ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА
УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ
ПРОГРАМА СТРАТЕГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА ГРАДА БОРА 2020-2024
ГОДИНЕ

Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се
упознају са радним текстом Нацрта Програм стратегије за развој туризма града Бора од
2020-2024. године (у даљем тексту: Нацрт програма) и да дају предлоге, сугестије и
коментаре.
Јавна расправа о Нацрту програма одржаће се од 16.10.2020. до 30.10.2020. године.
Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења,
стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.
Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града
Бора- Одељењу за привреду и друштвене делатности путем електронске поште на
адресу: sanja.terzić@bor.rs или на адресу Градска управа града Бора - Одељењу за привреду
и друштвене делатности, Ул. Моше Пијаде бр. 3, са напоменом: ,,За јавну расправу о
Нацрту програма.
Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз
текст Нацрта програма.
У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми
округлог стола 27.10.2020. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде
бр. 3, са почетком у 12,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта програма.
Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску
пошту sanja.terzic@bor.rs , најкасније до 26.10.2020. године.
По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора - Одељење за привреду и
друштвене делатности ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15
дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs.
Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом
Нацрта програма са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о
Нацрту програма одредило Градско веће града Бора.
Преузмите:
Нацрт Нацрта Програм стратегије за развој туризма града Бора од 2020-2024. године
Образац за коментаре
Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Програма стратегије за развој туризма
града Бора од 2020-2024. године
Програм јавне расправе о Нацрту Програма стратегије за развој туризма града Бора од
2020-2024. године
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1. УВОД, СВРХА, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА
Програм стратегије за развој туризма Града Бора од 2020. до 2024. године (у даљем тексту:
Програм) припремљен је у складу са Законом о туризму Републике Србије (Сл. Гласник РС, бр.
17/2019) и усаглашен са усвојеном Стратегијом развоја туризма Републике Србије за период
2016–2025. године, као и са Стратегијом одрживог развоја Општине Бор за период 2011–2021.
години.
Основни циљеви израде Програма стартегије за развој туризма Града Бора од 2020.
до 2024. године подразумевају следеће:


Јачање конкурентности туристичке привреде Града Бора;

 Повећање директног и укупног броја запослених у сектору туризма и његовог
учешћа у структури укупног броја запослених;
 Дефинисање јасних праваца позиционирања Града Бора и с тим у вези
постављање мера унапређења стратегије тржишног наступа (промоција,
продаја, циљна тржишта);
 Анализа туристичких ресура, идентификовање приоритетних туристичких
производа и дефинисање мера за њихово стављање у функцију даљег развоја
туризма;
 Анализа могућности за нове инвестиције и јавно-приватна партнерства у
домену туризма ради стварања услова за креирање нових иницијатива на
територији Града Бора.
Основни разлози израде Програма су одређивање стратешких праваца развоја туризма Града
Бора и дефинисање смернице развоја који ће омогућити реализацију дефинисаних циљева
туристичког развоја кроз сет активности одређених акционим планом за период од четири
године. Циљеви документа усклађени су с циљевима развоја туризма датим у Стратегији
одрживог развоја Општине Бор за период 2011–2021. година.
Програм пружа конкретне предлоге и смернице актерима туристичке привреде на територији
Града Бора како би унапредили активности у домену туризма и у периоду од четири године
подигли конкурентност туристичке привреде.
Програм садржи: опис положаја и основних карактеристика града Бора, тј. подручја на којем је
планиран даљи развој туризма, анализу постојећег стања (перспективе и ограничења), анализу
ресурсне основе, SWOT анализу, визију развоја туризма, стратешке циљеве развоја туризма за
период од четири године и фазе развоја туризма, смернице за акциони план реализације
Програма с гантограмом активности, начин праћења реализације и евалуације Програма.

1

2. МЕТОДОЛОГИЈА И ПРОЦЕДУРЕ РАДА
Методологија која је коришћења при креирању документа обухватала је већи број активности,
и то:
детаљно упознавање представника Града Бора са методологијом и процедурама рада;
консултативни састанак с члановима радне групе за праћење израде Програма;
онлајн радионицу с представницима туристичке привреде (хотели, ресторани, туристичке
агенције);
кабинетско истраживање ради прегледа релевантних података и објављених материјала и
истраживања, кључних за израду документа;
низ посета различитим локацијма и анализу производа ради процене туристичког
потенцијала;
спроведен упитник, обављене консултације и интервјуи с представницима Туристичке
организације Бора;
Неопходно је имати у виду битна ограничења у методологији израде Програма,:




Недовољна комуникација и ниво сарадње од стране туристичке привреде на
територији Града Бора, као и од представника појединих туристичких земаља
конкурентског сета услед настанка кризне ситуације везане за Коронавирус;
Непостојање доступних истраживања која показују ефекте дигиталних и
традиционалних медија земаља конкурената и узора.

