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УВОД 

Туризам и маркетинг у модерном друштву представљају неодвојиве дисциплине које су од 

велике важности за друштво и економију сваке државе. Развој путних комуникација кроз 

историју допринео је развоју туризма у тој мери да данас готово да не постоји место на 

планети које није доступно туристима, и које уједно нема своју туристичку понуду. 

Истовремено технолошки развој комуникација међу људима, пре свих Интернет, довео 

нас је до неслућених видова комуницирања било на интерперсоналном или групном 

нивоу, што је произвело енормну моћ маркетинга. Савремени маркетинг нам омогућава 

глобални утицај и рекламирање на свим меридијанима, што је за туризам од немерљивог 

значаја. Савремени маркетинг отвара велике могућности у правцу повезивање земаља и 

региона и стварања заједничке туристичке понуде. Река Дунав, са својих 2857 километара, 

повезује десет европских земаља које су од стране Европске комисије препознате као 

Дунавски регион. Овај орган Европске уније, у сарадњи са државама кроз које протиче ова 

река, донео је „Стратегију за просперитетни дунавски регион“, а један од најважнијих 

стубова тог документа је „повезивање Дунавског региона – транспорт, енергија, култура 

и туризам“ у оквиру којег се предвиђају следеће активности: 

• „Побољшање мобилности и вишемодалности (обухвата друмске, железничке и 

авио везе, као и унутрашње пловне путеве); 

• Охрабривање више одрживе енергије (обухвата енергетску инфраструктуру, 

тржишта и чисту енергију); 

• Промовисање културе и туризма, као и личних контаката међу људима. 

Ови циљеви се могу постићи бољом координацијом у области инфраструктуре и 

функционисању саобраћаја и енергетских система, кроз размену најбоље праксе кад је у 

питању чиста енергија и промоција културе и туризма Дунава“ (Статегија ЕУ за Дунавски 

регион, 2011)1.  

Велики потенцијал за развој овог региона лежи управо у туризму и повезивању култура. 

Кључну улогу у томе имаће свакако маркетинг како на заједничком, тако и појединачном  

нивоу сваке од земаља чланица. Циљ овог рада је да кроз анализу интернет портала 

                                           
1Комплетан документ доступан на линку: http://dcsf.danubestrategy.eu/system/files/Media/Events/mag37_sr.pdf 

(Посећено 03. 02. 2017. године) 

http://dcsf.danubestrategy.eu/system/files/Media/Events/mag37_sr.pdf
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туристичких организација земаља Дунавског региона пружи преглед туристичке понуде. 

Методом анализе садржаја упоредићемо понуде Немачке, Аустрије, Словачке, Мађарске, 

Хрватске, Србије, Румуније, Бугарске, Украјине и Молдавије и указати на предности и 

мане у промоцији туризма везаног за ову, другу по величини, европску реку. Наравно, 

посебан акценат у раду биће усмерен ка нашој земљи и (не)искориштеним туристичким 

потенцијалима везаним за туристички бисер звани Дунав. 

 

1. ДЕФИНИСАЊЕ КЉУЧНИХ ТУРИСТИЧКИХ ПОЈМОВА 

У овом поглављу дефинисаћемо кључне појмове који су неопходни за боље разумевање и 

сагледавање ове теме. Указаћемо на појмове: туризма, туристе, туристичке регије, 

туристичке дестинације, туристичког производа, туристичке промоције, туристичког 

сервиса и туристичке организације.  

Може се рећи да постоји толико дефиниција туризма, колико има људи који се туризмом 

баве. За многе је туризам доколица, путовање, рекреација, годишњи одмор и сл. За друге 

пак, који раде у туризму, ова друштвена појава је чиста супротност, јер је везана за 

професију, интензивни рад, зараду, итд. Једни истичу допринос туризма здрављу, 

културном и образовном уздизанју, зближавању људи и миру, док други истичу утицај 

туризма на повећање продуктивности рада, платном билансу, развоју недовољно 

развијених крајева, итд. Туризам је изразито комплексна и хетерогена појава.   

„Представља активности које се односе на путовање, ван свог уобичајеног пребивалишта, 

а које предузимају људи у циљу задовољавања својих  потреба у одређеном временском 

периоду“ (Светска туристичка организација)2. 

Светска туристичка организација дефинише туристе на следећи начин, пошто сваки 

путник није превасходно и туриста. „Туристи су особе које путују и одседају, у местима 

изван сталног места боравка, дуже од 24 сата, у сврху забаве, посла, рекреације или 

                                           
2 Видети више на: https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/vnm_e/WTACCVNM43_LEG_12.pdf  (Посећено 

10. 03. 2017. године) 

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/vnm_e/WTACCVNM43_LEG_12.pdf
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других разлога“(Светска туристичка организација)3. Грубо речено, туристи се јављају као 

потрошачи свега што им се нуди.  

„Туристичка регија је просторна целина са потенцијалним или атрактивним 

туристичким мотивима, у оквиру одређене шире целине континента, државе, општине и 

др. 

Туристичка дестинација у свом изворном облику означава одредиште, крајњи циљ. 

Туристичка дестинација обухвата различите типове просторних целина у којима се одвија 

туристички промет локалног, регионалног па и континенталног карактера“ (Јовичић, 

Ивановић, 2006:26-30). „Према другом аутору, туристичка дестинација је мање или више 

заокружена географска целина која располаже атрактивним, рецептивним и 

комуникативним факторима тј. свим оним природним, друштвеним, антропогеним, 

културно-историјским, саобраћајним и капацитетима за смештај, исхраану, за одмор, 

рекреацију и забаву туриста (тј. изграђеном туристичком понудом) у којој је неопходан 

одговарајући ниво маркетиншких и менаџерских активности, како би се туристи 

анимирали за долазак у њу и учинили задовољни током боравка“ (Цвијановић, Вуковић, 

2012:206). 

„Туристички производ према Котлеру, Боувену и Макенсу (Kotler, Bowen, Makens) је све 

оно што се може понудити тржишту, са циљем да изазове пажњу, подстакне на куповину, 

коришћење и потрошњу, а да се тиме могу задовољити потребе и жеље. У производе 

убрајамо физичке објекте, услуге, места, организације и идеје “ (Цвијановић, Вуковић, 

2012:105). 

„Туристичка промоција подразумева активности из сфере јавног информисања, 

публицитет и маркетинг усмерен ка активирању и подстицању могућности за развој 

туризма. 

Туристичка услуга подразумева пружање услуга везане за путовање, превоз, смештај, 

храну и пиће, забаву, информације, смернице и друге услуге које ће задовољити потребе 

туриста“ (Светска туристичка организација)4. 

                                           
3 Ibid. 
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Туристичка организација представља државну институцију која је носилац промоције 

туризма, како на домаћем тако и на иностраном тржишту. Туристичка организација 

задужена је и за развој маркетиншких делатности у туризму. 

2. ПОЈАМ, ДЕФИНИСАЊЕ, ЗАДАТАК МАРКЕТИНГА 

Појам „маркетинг“ се први пут јавља 1904./1905. године, и потиче од француске речи 

„маркет“ што значи тржиште. У нашој земљи, овај термин јавља се од 1959. године, а 

преводи се као „трговање“. Многи сматрају да сам термин маркетинг не представља 

ништа конкретно, док се заједно са њим не употреби допунска реч која би ближе одредила 

суштину прве речи (маркетинг стратегија, истраживање маркетинга, итд) 

(Стефановић,Аземовић, 2012.). 

 

Слика бр. 1: Маркетинг, плански приступ 

Маркетинг се заснива на промишљању о послу, али са стране потребе купца и његовог 

потпуног задовољства. Маркетинг се разликује од продаје, јер је продаја везана за трикове 

и технике у пукој размени новца за производе. Маркетинг је са друге стране читав један 

процес који има за циљ да открије, креира и изазове задовољство купца. Стефановић 

истиче следећу дефиницију маркетинга коју преузима од „Америчког друштва за 

маркетинг“: „Маркетинг се дефинише и као процес планирања и спровођења концепција, 

цена, промоције и дистрибуције роба и услуга, у циљу креирања размене, како би се 

утврдиле и задовољиле потребе и остварили интереси појединаца, потрошача, 

организација. Маркетинг је плански и дугорочни приступ. Маркетиншка концепција 

                                                                                                                                        
4 Видети више на: https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/vnm_e/WTACCVNM43_LEG_12.pdf  (Посећено 

10. 03. 2017. године) 

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/vnm_e/WTACCVNM43_LEG_12.pdf
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најефикасније омогућава повезивање предузећа са тржиштем. То је пре свега економски 

процес који повезује производњу и потрошњу и даје информације произвођачима о 

потребама потрошача“ (Стефановић,Аземовић, 2012:137). Четири кључне области 

маркетиншке праксе, према Фрилу јесу: 

- „маркетинг планирање, 

- методе за промоцију 

- методе одређивања  цена 

- маркетиншко истраживање“ (Friel, 1999.). 

Како истичу Цвијановић и Вуковић од велике важности за маркетинг је маркетинг 

околина (окружење), која се треба стално пратити. У макро окружење убраја се: 

економско, социо-културно, политичко, технолошко, природно и еколошко окружење. У 

микро окружење спада: купци(потрошачи), маркетиншки посредници, конкуренти. 

Маркетинг околина непрекидно ствара нове могућности али и нове опасности. Из овога 

закључујемо да је задатак маркетинга да непрекидно прати променљиву околину, и да 

откривањем значајних промена ствара могућност да се благовремено реагује и измени 

маркетинг стратегију. Ближе речено, задатак маркетинга је да дефинише супериорну 

понуду потрошачима и да обезбеди сатисфакцију (Цвијановић, Вуковић, 2012.).  

Најважнији чинилац маркетинг окружења су људи, који се на тржишту јављају као купци, 

потрошачи, посредници и сл. Сам процес маркетинга је веома сложен поступак који 

ангажује људе, средства и време (Стефановић,Аземовић, 2012.). 

3. МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ 

Tуризам између два светска рата добија на омасовљењу и није више привилегија 

одређених виших сталежа. Први радови у којима се конкретно разматра проблематика 

примене маркетинга у туризму објављују се седамдесетих година 20 века. Значајни 

представници били су Krippendorf J. („Marketing et Tourisme, „The Holiday Markers“), 

Wahab S. („Tourisam managment“). Middleton T. („Marketing in Travel and Tourism“), Wall 

G. („Marketing Tourism Destination- a Strategic Planning Aproach“), Kotler P., Bowen J. i 

Makens J. („Marketing for Hospitality and Tourism“), али и многи други аутори 
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(Стефановић,Аземовић, 2012.). Маркетинг у туризму као засебно подручје маркетиншких 

услуга ће сигунро бити дисциплина која ће се у будућности још више и дубље проучавати 

од стране многих стручњака, поготово са развојем нових облика комуникација везаних за 

интернет. Можемо слободно рећи да маркетинг доприноси и поспешује развој савременог 

туризма, а туризам пак са друге утиче у креирању националног дохотка и економије као 

више инстанце. Тако су маркетинг, туризам и економија узрочно последично повезане. 

Као што је већ речено, седамдесете године су значајне за развој маркетинга у туризму. 

Тада количина туристичких производа почиње да надмашује тражњу, долази до наглог 

повећања саобраћајних капацитета, нарочито авионског и аутобуског саобраћаја, огромног 

повећања хотелских соба као резултат масовне градње великих хотела и туристичких 

насеља. Маркетинг у туризму полази од тога да је туриста (купац, потрошач) у средишту 

свих делатности које чине систем туризма. Полазна претпоставка маркетиншке 

оријенатције је да је туристичко тржиште, тржиште услуга и роба које служи подмирењу 

туристичких потреба. Задатак маркетинга у туризму је да одговори на питања шта се на 

туристичком тржишту може продати, коме, у који количинама, по којим ценама и како 

(Стефановић, Аземовић, 2012.). 

Туристичке дестинације данас, више него раније, такмиче се у погледу одржавања 

интереса потрошача (туриста), преко маркетинга, туристичких производа и услуга које се 

у тој дестинацији нуде. Маркетинг у туризму има важну улогу у формирању и обликовању 

имиџа туристичке дестинације. У будућности на том пољу можемо очекивати само 

побољшање у области креативности, иновативности и још боље услуге за туристе 

Стефановић наглашава да постоји низ дефиниција маркетинга у туризму али да у њима 

нема суштинских разлика, па се из постојећих дефиниција могу издвојити „основни 

елементи концепције маркетинга у туризму: 

- усмереност свих пословних активности ка потрошачу 

- све активности маркетинга  туристичке дестинације на локалном, регионалном и 

националном нивоу требало би бити синхронизоване и координиране, како би се 

постигао већи ефекат 

- дефинисање одговарајућих стратегија  и планова пословања“ (Стефановић, 

Аземовић, 2012:139) 
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Напредак информационих технологија, интернета, друштвених мрежа и циљаног 

маркетинга олакшавају туристичким организацијама да лакше дођу до информација шта је 

то што интересује потенцијалне туристе. Туристичке организације данас су у могућности 

да прикупљају, анализирају и тумаче ове информације и самим тим прошире знања која  

су везана и односе се на потенцијалне туристе. Све то утиче на повећање финансијског и 

оперативног учинка, односно побољшавање пословне стратегије истих. 

3.1 Носиоци маркетинга у туризму 

 

По неким ауторима носиоци маркетинга у туризму су сви носиоци туристичке понуде, 

који својим производима и услугама учествују на туристичком тржишту и у туристичкој 

потрошњи, задовољавају туристичке потребе, али притом осигуравају и своју егзистенцију 

(односно остварују добит). Krippendorf полази од чињенице да се у туризму јавља више 

носиоца туристичке понуде, па одатле произилази и закључак да постоји више носиоца 

маркетинга у туризму. По њему носиоци маркетинга у туризму деле се у три основне 

групе: 

- Туристичке организације као индивидуе, 

- Привредни субјекти 

- Држава и њене институције 

Туристичке организације као носиоци маркетинга у туризму, морају да спроводе 

сопствене маркетинг активности. 

Привредни субјекти требало би да организују и спроводе такав маркетинг, који ће бити у 

функцији извршавања туристичких услуга, будући да не постоји материјализована 

производња која треба да се нађе на тржишту. 

Држава као „патронажни“ орган целокупног друштвено-политичког живота треба да 

организује такав маркетинг који ће омогућити остварење циљева државе из области 

туризма и организовано истраживање спољашњег туристичког потенцијала (Стефановић, 

Аземовић, 2012.). 
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4. ДУНАВ ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

Река Дунав са укупном дужином од 2857 km и средњим вишегодишњим протицајем од 

око 6500 m3\s представља најдужу реку Европске уније и другу по величини реку Европе 

(после Волге чија је дужина 3740 km, а просечни протицај 8500 m3\s) (Симоновић, Симић 

и ср. 2010:59). Дунав је једина река у Европи која тече од запада према истоку и највећа 

река која се улива у Црно море. Пловна је највећим делом свога тока, тачније 2414 km. 

Река Дунав спада међу највеће реке на планети, јер је 21. по дужини, а 25. по површини 

слива (817000 km2) (Brilly, 2010). Слив Дунава дели велики број подунавских земаља 

(Немачка, Аустрија, Словачка, Чешка, Мађарска, Словенија Хрватска, Босна и 

Херцеговина, Србија, Црна Гора, Румунија и др.), а државе које припадају овом сливу 

обухватају око трећину укупне површине Европе. Дунав пролази кроз територије 10 

земаља (Немачка, Аустрија, Словачка, Мађарска, Хрватска, Србија, Бугарска, Румунија, 

Молдавија5  и Украјина). Река служи као граница 1071 km, што је 37 % њене укупне 

дужине. 

 

Слика бр. 2: Ток Дунава од извора до ушћа 

Дунав извире у Немачкој, тачније у југо-западној Немачкој, у тешко приступачним 

пећинама планине Шварцвалд. Чине га две мање реке Берг и Бригаш, које се спајају код 

Донауешингена. Управо по месту где се спајају ове две реке, Дунав је и добио име. 

                                           
5 Република Молдавија је 1990. године добила  право на коришћење 480 метара леве обале Дунава, између 

градова Галац и Рени, и тиме је уврштена у групу од 10 земаља кроз коју протиче ова река 
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Откад је изгубио своје Панонско море, Дунав кривудаво тече пробијајући се кроз стене и 

окуке, кањоне и клисуре стварајући живописне пределе, са бројним природним и 

антропогеним вредностима. Дунав је више од једне  обичне реке која има свој почетак и 

крај. Дунав је најтајанственија река Европе који спаја више милиона људи који живе у 

десет земаља, говоре десетак и више језика, припадају различитим религијама, негују 

своје историјско наслеђе, своју уметност, обичаје митове, легенде. Дунав је чувар трагова 

најстаријих цивилизација, сведок застрашујућих сукоба многих царства за превласт над 

Европом, а то закључујемо на основу бројних материјалних и антропогених вредности,  

посматрајући бројне замкове, тврђаве, утврђења, градове старих цивилизација, које су 

кроз историју настајале у близини реке. Ова река током времена имала кључну улогу за 

развој централне и југоисточне Европе, а са правом можемо рећи да и данас има важну 

улогу, у погледу развоја сваке од земаља кроз коју протиче. Уз ову реку формиране су 

престонице држава као што су Беч у Аустрији, Будимпешта у Мађарској, Београд у 

Србији. Како кроз историју тако и данас, ова река је важан међународни пловни пут. Све 

ове земље на различите начине користе реку за теретни саобраћај, развој туризма, 

генерацију хидроенергије, индустријско и стамбено снабдијевање водом, наводњавање, 

риболов. Транспорт терета представља најзначајнију употребну вредност Дунава. Међу 

већим лукама, које су важне за теретни саобраћај јесу градови  Измаил у Украјини, Галац 

и Браила у Румунији, Русе у Бугарској, Београд у Србији, Будимпешта у Мађарској, 

Братислава у Словачкој, Беч у Аустрији и Регенсбург у Немачкој (Еncyclopedia 

Britannica)6.  

Канал Рајна-Мајна-Дунав познат  као Европски канал, изграђен је 1992. године, налази се 

на простору Немачке, а дужина канала износи 171 km. Овај канал је највећи и најначајнији 

до данас изграђен објект на дунавском пловном путу. Изградњом система Рајна-Мајна-

Дунав и повезивањем Северног и Црног мора, Европа је први пут постала пловна од 

севера према југу, а Дунав постаје својеврсна кичма Европе и генератор укупног 

привредног развоја континента.  

                                           
6  Извор: https://www.britannica.com/place/Danube-River (Посећено: 20. 04. 2017. године) 

https://www.britannica.com/place/Danube-River
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Слика бр. 3: Канал Рајна-Мајна-Дунав 

Дунав има велику туристичку вредност, али у многим земљама туристички потенцијал 

који нуди ова река није у потпуности и на прави начин искоришћен. Сплет природних и 

антропогених вредности, разноликост предела, историјског блага, отвара велике 

могућности за развој различитих видова туризма (наутички, купалишно-рекреативни, 

излетнички, екскурзиони, риболовни и др.), привредне гране која у многоме може 

поспешити економије држава, кроз које река протиче.  

 

 

Слика бр. 4: Туристички драгуљи на Дунаву. Беч, Будимпешта и Дрезден 
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4.1 Климатске и физичко-географске карактеристике Дунава 

 

Клима је један од најзначајнијих фактора који утиче и иницира туристичка кретања, зато 

ћемо у овом поглављу скренути пажњу на климатске карактеристике подручја дуж реке 

Дунав. Клима овог подручја условлјена је географким положајем и рељефом терена. Ово 

подручје је подложно струјањима ваздуха, чији се смер мења током године. У Подунављу 

су најчешћи југо-источни и источни вертови јер су условљени оријентацијом речне 

долине. Расподела температуре ваздуха условљена је углавном рељефом, тако да су 

утицаји планина на климу изразитији од утицаја географске ширине. Подручје дуж Дунава 

припада клими умереног појаса. (Симоновић, Симић и ср. 2010:61). 

