерогеност туристичке тражње и утицај социо-психолошких фактора на 
понашање потрошача у туризму. 

 Карактеристике туризма као привредне делатности, особине туристичког 
тржишта и заинтересованост друштва за његов развој упућују на два основна и 
повезана облика маркетинг активности у туризму: 

а) маркетинг као основа за постављање и вођење пословне политике предузећа 
туристичке привреде; 

б) маркетинг као основа за постављање и вођење туристичке политике на свим 
нивоима (туристичко место, општина, округ, република односно држава). 

Примена маркетинга у туризму заснована је на општим карактеристикама 
коришћења маркетинга у услужним делатностима, али њена бит произлази из 
одређених особености туристичког тржишта и туризма у целини. У том смислу, 
посебно се издвајају: 

а) директни, индиректни и мултипликовани ефекти туризма на привреду; 

б) друштвени значај и утицај туризма, који се посебно испољава у односу на 
становништво рецептивних туристичких подручја; 

ц) простор, као атрактивни фактор и важан саставни део туристичког производа 
(природни и антропогени фактори) и један од битних чинилаца при одлучивању о 
избору конкретне туристичке дестинације; 

д) заштита и унапређење животне средине, као један од основних предуслова за развој 
туризма и задовољавање потреба туриста; 

е) туристичка тражња, као веома хетероген и еластичан тржишни субјект, захтева 
посебан третман у циљу прилагођавања туристичке понуде посебним сегментима 
тражње; 

ф) значај туризма за развој привреде и друштва, који условљава посебан интерес 
друштва и државе за развој туризма на свим нивоима. 

Маркетингом у туризму сматра се, према тој дефиницији, „систематско 
координирано прилагођавање пословне политике предузећа туристичке привреде, као 
и туристичке политике државе на локалном, регионалном, националном или 
интернационалном нивоу у циљу постизања оптималног задовољења потреба 
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одређених група потрошача и остваривања, на тој основи, одговарајуће добити.”15 Ова 
дефиниција је усвојена, уз извесне измене, на 23. Конгресу AIEST (Удружење 
међународних научних експерата за туризам). 

Основна сврха примене маркетинга у предузећима туристичке привреде је 
утврђивања потреба и жеља туриста циљних сегмената и испоручивања жељених 
задовољстава туристима ефективније у односу на конкуренцију и на начин који 
одржава или побољшава добробит потрошача и друштва односно обезбеђење 
успешног пословања предузећа на туристичком тржишту, уз одговарајуће 
прилагођавање друштвеном и природном окружењу. 

Основна одредница привредних организација које послују на туристичком 
тржишту везана је за познавање, анализирање, прилагођавање и задовољавање потреба 
и жеља постојећих и потенцијалних купаца и потрошача. Наведено представља основу 
маркетинга као пословне концепције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Krippendorf, J., Marketing et Tourisme, Herbert Lang et Cie, Berne, 1971. 
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3. Управљање инструментима маркетинг микса у туризму 
 

Успешност примене маркетинг концепта туристичког предузећа или дестинације 
зависи од маркетинг система, односно успешног вођства, планирања, организације и 
контроле. Након тога, неопходно је узети у обзир и управљање инструментима 
маркетинг микса.  

Маркетинг микс представља скуп маркетинг оруђа које предузећа или 
дестинације користе да би оствариле своје маркетинг циљеве на циљном тржишту.16 
Маркетинг микс у туризму  односи се на два нивоа посматрања: микро и макро ниво. 
Микро ниво се односи на инструменте маркетинг микса (производ, цена, промоција, 
канали продаје) на нивоу туристичког предузећа. На макро нивоу наведени 
инструменти посматрају се на различитим нивоима управљања у туризму (на нивоу 
општине, региона или државе у целини). То су инструменти пословне и туристичке 
политике којима се на тржишту настоји ка остварењу постављених циљева.  

Фокус на само један од инструмената не даје шансе за успех. Оптимална је 
стратегија комбиновања инструмената маркетинг микса. Оптимална комбинација 
инструмената маркетинг микса битно је условљена карактером делатности које обавља 
предузеће. Ако предузеће обавља производњу и промет нетрајних добара значајну 
улогу имају пропаганда, унапређење продаје и паковање. Када су у питању туристички 
производи значајну улогу имају пропаганда и унапређење продаје. Међутим, ако је у 
питању производња и продаја трајних добара сви инструменти су значајни, а нарочито 
лична продаја, квалитет производа и цене.  

Основни циљ маркетинг микса је да туристичко предузеће путем инструмената 
маркетинг микса утиче на сатисфакцију потрошача, односно туриста, тако да се сви 
инструменти интегришу и усмеравају ка потрошачу, односно туристи. Чињеница да се 
туристички производ формира и конзумира на ширем простору (на нивоу туристичког 
места, региона, државе у целини) указује на то да ефективност пословања туристичког 
предузећа, поред осталог, зависи од координације маркетинг активности, као и од 
управљања инструмената маркетинг микса на макро нивоу. Једна од основних 
функција концепта маркетинг микса односи се на његов утицај на стварање слике, 
имиџа код туриста, како о самој дестинацији, тако и о њеним производима. Туристичко 
предузеће или дестинација управљањем инструмената маркетинг микса треба да 
створи синергетски ефекат, чиме се ствара жељени имиџ о туристичком производу код 
туриста. 

 

 
                                                           
16 Котлер, П., Управљање маркетингом: анализа, планирање, примена и контрола, 9. изд. Господарска 
мисао, Загреб, 2001.  
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3.1. Инструменти маркетинг микса у туризму – појам и класификације 

Суштина концепта маркетинг микса односи се на дефинисање инструмената и 
њиховог међусобног односа, како би се задовољиле потребе одабраних тржишних 
сегмената и на тој основи остварили циљеви пословања. Примена концепта маркетинг 
микса односи се на дефинисање основних инструмената који га сачињавају. Према Н. 
Бордену, творцу овога појма, постоји више инструмената маркетинг микса: 17 

1. планирање производа, 

2. цена, 

3. марка производа, 

4. канали дистрибуције/продаје, 

5. лична продаја, 

6. пропаганда, 

7. промоција, 

8. паковање, 

9. излагање производа, 

10. политика сервиса, 

11. манипулација производа, 

12. информације. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
17 Borden H.Neil, The concept of the Marketing Mix, Harvard Business School, 1949. 
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График 2. Инструменти маркетинг микса 

Извор: http://www.link-university.com/lekcija/Marketing-miks 

. 

Бројни теоретичари маркетинга извршили су класификацију инструмената 
маркетинг микса, али се најприкладнијом сматра подела коју је дао J. McCarty.  Он је 
издвојио четири основна инструмента (4П): производ (product), цена (price), промоција 
(promotion) и канали продаје (place). У наставку посебна пажња биће посвећена 
анализи ових инструмената маркетинг микса. 

 

3.2. Различите теорије дефинисања туристичког производа 

Дефинисање туристичког производа заснива се на прихватању хетерогености као 
карактеристике туристичких потреба. Да би се бројне и разнородне потребе 
задовољиле неопходно је учешће великог броја привредних и непривредних 
делатности. Њихово међуделовање представља, за потрошача, начин за задовољавање 
потреба на туристичком тржишту, што се и одражава кроз акт туристичке потрошње. 
Многи стручњаци улазе у конфликт приликом одговора на питање да ли се на 
туристичком тржишту размењују производ или услуга или и једно и друго 
истовремено. Маркетинг концепција у центар пажње пословне политике ставља 
потрошача и задовољење његових жеља. Битно је задовољство потрошача, а у другом 
плану је питање да ли се на туристичком тржишту врши размена производа или услуга. 
Оваква логика размишљања условила је појаву концепције „тоталног производа” која 

http://www.link-university.com/lekcija/Marketing-miks
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полази од становишта да производ подразумева много више од производа са свим 
својим функционалним и естетским особинама.  

Тотални производ подразумева услугу инсталирања, обучавање за употребу, 
паковање, марку - која је посебно атрактивна у задовољавању психолошких потреба 
потрошача, осигурање и сервисирање. Могуће су и ситуације да тотални производ 
уопште и не садржи материјални - физички производ.18 

Производ се у теорији маркетинга посматра као збир компоненти. Према Котлеру 
компоненте производа су: услуге, паковање, марка, појединачни производ, линија 
производа, производни миx. 

 Под објектом размене у туризму могуће је подразумевати много тога: путовање, 
услугу смештаја и исхране, ручак у ресторану, изнајмљивање аутомобила, продају 
сувенира, трговачке робе и сл. Исто тако, у производ се укључује и плаветнило мора, 
планински пејзаж, љубазност туристичких радника, расположивост културно- 
историјског наслеђа и сл. 

Могу бити три категорије производа које конзумирају туристи:19 

1. Производи намењени широкој потрошњи које, поред домицилног становништва, 
конзумирају и туристи. У исту групу укључују се и услуге комуналних предузећа, као 
и услуге превоза, здравствене услуге и сл. 

2. Производи стандардног производног програма делимично модификовани за 
конзумирање туриста, као што су то нпр. индустријски сувенири, спортски реквизити, 
програми културних и других институција. 

3. Производи првенствено намењени конзумирању туриста, какви су нпр. Занатски 
сувенири, услуге путничких агенција и бироа, угоститељске услуге и сл. 

Производ у туризму није јединствен јер нису јединствене ни потребе а ни захтеви 
туриста, а производ који ће туристи конзумирати биће комплексан, састављен из већег 
или мањег броја различитих елемената. Такав производ мора имати своју употребну и 
прометну вредност, тј. задовољавати туристичку потребу путем употребне вредности 
која је и носилац прометне вредности. 

Постоји више теорија дефинисања туристичког производа, међутим, код 
појединих теорија могу се наћи додирне тачке па и израженије сличности што, упућује 
на могућност гененерализовања ових теорија и то у четири основне групе.20 

1. група: То су они теоријски ставови који туристички производ сматрају „смесом” 
различитих елемената као његових конституишућих делова. 

                                                           
18 Бакић О., цит. дело. 
19 Сенечић  Ј. И Кобашић  А., Маркетинг у ОУР туристичке привреде, школска књига, Загреб, 1982. 
20 Бакић О., цит.дело 
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2. група: Они ставови који симплификују производ у туризму и акценат стављају на 
детаљнију анализу само једног елемента (или неколико елемената), тј. Туристички 
производ се посматра са аспекта појединачних носилаца понуде (нпр. Угоститељска тј. 
хотелијерска предузећа, туристичке агенције и др.). 

3. група: Они ставови који акценат стављају на тзв. „изворне” и „изведене” елементе 
туристичке понуде. 

4. група: Они ставови теоретичара који производ у туризму тумаче као интегрисани и 
парцијални туристички производ. 

 

3.2.1. Туристички производ као „амалгам” различитих елемената 

Туристички производ може се означити као „амалгам” или смеса атрактивности, 
превоза, смештаја и окружења. Под окружењем, у овом контексту, подразумева се 
шири спектар културних, социолошких као и психолошких утицаја које дата 
туристичка дестинација може да има на туристу. 