Сва горе наведена ограничења представљала су велики проблем у обезбеђивању квалитетних
података за анализу тренутног стања, због чега је од велике важности овим документом
дефинисати мере којима ће се ова ограничења превазићи и створити методолошке, законске,
кадровске и материјалне претпоставке и инструменти квалитетног праћења, прикупљања,
размене и интерпретације података за одговорно управљање овим Програмом с акционим
планом.
Стручни тим ангажован на изради стратешког документа посебно жели да нагласи сарадњу и
помоћ коју је пружила Градска управа Града Бора, Туристичка организација Града Бора, као и
актери приватног и јавног сектора на територији Града Бора с којима смо били у комуникацији
током израде овог документа.
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3. ГЛОБАЛНИ КОНТЕКСТ РАЗВОЈА ТУРИЗМА И ПОЗИЦИЈА СРБИЈЕ
3.1 Развој туризма у свету и региону и позиција Србије
Међународни доласци туриста у свету порасли су за 4% у 2019. години са 1,41 на 1,46
милијарди према подацима UNWTO. Година 2019. била је још једна година снажног раста,
мада споријег у поређењу са изузетним стопама оствареним у претходном периоду (2017: 7%;
2018: 6%). Тражња је била спорија у напредним економијама, а посебно у Европи, док су брже
расла тржишта у развоју.
Међународни доласци у Европу су повећани за 3,6% у 2019. години, са 716 на 742 милиона
долазака и ова стопа раста је знатно нижа од стопе раста у 2017. (+8,8%) и 2018. (+5,8%).
Просечна годишња стопа раста у Европи у периоду од 2014. до 2019. године износи 5,1%, што
је у линији с просечном годишњом стопом раста на глобалном нивоу у истом периоду и ове
стопе су веће од стопе раста БДП-а, што је позитивно утицало на повећање доприноса сектора
економије у целости.
Графикон 1. Доласци страних туриста (у милионима)

Извор: UNWTO, 2020.
ПГСР – просечна годишња стопа раста
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Са становишта коришћеног облика транспорта, најчешћа врста транспорта приликом
међународних долазака у 2018. години је, на глобалном нивоу, авио-превоз са учешћем од
58%, при чему постоји континуиран тренд повећања учешћа авио-превоза у међународним
доласцима (2014: 55%).
Друмски транспорт је други најзаступљенији облик транспорта на глобалном нивоу, са
учешћем од 37% у 2018. години (2014: 39%), док се у мањој мери користе водни и железнички
транспорт са 4% и 2% респективно.
Слика 1. Врста транспорта приликом међународних долазака у 2018. години

ЕВРОПА
2018

СВЕТ
2018

53%

58%

40%
4%
3%

37%
4%
2%

Извор: UNWTO, 2019.

У наставку дајемо преглед кључних индикатора перформанси у сектору туризма на глобалном
нивоу, за Европу, земље у окружењу које су релевантне за израду Програма (Бугарска и
Румунија). Имајући у виду да UNWTO није објавио коначне податке за 2019. годину, биће
анализиран период од 2014. до 2018. године.
Табела 1. Међународни доласци (у милионима)
2014