Према физичко-географским карактеристикама, река се дели на: 

- горњи (Алпски) 

- средњи (Панонски) 

- доњи (Понтски) Дунав 

 

 

Слика бр. 5:  Подела Дунава према физичко-географским карактеристикама 



12 

 

Најдужи је средњи ток Дунава из којег отиче и највише воде. Корито реке на средњем 

Дунаву је кривудаво, а разликује се од горњег Дунава по томе што је знатно шире и дуже, 

са већим бројем рукаваца, пешчаних спрудова плићака. Ради побољшавања пловидбених 

услова, извршени су многобројни хоидротермички радови. Због нестабилности корита 

дубине су врло променљиве. Навигациони период траје од 01.03. до 25. 12. Брзина воде у 

Дунаву креће се између 2,0-4,3 km\h (Васић и ср., 2005) 

5. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДУНАВА У СРБИЈИ 

 

У свом средњем току Дунав протиче територијом Србије где представља важан природни 

потенцијал. У нашу земљу улази на свом 1433 km, на тромеђи Мађарске, Србије и 

Хрватске, а напушта Србију код ушћа реке Тимок на граници са Бугарском. Дунав кроз 

Србију пролази у дужини од 588 km. Површина речног слива на нашој територији износи 

102.350 km2. Дубина Дунава варира од 3-17 метара. Највећа ширина Дунава је на 

(Ђердапском језеру 2000 метара), а најмања износи 147 метара. (Јованчић, 2004) 

 

Слика бр. 6: Ток Дунава кроз Србију 
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На току Дунава кроз Србију по геоморфолошким карактеристикама издвајају се три 

посебна сектора: 

- „Средњи или Панонски Дунав“ од Мађарске границе до Голупца, укупне дужине 

381 km 

- „Ђердапски Дунав“ од Голупца до Кладова, укупне дужине 111 km 

- „Доњи Дунав“ од Кладова до ушћа Тимока, укупне дужине 86 km 

 

 

Слика бр. 7: Три сектора Дунава кроз Србију 

На Панонском сектору Дунав има карактеристике алувијалног водотока, са малим 

падовима и пешчаним дном, а сходно томе и веома променљиве морфолошке 

карактеристике речног корита ( разуђен ток са много рукаваца, острва и спрудова, корито 

променљивих дубина). 

Ђердапски сектор је најдинамичнији и најзанимљивији део тока Дунава кроз Србију. 

Ђердапски сектор чини дубока и узана Ђердапска клисура, стрмих местимично 

вертикалних страна, које се издижу 200-300 метара, а негде и 500 метара изнад речног 

нивоа. Клисура је састављена од три кањонско-клисурске долине, усечене укречњаке 

јужних Карпата. 

На потезу низводно од Кладова, Дунав има особине типичне низијске реке са вишим 

речним терасама. 
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На сектору кроз Србију, Дунав има велики број притока. Од десних притока најзначајније 

су Драва, Сава, Велика Морава, Млава, Пек, Поречка река и Велики тимок. Од левих 

притока треба истаћи Тису, Тамиш и Неру (Симоновић, Симић и ср. 2010:60-61). 

 

Дунавски региону у Србији и простор који он обухвата, можемо посматрати у ужем и 

ширем смислу. За ужи простор Дунавског региона могли бисмо да узмемо градове и 

општине које се налазе непосредно на левој и десној обали тока Дунава кроз Србију. 

Међутим овако уско посматран простор је неадекватан са територијалног, привредног и 

културног становишта. На основу тога дунавски регион Србије требало би посматрати као 

шири географски простор који кореспондира са територијама управних области, које се 

наслањају на обале Дунава. Тако дефинисан простор Дунавског региона обухвата 8 

управних области (Западнобачка, Јужнобачка, Сремска, Средњобанатска, Јужнобанатска, 

Подунавска, Браничевска и Борска) и град Београд. Овај простор обухвата 33 % укупне 

територије Србије. (Штетић, Цвијановић, 2014) 

На Дунаву и његовој околини налазе се ловни и риболовни тререни, два национална 

парка, већи број острва обрасла бујном вегетацијом, цркве и манастири, утврђења, 

археолошка налазишта и др. Све ове природне и антропогене вредности које поседује 

Дунав на простору наше земље, отварају могућност да за побољшање и активирање 

туризма. Добрим  планом и стратегијом развоја, маркетингом, а пре свега улагањем у овај 

простор (инфраструктуру и супраструктуру) може се направити добра основа за разво 

различитих видова туризма  наутичког, културног, ловног, риболовног, манифестационог, 

конгресног, верског и других видова. Неки од ових видова туризма, попут културног и 

градског туризма су у значајној мери развијени, међутим уколико узмемо у обзир земље 

Западне Европе и њихову туристичку понуду која је везана за ову реку, чини се да у нашој 

земљи има простора за даљи напредак и улагања. 

6. ДУНАВ КАО МЕЂУНАРОДНА ВЕЗА 

Дунав, као Европски коридор 7., са својим приобаљем  је значајна ресурсна основа. То је 

регион у коме живи око 115 милиона људи, простор препун географске и биолошке 

разноврсности, значајним културним наслеђњм и великим могућностима за развој 

туризма. Како би се ресурсна основа користила на прави начин, обезбедио дугорочни 



15 

 

просперитет региона, очувала животна средина и решили други проблеми, дошло се на 

идеју, да по угледу и пратећи кораке  „Стратегије  ЕУ за регион Балтичког мора“, изради „ 

Стратегија ЕУ за Дунавски регион“. Европска Унија је 2009. године донела одлуку да се 

до краја 2010. године припреми ова стратегија, која је усвојена крајем првог полугодишта 

2011. године. Генерално посматрано, Дунавска стратегија је осмишљена у функцији већег 

просперитета, безбедности и мира, посебно за јачање прекограничне, трансрегионалне и 

транснационалне сарадње.  

 

Слика бр. 8: Квантитативна обележја дунавске стратегије 

Дунавска стратегија Европске Уније је прва стратегија у коју је Србија укључена од самог 

почетка и у којој учествује као партнер на исти начин као све земље чланице Европске 

Уније. „Укључивањем Републике Србије у изради ове стратегије допринеће се јачању 

економије, интеграцији секторских политика Републике Србије у развојне планове ЕУ, 

поспешивање билатералне и мултилатералне сарадње Србије са свим земљама дунавског 

слива” (Позиција Републике Србије за учешће у изради Свеобухватне стратегије Европске 

уније за динавски регион)7 

Четири приоритета, Дунавске стратегије, која су изашла у први план, а која се називају 

„стубовима“, јесу: 

- повезивање Дунавског региона 

- заштита животне средине у Дунавском региону 

- изградња просперитета у Дунавском региону 

- јачање Дунавског региона (Панорама, Стратегија за Дунавски регион, 2011:4) 

                                           
7 Документ усвојен од стране Владе Србије на седници 10. јуна 2010. године. Комплетан текст и додатне 

информације доступне на линку: http://www.rapp.gov.rs/sr-Latn-CS/content/cid336/dunavska-strategija-eu 

(Посећено: 24. 04. 2017. године ) 

http://www.rapp.gov.rs/sr-Latn-CS/content/cid336/dunavska-strategija-eu
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Када се говори о првом од четири приоритета, а то је повезивање Дунавског региона, ту се 

мисли о повезивању региона преко транспорта, енергије, културе и туризма. Овај „стуб“ је 

фокусиран на следеће циљеве: 

- Побољшање мобилности и вишемодалности (обухвата друмске, железничке и авио 

везе, као и унутрашље пловне путеве) 

- Охрабривање више одрживе енергије (обухвата енергетску инфраструктуру, 

тржишта и чисту енергију) 

- Промовисање културе и туризма, као и личних контаката међу људима(Панорама, 

Стратегија за Дунавски регион, 2011:4) 

Сви ови циљеви се могу постићи бољом координацијом у области инфраструктуре, 

саобраћаја, енергетских система и пре свега бољом промоцијом културе и туризма Дунава. 

Познато је да се на Дунаву налазе бројне туристичке и културне знаменитости. Дугорочна 

конкурентност и одрживост сектора туризма би требало да се обезбеде кроз мере 

проналажења сарадње који би развојем и инвестицијама донели добробит региону. 

Присутност јединствене природне и културне баштине у региону ће на тржишту бити 

видљивија и одрживија. (Панорама, Стратегија за Дунавски регион, 2011:6) 

 

Слика бр. 9: Територија Дунавског региона коју обухвата ЕУ стратегија 
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Када говоримо о туризму, Дунав је одувек био туристичка атракција. Данас га многи 

стављају у сам врх европског речног крстарења. Стратегија ЕУ за Дунавски регион има за 

циљ да окупи све туристичке организације, земаља кроз које Дунав протиче, како би 

заједно суделовале и својим ангажовањем максимално повећале могућности за путовања , 

откривања и повезивања различитих култура, главних градова, вера и језика. Преко 40 

година Дунавска туристичка комисија (ДТК) подржава и промовише туристичке 

могућности и активности на Дунаву и области која га окружује. Професор Герхард Скоф 

(председник ДТК) указује на многе области њиховог рада које су израдиле комерцијалну 

вредност туризма. „ Сезона крстарења сада траје преко целе године, не само током 

традиционалног периода од априла до октобра. Бродови проводе мање времена у 

пристаништу“ ( Панорама, Стратегија за Дунавски регион, 2011:12). 