Конзумирање овако схваћеног туристичког производа (амалгам различитих 
елемената) почиње већ у месту сталног боравка туристе, наставља се у процесу 
превоза, при чему се гро услуга конзумира на датој тј. изабраној туристичкој 
дестинацији, а завршава се тек повратком туристе у место сталног боравка. Највећи 
обим конзумирања на поручују изабране туристичке дестинације (тј. изабраних облика 
смештаја и исхране, забаве, разоноде, трговачке робе и сл.). Као резултат куповине 
ових елемената јавиће се „пакет” (смеса, амалгам) према различитим преференцијама 
туриста. Шта ће бити садржај једног таквог пакета зависи од избора који ће извршити 
сваки појединачни туриста, а то је под снажним утицајем мотива путовања.  

Дефинисање туристичког производа на овим основама значајно је из више 
разлога:21 

• Прво, зато што је оваква дефиниција довољно широка да обухвати све „секторе 
туризма” (мисли се на подсистеме, при чему избор дестинације игра значајну улогу), и 
зато што иста може да претрпи и одговарајуће измене у свим оним ситуацијама када 
избор дестинације није онај кључни фактор који опредељује садржај производа. У том 
случају на значају добијају други фактори (мотиви путовања) као што су нпр. пословни 
контакти, родбинске везе или, чак, посебни догађаји као нпр. конференције, пословни 
састанци, и онда су они ти који одређују елементе туристичког производа схваћеног 
као амалгам; 

• Друго, у први план се истиче међузависност која постоји између различитих 
понуђача на страни туристичке понуде што представља кључни моменат у укупној 
маркетинг активности дате туристичке дестинације; 
                                                           
21 Middleton Victor, Tourism Marketing and Product Implications, International Tourism Quarterly,1979. 
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• Треће, што овакво схватање туристичког производа у први план истиче 
потрошача и његове „очекиване користи”. То је у кореспонденцији са базичном 
поставком маркетинг концепције где је потрошач у жижи интересовања. 

 

 

График 3. Туристички производ са аспекта потрошача 

Извор: Бакић О., Маркетинг у туризму, Београд, 2010. 

 

Основом туристичког производа сматрају се три елемента: смештај, исхрана и 
превоз. Бројне спортске, забавне, културне и друге активности требало би понудити на 
тржишту,а ли и учешће других привредних грана, као што су то нпр. индустрија, 
пољопривреда и др. понудиће дијапазон својих производа који би требало да буду 
примерене захтевима иностраних и домаћих туриста на датој туристичкој дестинацији. 
Туристичке агенције нуде одређен број и разне врсте излета као и одговарајуће 
трансфере што, исто тако, улази у туристички производ. 

Тада се долази до дефинисања туристичког производа као: „збир(а) различитих 
појединости, добара и услуга што служе задовољавању туристичких потреба туриста за 
време његовог путовања и боравка у одредиштима”.22 

                                                           
22 Кобашић А., Маркетинг у туризму, Факултет за туризам и вањску  трговину, Дубровник, 1977. 
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3.2.2. Туристички производ са аспекта појединачног носиоца понуде 

 

Туристички производ практично сачињава понуда коју дају различити 
хотелијери, ресторатери, као и „Fast Food“ бизнис. Међутим, хотел, ресторан, „Fast 
Food“ ни у ком случају не може бити целина туристичког производа. Полазећи од 
мотива туриста, услуге хотела (без обзира да ли је он ширег или дубљег асортимана) 
представљају само део у ланцу услуга које се пружају туристима од момента 
напуштања домицила његовог боравка у дестинацији, па до његовог повратка. Сваки 
носилац хотелијерске понуде требало би да се труди да, у оквиру свог производног 
програма, понуди што више елемената и производ учини што више атрактивнијим. 

С друге стране, покушавајући да се прецизније објасни предмет размене који на 
туристичко тржиште нуде туристичке агенције (нпр. организатори путовања), поједини 
научници наводе да се „понуда” или још чешће називан „програм” организатора 
путовања, као јединица услуге која се поставља у односу на појединачног потрошача 
може прецизније објаснити помоћу појма „производ”. Отуда, туристички производ се 
дефинише као: „пакет услуга који се нуди по паушалној цени, а који се састоји из 
најмање две међусобно усклађене услуге”. 

Уколико се нека туристичка агенција високо специјализовала за поједине 
сегменте који постоје на пољу туристичке тражње, може се лако десити да туристи 
целину производа прихвате као оно што им нуди туристичка агенција (туристички 
производ = производ путничке агенције = захтеви и потребе потрошача, или обрнуто). 
Због свега наведеног туристичка агенција (тип организатора путовања) својом улогом 
даје изванредан допринос креирању целовитог (тоталног) производа.23 

 

 

3.2.3. Туристички производ у форми изворних и изведених елемената туристичке 
понуде 

 Изворни фактори су они који се не могу мењати у кратком року. Неки од њих 
чак ни у врло дугачком року (клима и сл.), док је за промену изведених фактора 
потребан краћи период времена (било у изградњи било у њиховом дотеривању). Ј. 
Крипендорф у изворне факторе сврстава:24 

                                                           
23 Пауко Франц, Интегрални туристички маркетинг, Марибор, 1984. 
24 Krippendorf Ј.Marketing et Touresme, Berne, 1971. 
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1.производне факторе под којима подразумева географски положај, вегетацију, климу 
и сл.; 

2. опште факторе људског постојања и понашања (језик, менталитет, гостољубивост, 
фолклор, култура, привреда, политика); 

3. општу инфраструктуру (саобраћајни положај и повезаност, структура насеља, 
комунална опремљеност). 

 Као фактор изведене понуде наводи туристичку опремљеност (посебна 
инфраструктура везана за туристичка путовања, организација прихвата, информисање, 
снабдевање, забава, спортске активности и сл.). 

Данас, након изношења неколико теорија, многи сматрају да је најисправнија 
подела изворних елемената, подела на: 

а) Природне факторе (положај, клима, флора, фауна и сл.), 

б) Друштвене факторе (културно-историјско наслеђе, друштвене манифестације, шири 
спектар антропогених фактора). 

 

3.2.4.  Парцијални и интегрисани туристички производ 

Парцијални производ формирају носиоци туристичке понуде. На туристичком 
тржишту хотелијерска предузећа, превозници, путничке агенције, али и други 
учесници на страни понуде (музеји, галерије, спортске институције и сл.) нуде свој 
производ који представља парцијални производ. 

Интегрисани производ је онај како га перципира и конзумира туриста. 
Интегрисани производ је збир већег или мањег броја различитих парцијалних 
производа. Међутим, сама констатација да је он збир елемената (парцијалних 
производа) ништа не говори о његовом формирању, ни о томе ко „спаја делове”, тј. 
различите парцијалне производе.25 

Туристичка агенција интегрише парцијалне производе. Она представља оног 
репрезентанта туристичке понуде који интегрише парцијалне производе (смештај, 
исхрана, превоз, трансфер, излети, забава и сл.) са циљем да интегрисани производ 
приближи захтевима и жељама потрошача. 

На туристичком тржишту, правило је понашање туристичке тражње у смислу 
њених захтева за већим могућностима избора, као и таквом могућношћу комбинације у 
конзумирању парцијалних производа. Али, ни то опет, није целина туристичког 
производа. Успех сопственог производа, на чему је потребно увек инсистирати, мора 
                                                           
25 Планина Ј., Сonception and Charakteristics of tourist product, Загреб, Симпозијум Тourist product, 1974. 
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се огледати кроз заједничку политику (или координирање политика) свих носилаца 
туристичке понуде како би се омогућила реализација парцијалних производа и то кроз 
конзумирање интегрисаног туристичког производа. Повезаност микро и макро нивоа 
релевантна је, очигледно, и у домену остваривања циљева. 

Туристички производ може да се дефинише као појединачни (парцијални) 
елемент произвођача на страни туристичке понуде или као функционални спој више 
таквих елемената (интегрисани), при чему се његово коначно уобличавање постиже 
избором и миксирањем тих елемената које за дато географско подручје врше сами 
туристи.26 

 

3.2.5. Туристички аранжман као најважнији производ туристичке агенције 
 

 Туристички аранжман представља најважнији производ туристичке агенције који 
она ствара и пласира на тржишту. Процес стварање аранжмана резултат је 
организаторске функције туристичке агенције, заправо обухвата скуп различитих 
активности на припреми, организовању, продаји и извођењу организованих путовања. 

По својој унутрашњој структури, туристички аранжман представља комбинацију 
услуга већег броја различитих учесника у туристичком промету. Ради се о услугама 
које пружају хотелска, саобраћајна предузећа, туристичке агенције и други, а које су 
намењене задовољењу туристичких потреба. Иако се ради о различитим активностима 
и услугама већег броја привредних (често и непривредних) субјеката, обележје 
туристичког аранжмана је његова целовитост и то: итинерера, садржине, времена 
извођења, распореда одређених активности, услова, и што је посебно значајно – 
јединствене цене. 

Процес формирања туристичког аранжмана не условљава промену материјалне 
супстанце производа или суштинску измену услуга које су саставни елементи 
аранжмана, већ се ради о одређеној селекцији и формирању комбинације услуга која 
има конкурентску предност на тржишту. 

 Разноврсност туристичких аранжмана представља основу за њихову поделу по 
различитим критеријумима, као што су: �начин формирања, садржај понуђених 
аранжмана, врста основног превоза, карактер пословања туристичке агенције,  начин 
извођења аранжмана, односно карактер путовања, број учесника, старосно доба 
корисника,  период године, дужина трајања аранжмана, са пратиоцем или без пратиоца 
и други критеријуми. 

                                                           
26 Бакић О., Стратегијско планирање туристичког производа, Народна књига, Београд, 1988. 
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На основу карактера пословања туристичких агенција, туристички аранжмани се 
могу поделити на иницијативне (емитивне) и рецептивне. 

Иницијативне аранжмане организују туристичке агенције у местима сталног 
боравка потенцијалних туриста. Креирањем ових аранжмана усмерава се туристичка 
тражња ка одређеним туристичким дестинацијама. Ради о типичном производу 
туроператора, карактеристичном за његов услужни програм. Пласман иницијативних 
аранжмана врши се путем сопствене продајне мреже организатора путовања или 
малопродајне мреже других туристичких агенција. 

 Битна карактеристика рецептивних аранжмана је да настају у одређеним 
туристичким дестинацијама, а организују их рецептивне туристичке агенције. Седиште 
ових агенција налази се у земљи или на туристичком подручју у оквиру којег се 
реализује путовање. 

Према начину извођења организованих путовања, деле се на боравишне 
(стационарне) и акционе туристичке аранжмане тзв. туре. 

Основно обележје боравишних аранжмана је дужи боравак у туристичкој 
дестинацији, тако да је правилан избор дестинације најзначајнији за остваривање 
очекиваних економских ефеката. 

Акциони туристички аранжмани – туре су организована путовања чије је битно 
обележје динамика, односно у којима се врши комбинација и синхронизација 
различитих услуга у целовити аранжман који се реализује у покрету по одређеном 
итинереру (маршрути) и уз релативно кратке боравке у појединим туристичким 
местима. 

Према броју корисника туристичке аранжмане можемо поделити на 
индивидуалне и групне. 

 Индивидуални туристички аранжмани обухватају појединце или мањи број лица 
(до 5). Типичан пример су породични аранжмани. Између групних и индивидуалних 
организованих путовања не постоје битне разлике у садржају аранжмана, али се 
разлика јавља у начину њиховог формирања. Индивидуални аранжмани израђују се на 
захтев клијената и по правилу су скупљи јер се не могу користити попусти које 
превозници или хотелијери одобравају за групе. 