2015

2016

2017

2018

ПГСР*
2014–2018

1.142,0

1.197,0

1.243,0

1.332,0

1.407,0

5,4%

578,0

607,0

622,0

677,0

716,0

5,5%

Бугарска

7,3

7,1

8,3

8,9

9,3

6,2%

Румунија

1,9

2,2

2,5

2,8

2,8

10,2%

Србија

1,0

1,1

1,3

1,5

1,7

14,2%

Свет
Европа

Извор: UNWTO, 2019.
*ПГСР – просечна годишња стопа раста

Земље конкуренти остварили су следеће просечне годишње стопе раста (ПГСР) броја долазака
у периоду од 2014. до 2018. године: Румунија (10,2) и Бугарска (6,2%). Србија је у истом
периоду остварила просечну годишњу стопу раста међународних долазака од 14,2%, што
представља бољи резултат у односу на приказане земље, Европу и свет.
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Србија је остварила изузетно високу стопу раста броја долазака страних туриста у
посматраном периоду, што је делом последица ниске базе тј. основице, односно најмањег
броја туриста у односу на земље конкуренте, али с друге стране и предностима које Србија као
дестинација нуди приликом доласка страних туриста.
Табела 2. Укупан девизни прилив од туризма (у милијардама УСД)
2014

2015

2016

2017

2018

ПГСР*
2014-2018

1.516,0

1.444,0

1.468,0

1.589,0

1.717,0

3,2%

645,0

565,0

567,0

626,0

688,0

1,6%

Бугарска

4,5

3,6

4,1

4,6

5,1

3,2%

Румунија

2,2

2,1

2,2

3,0

3,3

10,7%

Србија

1,3

1,3

1,5

1,7

1,7

6,9%

Свет
Европа

Извор: UNWTO, 2019.
*ПГСР – просечна годишња стопа раста

Ако се анализира девизни прилив од туризма, уочава се да је позиција Србије такође веома
добра. Србија је према подацима НБС о девизном приливу од туризма остварила просечан
годишњи раст у висини 6,9%, док је већи раст имала само Румунија са 10,7%. Развијена
тржишта попут Аустрије и Словеније, очекивано, бележе мање стопе раста у односу на
тржишта у развоју.
Графикон 2. ПГСР међународних долазака (X-оса) и ПГСР извоза од туризма (Y-оса)
за период од 2014. до 2018. године
12%

Румунија
10%

8%

6%

4%

Свет
ПГСР – просечна годишња стопа раста

Мађарска
5

2%

* подаци за Словачку односе се на период до 2016. године
** подаци за Чешку односе се на период до 2017. године. Извор: UNWTO, 2019.

У поређењу са земљама конкурентима и земљама-узорима, Србија је остварила боље
перформансе у периоду од 2014. до 2018. године у смислу раста броја међународних
долазака и раста девизног прилива од туризма. На графикону испод је приказана позиција
Србије у односу на узорак земаља конкурената, Европу и свет, с тим што су просечне
вредности означене у квадрату.
Табела 3. Извоз од туризма (% укупног извоза роба и услуга)
2014

2015

2016

2017

2018

Свет

6%

7%

7%

7%

7%

Европа

6%

6%

6%

6%

6%

Бугарска

12%

11%

12%

11%

12%

Румунија

2%

3%

3%

3%

3%

Србија

6%

7%

7%

7%

8%

Извор: UNWTO, Завод за статистику, Народна банка Србије

Учешће девизног прилива од сектора туризма у укупном извозу роба и услуга је стабилно за
све анализиране земље (табела испод). На глобалном нивоу ово учешће износи око 7% с
трендом благог раста, док је за Европу непромењено, на нивоу око 6% у посматраном
периоду. Србија остварује око 8% извоза од туризма, уз континуирани раст који је већи од
посматраних земаља. Имајући у виду ову чињеницу, туризам постаје све значајнија извозна
грана и поједничано гледано даје све већи допринос укупној економској активности.
Бугарска остварује 12%, с тим што код Бугарске не бележимо повећање учешћа девизног
прилива од туризма у укупном извозу роба и услуга, већ овај показатељ благо осцилира, без
раста. У наставку дајемо преглед кључних показатеља перформанси везаних за стратешке
циљеве сектора туризма с пројекцијама за период од 2016. до 2024. године, који се односи на
зeмље конкуренте и земље узоре:
 учешће сектора туризма (укупно учешће – директно и индиректно) у БДП;
 учешће запослених у сектору туризма у односу на укупан број запослених;
 учешће капиталних инвестиција сектора туризма у односу на укупне капиталне
инвестиције.
Као извори података коришћени су подаци преузети са WTTC и потребно је напоменути да су
пројекције припремане пре избијања кризе, те да ће доћи до смањења пројектованих
вредности у наредном периоду.
Табела 4. Учешће сектора туризма (директно и индиректно) у БДП појединачних земаља (%)
Бугарска

2016

2017

2018

2019

2020п

2021п

2022п

2023п

2024п

11,2

11,5

11,7

11,6

11,8

12,0

12,1

12,4

12,5

Румунија

5,2

5,4

5,3

5,3

5,3

5,4

5,4

5,5

5,5

Србија

6,6

6,9

6,9

6,9

7,0

7,1

7,2

7,3

7,4

Извор: база података WTTC, 2020.