Сваке године се додају нове саобраћајне линије и дестинације, а понуде за одмор 

укључују шири избор активности. Предвиђа се да ће број привезишта за бродове, у 

Немачкој, порасти са 700 у 2010. на 2000 у 2011. години, како се популарност крстарења 

повећава. Дунавска туристичка комисија (ДТК) је од непроценљиве вредности за 

повезивање акционара различитих туристичких индустрија које отворено разговарају о 

проблемима и лобирају код влада за промене политика. Омогућавање дијалога између 

многих надлежних органа и компанија за крстарење, може се олакшати пут до бржих и 

лакших пословних договора који подједнако подстичу и компаније и туристе. Све ово има 

веома опипљиве користи за туризам. Захваљујући ДТК, посетиоци се осећају 

добродошлим и сигурним у региону. Стратегија ће бити пресудна у промовисању свести о 

туризму дуж реке и ојачаће контакте и везе међу туристичким организацијама а које под 

ингеренцијом Дунавске туристичке комисије (Панорама, Стратегија за Дунавски регион, 

2011.) 

На крају можемо извући општи закључак да стратегија мора да се фокусира на резултате и 

да кључ успеха лежи у свеукупној посвећености коју показје власт, туристичке 

организације, други органи и заинтересоване стране подједнако. 
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7. ТУРИЗАМ И ИНТЕРНЕТ 

За данашње друштво интернет представља најважнији комуникациони и информациони 

медиј, а сразмеран томе је и његов утицај на све сфере модерног друштва. „Интернетом се 

1995. служило 10 милиона корисника, 2011. године број корисника интернета порастао је 

на 2 милијарде и растао је стреловитом брзином. Сматра се да до 2020. још 3 милијарде 

људи биће онлајн. Све ове цифре указују на опсег промена које су се догодиле“ 

(Мекчесни, 2015:3). Са милионима људи широм света који свакодневно претражују по 

мрежи, интернет је постао средиште глобалног тржишта информација и трговине. 

Интернет као нови медиј пружа низ могућности за туристичку промоцију и широко се 

користи у модерном туристичком маркетингу. 

 Мрежа свих мрежа је померила све границе и успоставила јединствени мост између 

туристичке понуде и тражње, којим се једноставно, брзо и непрекидно врши двосмерна 

размена информација, без обзира на географску удаљенст и језичке препреке, која утиче 

на начин живота појединца, начин пословања, економију и душтво у целини. У питању је 

фер однос комуникација „један-на-један“, за разлику од традиционалног маркетинг 

комуницирања коришћењем штампаних медија „један-према-многима“. Тачније, на 

интернету потрошач сам бира када и којим информацијама жели да приступи. Значајне 

користи интернета су: 

- неограничено тржиште 

- 24h маркетинга 

- ниски тошкови 

- лака мерљивост резултата и ефеката свих онлине маркетиншких активности 

Интернет, поготово  у делатности туристичких агенција, затвара једна, али отвара друга 

врата. Затвара пословнице, јер више није неопходно да оне физички постоје у том броју, 

када је агенција преко интернета близу свим својим потрошачима. Одмах су нижи 

трошкови рекламе по медијима, све то сада можете сами лакше и боље од било ког другог. 

Клијенти данас опутем интернета могу да погледају целокупну понуду, као и понуду 

конкуренције, резервишу летовање, прочитају утиске о хотелу, могу чак да резервацију 

плате онлајн и добију ваучер путем мејла, а све то захваљујући интернету и веб сајту 
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одабране туристичке агенције (Е-туризам, Зашто је веб маркетинг од посебног значаја за 

савремено туристичко пословање).8 

Поред туристичких агенција интернет је важан алат и за туристичке организације земаља, 

које путем њега могу да промовишу туристичка блага, а Дунав то свакако јесте за сваку од 

земаља кроз коју протиче. 

8. АНАЛИЗА ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА ТУРИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЗЕМАЉА КРОЗ КОЈЕ ПРОТИЧЕ ДУНАВ 

8.1 Уводне напомене 
У анализи интернет портала користићемо методу анализе садржаја. Будући да је циљ овог 

метода откриће објективне природе садржаја и утицаја на потенцијалне туристе, овај 

метод изузетно је погодан за испитивање садржаја који на својим порталима нуде 

туристичке организације. Само истраживање обухвата анализу десет интернет портала 

туристичких организација земаља кроз које Дунав протиче (Немачка , Аустрија, Словачка, 

Мађарска, Хрватска, Србија, Бугарска, Румунија, Молдавија  и Украјина). 

8.2 Анализа интернет портала туристичке организације Немачке9 

 

Туристичка организација Немачке или како се званично назива „Немачки национални 

туристички одбор“ (GNTB – German National Tourist Board), већ 60 година ради на 

промовисању Немачке као туристичке дестинације, промовишући снажан и атрактиван 

бренд „Destination Germany“. Пословни циљеви ННТО-а су  да: 

- повећају обим туристичког промета 

- повећају приходе 

- позиционира Немачку као атрактивну и разнолику туристичку дестинацију 

Већ на основу овог описа можемо уочити сву професионалност и озбиљност ННТО-а, а 

њихов портал само потврђује ову чињеницу. Прва ствар коју уочавамо јесте број језика на 

које је преведена насловна страна. Основне информације о туристичкој понуди Немачке 

                                           
8 Комплетан текст доступан на линку: http://www.turizamiputovanja.com/zasto-je-web-marketing-od-posebnog-

znacaja-za-savremeno-turisticko-poslovanje/ (Посећено: 27. 04. 2017. године) 
9 Линк туристичке организације Немачке: http://www.germany.travel 

http://www.turizamiputovanja.com/zasto-je-web-marketing-od-posebnog-znacaja-za-savremeno-turisticko-poslovanje/
http://www.turizamiputovanja.com/zasto-je-web-marketing-od-posebnog-znacaja-za-savremeno-turisticko-poslovanje/
http://www.germany.travel/
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нуде се на преко тридесет језика. Сајт је прегледан са обиљем фотографија, што нам 

говори да креатори прате савремени веб дизајн, имајући у виду да је квалитетна 

фотографија једна од његових главних карактеристика. На главној страни се нуде следеће 

опције: градови и култура, слободно време и одмор, специјали, догађаји, пословна 

путовања, информације о путовању, путовање без баријера, одрживи туризам, топ 100 

дестинација и специјал за 2017. годину – обележавање 100 година Лутерове ревормације 

цркве. Као што видимо ННТО на свом сајту пружа прецизне информације и нуди 

свеобухватну слику понуде немачког туризма. Такође на порталу је јасно уочљив 

интерактивни планер путовања, за територију Немачке где можете испланирати своју руту 

путовања, као и најновије вести везане за туристичку понуду и туристичке манифестације.  

 

Слика бр. 10: Насловна страна сајта туристичке организације Немачке 

Када је промоција реке Дунав у питању, немамо издвојену оцију на насловној страни, што 

можемо подвести под недостатак, али ако узмемо у обзир величину ове земље и њене 

туристичке атракције, изостанак ове опције можемо оправдати. Укуцавањем појма Дунав 

у претрагу, добијамо 37 резултата који су везани за туристичке активности уз ову реку.  

Од којих је 4 сврстано у културу, 29 у слободно време и одмор, 2 у специјале и 2 у 

догађаје. Из свих наведених области издвојићемо атрактивности за које сматрамо да су 

најзначајније за тему овог рада. 
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 Дунавски интернационални фестивал је манифестација која се одржава сваке 

друге године, од 1998., у граду Улуму који се налази на реци. Основни циљ фестивала је 

слављење партнерства, културних различитости и ојачавање веза између држава и 

заједница које повезује Дунав. 

 Гаубоденфест сајам у Страубингу је туристичка атракција у Немачкој, слична  

далеко чувеногм и познатом Октобар фесту, у Минхену. Овој сајам познат је по доброј 

музици, дегустације пива, баварском споју прошлости и садашњости који нуди низ 

туристиких атракција, кроз карактеристичну баварску архитектуру и друга антропогена 

обележја овог места. За посетиоце овог фестивала на далеко су позната и чувена 

романтична путовања Дунавом која су такође уврштена у понуду. 

Виа Клаудија Аугуст10 је римски пут који се налази у округу Ландсберг у Немачкој. Овај 

римски пут посећују многи туристи који су заљубљеници у историју, планинарење, 

природу, прелепе пезаже које стварају Алпи и Дунав са својим продним лепотама. 

Освајање Виа Клаудија Аугуста пешака или бициклом, је прави физички изазов и 

авантуризам, који привлачи туристе. Организују се групе од 8 до 10 особа које иду 

„стазама и стопама римског народа“. Ове пешачке/бициклистичке туре се организују 

одређеним датумима од пролећа до јесени, наравно, уз присуство за то лиценцираног 

водича. 

  

Слика бр. 11: Регенсбург- Дунав, Божићни вашар, крстарење реком уз панорамско разгледање 

                                           
10 Виа Клаудиа Аугуст име некадашњег римског пута који је водио од Дунава до Јадрана. Дуг је 500 

километара и изграђен пре више од 2000 година од стране Римњана, чији су трагови увећој мери очувани. 

Аугуст је од свог очуха ,војсковође, добио наређење да изгради овај пут како би се побољшао пролаз кроз 

Алпе, у војне сврхе а и како би роба могла много брже стићи Јадрана 
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Стари град Регенсбург и манифестације - Традиционални Божићни вашар, 

романтични Божићни вашар и Лукрецијин занатски вашар у Регенсбургу- Регенсбург 

је град церева и краљева са историјом која је стара више од 2000 година. Центар има преко 

1500 пописаних зграда, од којих 984 чине стари град, који је од 2006. године  под заститом 

УНЕСКО. Са бројним катедралама и споменицима Регенсбург је најбоље очувани 

средњовековни град у Немачкој,  и важно речно пристаниште на Дунаву. Ово је град са 

пуно туристичких атракција, фестивала и већ поменутих манифестација. Божићн вашар се 

одржава сваке године и траје око месец дана, од 21. новембра до 23. децембра.  На крају 

сваког дана за посетиоце и туристе се организује Божићно крстарење Дунавом уз 

панорамско разгледање свечано украшеног Регенсбурга.  

Пасау- на плавом Дунаву – овај град налази се у непосредној близини Регенсбурга у 

баварској. Кроз њега протичу три реке, а највећи значај  има река Дунав. Поред културног 

туризма који је развијен овде се, као туристичка атракција, истиче крстарење Дунавом. 