Код групних аранжмана јавља се више учесника организованог путовања, 
односно више лица путује или борави заједно на одређеној дестинацији. По правилу 
сматра се да групу чини најмање десет лица.27 Групни аранжмани су карактеристични 
за пословање туроператора, а њихова основна предност је релативно нижа цена која се 
постиже при формирању аранжмана захваљујући већем обиму закупљених капацитета 
и спремности превозних и хотелских предузећа да при уговарању понуде ниже цене. 

                                                           
27 Код нас се у одредбама Посебних узанси у туризму (члан 73.) под групом гостију у односима између 
угоститеља и агенција сматра најмање 15 особа. 
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Према критеријуму (старосно доба учесника) могуће је извршити поделу 
туристичких аранжмана на: дечије, омладинске и студентске, аранжмане за одрасле и 
аранжмане „трећег доба” (за сениоре). 

 Према врсти превоза извршена је подела на авионске, аутобуске, железничке и 
бродске, а у понуди организатора путовања јављају се и аранжмани са комбинованим 
превозом. 

При анализи начина на који се формирају туристички аранжмани полази се 
заправо од тога ко је иницијатор, односно носилац захтева за организованим 
путовањем. Према овом критеријуму аранжмани се могу формирати на захтев клијента 
(наручени аранжмани) или на основу унапред припремљеног програма организатора 
путовања (расписани аранжмани).28 

Припрему програма код ове врсте аранжмана агенција врши на основу праћења 
кретања на туристичком тржишту. Истраживање тржишта је неопходно јер се понуда 
припрема за непознатог потрошача што за агенцију значи и преузимање одређеног 
ризика у пласману. По правилу су аранжмани према програму туристичке агенције 
намењени масовном тржишту, мада се агенција може усмерити и на уже тржишне 
сегменте. Продаја се врши у пословницама саме агенције или преко мреже овлашћених 
ретаилер-а. Заинтересовани туристи се упознају са појединим елементима аранжмана 
путем програма понуђених на тржишту (најчешће у форми каталога и брошура). На 
основу тога могу донети одлуку о куповини, али не могу мењати било који елемент 
понуђеног аранжмана. Пријава потенцијалних туриста за путовање по правилу је 
индивидуална, али се само путовање реализује групно.29 

 За одређене врсте туристичких аранжмана уобичајено је да се извођење врши уз 
асистенцију стручног лица, најчешће туристичког водича. За такву врсту аранжмана 
уобичајен је назив „escorted tours“ и карактеристични су за групна путовање у 
егзотичне крајеве или далеке дестинације где се могу очекивати проблеми у 
комуницирању са локалним становништвом, али и пружаоцима услуга. 

За разлику од путовања организованог уз пратњу водича, на тржишту се нуде и 
тзв. „hosted tours“ код којих се уз уобичајене услуге карактеристичне за пакет 
аранжман, нуди и одређена асистенција али само на дестинацији (local host). 

Остале поделе туристичких аранжмана извршене су уз коришћење других 
критеријума, као што су: 

• �према периоду године у коме се изводи аранжман (летњи и зимски), 
• �према сезони (сезонски и вансезонски) и друге поделе. 

                                                           
28 Чачић К.,. цит. дело. 
29 Спасић В., Пословање туристичких агенција и организатора путовања, Универзитет Сингидунум, 
Београд , 2013. 
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Слика 1. Туристичке дестинације,  

Извор: http://www.mojaavantura.com/putovanja 

 

3.3. Стратегија форирања цена на туристичком тржишту 

 Цена је инструмент маркетинг микса који би требало да најпотпуније одрази 
укупне циљеве пословања. Одлука о цени у непосредној је вези са остваривањем 
финансијских резултата – профита односно добити. Подразумева се да се ради о нивоу 
цене који треба да допринесе, у оквиру одговарајуће комбинације инструмената 
маркетинг микса, остваривању свеукупних циљева пословања. Цена је једини 
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инструмент маркетинга који доноси приход док сви други инструменти стварају 
трошкове. 

Код стратегијског приступа формирању цена услуга предузеће не треба да 
поставља следећа питања:  

• „који је ниво цена потребан да покријемо трошкове и остваримо добит“,  

• „коју цену ће прихватити потрошачи“ или 

• „које су цене потребне да се оствари планирано тржишно учешће?“ 

Уместо овог питања требало би да постави следећа питања:  

• “који износ трошкова можемо имати при остварљивим тржишним ценама, а да 
се оствари добит“, 

• „шта производ предузећа вреди за потрошаче и како се та вредност може 
комуницирати да оправда цену“ или 

• „који ниво продаје или тржишног учешћа може најрентабилније да оствари?“30 

На основу наведеног може се закључити да предузеће при формирању цена треба 
да тражи баланс између, са једне стране, захтева и потреба потрошача да добију 
адекватну вредност, а са друге стране потреба предузећа да се покрију укупни 
трошкови и оствари добит. Истовремено, при формулисању цена неопходно је 
укључити у разматрање значајна стратегијска питања, као што су позиционирање 
услуге, осетљивост потрошача на цене, однос цене и квалитета итд. 

Стратегијско формирање цена услуга постаје све значајније у управљању 
маркетинг миксом. Све до седамдесетих година прошлога века, финансијске службе 
предузећа су формирала цене полазећи од интерних трошкова и жељене добити. Данас, 
менаџери маркетинга су јако заинтересовани за формирање цена. Рапидно измењена 
маркетинг средина утицала је на повећање значаја одлука о цени. Из ових разлога 
политика цена се посматра као један од инструмената маркетинг микса, који се не 
оптимизира индивидуално, него у оптималној комбинацији са другим инструментима. 

У овом делу посебна пажња биће усмерена на природу и значај цена услуга, на 
специфичне факторе формирања цена на туристичком тржишту, на методе формирања 
цена, као и на појам и значај стратегије дискриминације ценама на туристичком 
тржишту. 

 

 
                                                           
30 Милосављевић, М. Стратегијски маркетинг, Економски факултет, Београд, 2006. 
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3.3.1. Природа и значај цене услуге 

Под ценом се подразумева, са становишта потрошача, оно што се даје, односно 
жртвује, да би се добио производ или услуга. У том смислу, цена укључује, осим, 
наравно, изражених трошкова и утрошено време, цену тражења и психичку цену. 

У оквиру сектора услуга, појам цена се користи под бројним именима, често 
одражавајући природу односа између даваоца и примаоца услуге. Док се за производ 
плаћа цена, за образовање се плаћа школарина. За коришћење новца, односно кредита 
банци се плаћа камата. За коришћење стана плаћа се станарина (рента или закуп), а за 
коришћење опреме или њених делова плаћа се рента. За превоз у саобраћају плаћа се 
возарина, а за потрошњу електричне енергије тарифа. За коришћење аутопута, моста 
или тунела плаћа се путарина, за интелектуалне (професионалне) услуге (лекара, 
адвоката, консултаната) плаћа се хонорат, а за осигурање имовине плаћа се премија. У 
друштвено непожељним ситуацијама неки људи плаћају цену која се зове уцена или 
откупнина.31 

Многи аутори су се бавили изучавањем разлика у форирању цена за производе и 
услуге. Hoffman и његови сарадници су разлике између формирања цене производа и 
услуга поделили на седам следећих категорија: тражња, трошкови, потрошачи, 
конкуренција, профит, производ и легална питања.32 Lovelock истиче да разлике у 
маркетингу роба и услуга могу да утичу на стратегију формирања цене услуга, а то су: 
непостојање власништва над услугама, виши однос фиксних трошкова према 
варијабилним трошковима, варијабилности и инпута и аутпута, многе услуге је тешко 
оценити, значај фактора време и могућност коришћења електронских канала продаје 
поред канала за физичку дистрибуцију.33  

Значај цене, као инструмента маркетинг микса у туризму и хотелијерству, 
произлази из особености тражње и понуде на туристичком тржишту. Као посебно 
значајне треба истаћи еластичност туристичке тражње, као и нееластичност туристичке 
понуде. Осетљивост туристичке тражње на промене цена зависи првенствено од 
мотива путовања (пословни или „чисто” туристички, например), као и од конкретне 
врсте производа или услуге и њиховог места у укупној структури туристичке 
потрошње сваког појединца. 

 

 

 

 
                                                           
31 Сенић, Р., Маркетинг менаџмент, 2003, четврто измењено електронско издање, www.senic.o-f.com  
32 Hoffman, D., Turley, W., Kelly, W. Pricing retail services, Journal Businnes Research, vol. 55. 
33 Lovelock, H. Services Marketing: People, Technology, Strategy, Fourth Edition, Prentice Hall, Upper Sadle 
River, New Jersey, 2001. 

http://www.senic.o-f.com/
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3.3.2. Фактори који утичу на одлуке о формирању цена на туристичком тржишту 
 

Циљеви предузећа одређују жељене резултате политике формирања цена. 
Стратегије су средства којима се остварују ови циљеви. Пре анализе о методама и 
стратегијама формирања цена, посебну пажњу ћемо посветити факторима који утичу 
на формирање цена на туристичком тржишту. Могу се издвојити следеће 
карактеристике туристичког тржишта, које утичу на формирање цена:34 

• висока ценовна еластичност најважнијих сегмената туристичког тржишта, 

• дуг временски размак између одлуке о цени и продаје производа (посебно код 
туроператора), 

• немогућност формирања залиха, тако да посредници не деле са произвођачима ризик 
за непродате капацитете и за тактичке одлуке о ценама, 

• велика вероватноћа појаве непредвидљивих, али важних краткорочних флуктуација 
појединих значајних елемената за формирање цена (цена нафте, течај валута), 

• висок степен сигурности да ће главни конкуренти прибећи тактичком снижењу цена у 
случајевима када понуда превазилази тражњу, 

• могућност избијања рата ценама, што може утицати на умањење или ишчезнуће 
краткорочних профита, 

• потреба за сезонским формирањем цена због краткорочно фиксних капацитета, 

• висок ниво психолошког укључења потрошача, при чему цена може бити симбол, 
како статуса, тако и вредности, 

• високи фиксни трошкови подстичу и оправдавају краткорочна снижења цена 
непродатих капацитета. 

Узимајући у обзир сложеност, варијабилност и динамичност чинилаца који 
делују на формирање цена предузећа туристичке привреде, потребно је обезбедити 
одговарајући доток и обраду информација релевантних за доношење одлуке. Тиме се 
ствара основа за континуирану анализу свих битних чинилаца који имају утицаја на 
овај важан сегмент укупног пословања предузећа. 

Бројни су начини систематизације фактора који утичу на формирање цена, као 
инструмента маркетинг микса. Једна детаљнија подела фактора, која се односи 
непосредно на предузећа туристичке привреде, издваја: 

а) квалитет производа; 

                                                           
34 Попеску Ј., цит.  дело. 
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б) диференцираност производа; 

ц) обим конкуренције; 

д) методе дистрибуције; 

е) карактер тржишта; 

ф) трошкове производње, односно стварања услуга; 

г) трошкове дистрибуције; 

х) жељени профит; 

и) сезоналност; 

ј) специјалне – промотивнее цене; 

к) психолошке утицаје. 