6

Табела 5. Учешће запослених у сектору туризма у односу на укупан број запослених (%)
2016

2017

2018

2019

2020п

2021п

2022п

2023п

2024п

Бугарска

10,5

10,8

11,0

10,9

11,2

11,5

11,7

12,0

12,3

Румунија

6,2

6,4

6,3

6,4

6,4

6,4

6,5

6,5

6,6

Србија

4,9

5,1

5,3

5,1

5,1

5,1

5,1

5,0

5,0

Извор: база података WTTC, 2020.

Табела 6. Учешће капиталних инвестиција сектора туризма у односу на укупне капиталне
инвестиције (%)
2016

2017

2018

2019

2020п

2021п

2022п

2023п

2024п

Бугарска

7,2

7,5

7,4

7,3

7,0

6,8

6,8

6,8

6,8

Румунија

8,1

8,1

8,1

8,1

8,2

8,2

8,2

8,2

8,3

Србија

4,1

4,1

4,1

4,1

4,0

4,0

4,0

4,0

3,9

Извор: база података WTTC, 2020. Укупан допринос укључује туризам и саобраћај

Закључци:
 Иако су повећани међународни доласци туриста на глобалном нивоу за 4% у 2019.
години, у претходном периоду се региструје упоравање раста броја иностраних
долазака туриста, при чему је ово израженије на развијеним тржиштима као што је
Европа, док тржишта у развоју и даље расту по стопама већим од просека (као што је
пример Србије);
 Србија је остварила просечну годишњу стопу раста међународних долазака од 14,2% у
периоду од 2014. до 2018. године, што представља најбољи резултат у односу на
земље конкуренте (Бугарска, Румунија), Европу и свет. Овако висока стопа раста је
последица ниске стартне основе, али и релаксиранијег визног режима и процедура,
снажаног раста авио-повезаности, те улагања у промоцију и позиционирање Србије
као туристичке дестинације. Србија има потенцијал да у наредном периоду, након
стабилизације услед КОВИД-19 вируса, генерише високе стопе раста броја
међународних долазака услед фактора као што су: ниска основица, повећање
туристичке понуде, боља саобраћајна повезаност (авио и железничке мреже),
континуиран раст тражње, поједностављење процедура и др. Истоврмено, Србија има
високу стопу раста девизног прилива од туризма и позиција у односу на компаративе је
најповољнија.
 Гледајући и друге показатеље, Србија бележи позитивне помаке у индустрији. Према
показатењу „Учешће сектора туризма у БДП-у”, Србија остварује континуиран напредак
који је бржи од Румуније, а нешто спорији од Бугарске. Учешће запослених у сектору
туризма у односу на укупан број запослених расте нешто спорије, што се може
повезати с нешто нижом продуктивности у Србији. Са становишта капиталних
инвестиција сектора туризма у односу на укупне капиталне инвестиције, постоји
потреба да домаћи сектор у већој мери инвестира.
 Србија бележи континуиран раст учешћа девизног прилива од туризма у укупном
извозу роба и услуга, при чему је тај раст већи од компаратива.
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Учешће девизног прилива од сектора туризма у укупном извозу роба и услуга на глобалном
нивоу износи око 7% уз тренд благог раста, док је за Европу на нивоу 6% уз стагнацију, а у
Србији износи 8% уз континуирани раст.