Ово крстарење познато је под називом „Путем/стопама царева и краљева“ и дуго је 750 

километара. Траса води од Пасауа преко Беча (Аустрија), Братиславе (Словачка) до 

Будимпеште (Мађарска). Крстарењем туристи имају могућност да виде средњовековне 

дворце, прекрасне  палате и краљевске резиденције и читав низ природних и антропогених 

лепода које се налазе са једне и друге стране обале ове реке. У већим градовима је 

предвиђено искрцавање, разгледање знаменитостиа (пример Беча, дворци и Сиси музеј 

итд.).  За веће авантуристе путовање се може наставити кроз Карпате до делте Дунава. 

 

Слика бр. 12:  Траса крстарења Дунавом “Стопама краљева и царева” 
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Бројне бициклистичке и пешачке туре – печаке и излетничке туре Горњим Дунавом, 

који је уједно и парк природе богат ретким биљним и животињским врстама. Још једна од 

рута која је уврштена у туристичку понуду везану за Дунав,  јесте такозвана „ Кружна рута 

Дунавом“, где Дунав пролази кроз низ живописних предела почевши од Шварцвалда, 

место на коме извире ова река.  Затим за авантуристе, бициклистичке туре од Дунава до 

језера Констанца, са предивним пејзажима и пределима од којих застаје дах. У 

туристичкој понуди јавља се још и бициклистичка тура тзв. „Рута од 5 река“ где је у тих 

пет река уврштен и Дунав. Базира се на обиласку река, природног и антропогеног „блага“ 

који се налази у непосредној близини.  

Из свега претходо реченог, можемо закључити да туристичка организација Немачке, без 

обзира на то што не постоји одвојена опција везана за Дунав и што информације о 

туристичким атракцијама добијамо покретањем опције “Search”, на добар начин 

промовише реку Дунав и све садржаје које су за њу везане. Покретањем опције “Search” 

можемо се добро информисати о туристичкој понуди, дешавањима и атракцијама које се 

везују за  реку Дунав. 

8.3 Анализа интернет портала туристичке организације Аустрије11 

 

Аустријска национална туристичка канцеларија (АНТО) је национална аустријска 

туристичка организација. Са радом почиње 1955. године и главни циљ ове организаје је да 

кроз промоцију земље и свих њених вредности,  развије, прошири и унапреди туризам, а 

самим тим и учини да Аустрија постане конкурентно туристичко тржиште. На овај начин 

ће повећати процентуални удео у међународном туризму, али и приходе у државном 

буџету. Главни циљеви и задаци АНТО-а су: 

- Развој бренда „Одмор у Аустрији“ 

- Иновативност у погледу савременог маркетига и промоције Аустрије као 

туристичке дестинације 

У 2017. години АНТО ће фокусирати своје маркетиншке напоре  ка следећим областима, 

тачније фокус група ће бити тржишта Западне, Централне, Источне Европе и 

                                           
11 Линк туристичке организације Аустрије: http://www.austria.info  

http://www.austria.info/
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прекоокеанске земље, јер тржишта у овим областима покривају више од 96% свих ноћења 

и представљају највећи потенцијал за развој туризма у Аустрији.  

 

Слика бр. 13: Насловна страна сајта туристичке организације Аустрије 

Укупан буџет, којим АНТО располаже у 2017. години, износи око 50 милиона еура, што 

нам указује на то да је Аустрија као држава свесна у којој мери је развој туризма битан за 

једну земљу. Јасан показатељ тога, добијамо већ првим погледом на њихову интернет 

презентацију која јасно осликава поменути буџет али и професионализам у овој сфери. 

Попут сајта туристичке организације Немачке и на овом сајту уочавамо да насловна 

страна има могућност превода на више од 30 језика. Такође, сајт је прегледан са доста 

слика, текста (који се односи на поједине дестинације), препорука које даје уредништво 

сајта. Као посебно интересантан сегмент који треба истаћи, јесте да постоји могућност 

претраге и резервације соба, у градовима/местима које туриста жели да посети (нешто 

слично Букингу). За разлику од сајта ННТО-а, где смо као недостатак истакли да не 

постоји опција везана за Дунав (или било коју другу реку), и да смо путем претраге 

пронашли туристичке вредности и активности које се реализују а тичу се Дунава и његове 

околине, на сајту туристичке организације Аустрије овај недостатак не постоји, јер поред 

опција зимске регије, регије за породице и др., постоји и опција реке и језера. Покретањем 

ове опције  долазимо до информација које се тичу Дунава, а које се односе на активности 

које се спроводе на самој и око саме реке. Развијен је купалишни туризам и дунавске 

бициклистичке туре, што на први поглед не нуди много, међутим у оквиру ових 

туристичких активности на Дунаву, проналазимо и хиперлинк ка сајту који је намењен 
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исклључиво туристичкој понуди Дунава у Aустрији. Овај сајт (www.donau.com) нам 

пружа комплетну туристичку понуду Дунава заједно са свим природним и антропогеним 

вредностима које поседује.   

 

Слика бр. 14: Изглед сајта www.donau.com 

Дунавске бициклистичке туре – су намењене туристима који су љубитељи природе и 

спорта. Постоји велики број тура које се организују из различитих градова, са различитом 

дужином трајања , наравно и различитом ценом која зависи од тога да ли су још неке 

активности укључене у аранжман (нпр. бициклистичка тура + кратко крстарење Дунавом) 

Купалишни туризам на Дунаву – нека од најстаријих купалишта налазе се на Дунаву, 

лепа места са природним пешчаним и шљунковитим плажама. На купалишту Ардаге 

купање се може комбиновати са вожњом чамцем, што за туристе представља праву 

атракцију јер управо у том делу Дунав тече у супротном смеру, тачније тече узбрдо. 

Покретањем сајта (www.donau.com), који кроз своју интернет презентацију промовише 

АНТО, добијамо детаљне информације о туристичкој понуди Дунава. Од туристичке 

понуде издвојићемо крстарење Дунавом, где се туристи могу определити за крузинг туре, 

екскурзионе туре, излетничке туре (које трају један дан). Крузинг туре су углавном 

интернационалне, док  у оквиру друге категорије (екскурзионе туре) туристи се могу 

определити за једну од девет тура са различитим садржајем и тематиком. За туристе који 

се одлуче за изленичке туре, постоје 23 уређена дока на Дунаву одакле се реализују и 

почињеу излети. Такође, у понуду су уврштене  културне и природне атракције Дунава, 

које се налазе у непосредној близини реке. Од културних атракција издвајау музеје, 

замкове,  манастире и тврђаве и др., а од природних то су прелепи  предели, видиковци, 

http://www.donau.com/
http://www.donau.com/
http://www.donau.com/
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шумске постојине од којих су неке под заштитом УНЕСКО (организују  пешачке, 

излетничке и бициклистичке туре).  Путем овог сајта могуће је поручити „Дунав лојалити 

картицу“ (цена је 5 еура) на основу које туристи  остварују  попусте на свим 

активностима, туристичким производима  које промовише овај сајт  (све врсте улазница, 

крузинг туре, пешачке, бициклистичке туре и др.). Опције на овом сајту које треба 

посебно издвојити, јесу опција најаве будућих догађаја (events), потом понуде за 

комплетаno организован одмор (holiday offers) низ туристичких брошура доступних у 

ПДФ формату.   

Анализом садржаја ова два сајта (АНТО и www.donau.com ) можемо закључити да 

се у  Аустрији  на прави начин промовише туристички потенцијал Дунава. Путем ова два 

сајта можемо доћи до свих важних информација везаних за туристичке атракције и 

активности на Дунаву и око саме реке. На веома једноставан  начин можемо резервисати 

нешто из постојеће туристичке понуде или пак креирати свој план путовања. Иако се ради 

о мањој земљи, сајт туристичке организације Аустрије, ни у чему не заостаје за својим 

немачким панданом. Портал donau.com представља одличан пример савременог 

рекламирања и промовисања специфичних туристичких понуда каква је засигурно река 

Дунав. На крају треба истаћи да ове две интернет презентације, заједно гледано, засигурно 

јесу модел који се може и треба следити у савременом туристичком маркетингу на 

интернету.    

8.4 Анализа интернет портала туристичке организације Словачке12 

 

Портал “Slovakia.travel” је развијен у оквиру пројекта под називом „Јединствени 

туристичко - информациони систем Републике Словачке. Ово је званични промотивни и 

информациони систем туризма у Словачкој, који промовише Словачку као занимљиву 

туристичку дестинацију. Главни задатак и приоритет овог портала, тачније Словачке 

националне туристичке организације, јесте да пружи информације, мотивише и покрене 

туристе ка туристичким знаменитостима Словачке. 

Посетом овог сајта уочавамо да је доста прегледан, са пуно слика, видео снимака који 

осликавају туристичке лепоте и знаменитости Словачке. За разлику од претходна два сајта 

                                           
12 Линк туристичке организације Словачке: http://slovakia.travel/en 

http://www.donau.com/
http://slovakia.travel/en
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(Немачке и Аустрије) можемо установити да овај сајт има могућност да се преведе на 

свега неколико језика, што можемо сврстати под недостатком. 

 

Слика бр. 15: Насловна страна сајта туристичке организације Словачке 

 На самом врху, на главној страни овог сајта, уочавамо шест падајућих менија ( места која 

треба посетити, ствари које треба видети, о Словачкој, догађаји, ствари важне за туризам, 

новости) који нам пружају разноврсне информације. Те информације су углавном везане 

туристистичке регионе у Словачкој, области које су под заститом УНЕСКО, информације 

о културним и природним знаменитости, спортске активности, традиција и гастрономија, 

управо ствари на којима може да се базира туризам и покрену туристи. Треба истаћи да у 

једном од падајућих менија, туристи се могу информисати о 

дешавањима/манифестацијама која се реализују у току пролећа, викенда (Children's day, 

Regular events  и  др.) у одређеним местима и регионима. Ствари које су такође важне а 

које се могу наћи на овом сајту, јесу информације о смештајним капацитетима (на 

фармама и ранчевима, кампинг местима, историјским хотелима). Свака од ових 

смештајних јединица је приказана на посебној карти симболичким  знацима,  а испод њих 

у табелама су дати подаци (број телефона и мејл адреса) како би туристи могли да 

контактирају и резервишу изабрану смештајну јединицу.  