 Све напред поменуте факторе, можемо сврстати у две групе који утичу на 
формирање цена:35 

а) интерни чиниоци – који се налазе под контролом предузећа и 

б) екстерни фактори – који се налазе ван могућности утицаја предузећа или је утицај 
могућ само у ограниченом обиму. 

Интерни чиниоци обухватају маркетинг циљеве, маркетинг микс стратегију, 
организацију, карактеристике производа и трошкове. Маркетинг циљеви олакшавају 
дефинисање и вођење политике цена, односно усмеравање доношења појединачних 
одлука о ценама. Ови циљеви могу се односити на максимизовање тренутног профита, 
повећање удела на тржишту, раст вредности марке, вођство у квалитету производа, 
везе са конкуренцијом, утицај на шире друштвено окружење и др. 

Битан чинилац формирања цена односи се на дефинисање места, у оквиру 
организационе структуре предузећа, које одређује цене. У мањим предузећима тиме се 
уобичајено бави сама управа, док у великим предузећима та надлежност потпада под 
одељења за маркетинг или за продају. 

Чинилац који утиче на формирање цена на тржишту, односи се на карактеристике 
туристичког производа. Под тиме се подразумева, пре свега, учешће атрактивних 
фактора туристичке понуде, првенствено природних (плажа, флора, осунчаност, 
температура и др.), у структури туристичког производа, односно локације. 

                                                           
35 Попеску Ј. цит. дело. 
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У оквиру групе интерних фактора образовања цена посебно се истичу трошкови, 
који представљају, у начелу, доњу границу при образовању цене. За предузећа 
туристичке привреде је карактеристично, међутим, да краткорочно и у специфичним 
ситуацијама образују цене и испод нивоа укупних трошкова (фиксни плус 
варијабилни), како би утицали на боље искоришћавање капацитета. Значај трошкова, 
као фактора образовања цена предузећа туристичке привреде, је мањи у односу на 
друге привредне гране и делатности. То је непосредна последица супериорност тражње 
над понудом на туристичком тржишту, односно изразите еластичности туристичке 
тражње и нееластичности туристичке понуде. 

Конкретна висина цене у туризму зависи првенствено од деловања екстерних 
фактора. У ову групу спадају: тражња, конкуренција, као и други релевантни фактори 
окружења. 

Тражња је изузетно важан чинилац при одређивању цена у предузећима 
туристичке привреде, због својих карактеристика, посебно еластичности. Тражња, 
односно опажање потрошача о цени производа, одређује горњу границу, односно 
максималан потенцијал за куповину туристичког производа по одређеној цени. 

Утицај конкуренције се испољава посебно у ситуацијама у којима предузеће 
првенствено реагује на промене цена конкурената у односу на промене тражње и 
трошкова. 

 Осим деловања економске политике и контроле цена, треба истаћи и следеће 
екстерне чиниоце формирања цена у предузећима туристичке привреде: економски 
чиниоци (инфлација, рецесија или експанзија, каматне стопе), тип и структура 
привредне делатности, фаза развоја тржишта, правна и регулативна ограничења и 
технолошке промене. 

 

3.3.3. Методи формирања цена на туристичком тржишту  

Док циљеви формирања цена дају опште смернице за акцију, методи формирања 
цена дефинишу се као процедуре путем којих предузећа на туристичком тржишту 
долазе до одлука о ценама. На основу општег приступа могу се издвојити методе 
формирања цена, које се могу сврстати у следеће четири категорије: 

а) формирање цена засновано на трошковима – најчешће се користи трошкови плус 
метод, када се на обрачунате трошкове додаје претпостављена маржа за профит. 
Разлози за коришћење овога приступа леже у бољем познавању сопствених трошкова у 
односу на тражњу конкуренције. 

б) формирање цена засновано на тражњи – у оквиру овог приступа креће се од 
тржишне цене и иде ка трошковима производње и продаје производа, што је обрнуто у 
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односу на метод трошкови плус. У оквиру овога метода посебно је битно разумевање 
чинилаца који утичу на осетљивост потрошача у односу на цену. 

ц) формирање цена у односу на конкуренцију, односно у односу на текућу (један од 
могућих приступа је праћење тржишног лидера, који установљава цену, или 
установљавања ниже, исте или више цене у односу на конкуренте). 

д) формирање цена на основу опажене вредности потрошача – у суштини везује се на 
формирање цена засновано на тражњи. Подразумева образовање цена које чине што 
већим очекивано опажање вредности од стране потрошача, односно нагласак је на 
процени вредности производа и услуга за потрошаче. 

Приступи формирању цена у туризму представљају основу за примену 
конкретних метода за одређивање цена, од којих посебно треба издвојити следеће:36 

а) метод на основу посебности (Premium Pricing) захтева чврсту интеграцију са 
осталим инструментима маркетинг микса утичући на појачавање њиховог значаја. 
Примењују га нпр. специјализовани организатори путовања, хотелски комплекси који 
имају посебну репутацију и ексклузивност услуга; 

б) „скидање кајмака” (Skimming Pricing) подразумева одређивање високе цене због 
неосетљивости тражње на цену, примењује се када је производ нов на тржишту а 
конкуренција је слаба. Препреке за улазак конкурената на тржиште су области туризма 
и хотелијерства су релативно ограничене па се појављивањем конкурентских 
производа цена снижава; 

ц) Пенетрација тржишта (Market penetration/Penetration Price) представља један од 
најчешће коришћених метода формирања цена у туризму. Подразумева установљавање 
ниже цене при увођењу производа на тржиште у циљу привлачења потрошача односно 
брзог и дубоког продирања на тржиште и обезбеђивања добре репутације на основу 
„усмене пропаганде”; 

д) Дискрминација ценама (Discrimination Pricing) подразумева наплату различитих 
цена потрошачима за исте производе или услуге. Основа за такво разликовање је време 
(сезона или друго раздобље), локација или различити нивои услуге; 

е) Формирање цена у циљу преживљавања (Survival Pricing) користи се када тржишне 
околности, посебно конкуренција, упућују на максимализовање прилива готовине у 
кратком раздобљу у циљу превазилажења проблема ликвидности; 

ф) Метод „убирања плодова” (Harvesting Pricing) подразумева стицање користи на 
основу претходних маркетиншких улагања, када производ улази у фазу опадања – 
продаје се на тржишту које се смањује, али је још увек лојално и то по посебној вишој 
цени; 

                                                           
36 Попеску Ј., цит. дело. 



Управљање инструментима маркетинг микса на примеру туристичких агенција 
 

36 
 

г) Формирање цена у циљу спречавања уласка конкурената на тржиште (Preventing 
market entry) цена се формира на вештачки ниском нивоу како би се спречио улазак 
конкурената. Може водити ка рату ценама, што може довести и до смањења квалитета 
услуга. 

 

3.3.4. Дискриминација ценама као специфична стратегија формирања цена на 
туристичком тржишту 

„Дискриминација ценама“ је појам који значи наплату различитих цена за исти 
производ и није намењена криминалу или нелојалној конкуренцији. Иако теримин 
„дискриминација“ има негативну конотацију, буквално (дословно) значење речи 
„дискриминација“ је неутрално.  

У наставку ћемо указати на две терминолошке нејасноће, које је неопходно 
отклонити.37 Прва се односи на појмове диференцијација и дискриминација. Док 
диференција подразумева постојање вредностих судова о томе коју појаву треба узети 
као оријентир у односу на који се разликује конкретна појава или објекат. 
Дискриминација ценама подразумева различите форме неједнаког третирања путем 
цена, дакле без импликација које са собом носе вредносни судови. Друга 
терминолошка нејасноћа се односи на коришћену синтагму дискриминација цена у 
нашој економској литератури. Термин дискриминација цена подразумева неједнако 
третирање цена као објеката, а не коришћење цена као инструмента за 
дискриминисање објекта или лица, што је сагласно општем значењу појма 
дискриминација.38 

Класификације дискриминације ценама се разликују по садржини, обухватности 
и циљевима. Моћ одлучивања о висини цене на различитим тржишним сегментима, 
одређена констелација дате или створене тражње и тиме корелирани степен могућег 
профита се користе као критеријуми од стране већине класификација.39 Четири типа 
дискриминације ценама је разликовао Штакелбергер, а то су: 

1) дискриминација производа према сврси употребе производа (нпр. тарифе за 
коришћење телефона), 

2) дискриминација ценама према циљној групи потрошача (снижење цена 
улазница на утакмицама, или за музеје, за ученике, студенте и војнике), 

3) дискриминација ценама према регионално сегментисаним тржиштима (нпр. 
домаће и страно тржиште), 

                                                           
37 Здравковић, Д., Петровић, Ј., Дискриминација ценама на тржишту авио-аобраћаја, Природно-
математички факултет, Ниш, 2013. 
38 Здравковић, Д., Стојановић, Б., Ђорђевић, Д., Стојановић, И., Теорија и политика цена, Економски 
факултет, Ниш, 2000. 
39 Стојановић, Б, Дискриминација ценама: дампинг и антидампинг политика, Економски факултет, Ниш, 
2003. 
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4) дискриминација ценама према времену (летња и зимска тарифа за утрошену 
електричну енергију).40 

Према висини и обухватности подељеног тржишта, у класификовању 
дискриминације ценама потребно је вратити се класичној разлици коју налазимо код 
Пигуа.41 Постоје бројне класификације дискриминације ценама али, модерније 
варијанте прихватају Пигуову класификацију дискриминације ценама првог, другог и 
трећег степена42, која обухвата основне типове дискриминације ценама. 

Основне карактеристике туристичког тржишта и, посебно, туристичког 
производа условљавају потребу за применом политике дискриминације ценама које 
примењују предузећа туристичке привреде. Полазна основа за примену 
дискриминације ценама је постојање различитих нивоа еластичности тражње на 
појединим тржишним сегментима. Односно, поједини сегменти или потрошачи су 
спремнији више да плате у односу на друге за исти производ или услугу.  

 Критеријуми за дискриминацију, као приступ у политици цена предузећа 
туристичке привреде: 

а) време куповине производа; 

б) време коришћења производа 

• дискриминација ценама за сезону и вансезону („управљање приходима’’); 

• дискриминација ценама у оквиру ужих временских раздобља (месец, недеља, дан); 

ц) количина/обим услуга 

• посебни попусти се дају редовним гостима или онима који се обавежу на коришћење 
одређеног обима услуга; 

д) начин и услови плаћања 

• дискриминација ценама попустима, рабатима и каса сконтом; 

• попусти за плаћање готовином у односу на кредит: 

е) место у каналима продаје 

• дискриминација ценама у односу на директну и индиректну продају, првенствено у 
хотелијерству; 

ф) тржишта и тржишни сегменти 

                                                           
40 Киндлбергер, Ц., Међународна економија, Вук Караџић, Београд, 1974. 
41 Здравковић, Д., Стојановић, Б., Ђорђевић, Д., Стојановић, И., цит. дело. 
42 Varian, H., Intermediate Microeconomics – A Modern Approach, W.W. Norton, New York, 1999. 
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• дискриминација ценама за домаће и инострано тржиште; 

• дискриминација ценама према значају појединих тржишта и тржишних сегмената; 

г) квалитет производа и његових делова, битних са становишта задовољавања потреба 
туриста (категорија објеката, локација, поглед на море и др.). 