3.2 Утицај КОВИД-19 вируса на глобална кретања у туризму и позиција Србије
Глобални економски раст у 2019. години износио је 3,0%, а процене за 2020. и 2021. годину,
пре избијања глобалне пандемије, биле су оптимистичне. Од јануара 2020. године екстерни
шок проузрокован КОВИД-19 вирусом изменио је очекивања и изгледе у
краткорочном/средњорочном периоду и веома је извесно да ће економија на глобалном
нивоу у 2020. години бити у рецесији.
Посматрано с глобалног становишта, пандемија КОВИД-19 вируса наноси знатне негативне
ефекте и здравствена криза има снажан утицај на економску активност. Као резултат
пандемије, ММФ (WEO, април 2020. године) очекује да глобална економија претрпи снажан
пад у 2020. години у износу од –3,0% (што је корекција од – 6,3% у односу на претходну
процену глобалног економског раста ММФ-а из јануара 2020. године). Очекивани глобални
економски пад у 2020. години је највећи од Велике депресије.
У основном сценарију, који претпоставља да пандемија успорава на глобалном нивоу у другој
половини 2020. године, ММФ предвиђа да ће глобална економија у 2021. години порасти за
5,8%, али уз значајне мере подршке фискалне и монетарне политике. Такође, широм света
постоји екстремна несигурност у прогнози економског раста услед мноштва фактора који су
непознаница, а од којих су неки: интензитет, временски хоризонт и сезоналност пандемије;
ефикасност обуздавања здравствене кризе; обим прекида у ланцу снабдевања; драматично
заоштравање услова на глобалном финансијском тржишту; промене у обрасцима личне
потрошње и понашања становништва. Промене у обрасцима понашања становништва имаће
знатан утицај на сектор туризма током трајања пандемије на глобалном нивоу.
Табела 7. Пројекције основних макроекономских агрегата, ММФ, WEO, април, 2020.
Реални годишњи
раст БДП (%)

Годишња инфлација
(%)

Пројекција

Текуће трансакције
(% БДП)

Пројекција

Незапосленост
(%)

Пројекција

Пројекција

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Свет

2,9

–3,0

5,8

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Европа

1,6

–6,6

4,5

3,0

2,0

2,4

2,3

1,6

1,8

...

...

...

Евро зона

1,2

–7,5

4,7

1,2

0,2

1,0

2,7

2,6

2,7

7,6

10,4

8,9

Бугарска

3,4

–4,0

6,0

2,5

1,0

1,9

4,0

1,7

0,6

4,2

8,0

4,5

Мађарска

4,9

–3,1

4,2

3,4

3,3

3,2

–0,8

–0,1

–0,6

3,4

5,4

4,0

Румунија

4,1

–5,0

3,9

3,8

2,2

1,5

–4,7

-5,5

–4,7

3,9

10,1

6,0

Словачка

2,3

–6,2

5,0

2,8

1,1

1,4

–3,2

–3,0

–2,4

5,8

8,0

7,4

Аустрија

1,6

–7,0

4,5

1,5

0,4

1,7

2,6

1,9

2,0

4,5

5,5

5,0

8

Словенија

2,0

–8,0

5,4

1,6

0,4

1,4

6,6

0,8

3,2

4,6

9,0

6,0

Чешка

2,6

–6,5

7,5

2,9

2,1

2,0

0,0

–2,1

–0,9

2,0

7,5

6,0

Србија

4,2

–3,0

7,5

1,9

1,4

1,9

-6,9

–6,1

–5,5

10,9

13,4

13,0

Извор: ММФ, WEO, април, 2020.

Допринос глобалном БДП-у од сектора туризма износи око 10,4% односно око 8.800
милијарди УСД1, с тим да је раст овог сектора био нешто бржи од глобалног раста у
претходном периоду. Сектор подржава једно од 10 радних места глобално, директно и
индиректно, односно запошљава око 319 милиона људи широм света, што превазилази утицај
финансијских услуга, фармацеутске индустрије, аутомобилске индустрије, рударства и
енергетике, појединачно гледано. Са становишта фискалне политике, Србија је у претходном
периоду постигла фискалну консолидацију која се огледа у уравнотежењу приходне и
расходне стране буџета, у смањењу нивоа јавног дуга у односу на БДП и повољније
макроекономске агрегате и индикаторе. Народна банка Србије је почетком кризе изазване
вирусом КОВИД -19 реаговала кроз смањење основне каматне стопе у два наврата током 2020.
године са 2,25% на 1,75% и додатно на 1,50%, а додатно обезбедила ликвидност банкарском
сектору и девизном тржишту.
Извесно је да ће сегмент микро, малих и средњих предузећа и предузетника, а који имају
ограничене ресурсе ликвидности и слабији приступ финансирању имати веће проблеме током
кризе, а нарочито оних који послују у секторима који су знатније погођени, као што је туризам,
хотелијерство, саобраћај и др. Застој у привредној активности услед пандемије довешће у
питање способност високозадужених предузећа да сервисирају кредите, што ће повећати
стопу ненаплативих кредита, погоршати перформансе банкарског сектора као и увећати број
стечајева предузећа. Општи пораст ризика негативно ће утицати на инвестиције, а нарочито ће
снажно опасти стране директне инвестиције.
Слика 2. КОВИД-19 утицај на поједине индустрије и секторе

1

Према подацима World Travel and Tourism Council за 2018. годину
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Извор: EY, 2020.