Такође, путем брошура које се налазе у претпоследњем падајућем менију туристи 

се могу информисати, о различитим природним и антропогеним вредностима и 

привлачним дестинацијама, а сигурно да је најзначајнија међу њима Братислава кроз коју 
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протиче Дунав. И нешто што на сајту туристичке организације Словачке постоји а на 

претходна два није уочено, јесте онлајн туристички водич где се између осталог помиње 

Братислава и Дунав као један од туристичких потенцијала овог града. 

Покретањем првог падајућег менија и опције “Туристички региони”, наилазимо на 

21 туристички регион на које је подељена Словачка. За нас је важан туристички регион 

Дунава и туристички регион Братиславе, како би могли да сагледамо каква је туристичка 

понуда и који су видови туризма развијени на реци и око саме реке. Туристички регион 

Дунава, је регион са бројним живописним пределим и налази се на југу Словачке. У овом 

региону требамо истаћи следеће туристичке атракције:  пловидбу Дунавом и 

бициклистичке туре (на насипу дуж Дунава налази се бициклистички пут).  

 

Слика бр. 16:  Бициклистичке туре покрај реке и крстарење Дунавом 

Дунав се такође помиње у оквиру туристичког региона Бртислава, и ту се углавном 

мисли на туризам који се базира на крстарењима Дунавом, како би се разгледао град.  У 

кратким цртама је описана и туристичка понуда  у местима где су присутни остатци 

Римских градова и споменика, и то углавном око средњег тока реке. Употребљавајући 

опцију “Search” додатно смо сазнали да се организују и пешачке/кружне руте дуж реке, 

као и да је развијен купалишни туризам. 

Упоређујући колико је Дунав као туристички потенцијал промовисан на претходна 

два сајта (туристичке организације Немачке и Аустрије), можемо закључити да Словачка 

заостаје у промоцији. Потенцијали које Дунав носи са собом углавном су површно 

представљени и на самом сајту им није посвећено довољно простора. Сајт поседује опцију 

под називом „Регион Дунава”, међутим у оквиру ње би требало детаљније описати сваку 

од атракција, ставити слике које би допуниле дати  текст. Узмимо за пример пешачке туре, 
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било би добро издвојити оне које су најзанимљивије туристима. Када је реч о крузинг 

путовањима/турама Дунавом, и ту постоји могућност за подробнију презентацију од 

стране туристичке органиизације Словачке. Генерално гледано Словачка туристичка 

организација има модеран сајт са мноштво могућности, о којима смо говорили на почетку 

овог поглавља. Са друге стране, у односу на претходна два сајта (Немачке и Аустрије), 

овај сајт оскудева информацијама о туристичкој понуди и атракцијама које су везане за 

реку Дунав. 

8.5 Анализа интернет портала туристичке организације Мађарске13 

 

Мађарска туристичка агенција је национална туристичка организација у власништву 

државе. Како стоји на сајту, циљ активности ове оганизације је промоција туристичког 

блага мађарске (иностраним и домаћим туристима), повећање броја ноћења и туристичке 

потрошње, што перманентно иницира развој туристичке индустрије.  

Отварањем сајта уочили смо да сајт може бити преведен на осамнаест језика, да обилује 

квалитетним фотографијама којe иду уз текстове о туристичким атракцијама. На уводној 

страни приказани су актуелни догађаји и предстојеће манифестације које би могле бити 

интересантне за туристе. На врху постоји пет падајућих менија (о Мађарској, региони, 

идеје за путовања, смештај и туристичке смернице) у оквиру којих се налази велики број 

опција. На основу овога можемо закључити да је посвећена велика пажња детаљима и оно 

што је приметно јесте истицање престонице у први план туристичке понуде. 

 

Слика бр. 16: Насловна страна сајта туристичке организације Мађарске 

                                           
13 Линк туристичке организације Мађарске: http://gotohungary.com 

http://gotohungary.com/
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У оквиру падајућег менија „Региони”, наилазимо на опцију Подунавље где у глобалу 

добијамо информације о том региону, природним лепотама, знаменитостима. Више 

информација, о туристичким активностима које су везане за реку Дунав, добијамо 

покретањем падајућег менија „о Мађарској” где постоји девет опција (здравствени, 

културни туризам, гастрономија, активни одмор и др.), а у оквиру њих још подела ( нпр. 

Активан одмор (пецање, планинарење, пешачке туре и др.)). Након детаљне анализе сајта 

и претраге по поменутим опцијама, од туристичке понуде која је везана за реку Дунав, 

можемо издвојити: 

 Крстарење реком (која дели Будимпешту на два некада независна града Будим и 

Пешту) и панорамско разгледање знаменитих грађевина које се налазе уз обалу реке 

(краљевска палата, зграду парламента и др.). Крстарење реком око Будимпеште и посета 

неких мањих градова који се налазе у близини (Сентандреја- град сликара). Познате 

бродске линије су Будимпешта-Сентандреја и Будимпешта-Естергом. Туристи се могу 

определити за вечерња или дневна крстарења. На овом месту можемо се, такође, 

информисати о компанијама које организују туре и контактирати их путем мејла. Ово су 

крузинг туре које су излетничког типа, које трају један дан. За туристе су доступне 

крузинг линије од Будимпеште преко Братиславе до Беча, које трају више дана. 

 

Слика бр. 17:  Крстарење Дунавом и разгледање Будимпеште 

Простор уз обалу реке богат је музејима, замковима (замак Буда, највећи замак у 

Мађарској, који се налази у Будимпешти) и палатама које су настајале кроз историју, тако 

да је развијен и културни туризам. Издвојене су, Саломонова кула у малом месту 
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Вишеграду, потом Турска кула у месту Дунафелдвар која је у прошлости служила за 

контролу пловидбе на Дунаву. Ту је и, како се истиче на сајту, највећа тврђава из 

модерног доба у Европи, тврђава Моноштор у пограничном месту месту Комаром, која се 

налази на Дунаву, прекопута словачког града Комарно. У прошлости је била део низа 

фортификација на Дунаву које су биле у систему одбране Беча, а од 2007. године је 

кандидат за улазак у светску културну баштину под заштитом УНЕСКО. Оно што можемо 

подвести под ману код презентације ових знамености јесте штур опис, и мали број 

фотографија ниског квалитета. 

Уз обалу Дунава (углавном у Будимпеши и Сентандреји) налазе се познати ресторани у 

којима туристи могу наручити традиционална јела, тако да се доста потенцира и на тзв. 

гастро туризму који се несумљиво развија поред реке. Овде можемо похвалити то да 

Туристичка организација на свом сајту наводи велики број ресторана где се може пробати 

традиционална кухииња, а то свакако доприноси развоју приватног бизниса и малих 

угоститењских објеката. 

Туристи, који су љубитељи природе, имају могућност да посете Национални парк Дунав-

Драва који се простире на површини од око 50000 хектара. Вода ове две реке игра главну 

улогу у формирању природног пејзажа. 

Мађарска туристичка организација, ако се уско фокусирамо само на дунавски регион, у 

први план истиче наутички, културни и гастро туризам уз реку Дунав. Највише атракција 

на реци свакако се налази у самој Будимпешти и ту су, такође, у првом плану крузинг 

туре, али и обиласци објеката на самој обали. Оно што можемо да закључимо, јесте да 

Мађарска озбиљно ради на промоцији своје туристичке понуде, што доказује и квалитет 

сајта, међутим оно што можемо да подведемо као неодостатак, а што је истовремено 

важно за нашу анализу,  јесте то што на порталу не постоји посебан одељак у којем ће 

бити обједињена комплетна туристичка понуда уз реку Дунава, већ до информација о 

туристичкој понуди долазимо тек након детаљне претраге по менијима сајта туристичке 

организације Мађарске.   

 



32 

 

8.6 Анализа интернет портала туристичке организације Хрватске14 

 

Хрватска туристичка заједница (ХТЗ) је национална туристичка организација основана 

ради промоције туризма у хрватској и подизања нивоа квалитета целокупне туристичке 

понуде у земљи. Најзначајнији задаци  ХТЗ-а су: 

- обједињавање целокупне туристичке понуде Републике Хрватске 

- израда програма и планова за промоцију хрватског туристичког производа 

- оснивање туристичких представништва и испостава у иностранству, уз 

организацију и праћење њиховог рада. ХТЗ има представништво у шеснаест 

држава света.  Градови у којима се налазе представништва  јесу Лондон, Њујорк, 

Братислава, Праг, Москва, Милано, Будимпешта, Љубљана и др.) 

- сарадња и добри пословни односи са националним туристичлим организацијама 

других земаља  

 

Слика бр. 18:  Насловна страна сајта туристичке организације Хрватске 

Уласком на сајт ХТЗ уочавамо да постоји могућност превода на 15 језика и да сајт обилује 

доста квалитетним фотографијама које осликавају хрватско приморје. На врху постоји 

шест падајућих менија, које када излистамо, у 95 % случајева,  добијамо информације које 

се односе на приморје, приморске градове и хрватска острва на Јадрану. С тим у вези је и  

готово целокупна туристичка понуда, уколико изузмемо град Загреб, Плитивичка језера и 

                                           
14 Линк туристичке организације Хрватске: http://www.croatia.hr/hr-HR 

http://www.croatia.hr/hr-HR
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гастрономску понуду у Славонији, базирана на овом потенцијалу. То је сасвим оправдано 

имајући у виду да Хрватска током летњих месеци убира велике приходе од овог вида 

туризма, па туризам представља значајну карику у формирању националног бруто-

друштвеног производа земље. 