 

 

3.4. Креирање и управљање инструментима промоционог микса у туризму 
 

 Промоција представља систем комуницирања између продавца и потрошача, а 
када се ради о пласману туристичких аранжмана промоција се може анализирати као 
систем комуницирања између организатора путовања и туристичких агенција и 
потенцијалних корисника аранжмана. У оквиру промотивних активности заправо се 
обухватају сва средства и методе којима се преносе информације и утиче на 
подстицање продаје туристичких аранжмана. У пословању туристичких агенција и 
организатора путовања промоција се јавља као један од четири инструмента маркетинг 
микса.43 

 Основна улога промоције као инструмента маркетинг микса у туризму, испољава 
се у обезбеђивању одговарајућег нивоа тражње на основу стварања позитивног става 
према производима и услугама. Реч је о процесу масовног комуницирања између 
произвођача и потрошача, при чему је предмет комуницирања размена информација 
које могу подстакнути продају туристичких производа и услуга. 

Основне функције промоције у туризму, као и у случају других делатности из 
сектора услуга, односи се на: 

• утицај на потрошаче, у циљу куповине туристичког производа, претварањем 
неопипљивих карактеристика производа у опипљиве, односно видљиве за 
потенцијалне купце/потрошаче. Тиме се утиче на смањење деловања важне непознате 
за потрошаче – немогућности познавања суштине саме услуге до момента коришћења; 

• установљавање мерила и праћења очекивања потрошача у односу на туристички 
производ, чиме се прихвата чињеница да је промоција, као облик комуницирања, 
двосмерни процес. 

Тражење информација може бити интерно (унутрашње) и екстерно (спољашње). 
Интерно тражење информација се односи на њихово преузимање из памћења које 
потрошач има у вези са производима којима се може решити проблем, односно 
задовољити потреба. Екстерно тражење информација, у које спада и промоција, 
                                                           
43 Вуконић Б., Туристичке агенције, Школска књига, Загреб, 1993. 
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односно маркетинг комуникације, тиче се њиховог прикупљања из спољњих извора – 
канала. Овом виду тражења информација приступају потрошачи без искуства са 
одређеним производом.  

 Екстерни извори информација могу бити подељени на:44 

• личне (породица, пријатељи и др.), 

• маркетиншке (пропаганда и цео комплекс маркетинг комуникација), 

• независне или јавне (масовни медији, организације потрошача). 

Лични извори подразумевају сакупљање информација од породице, пријатеља, 
вођа мишљења и др. Ови извори се користе за добијање релевантних података о 
коришћењу конкретног производа и њихов утицај је веома битан за процес куповине. 
То је посебно важно при куповини туристичког производа, због његове неопипљивости 
и немогућности тестирања. Неутрални односно независни извори информација 
подразумевају владине институције, организације потрошача и медије. 

При планирању и стварању програма промотивних активности у туризму 
потребно је јасно издвојити основне фазе тога процеса. Овај програм мора почивати на 
анализи ситуације, односно интерних и екстерних фактора који су утицали и утичу на 
дефинисање промоционог микса. Ту спадају: избор циљних сегмената, дефинисање 
циљева и стратегије промоције, утврђивање укупног промоционог буџета, дефинисање 
промоционог микса, циљеви, обликовање поруке, канали комуницирања, буџет и 
утврђивање ефикасности промоције. 

Карактеристике туристичког тржишта и целокупног пословања у туризму 
условљавају посебан тип комбинације појединих активности у оквиру промоционог 
микса, као и специфичност њиховог садржаја. Обим и структура промоционог микса у 
туризму битно зависи и од величине, улоге и значаја носилаца промотивних 
активности на туристичком тржишту. 

Стварање поруке коју треба пренети потенцијалним потрошачима, односно 
циљним сегментима, има две основне фазе: креирање садржаја поруке и уобличавање 
структуре и формата поруке.  

Креирање садржаја поруке подразумева одабир и дефинисање врсте апела 
односно теме за коју се претпоставља да ће подстаћи жељени одговор. Апели могу 
бити рационални, емоционални и морални. Рационални апели упућују на обећане 
користи које ће потрошачима донети избор производа (апели квалитета производа, 
економичности, вредности или успешности). Емоционални апели подстичу емоције 
које могу подстаћи куповину. Морални апели су везани за осећања потрошача шта је 
„исправно’’ и односе се на подстицање људи на подршку друштвеним циљевима 

                                                           
44 Попеску, Ј., цит.  дело. 
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(очување животне средине) Уобличавање структуре и формата поруке односи се на 
начин исказивања онога што је дефинисано приликом креирања поруке, као и на 
одлучивање о наслову, тексту, илустрацији и боји. 

Канале комуницирања представљају медији. Медији као преносници порука од 
извора (предузећа или туристичких дестинација) до прималаца порука (потрошача), 
могу бити лични и нелични. 

Утврђивање ефикасности промоције може се мерити или тестирати. Тестирање 
садржаја (пре, за време и после објављивања огласа)  и продајних ефеката (повећање 
обима продаје) може представљати проблем због постојања низа чинилаца који утичу 
на продају (цена, карактеристике производа и др.). 

 Обим и структура промотивних активности у туризму битно зависи од величине, 
улоге и значаја предузећа туристичке привреде, односно туристичких дестинација као 
носилаца укупних маркетинг активности у туризму. Основни инструменти тржишног 
комуницирања, односно промоционог микса у туризму могу бити подељени на технике 
масовних и директних комуникација. 

У технике масовних комуникација спадају: 

1. туристичка пропаганда, 

2. односи са јавношћу и публицитет, 

3. унапређење продаје и 

4. спонзорства. 

У технике директних комуникација сврставају се: 

1. лична продаја, 

2. директни маркетинг, 

3. интернет маркетинг. 

 

3.4.1. Технике масовних комуникација 

Туристичка пропаганда представља делатност која специфичним методама и 
средствима привлачи пажњу интересената (потенцијалних туриста) у циљу изазивања 
жеља и одлука да посете одређени крај или локалитет, односно да користе понуђену 
туристичку услугу.45 

                                                           
45 Чулић Д., Туристичка пропаганда, Загреб, 1995. 
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Под туристичком пропагандом се подразумева плаћени облик комуницирања 
носилаца пословне и туристичке политике усмерен према постојећем или 
потенцијалном циљном тржишту. У туристичкој пропаганди, као и у другим облицима 
привредне пропаганде, постоји одређена група носилаца пропаганде која се може 
назвати пропагандним константама. Реч је о имену предузећа и производа, заштитном 
знаку, позицијском слогану, кућној, односно преовлађујућој боји у пропаганди и 
укупном пропагандном стилу. Свако предузеће у области туризма, као и туристичка 
дестинација, треба да дефинише наведене константе, како би успоставило сврсисходан 
систем тржишног комуницирања са окружењем. 

Средства туристичке пропаганде представљају начин на који се пропагандна 
порука преноси на потенцијалне потрошаче.46 На основу тога разликујемо: 
 а) визуелна средства – преношење пропагандне поруке текстом и сликом 

 б) аудитивна средства – преношење пропагандне поруке говором и звуком. 

        Средства туристичке пропаганде можемо третирати као: 

а) графичка (штампана), 

б) огласна, 

ц) пројекциона/екранска, 

д) спољна, 

е) пропаганда на месту продаје. 

Графичка средства: Заснивају се на примени графичке технике (штампарске, 
фотографске и цртачке). Њихова основна карактеристика је да делују самостално и 
непосредно, односно без коришћења медија као преносника пропагандних порука. 
Спадају у групу визуелних средстава пропаганде, односно садрже поруку која делује 
кроз текст и слику. 

У најважнија графичка средства туристичке пропаганде спадају: 

• проспект, 

• плакат, 

• туристичке публикације, 

• туристичке карте, 

• фотографије, 

                                                           
46 Стефановић,  В. , Глигоријевић Ж, цит.  дело. 
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• комбинована графичка средства. 

Огласна средства: морају користити посреднике, односно медије, да би порука 
могла стићи до циљног аудиторијума. Огласна средства се одликују великом 
еластичношћу, односно могућношћу прилагођавања ситуацији на тржишту. 

Огласна средства туристичке пропаганде могу бити подељена на: 

а) огласе у штампи (новине и часописи); 

б) радио огласе и 

ц) телевизијске огласе. 

Пројекционо/екранска средства: Ова врста средстава туристичке пропаганде 
користи пројекциону технику, односно екран, као начин за преношење пропагандне 
поруке (кинематографска и телевизијска-видео техника). Основно пројекционо 
средство туристичке пропаганде је филм. 

Пропаганда на месту продаје:  Веома битан начин испољавања активности 
потрошача одвија се у унутрашњости продајног места, где се обавља коначан избор 
производа и врши куповина. На том месту (простору) долази и до директног контакта 
између потрошача и продајног особља. Укупна пропаганда на месту продаје обухвата 
коришћење излога и пословног простора. 

Унапређење продаје је облик промотивних активности усмерен ка постизању 
краткорочних циљева, односно ка директном подстицању продаје туристичких 
производа. Неке од тих активности су веома једноставне и лако их је организовати 
(попусти у цени – ценовна бонификација), док су неке сложене и изискују сарадњу 
више учесника и знатна финансијска средства (наступи на сајмовима, продаја путем 
купона). Може бити усмерено ка потрошачима, посредницима у каналима продаје и ка 
продајном особљу предузећа. Овај облик комуницирања усмерен је према релативно 
прецизно дефинисаној групи потенцијалних корисника туристичког производа. 

Планирање наступа на сајму је кључни елемент успешности коришћења овог 
облика промотивних активности. Почива на уочавању комуникативне позиције 
предузећа или дестинације у окружењу, на основу које се дефинишу промотивни 
циљеви који су база за планирање самог наступа на конкретном сајму или берзи (избор 
места и величине сајамског простора – штанда, уређење штанда, ангажовање стручне 
екипе, пропратне активности – конференције за штампу и др.).47 

У свету и у нашој земљи се одржава низ туристичких сајмова и берзи. 
Најпознатији инострани сајмови су: ITB (International Tourismus Börse) у Берлину, 
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WTM (World Travel Market) у Лондону, МИТТ – у Москви. Најзначајнији туристички 
сајмови у нашој земљи се одржавају у Београду, Новом Саду и Нишу. 

Спонзорства представљају често коришћен облик промотивних активности. Под 
овим појмом се подразумева пословни однос између онога ко обезбеђује средства, 
ресурсе или услуге и појединца, догађаја или организације који заузврат нуде одређена 
права или асоцијације које могу да се искористе у комерцијалне сврхе.48 

 

3.4.2. Технике директних комуникација 

Лични канали комуницирања обухватају двоје или троје људи који директно 
комуницирају један са другим, лицем у лице, као особа аудиторијуму (публици), 
телефоном или поштом. Основна предност овог канала комуницирања је што постоји 
непосредан контакт између извора и примаоца поруке, као и могућност добијања 
повратних информација. Лична комуникација се може поделити на два 
инструментална подручја и то: 

• Интерактивни односи пре закључивања продаје који се приписују инструменту 
личне продаје, 

• Сви међуљудски односи током производње услуге, као саставни део 
производње, који се приписују интерактивном маркетингу. 