Ревизорска кућа EY очекује се сектори туризма и хотелијерства, аутомобилска индустрија,
саобраћај и транспорт претрпе највеће губитке услед глобалне пандемије, с тим да ће утицај и
на друге секторе бити снажан.
Процена ММФ из априла 2020. године за Србију је да ће раст БДП-а у 2020. години бити
негативан и износити –3,0% (2019: 4,2%), док би раст у 2021. години износио 7,5%.
Истовремено, прогнозирано је да ће инфлација у 2020. години износити 1,4% (2019: 1,9%), а
незапосленост 13,4% (2019: 10,9%). Уколико се оствари овај сценарио, смањење економске
активности у Србији било би најмање од свих земаља у Европи у 2020. години, док би стопа
раста у 2021. години била међу највећим, при чему су нешто веће стопе раста планиране за
балтичке земље, али је потребно напоменути да је за те земље планиран и већи економски
пад у 2020. години.
Програм економских мера за подршку привреди Србије је свеобухватан и подразумева
директну подршку запосленима, одлагање плаћања пореза и доприноса на зараде до 2021.
године, директну помоћ свим пунолетним грађанима и повољне кредите за ликвидност
привреди.
Такође, НБС обезбеђује додатну ликвидност девизном тржишту и банкарком сектору кроз
РЕПО трансакције. С тим у вези, координација фискалне и монетарне политике и одговор на
кризу су правовремене, а фискални програм је значајне вредности од око 5,1 млрд. евра,
односно 11% БДП-а и његово спровођење почиње током априла 2020. године. Усвојене мере
треба да омогуће повратак раста БДП-а на преткризни ниво од око 4% у средњем року, према
пројекцијама НБС-а из априла 2020. године.
Са становишта мера која је предложила Влада Републике Србије у домену туризма, истичемо
следеће:
1. Уредба о понуди заменског путовања за туристичко путовање које је отказано или није
реализовано услед болести КОВИД-19. У складу са овом Уредбом омогућено је да сви
грађани који су уплатили туристички аранжман до 15. марта 2020. године имају
могућност да са агенцијама договоре заменско путовање које могу да искористе
најкасније до 31. децембра 2021. године. Уколико заменско путовање не буде
реализовано до поменутог датума, грађани имају право на повраћај уплаћених
средстава до 15. јануара 2022. године;
2. Издавање 400.000 туристичких ваучера укупне вредности 2,0 млрд. динара за
туристичка путовања у Србији за следеће дестинације: бање, планине, Београд и Нови
Сад.
Треба истаћи да постоји висока корелација између економског раста у целости и раста сектора
туризма, с тим да је туризам у претходном периоду бележио веће стопе раста, док у условима
пада економске активности и КОВИД-19, сектор туризма има тенденцију већег пада у односу
на економску активност у целости.
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UNWTO је крајем марта 2020. године анализирао ефекте уведених мера (карантинске мере,
забране путовања и затварање граница у већини случајева) у Европи, која представља 50%
међународног туризма, и многим земљама Америке, Африке и Блиског Истока), као и развој
ситуације у Азији и утицај претходних криза (2003 САРС и глобална економска криза 2009), те
изнео прву процену да би на глобалном нивоу међународни туристички доласци могли
остварити пад до 30% у 2020. години.
У овом сценарију глобални губитак мерен као смањење прихода од међународних долазака
туриста је процењен на 450 млрд. УСД.
Графикон 3. Свет – Међународни доласци и приходи од међународних долазака туриста

Извор: UNWTO, март 2020.