С друге стране имајући у виду чиме се ми заправо бавимо у раду и то да је Хрватска једна 

од земаља кроз коју протиче река Дунав, можемо констатовати да на сајту готово да нема 

никаквих информација везаних туристичке атракције на Дунаву. Укуцавањем речи Дунав 

у опцију „Search”,  проналазимо само град Илок чија се туристичка понуда између осталог 

везује за реку Дунав. Поред музеја, споменика, старих винских подрума, овај град нуди 

још и културно-рекреативне садржаје, плажу, али и пристаниште за крузере. Туристима је 

све на дохват руке и боравак им може бити садржајан јер имају могућност за шетње покрај 

Дунава, купање, риболов, дунавске бициклистичке и пешачке туре, и за туристе сигурно 

најинтересантнија може бити вожња туристичким бродом „Danubius”. 

Имајући у виду сајтове претходних туристичких организација, можемо закључити да  

Хрватска туристичка организација најмање пажње посвећује промоцији Дунава, наравно 

треба имати имати у виду приморски туризам као оправдање. Међутим, сматрамо да 

простора за побољшање има, као и да Дунав и његови потенцијали могу бити занимљиви 

туристима, како домаћим тако и иностараним, нарочито у јесењем и пролећном делу 

године, јер је летњи период несумњиво резервисан за приморски туризам. 

8.7 Анализа интернет портала националног туристичког већа Бугарске15 

 

Званични турисички портал Бугарске, за разлику од претходно анализираних земаља, није 

под ингеренцијом Туристичке организације, већ њиме руководи Министарство туризма и 

Национално туристичко веће, унутар министарства. Њихов главни циљ је промоција 

земље и свих њених туристичких потенцијала, повећање конкурентности и привлачење 

што више туриста. На самом сајту, проналазимо све елементе као и у раније анализираним 

случајевма, а важно је навести да је сајт финансиран кроз пројекат Европске уније. Сајт се 

може превести на девет језика, обилује квалитетним фотографијама, мултимедијалним 

брошурама. На самом сајту су издвојене топ дестинације земље који би туристи требало 

                                           
15 Линк туристичке организације Бугарске: http://www.bulgariatravel.org 

http://www.bulgariatravel.org/
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посетити које су углавном везане за приморски, планински и градски туризам (приморје 

где се посебно истичу Златни Пјасци, градски туризам- Софија, планински туризам- 

Банско).  

 

Слика бр. 19: Насловна страна сајта туристичке организације Бугарске 

Дунав као туристичко благо земље није уврштен у ове топ  дестинације, али се на сајту, 

ипак, наводи да је Дунав важан за земљу, како у погледу водених ресурса, транспортног 

коридора тако и у погледу повољног географског положаја који ствара одличне 

предуслове за развој туризма. Имајући у виду да су прва римска насеља и утврђења на 

овом простору управо ницала покрај реке Дунав, сигурно да постоји добра материјална 

основа за развој културног туризма. Данашњи градови који се налазе покрај реке, а како се 

наводи на овом сајту, који су интересантни туристима јесу градови Видин, Свисхтов, 

Русе, Стара Загора и др. То су управо градови са културним наслеђем, где у комбинацији 

културног (остатци римских градова и тврђава из периода Османлија), гастрономског 

туризма и спортско рекреативног садржаја који се везује за реку (риболов, кратки излети 

бродим), туристи могу учинити свој боравак садржајнијим. Туристима је такође занимљив 

“Музеј дунавског риболова и бродоградње”, који се налази непосредно покрај реке у 

месту Тутракан. Овај музеј  је једини такве врсте не само у Бугарској него и на Балкану.  



35 

 

 

Слика бр. 20: Национални парк Персина покрај Дунава 

Постоји и Национални парк Персина дуж долине реке, који је такође интересантан 

туристима. Претрагом званичног туристичког портала Бугарске, можемо закључити да 

Дунав није у фокусу када је турситичка понуда у питању, и то треба оправдати 

разноликом туристичком понудом, пре свега базираној на приморском и зимском туризму. 

Ипак, као и у свим другим земљама кроз, које протиче, Дунав је уз себе оставио богато 

културно наслеђе што су у Бугарској препознали и уврстили у туристичку понуду земље. 

Како је Дунав плован кроз Бугарску, сигурно је да постоји још простора за побољшање и 

промоцију, пре свега у правцу крузинг туризма како према делти Дунава, тако и према 

градовима на западу Европе и региону. То би сигурно донело више прихода и већи број 

туриста који би крстарењем могли да упозају лепоте ове балканске земље, али шансу да 

Дунав буде једна од топ дестинација у туристичкој понуди земље. 

8.8 Анализа интернет портала туристичке организације Румуније16 

 

Портал „Romania.travel” развијен је под покровитељством румунског министарства за 

туризам са циљем да се промовишу сви туристичк потенцијали земље, као и да се пружају 

поуздане информације о туризму и подстичу путовања у Румунији. Један од недостатака 

који на почетку уочавамо, је да сајт има могућност превода само на енглески језик. Као и 

претходно анализирани сајтови, и овај сајт има сличну форму, обилује  квалитетним 

фотографијама, брошурама (које могу бити преведене на шпански, енглески, немачки и 

француски језик). На сајту се промовише градски, приморси, рурални, културни, 

здравствени туризам, еко и авантуристички туризм. Детаљном претрагом сајта, долазимо 

до информација које се односе се на реку Дунав и њене туристичке потенцијале.  

                                           
16 Линк туристичке организације Румуније:  http://www.romania.travel/en/ 

http://www.romania.travel/en/
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Слика бр. 19: Насловна страна сајта туристичке организације Румуније 

Један од потенцијала је место Дунари или како се другачије зове Дунавски котлови/казан. 

Представља јединствену туристичку атракцију, налази се на улазу реке у Румунију и, како 

се наводи на сајту, туристима се нуди смештај како на врху клисуре тако и уз саму реку. 

Оно што посебно издвајају је богата гастрономска понуда базирана на рибљим 

специјалитетима припремљена према румунским, српским и чешким рецептима а све са 

циљем да се ослика мултикултуралност тог региона. За туристе који су авантуристичког 

духа у понуди је спуштање низ стену, слободно пењање и такозвани зип лајн спуст. За оне 

са мирнијим духом, препоручује се вожња малим бродићима уз разгледање околине.   

Дунав се на територији Румуније улива у  Црно море, стварајући делту другу по величини 

и најбоље очувану делту Европе. Управо на том простору налази се Резерват биосфере 

делте Дунава који је под заштитом УНЕСКО и који је такође уврштен у туристичку 

понуду. Ово је резерват са добро очуваном флором и фауном и привлачи туристе који су 

љубитељи природе. На простору делте Дунава, развијен је и „Песка туризам”, где 

професионални риболовци примају туристе на своје чамце, показују лепоте реке и уче их 

риболовачким вештинама.  
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Слика бр. 21: Ушће Дунава у Црно море (делта Дунава) 

Оно што је од туристичке понуде везане за Дунав предствљено, заиста је садржајан и 

добар начин обрађено. Међутим, у погледу броја туристичких активности, које се везују за 

ову реку, заостаје за земљама западне Европе (Немачка, Аустрија) Углавно је акценат 

стављен на еко-туризам авантуристички, гастро и риболовном туризм. Дунав је 

апострофиран као повезница више култура, и иако је граница између више земаља у овом 

региону, Румунска туристичка организација га представља као нешто што повезује 

народе, што заиста треба похвалити. Оно што замерамо је што нема посебне, односно 

обједињене опције за туристичку понуду везану за Дунав, него се до наведеих 

информација долази кроз друге опције на сајту (Региони, Дестинације или Екотуризам), 

што представља недостатак и на сајтовима осталих подунавских земаља. Такође сматрамо 

да постоји још простора за промоцију Дунава и иницирања још неких видова туризма на 

реци и око саме реке, један од примера је крузинг туризам, који изостаје у туристичкој 

понуди ове земље. 

8.9 Анализа интернет портала туристичке организације Молдавије17 
 

Као и претходни сајтови туристичких организација, тако и сајт туристичке организације 

Молдавије има за циљ да промовише земљу, пружи информације о туристичким 

атракцијама, туристичким компанијама и појединцима који се баве туризмом. Сајт је 

                                           
17 Линк туристичке организације Молдавије: http://www.moldovaholiday.travel 

http://www.moldovaholiday.travel/
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преведен је на четири језика (румунски, руски, француски и енглески), а по изгледу и 

форми сличан претходним. Покретањем падајућег менија „О Молдавији” наилазимо на 

опцију „Реке” у оквиру које се помиње Дунав. У опису је наведено да Дунав припада 

Молдавији у дужини од 480 метара, и да у тој дужини представља део границе. Дунав није 

од увек припадао Молдавији, већ је током 1990. године ова држвава стекла право на 

коришћење 480 метар леве овале Дунава, између градова Галац и Рени, и тиме се уврстила 

у групу од 10 земаља коз коју протиче река. Значајна лука на овом делу Дунава је лука 

Гиоргиулести.  

 

Слика бр. 22: Насловна страна сајта туристичке организације Молдавије 

Детаљном претрагом смо закључили да су ово, заправо,  једине информације које се 

налазе на сајту а тичу се реке. Из свега претходно поменутог можемо закључити, да за 

разлику од сајта туристичке организације Аустрије и Немачке, сајт туристичке 

организације Молдавије не промовише туристичке активности на реци и око саме реке, јер 

оне у бити и не постоје. Овај изузетак је оправдан јер Дунав, Молдавију  “додирује” у 

дужини од 480 метара, и слободно можемо рећи да не постоји простор за озбиљну 

туристичку понуду и промоцију која је везана за реку. Зато је туристичка организација 

Молдавије, своју пажњу усмерила ка промоцији других туристичких вредности и видова 

туризма. 
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Слика бр. 23: Дунав припада Молдавији у дужини од 480 метара 

8.10 Анализа интернет портала туристичке организације Украјине18 

 

Национална туристичка асоцијација Украјине формирана је у децембру 2016. године19,  

док је званични бизнис сајт ТАУ формиран 2017. године. Сајт је на украјинском језику и 

не постоји могућност превода на друге језике. Имајући у виду да је ТАУ релативно млада 

и скоро основана асоцијација, промо сајт, који би обављао промоцију туризма, 

туристичких дестинација, природних и антропогених знаменитости земље, не постоји. 