Лична продаја. Централни елеменат личне продаје представља продајни разговор. 
Продајни разговор представља разговор између две или више особа који има за циљ да 
подстакне потенцијалне потрошаче да се заинтересују за понуђене услуге, као и да 
коначно траже и користе услугу. 

Директни маркетинг. Основна карактеристика је усмереност не ка маси 
појединаца, већ ка одабраном појединцу тј. контакт са потрошачима без коришћења 
посредника. Једна од основних карактеристика директног маркетинга је интерактивна 
комуникација и мерење реакције циљних потрошача. Основни облици директног 
маркетинга су:49  

• директна пошта - слање материјала поштом на кућну или пословну адресу при 
чему је посебно важан квалитет тзв. маилинг листе, односно листе потенцијалних 
потрошача којима се шаље материјал; 

• каталошки маркетинг – део директне поште, шаље се одабраним одабраним 
потенцијалним потрошачима; 

                                                           
48 Jobber, D., Fahy, J., Основи маркетинга, Дата статус, Београд, 2006. 
49 Милисављевић, М., Маричић, Б., Глигоријевић, Основи маркетинга, Економ.фак.,Београд, 2010. 
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• штампани медији – новине и часописи се масовно користе у директном маркетингу у 
вези са огласима са директним одзивом (купон, наруџбеница, обичан или бесплатан 
телефонски број); 

• електронски медији - медији за директан одговор или за директну подршку; 

• телемаркетинг – планско коришћење телефона у комбинацији са традиционалним 
методама и техникама; 

• мобилни маркетинг - слање кратких текстуалних порука/СМС директно на мобилне 
телефоне; 

• нови медији – факс на захтев, интерактивна телевизија, е-киоск, онлајн сервиси и 
Интернет; 

• онлине маркетинг је најмасовнији облик директног маркетинга. 

Интернет маркетинг. Интернет је драматично утицај на карактер и доступност 
комуникација које се подразумевају под „усменом пропагандом’’ што је утицало и на 
битно повећање значаја овог облика комуницирања у оквиру укупног комуникационог 
микса. Неки од важнијих облика електронске усмене пропаганде су:50 

• друштвене мреже као што су Facebook и Twitter и посебне интернет друштвене мреже 
везане за туризам као што је WAYN; 

• онлине заједнице појединаца који имају иста интересовања у вези са путовањима и 
комуницирању преко тзв. „wiki“ инетрнет страница, соба за ћаскање (chat rooms), 
интернет форуми (message boards, forums), као што су: www. travellerspoint.com или 
www.lonelyplanet.com; 

• блогови – онлине дневници појединаца који су доступни свима или позваним 
корисницима Интернета, нпр. www.travelpod.com или www.travelblog.org; 

• интернет странице за оцењивање (review sites) на којима корисници оцењују искуства 
односно производе различитих туристичких предузећа и дестинација, укључујући и 
слање фотографија и информација (нпр. www.tripadvisor.com); 

• интернет странице које служе за слање односно дељење специфичних информација, 
нпр филмова, као што је случај са www.youtube.com, чиме се постиже глобална 
доступност. 

Основне користи које  интернет пружа потенцијалним корисницима могу се 
сумирати као: 

• стална распосложивост под приступачним условима; 

                                                           
50 Inkson, C., Minnaert, L., Tourism Management – An Introduction, Sage Publications Ltd, London, 2012. 
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• глобални карактер; 

• пружање посебне вредности кроз омогућавање поређења цена и производа; 

• олакшавање процеса одлучивања о куповини на основу процене алтернативних 
производа и понуде услужних организација. 

Информациони системи у туризму, пре свега компјутерски резервациони системи 
повезани са дестинацијским базама података, олакшавају превазилажење важног 
проблема везаног за маркетинг туристичког производа – његове неопипљивости. Као 
што је познато, потенцијални потрошачи у туризму се не могу унапред и на лицу места 
уверити у квалитет и карактеристике туристичког производа. С друге стране, 
потенцијални туристи су заинтересовани за добијање жељених информација о 
квалитету и карактеристикама туристичког производа у циљу повећања његове 
опипљивости. Та врста информација се пружа првенствено кроз процес тржишног 
комуницирања, односно промоције. Одређене врсте компјутерских резервационих 
система обезбеђују низ информација о туристичким производима, као и о конкретним 
ценама. На тај начин, ови системи функционишу као особен облик промоције.51 

 

3.5. Управљање мрежом вредности и каналима продаје на туристичком 
тржишту 

  

Продаја је једна од најосетљивијих фаза у пословању на туристичком тржишту. 
Неистовременост одвијања процеса производње и процеса куповине омогућава 
куповину туристичког производа знатно пре његовог коришћења. Ради се о тзв. „еx 
анте“ продаји (продаји пре самог догађаја, туристичког путовања) и „еx пост“ 
(накнадној) испоруци производа, који због просторне раздвојености понуде и тражње 
може бити учињен познатим потенцијалном потрошачу првенствено промоцијом.52 

Основни циљ постојања разноврсних облика продаје, је тај да туристички 
производ учине расположивим и доступним потенцијалним потрошачима у одређеном 
времену и на одређеном месту. 

3.5.1. Основне функције канала продаје 

Основна функција канала продаје (канала дистрибуције, односно маркетинг 
канала) односи се на олакшавање обављања процеса размене, који и чини срж 
целокупног маркетинг процеса, односно премошћавање јаза између производње и 
потрошње, као две крајње фазе целокупног процеса репродукције. 

                                                           
51 Попеску Ј., цит.  дело. 
52 Чачић, К., Избор канала продаје са посебним освртом на југословенски туризам, Београд, 1980. 
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Посматрајући шире основне функције маркетинг канала, оне могу бити 
систематизоване на следећи начин:53  

а) информисање – прикупљање и дистрибуција резултата маркетинг истраживања и 
других података о маркетинг окружењу; 

б) промоција – развијање и ширење уверљивих података о понуди; 

ц) контакти – проналажење и ширење уверљивих порука о понуду; 

д) усклађивање – обликовање и прилагођавање понуде потребама купца, укључујући 
активности као што су разврставање, склапање и паковање 

е) преговарање – постизање договора о цени и другим условима понуде како би могло 
бити пренето власништво или поседовање; 

ф) физичка дистрибуција – превоз и складиштење робе; 

г) финансирање – набавка и коришћење фи нансијских средстава за покривање 
трошкова послова у каналу; 

х) преузимање ризика - обезбеђење информација са тржишта, 

ф) преузимање ризика – преузимање финансијског ризика. 

 

3.5.2. Канали продаје на туристичком тржишту 

Основна функција канала продаје на туристичком тржишту обухвата, такође, 
обављање функције моста између произвођача и потрошача. Предузећа туристичке 
привреде треба да у политици продаје одаберу одговарајући приступ каналима продаје, 
који обухвата избор између директне и индиректне продаје (односно продаје са или без 
коришћења посредника) и установљавање одговарајуће сразмере ових облика продаје. 

Директна продаја, односно непосредан однос између предузећа туристичке 
привреде и потрошача, без укључења било којег облика посредништва, има одређених 
предности за предузећа туристичке привреде: успоставља и одржава непосредне 
контакте са потрошачима, остварује контролу над пласманом у ситуацији када 
посредници не показују довољну заинтересованост за повећање обима продаје или 
запостављају поједине делове и сегменте тржишта при пласирању производа 
предузећа, превазилази могуће поманкање ефикасних и добро организованих 
посредника на одређеној територији, настоји да кроз изградњу и одржавање сопствене 
продајне организације снизи цене и повећа конкурентност на тржишту, тежи да се 

                                                           
53 Котлер, П., Бовен, Ј., Макенс, Ј., Маркетинг у угоститељству, хотелијерству и туризму,Загреб, 2010. 
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дистанцира од осталих предузећа са истим или сличним асортиманом производа и 
креира сопствени имиџ и код добављача и код потрошача.54 

Индиректна продаја, односно продаја која укључује учешће једног или више 
посредника између предузећа туристичке привреде и потрошача, има различите облике 
у пословању на туристичком тржишту. Две функције посредника, односно канала 
продаје у туризму, односе се на: 

а) повећање броја места продаје, односно приступачности продаје туристичког 
производа, који су просторно раздвојени у односу на место стварања производа; 

б) олакшавање куповине туристичког производа пре времена коришћења, 
односно стварања производа (посебно важно за предузећа туристичке привреде због 
изразитих сезонских варијација туристичке тражње). 

 Као посредници у продаји производа предузећа туристичке привреде могу се 
јавити: представништва хотелских компанија, туристичке агенције, организатори 
путовања, конзорцијуми (група хотела која обавља послове резервације и продаје на 
основу компјутеризованог резервационог система), глобални дистрибутивни системи 
(Amadeus, Galileo, Worldspan и други), националне, регионалне и локалне туристичке 
организације, туристички информативни центри, авио-компаније, глобални 
дистрибутивни системи, независни компјутеризовани резервациони системи, односно 
интернет посредници (нпр. Expedia), конгресни бирои, компаније за изнајмљивање 
возила, Интернет... 

Предности индиректне продаје за предузећа туристичке привреде су: нижи 
трошкови трансакције/продаје, шире покривање тржишта, одговарајуће 
супротстављање понуди конкурената, мање контаката/комуникација у вези са 
продајом, посредници својим знањем, искуством и реномеом на тржишту могу постићи 
бољу продају производа, посредник обезбеђује низ додатних, услуга (кредитирање, 
осигурање и др.), посредник обезбеђује и комуникативну функцију и служи као извор 
информација о потрошачима. 

Избор канала продаје које врше предузећа туристичке привреде представља 
одлуку о броју, структури и особеностима посредника. Одлука о избору канала продаје 
проистиче из плана маркетинг активности и из дефинисане маркетинг стратегије. 
Заснива се првенствено на подацима који се добијају истраживањем туристичке 
тражње, јер навике потрошача при куповини битно предодређују структуру канала 
продаје предузећа туристичке привреде. Фактори који утичу на избор канала продаје 
предузећа туристичке привреде обухватају карактеристике: производа, тржишта, самог 
предузећа (посебно финансијску позицију), потрошача, посредника, окружења, 
конкуренције,.. 

                                                           
54 Чачић К., цит.  дело. 
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Канали продаје у односу на интензитет продаје туристичког производа могу бити 
интензивна, селективна и ексклузивна продаја. 

Интензивна продаја подразумева усмерење на већи број посредника и 
карактеристична је за туристичке производе који се одликују мањим степеном 
специфичности или су везани за дестинације које се уклапају у тзв. масовни туризам У 
оквиру селективне продаје предузеће туристичке привреде се одлучује само за 
неколико посредника који су у стању пружити већу подршку производу Уколико се 
ради о специјализованом и специфичном туристичком производу, могућно је одабрати 
ексклузивну продају, односно усмерити се само на једнога посредника, који својом 
снагом и квалитетима гарантује испуњење циљева укупне маркетинг активности 
предузећа. Ова врста продаје може бити карактеристична само за извесне туристичке 
производе веће вредности. 

 

3.5.3. Конвенционални и вертикално интегрисани канали продаје на 
туристичком тржишту 

Према начину контроле, структура канала продаје може бити дефинисана у 
оквиру две основне групе:55 

а) конвенционални канали продаје, који почивају на консензусу; 

б) вертикално интегрисани канали продаје. 