Табела 8. Утицај КОВИД-19 на ваздушни путнички транспорт у 2020. години
Регион

% промене броја птуника
у авио саобраћају

Африка

–32%

Процењен утицај на приходе у 2020. у
односу на 2019. годину
(у млрд. УСД)
–4

Азија

–37%

–88

Европа

–46%

–76

Јужна Америка

–41%

–15

Блиски Исток

–39%

–19

Северна Америка

–27%

–50

–38%

–252

Укупно

Извор: UNWTO, март 2020.

Закључци:


Економска активност ће се снажно успорити у 2020. години услед избијања глобалне
пандемије, а сектор туризма, у најширем смислу, биће директно погођен уз високе
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губитке. Процена ММФ-а је да ће глобални економски пад износити око –3%, док ће
пад у Европи износити –6,6%.
Истовремено, за Србију се прогнозира пад од –3% који је најнижу Европи. Оваква
кретања, уколико се остваре, стављају Србију у погодан положај у односу на друге
земље;
Изостанак међународних долазака током 2020. године у Србији, делом би могао бити
покривен из домаће тражње која је туристичке потребе током летњег периода
задовољавала на иностраним тржиштима.
Подаци указују да је девизни прилив од међународних долазака у 2019. години
износио око 1,6 млрд. УСД (у ширем смислу око 1,7 млрд. УСД где је укључен и
саобраћај), док су одливи по основу туристичке потрошње износили око 2,0 млрд. УСД
према подацима WTTC. У складу са овом претпоставком могуће је део смањене
међународне тражње компензовати домаћом током 2020. године, како би се
ублажили негативни ефекти. Пад у сектору туризма у 2020. години, а на бази података
UNWTO, процењујемо на око 30%;
Србија је одговорила на новонасталу ситуацију и припремила сет економских мера
вредности око 5,1 млрд. евра односно 11% БДП-а, с тим да се мере односе на привреду
у целини те нису припремљене додатне мере за сектор туризма, као један од
најугроженијих;
Србија је донела мере у сектору туризма које се тучу могућности земене путовања која
су отказана у року до краја 2021. године или могућност повраћаја уплаћених средстава
у року до 15. јануара 2022. године. Додатно, с циљем минимизирања негативног
утицаја пада долазака страних туриста и смањења девизног прихода, који је само за
првих пет месеци 2020. године процењен на –300 милиона евра, биће емитовано
400.000 туристичких ваучера укупне вредности 2,0 млрд. динара за туристичка
путовања у Србији за следеће дестинације: бање, планине, Београд и Нови Сад. Ова
мера треба да допринесе стабилизацији прихода сектора кроз раст домаће туристичке
потрошње.