Међутим, као оправдање можемо узети то да је Национална туристичка асоцијација скоро 

почела са радом (непуних седам месеци), али и чињеницу да је земља у кризи и да је 

дубоко подељена. Морамо имати у виду и рат који се десио на овом простору, који не 

сумњиво утиче на све привредне гране у земљи па тако и на развој туризма. Из тог разлога 

остали смо ускраћени и немамо могућност да одрадимо анализу сајта, што је био случај са 

свим претходним земљама. 

 

 

                                           
18 Линк туристичке организације Украјине: http://www.tau.org.ua 
19 Вест о формирању „Националне туристичке асоцијације Украјине“ може се пронаћи на сајту највеће 

украјинске новинске агенције „Интерфакс“ - http://en.interfax.com.ua/news/economic/389166.html (Посећено 

07. 06. 2017. године) 

http://www.tau.org.ua/
http://en.interfax.com.ua/news/economic/389166.html
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8.11 Анализа интернет портала туристичке организације Србије20 

 

Туристичка организација Србије основана је 1994. године, као званични носилац 

промоције туризма Републике Србије на домаћем и иностраном тржишту. Делатност ТОС-

а је усмерена ка позиционирању туристичког производа Србије на тржишту и туристичкој 

валоризацији компаративних вредности Србије, као што су њен геостратешки положај, 

историјски, културни и природни идентитет. Туристичка организација Србије у сарадњи 

са туристичким организацијама градова и општина и осталим туристичким субјектима, 

тежи да унапреди туристичку понуду Србије и утиче на формирање позитивног става 

становништва према туризму Србије и њиховом окретању ка домаћим туристичким 

центрима. ТОС је присутна на свим већим светским сајмовима туризма, сарађује са 

другим националним туристичким организацијама и другим међународним, регионалним 

туристичким асоцијацијама. ТОС је члан следећих међународних организација: Европска 

туристичка комисија, Дунавска туристичка комисија, Дунавски центар за компетенцију и 

др. 

 

Слика бр. 24: Насловна страна сајта туристичке организације Србије 

Насловна страна сајта ТОС, за разлику од претходних сајтова, не обилује фотографијама 

које осикавају природне лепоте Србије и то је једна од замерки. На почетној страни 

уочавамо само шест фотографија које се наизменично смењују. Генерално гледано, када 

                                           
20 Линк туристичке организације Србије: http://www.tos.rs 

http://www.tos.rs/
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покренемо било коју опцију, било да је реч о природним лепотама, или другим 

локалитетима, углавном је текст праћен једном фотографијом мањег формата и слабијег 

квалитета, што сматрамо значајним недостатком. Не постоји одвојена опција о 

туристичкој понуди везаној за реку, већ информације везане за Дунав и туристчки 

потенцијал добијамо покретањем падајућег менија или путем опције „Search”. Претрагом 

падајућег менија у кратким цртама се наводи у којој дужини протиче Дунав и које су 

притоке,  да кроз Србију пролази Дунавска бициклистичка рута, да се на покрај Дунава 

налазе бројни археолошки локалитети (Винча, Виминацијум, Лепенски вир,) тврђаве 

(Петроварадинска, Београдска, Смедеревска, Голубачка) национални паркови 

(Национални парк Ђердап и Фрушка гора). 

 

Слика бр. 25: Културно мапирање Дунава 

 Наводи се такође да је Дунав најпопуларнија река на свету за речна крстарења, те зато 

представља велики туристички потенцијал Србије. Информације везане за крстарења 

добили смо покретањем опције „Search”. Постоје програми разгледања Београда са 

Дунава, крстарење реком до археолошког налазишта Винче. Програм траје 90 минута, 

капацитети бродова су до 60 места. Сваке године се организују манифестације посвећене 

реци. Једна од њих је манифестација “Дани Дунава” а друга је манифестација је 

интернационалног карактера („Danube Week”) која се обележава у свим већим градовима 



42 

 

кроз које протиче река, на овај начин се скреће пажња на значај реке, а за туристе и 

житеље се организују бесплатна крстарења реком.  

 

Слика бр. 26: Организовано крстарење Дунавом 

 На сајту у  рубрици  „Вести”, наводи се да представници ТОС посећују бројне 

интернационалне сајмове. На нашем 39.  Међународном сајму туризма у Београду, који је 

био одржан од 23.-26. фебруара 2017. године на штанду је била представљена целина 

туристичке понуде Србије са нагласком, између осталог, и на Дунав, реку са великим 

туристичким потенцијалом. Важно је рећи да је ТОС направила промотивни филм „Дунав 

у Србији-588 утисака” којим приказује лепоте овог европског коридора разноликост 

предела и у први план су стављени сви туристички адути које река са собом носи. У току 

2016. године, овај филм забележио је запажене резултате и био 10 пута награђиван у 

категорији туристички филм. Награде је покупио у Берлину, Варшави, Лос Анђелесу, 

Загребу и у другим градовима где су се оржавали фестивали.21  Ово је позитивна страна и 

пример добре промоције Дунава и туристичког потенцијала наше земље. Једна од замерки 

је та што се овај промо-филм не налази на главној страни сајта ТОС. Сајт и овако даје 

штур опис туристичког потенцијала Дунава, без слика, брошура, и сматрамо да је 

свеукупан недостатак на сајту што немамо обједињену туристичку понуду везану за Дунав 

на једном месту (посебна опција у падајућем менију или засебна опција у оквиру 

подменија „Природа“)  јер Дунав као  река, сведок времена и нит која спаја различите 

европске културе, то сигурно заслужује. 

 

                                           
21 У прилогу се налази линк на коме можете погледати овај награђивани промо-филм: 

https://www.youtube.com/watch?v=_TiHfYWhDmo (Посећенно 10. 06. 2017. године) 

https://www.youtube.com/watch?v=_TiHfYWhDmo
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8.11.1 Потенцијални концепти за бољу туристичку понуду и промоцију на 

сајту ТОС 

 

С обзиром да на сајту ТОС постоје недостатци у погледу недовољне и концизне 

промоције туристичког потенцијала који је везан за Дунав, могуће је формирати опцију 

која би имала задатак да на једном месту презентује туристичку понуду која се односи на 

дунавски регион у Србији. Опција би се могла насловити „Дунав'-туристичко благо” и у 

оквиру ове опције, могле би се побројати све квалитативне и квантитативне ресурсне 

основе и облици туристичког промета на реци и око реке. На овај начин сваки посетилац 

портала ТОС би могао да има јасну слику о туристичкој понуди и видовима туризма који 

се везују за Дунав. У оквиру опције „Дунав- туристичко благо” биле би присутне следеће 

категорије: 

- Наутички туризам 

- Културни туризам 

- Манифестациони туризам 

- Излетнички и екскурзиони туризам 

- Купалишно-рекреативни туризам 

- Риболовни туризам 

- Гастро-туризам 

- “Bike-toruism” 

- “Bird watching” или посматрање птица (фото сафари) 

Свака од ових категорија базирала би се на детаљном опису и квалитетним форографијама 

које би употпуниле текст. Биле би на навдене  све атракције интересантне за туристе, у 

којим градовима и местима се реализују, препоруке, брошуре и контакти (у виду бројева 

телефона и мејл адреса) како би потенцијални туристи могли да контактирају агенције, 

водиче и друге субјекте који се баве реализацијом ових туристичких понуда. На овај 

начин би се направила једна целина, и на једном месту сагледала целокупна туристичка 

понуда која је везана за реку Дунав. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Дунав је значајна ресурсна основа у природном, културном, саобраћајном и туристичком 

погледу. Сплет природних и антропогених вредности, разноликост предела, историјског 

блага, отвара велике могућности за развој различитих видова туризма. Све ово била је 

идеја водиља у конципирању “Дунавске стратегије” која има за циљ, да све земље 

потписнице максимално искористе потенцијале Дунава. Стратегија ЕУ за Дунавски 

регион има за циљ да окупи све туристичке организације, земаља кроз које Дунав протиче, 

како би заједно суделовале и својим ангажовањем максимално повећале могућности за 

путовања, откривања и повезивања различитих култура, главних градова, вера и језика. С 

обзиром да је Дунавска стратегија релативно млад документ, многи од циљева, у земљама 

потписницама, још уек су у фази развоја што се у многоме односи на туризам који је у 

фокусу овог рада. Ипак можемо рећи, да овај докумет уколико се реализује у пунон 

обиму, може донети много бенефита свим земљама које повезује река Дунав. 

Слични овоме, јесу резултати наше аналзе. Све земље, чије смо интернет портале 

туристичких организација анализирали, уочавају важност Дунава као туристичког 

потенцијала, међутим све укупан закључак јесте да ти потенцијали нису на прави начин 

промовисани и искоришћени. Из претходно анализираних портала уочавамо да се на 

сајтовима туристичких организација западних земаља (Немачка, Аустрија), Дунав много 

боље промовише јер долазимо до много више информација о туристичким атракцијама 

које се везују за реку. Једино на сајту туристичке организаације Аустрије, постоји 

хиперлинк који нас води ка сатју који је посвећен искључиво туристичкој промоцији 

Дунава. На свим осталим сајтовима, туристичких организација, до информација долазимо 

детаљном претрагом или употребом опције “Search”. Ово у ствари представља основну 

замерку јер сматрамо, да Дунав као велики туристички потенцијал Европе, мора да има 

пуну пажњу у оквиру маркетинг стратегија сваке туристичке организације, односно да 

сваки сајт на једном месту обједини целокупну понуду, али и да се кроз те одељке на 

сајту, поред фокуса на домаћи туризам, на неки начин повеже туристичка понуда свих 

земаља дунавског региона, што је заправо и превасходни циљ “Дунавске стратегије”. 
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