 У пословању на туристичком тржишту, конвенционални канали продаје постоје 
при сарадњи независних организација хотелских предузећа, организатора путовања и 
туристичких агенција, који се окупљају око заједничког циља – продаје конкретног 
туристичког производа како би остварили одговарајући финансијски резултат. То је 
случај, на пример, када више хотелских ланаца сарађује у вези са продајом производа 
сваког од ланца на тржиштима које покривају други хотели. 

 Вертикално интегрисани канали продаје, односно вертикални канали обухватају 
исте врсте чланова као и конвенционални, али се разликује по начину функционисања 
– сви актери делују као јединствен систем, а не као самосталне целине. У оквиру овог 
система доминацију може имати произвођач, велетрговац или трговац на мало. 
Основним вертикалним маркетинг системима сматрају се: корпоративни, 
административни и уговорни маркетинг системи односно канали продаје 

Уколико се ради о организаторима путовања, као ствараоцима тј. 
„произвођачима” туристичких производа, односно паушалних путовања, они користе 
посебне канале продаје својих производа. То су: самосталне туристичке агенције 

                                                           
55 Котлер П., цит. дело. 
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(ретаилери), ланци путничких агенција, сопствена мрежа туристичких агенција, робне 
куће, банке и друго. 

Да би оствариле своју улогу у оквиру канала продаје, као продавци туристичких 
производа, али и у области комуницирања са постојећим и потенцијалним 
потрошачима, туристичке агенције морају веома прецизно користити следећи приступ: 

а) употреба маркетинг техника у циљу анализе садашњих и потенцијалних тржишних 
сегемената и, посебно, начина комуницирања са њима; 

б) анализа појединих производа у циљу идентификовања њиховог доприноса 
финансијским резултатима; 

ц) коришћење софистицираних информационих система и информационе технологије; 

д) познавање туристичких дестинација и њиховог слагања са потребама тржишних 
сегмената; 

е) познавање свих учесника на страни туристичке понуде у циљу добре сарадње.56 
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4. Специфичности пословања туристичких агенција 
 

Туристичка агенција као посредник пружа туристима читав низ различитих 
услуга од обезбеђења карата за поједине врсте превоза, преко услуга смештаја, 
исхране, путних докумената, до додатних услуга које могу путовање учинити 
атрактивнијим. При том, ступа у пословне односе са привредним субјектима који 
пружају услуге на туристичком тржишту и обезбеђује појединачне услуге за туристе и 
путнике. Основни извор прихода туристичке агенције као посредника је провизија. 
Најважнији пословни партнери туристичких агенција при обављању посредничких 
пословних операција су хотелска и саобраћајна предузећа, друге туристичке агенције, 
рент-а-цар компаније, трговинска предузећа, пословне банке, осигуравајуће компаније 
и други привредни и непривредни субјекти. 

Организовање путовања представља процес повезивања више услуга везаних за 
путовање и/или боравак туриста у целину, јединствени производ – пакет услуга који је 
намењен продаји на тржишту непознатом потрошачу. Саставни елементи туристичких 
аранжмана могу бити врло различити у зависности од специфичности тржишта на коме 
се врши продаја. 

 Основне услуге које чине окосницу организованог путовања су: 

�. превоз, 

�. смештај и 

�. различите услуге на самој туристичкој дестинацији. 

Туристички аранжман (пакет-аранжман, паушални аранжман или организовано 
путовање) представља „организовани аранжман у коме се скуп услуга везаних за 
путовање и/или боравак продаје у целини и уз јединствену, паушалну цену”.57 

Пакет-аранжмане које туроператор формира на основу закупа превозних и 
смештајних капацитета на велико карактерише известан степен стандардизације. 
Принципи масовне индустријске производње налазе своју примену у туристичкој 
привреди – креирају се пакет-аранжмани са једноставним и најчешће униформним 
садржајем, користе се предности масовне производње, што обезбеђује ефекте на бази 
економије обима. То је основ за продукцију туристичких услуга уз релативно ниске 
цене. Масовна производња омогућује смањење трошкова по јединици производа, што 
доприноси формирању нижих цена туристичких аранжмана и утиче на даље повећање 
продаје, а то повратно делује на стварање услова за још већу производњу.58 

                                                           
57 Чачић К., Пословање предузећа у туризму, Економски факултет, Београд, 1995. 
58 Спасић В., Пословање туристичких агенција и организатора путовања, УС, Београд,  2013. 
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У структури услужног програма могу се издвојити пословне операције у 
области:59 

�. финансија, 

�. набавке, 

�. “производње”, односно креирања услуга и 

�. продаје. 

Пословне операције у области финансија представљају послове прибављања и 
располагања финансијским средствима што је једна од основних претпоставки 
функционисања сваког привредног субјекта. 

Пословне операције у набавци су део радног процеса који обухвата обезбеђивање 
саставних елемената за формирање производа туристичке агенције. При том се заправо 
ради о прибављању хотелских, превозних и других туристичких услуга које агенција 
као посредник може нудити на тржишту као појединачне услуге или их обједињавати у 
јединствени производ – туристички аранжман.   

Пословне операције које се сврставају у тзв. „производну” или креативну фазу 
могу такав епитет имати само условно. У туристичким агенцијама се не може говорити 
о обављању класичне производне делатности у којој се као резултат јавља материјални 
производ. Класична туристичка агенција на тржишту по правилу и не нуди властити 
производ, већ услуге других носилаца туристичке понуде које као посредник 
обезбеђује индивидуалним корисницима. При том ове агенције не мењају карактер и 
садржај саме услуге, већ заправо обављају пословне операције које ће олакшати процес 
куповине и коришћења туристичких услуга од стране потрошача. 

Организација функција обухвата формирање одређених организационих делова, 
односно организационих јединица за поједине пословне функције које се одвијају у 
туристичким агенцијама (набавка, продаја, „производна”, финансијска и друге 
функције). Да би одређена организација била успешна неопходно је обезбедити 
координацију између пословних функција, укључујући и дефинисање тзв. 
хијерархијског реда, односно односа надређености и подређености између 
организационих јединица. 

Основно обележје организационе структуре класичних туристичких агенција 
одређено је њиховом претежном усмереношћу ка обављању посредничких послова. 

 Постоје два основна модела организације: 

�. туристичке агенције без пословница и 

                                                           
59 Вуконић Б., Туристичке агенције, Школска књига, Загреб, 1993. 
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�. развијенији тип класичне агенције који у свом саставу има пословнице. 

Код великог броја туристичких агенција посебно место у њиховој организационој 
структури имају пословнице или филијале. Оне првенствено представљају продајна 
места туристичких агенција, а конкретне врсте и обим послова којима ће се бавити 
зависи од садржаја услужног програма саме туристичке агенције у чијем се саставу 
налази. У пословницама се остварује директан контакт са потенцијалним корисницима 
услуга и рад запослених у овим организационим јединицама битно утиче на укупан 
пословни успех туристичке агенције.60 
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5. Пословне операције у формирању, продаји и промоцији туристичког 
аранжмана 

 

 Процес стварање аранжмана резултат је организаторске функције туристичке 
агенције, заправо обухвата скуп различитих активности на припреми, организовању, 
продаји и извођењу организованих путовања. Целокупни процес стварања и извођења 
туристичких аранжмана може се анализирати у неколико фаза: 

�. постављање програма организованог путовања, 

�. утврђивање цене аранжмана (фаза калкулације), 

�. активности у области промоције и пласмана, 

�. извођење самог аранжмана, 

�. обрачун аранжмана и оцена остварених економских резултата. 

Начин формирања цена представља битно обележје туристичких аранжмана. 
Цена аранжмана није резултат једноставног збрајања цена појединачних услуга, већ се 
формира унапред као просечна цена која садржи могућност и добитка и губитка за 
организатора путовања. Тако формирана цена назива се паушалном ценом, а по том 
основу је у литератури често присутан назив паушални аранжман. Појам паушала у 
економији подразумева комерцијални посао код којег се један партнер обавезује да ће 
набавити робу или извршити услугу за просечну, унапред договорену цену, уз 
могућност добитка или губитка.61 

При формирању цена, организатори путовања пре свега полазе од цена свих 
услуга које укључују у пакет аранжман. Међутим, поред трошкова добављача који 
представљају познате величине (или се могу на одређени начин планирати) при 
формирању пакет аранжмана постоји читав низ фактора који битно утичу на кретање 
тражње, а на које организатори путовања немају никакав утицај.  

 Најважнији фактори које треба узети у обзир при формирању цена пакет-
аранжмана су:62 

• разлике у интензитету тражње у појединим сезонским периодима током године, 
• очекивани степен искоришћености фиксно закупљених капацитета и 
• деловање конкуренције. 

                                                           
61 Вуконић Б., цит.дело. 
62 Пергар Ј., Потовалне агенције,(градиво за скрипто), Порторож, 2001. 
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 Сваки туристички аранжман састоји се од најмање два основна елемента, па се 
трошкови превоза и смештаја јављају као полазне основе при формирању цена. У цену 
коштања једног паушалног путовања улазе и други трошкови који су одређени ценама 
услуга добављача (трансфери и остале услуге на дестинацији), као и низ других услуга 
у складу са специфичним садржајем аранжмана. 

На цену коштања туроператор мора додати сопствене трошкове у које спадају 
провизије које се одобравају малопродавцима, трошкови промоције и пласмана пакет 
аранжмана и други трошкови. Продајна цена пакет аранжмана укључује такође и део 
административних трошкова пословања организатора путовања (закупнине простора, 
трошкови грејања, телефона и сличних услуга), као и плате запослених и профит 
туроператора. 

 Сам поступак формирања цена је врло сложен али се у основи структура 
продајне цене једног пакет аранжмана може свести на следеће елементе:63 

�. трошкове превоза, 

�. трошкове смештаја, 

�. трошкове осталих услуга на дестинацији (трошкови транспорта и прихвата туриста), 

�. трошкове маркетинга, од којих су најважнији издаци за каталоге, 

�. провизије туристичким агенцијама – малопродавцима и 

�. административне трошкове туроператора и профит. 

Цена аранжмана не обухвата трошкове шенгенске визе, обавезно међународно 
здравствено осигурање, аеродромске таксе и факултативне излете. 

При формирању цена пакет аранжмана неопходно је извршити анализу трошкова 
према њиховом кретању у зависности од промене обима производње. Укупан износ 
фиксних трошкова се не мења у зависности од обима производње или обима пружених 
услуга, али се ови трошкови мењају по јединици производа (или услуга). Са порастом 
обима продукције пакет аранжмана, долази до опадања фиксних трошкова по једном 
учеснику путовања. Варијабилни трошкови се мењају са порастом обима производње, 
али остају непромењени по јединици производа (или услуге). 

 Сезонска дискриминација ценама представља једно од битних обележја политике 
цена организатора путовања где се заправо кретање тражње у појединим периодима 
године узима као основни критеријум. Најчешће се разлика прави између три главна 
периода.64 

                                                           
63 Спасић В., цит.дело 
64 Попов Д., Индустрија путовања – путничке агенције, ЛИ,  Београд, 1997. 
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�. висока сезона (High Season), 

�. полусезона (Shoulder Season), 

�. вансезона (Law Season). 

Производ туристичке агенције – туристички аранжман презентира се на тржишту 
у писаном облику. Презентација се може вршити на различите начине у виду 
појединачних програма, као што су летци (флајери) или путем брошура, проспеката 
или каталога аранжмана као заједничка понуда више туристичких аранжмана. 

Презентирани програм путовања на тржишту представља понуду туристичке 
агенције и јавља се као основ за закључивање уговора са корисником аранжмана. Стога 
је у одредбама Закона о туризму истакнута обавеза организатора путовања да обезбеди 
програм путовања у писменој форми са прецизно утврђеним елементима, као и 
општим условима путовања. 

У дистрибуцији туристичких аранжмана јављају се два основна облика, а то су: 
директна и индиректна продаја, о чему је детаљно писано у поглављу „Канали продаје 
на туристичком тржишту“. 

За организаторе путовања формирање оптималних канала продаје представља 
врло сложен задатак, а заснива се не само на избору квалитетних посредника, већ и на 
креирању одређеног система мотивације за пословне партнере у дистрибутивном 
ланцу. Једно од кључних питања тиче се и одлуке о утврђивању истог износа провизије 
за све туристичке агенције-субагенте или што је данас чест случај увођењу система 
стимулативних провизија (од 1 до 5 % додатно на уобичајених 10%) за постизање 
утврђених тржишних циљева. 

 Јачање  конкуренције на туристичком тржишту упућивало је организаторе 
путовања на проналажење нових начина продаје пакет аранжмана. Савремене 
тенденције у продаји пакет аранжмана резултат су све већег учешћа електронских 
медија у каналима дистрибуције. Данас готово да нема организатора путовања који 
није укључен у понуду пакет аранжмана путем интернета, презентирајући садржај 
сопствених каталога путем интернет сајтова. То омогућује приступ широком тржишту 
потенцијалних потрошача који могу на релативно једноставан начин путем својих 
персоналних рачунара уз прикључак на интернет добити потребне информације о 
понуђеним програмима путовања, извршити жељене резервације, а често и плаћање. 

За туроператоре онлајн продаја туристичких аранжмана и могућност директног 
комуницирања са потрошачима има вишеструке предности.65 

Оцењује се да се највеће предности директне продаје путем интернета остварују у 
домену трошкова – избегавањем провизије која се плаћа малопродавцима, уштедама на 

                                                           
65 Спасић В. цит.дело 
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различитим облицима стимулације малопродајне мреже, редуцирањем потребних 
средстава за штампање и дистрибуцију брошура. 

Савремену тенденцију представља и увођење тзв. call центра који такође 
обезбеђује директну продају потрошачима. Бројни туроператори уводе овај вид 
продаје користећи могућност дистрибуције производа уз релативно ниске трошкове. 

О промоцији туристичких аранжмана детаљно је писано у поглављу 
„Инструменти промоционог микса у туризму“. Да би направио правилан избор између 
различитих пропагандних средстава, туроператор мора имати у виду карактеристике 
понуђених туристичких аранжмана, уз уважавање особености циљних сегмената 
којима је намењен, као и потребну селективност у избору пропагандних средстава и 
канала њихове дистрибуције. Туристички аранжмани намењени масовном тржишту 
(летовања, зимовања) захтеваће и адекватан избор пропагандних средстава, уз 
уважавање потребе за широким покривањем тржишта. 

Савремена технологија утицала је на битне промене у начинима комуницирања са 
потенцијалним потрошачима. Промене се односе како на коришћење нових 
могућности у изради појединих промотивних средстава, до нових далеко већих 
могућности у дистрибуцији информација и пропагандних порука путем интернета. 

Према учесталости планираних активности пропаганда може бити у виду 
појединачне акције или пропагандне кампање. За туристичко тржиште су 
карактеристичне обимне пропагандне кампање које организатори путовања 
предузимају у периодима године када потрошачи доносе одлуку о зимовањима, 
летовањима или куповини других врста пакет аранжмана. Највећи део средстава 
промоционог буџета организатори путовања издвајају за основне пропагандно-
продајне едиције – каталоге или брошуре. Процењује се да се за ове намене користи 
око 50% промоционог буџета. На другом месту су средства масовног комуницирања 
(штампа, радио, телевизија) путем којих се преносе пропагандне поруке потенцијалним 
потрошачима.66 
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6. Управљање инструментима маркетинг микса на примеру туристичког 
аранжмана туристичке агенције „Еуротурс“ 

 

 Туристичка агенција „Еуротурс“ основана је 1989. године у Нишу, као једна од 
првих приватних туристичких агенција у тадашњој Југославији. Агенција у сталном 
радном односу има укупно 37 квалификованих радника за обављање делатности 
туризма и превоза, као и  7  модерних туристичких аутобуса, 1 путнички комби, високе 
туристичке класе у власништву која су решењем Министарства за капиталне 
инвестиције лиценцирана за обављање домаћег и међународног јавног ванлинијског 
превоза.  Основна делатност је организација летовања, зимовања, студентских и ђачких 
екскурзија, здравственог, бањског, рекреационог, ловног туризма, туристичких 
путовања, кружних тура, привредних и спортских манифестација, продаје авио 
карата... Добитник је признања „Шампион туризма“ за 2008. годину, као и потврду 
високог квалитета „Велика златна плакета“ за унапређење туризма, дугогодишњи 
допринос и активностима у туризму, угоститељству и хотелијерству, 2009. године. 

 ПП „Еуротурс“ поред централе у Нишу у свом саставу има и пословнице у 
Новом Саду, Београду, Врању и броји више од 100 закључених уговора о субагентури 
са другим туристичким агенцијама у нашој земљи. Поседује свој веб сајт 
(www.euroturs.rs), фејсбук страницу (www.facebook.com/euroturs), и твитер налог. 
Агенција се појављује као учесник на сајму туризма у Н.Саду, Београду и Нишу, сваке 
године. Своје аранжмане рекламира и преко локалних телевизијских и радио станица. 

 

      

 

 

 

Слика 2. Агенција „Еуротурс“, Извор: www.facebook.com/euroturs/photos 

http://www.euroturs.rs/
http://www.facebook.com/euroturs
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 У прилогу бр 1. представљен је програм путовања за Будимпешту. Програм се 
састоји из целокупног итинерера, представљен по данима, врсти превоза, затим датума 
могућих полазака и повратка, понуђених услуга (2ВВ – 2 ноћења са доручком) и цене, 
која зависи од места поласка потенцијалног путника. 

Овај програм, такође, садржи и део где се наводе услуге које су обухваћене ценом 
коштања аранжмана (превоз високоподним туристичким аутобусом, смештај у 1/2 и 
1/3 собама на бази ноћења са доручком у хотелу са 3*, услуге локалног водича, 
трошкове организације, као и трошкове лиценцираног пратиоца групе), али и део са 
услугама које нису укључене у цену а могуће и их је добити доплатом у некој од 
пословница ове агенције. 

У програму су још наведени: краћи опис понуђеног хотела, начин плаћања, 
минимални број путника који је потребан за извођење аранжмана, као и општи услови 
путовања, у којима се налазе обавезе и одговорности агенције и путника по 
потписивању уговора о путовању.Овај аранжман настао је на основу унапред 
припремљеног програма организатора путовања (агенција „Еуротурс“). У питању је 
иницијативни, групни аранжман уз пратњу лиценцираног туристичког пратиоца. 

 Израда калкулације (прилог бр. 2. и 3.), је један од најбитнијих али и 
најзахтевнијих делова израде туристичког аранжмана. У овом случају калкулација је 
рађена на бази минимум 45 путника. Формирање цене засновано је на трошковима 
(трошкови плус метод, а на обрачунате трошкове додата је претпостављена маржа за 
профит). 

У прилогу бр 2., приказана је израда калкулације на основу: трошкова превоза, 
који обухватају планирану километражу (у земљи и иностранству), трошкова путарина, 
паркинга, граничних трошкова, дозвола и такси; цене коштања хотела ( 2ВВ x 2); 
дневница пратиоца групе; дневница локалног водича; урачунатих гратиса и ПДВ-а; и 
на ту цену додата је маржа од 15 %, што израчунавањем доводи до, коначне, продајне 
цене овог туристичког аранжмана. 

Прилог бр 3. приказује калкулацију која је рађена за израчунавање трошкова 
хотелских услуга, на бази од минимум 45 особа, урачунајући 2 гратиса које агенција 
добија. 

Израђени програм агенција је пласирала на туристичко тржиште. Програм 
путовања презентиран је у облику брошуре и био је део каталога „Пролећна путовања 
2014“. Потенцијални путници могли су да добију информације о аранжману од 
запослених стручних кадрова у главној филијали, свим пословницама, приликом 
посете агенцијском штанду на сајму туризма, затим на сајту Еуротурса, позивањем 
кол-центра или преузимањем каталога. Продаја је обављена у пословницама ове 
агенције, али и посредством њених субагената. Аранжман је успешно изведен маја 
2014. године. 
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Прилог 1. Програм – Будимпешта; Извор: архива агенције „Еуротурс“ 
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Прилог 2. Калкулација – Будимпешта (I део); Извор: архива агенције „Еуротурс“ 
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Прилог 3. Калкулација – Будимпешта (II део);  

Извор:архива агенције „Еуротурс“ 
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Закључак 

 
 

Применом концепта маркетинг микса и употребом његових инструмената на 
туристичком тржишту постиже се циљ пословања сваког од учесника. Основу 
пословања представљају потребе потрошача којима се прилагођава активност 
понуђача, а они својим радом стварају маркетинг понуду и пласирају је на одређено 
тржиште. Основу маркетинг понуде чине инструменти маркетинга, чијом се 
комбинацијом и применом остварује одговарајући профит, као главни циљ оваквог 
пословања. 

У основне инструменте маркетинг микса сврставају се производ, цена, 
дистрибуција и промоција. Формирањем туристичког производа, туристичка агенција 
повезује више услуга везаних за путовање, или боравак туриста, а цео процес обухвата 
различите активности на припреми, организовању, продаји и извођењу. 

При одређивању цене коштања аранжмана организатори полазе од свих услуга 
које укључују у пакет, међутим, постоји још читав низ фактора на које морају обратити 
посебну пажњу, како би коначна цена била реална, конкурентна и исплатива за све 
учеснике на тржишту. 

Промоцију аранжмана, организатори представљају као систем комуницирања 
између туристичких агенција и потенцијалних корисника, чиме обухватају сва средства 
и методе којима се преносе информације и тиме утичу на подстицање продаје 
производа. 

С обзиром да туристички аранжман не представља опипљив производ, већ 
комбинацију услуга које ће потенцијални путник добити тек по куповини, та просторна 
одвојеност тражње и понуде упућује привредне субјекте на пословну сарадњу и 
формирање канала продаје. Циљ постојања разноврсних облика продаје је да 
туристички производ учине доступним потенцијалним потрошачима у одређеном 
времену и на одређеном месту. 

Увођењем маркетинга у предузећа туристичке привреде обезбеђује се успешност 
пословања на туристичком тржишту, уз одговарајуће прилагођавање друштвеном и 
природном окружењу, а све то ради испуњења жеља корисника на страни тражње и 
добити коју стичу организатори путовања на страни понуде. 
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