3.3 Преглед глобалних и регионалних трендова у развоју урбаног и руралног туризма
и маркетинга дестинације
Трендови у урбаном туризму
Урбаним туризмом можемо назвати све облике туризма, активности и услуге које се одвијају у
урбаним срединама. Кратки одмори су доминантан облик урбаног/градског туризма и
подразумевају задржавање од најчешће 2 или 3 ноћења. Тренутно чини 22% свих
међународних путовања и примећује се спектакуларан раст од готово 60% у последњих пет
година. Процењује се да годишње више од 40 милиона Европљана учествује у различитим
формама урбаног туризма, док су кратки градски одмори најзаступљенији (преко 20 милиона
Европљана годишње). Карактеристика ових одмора је и то да посетиоци углавном одседају у
хотелима махом високог и средњег ранга, а мотивисани су углавном културом и или одмором.
Туристи који посећују градове обично су мотивисани упознавањем историје, обичаја, начина
живота, уметности, баштине, али и активностима попут куповине, ноћног живота, скапања
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посла и сл. Свакако да је у основни урбаног туризма културни туризам, као најзначајнији мотив
посете градова.
Неки од најзначајнијих трендова у урбаном туризму су :
Туристи као креатори маркетинг садржаја градова
Многи градови више не генеришу маркетиншки садржај на друштвеним медијима, већ га само
воде. Водити значи креирати оквире, теме и платформе, а корисници потом деле своје личне
садржаје попут слика, видео-снимака, прича, итинерера, активности или искуства. Ова врста
садржаја је често много личнија и емоционалне природе и перципира се као привлачна и
веродостојна осталим корисницима. Праву револуцију у промоцији направио је и #, па данас
дестинације креирају и званичне хаштагове помоћу којих се генеришу на једном месту
садржаји корисника из целог света.
Оријентација на искуство
Данас су туристи све више оријентисани на различита искуства која градови нуде. То је довело
и до стварања онлајн платформи попут Getyourguide и Excursiopedia које пружају информације
о томе које активности и искуства могу да се резервишу путем интернета, пре или током
путовања. Искуства, која су аутентична, која омогућавају интеракцију с мештанима и/или
другим путницима који стварају дуготрајна сећања и приче које треба испричати и делити су
оно што путници све више желе уместо пасивног обиласка атракција.
Дестинације се дакле морају развијати и управљати системом искустава прилагођених
специфичним интересима и жељама многих циљних сегмената. Притом је кључно
учествовање локалних микро, малих и средњих предузећа.
Обилазак градова помоћу паметних апликација
Нова генерација младих путника који су навикли да буду стално на интернету и својим
паметним телефонима, великим делом на овај начин теже да спознају и дестинацију на коју
путују. То намеће тренд прилагођавања веб-сајтова туристичких организација и других
пружалаца услуга мобилним технологијама. Такође, многи градови данас развијају сопствене
паметне апликације за обилазак града попут „где је шта” апликације, али све је више и
апликација других произвођача које стоје на располагању и користе радаре, гамификацију,
везе у реалном времену, проширену стварност и сл.
Дестинацијски портали с могућношћу резервације
Све више и више дестинација нуди могућност резервације различитог садржаја на сопственој
веб-страници. На тај начин путницима се олакшава претрага и разервација услуга јер не
морају да се пребацују на друге сајтове, а повећава се и поверење код путника у погледу
података и сигурности плаћања. Туристи сада на једном месту могу да резервишу све потребне
услуге и да их уплате пре доласка на дестинацију.
Бирање градова „другог реда”
Још један тренд у градском туризму је и то што у данашње време многи Европљани бирају
градове другог реда (тзв. секундарне градове) за своје дестинације. Већина туриста је већ
обишла престонице, пре свега захваљујући нискобуџетним авио-компанијама.
13

Управо се због тога све више интересовања јавља за мање градове, још увек неистражене и не
толико популарне као престонице.
Букирање услуга од локалног становништва
Значајан тренд у урбаном туризму је и резервисање услуга од стране локалног становништва.
Овде се мисли на букирање смештаја преко платформе Airbnb, до резервисања услуге
транспорта преко Убера, али и изнајмљивања локалних водича на сајтовима попут
toursByLocals, wayne и слично.
Поред свега наведеног, трендови у урбаном туризму све више иду и ка повећању броја туриста
који у градовима желе да остваре ново гастрономско искуство, повећање интересовања за
шопинг туризмом, комбиновање пословног туризма са обиласцима и одмором, померање
интересовања са историје на тренутну културу и карактеристике заједнице, и многе друге.
Трендови у руралном туризму
Текући трендови на тржишту и карактеристике туристичке тражње повољно утичу на развој
руралног туризма, што потврђује и Светска туристичка организација (UNWTO), која истиче да се
туристички тржишни трендови крећу у корист руралног туризма. Успешан развој руралног
туризма захтева да се прате савремени светски трендови и примењују искуства најбољих
туристичких оператера у овој области. У наставку ће бити описани најзначајнији трендови у
руралном туризму:
Повећано интересовање за провођењем одмора у руралним срединама
Повећаном интересовању тражње за руралне области знатно доприноси стресан и ужурбан
начин живота, првенствено урбане популације. То је довело до промене у мотивима путовања,
где људи све више теже повратку природи, домаћим производима, боравком у чистој
животној средини и сл. То је омогућило да се рурални туризам нађе на листи перспективних
туристичких производа, чији се интензиван развој тек очекује.
Диверзификација на туристичком тржишту
Један од најважнијих трендова је диверзификација на туристичком тржишту. У
руралном туризму је стога битно промовисати јединствено, уникатно и типично, што утиче на
повећање тражње, а дестинацију чини привлачнијом и препознатљивијом.
Дигитализација руралне туристичке понуде
Туристи се све чешће информишу о дестинацијама и самостално организују путовања преко
интернета. С тим у вези, трендови у руралном туризму све више се крећу ка дигитализацији
понуде, односно доступности руралне туристичке понуде на интернету у сврху маркетинга, али
и с могућношћу директне резервације туристичког производа – од смештаја, преко различитих
активности у руралним подручјима. То је довело до креирања различитих дестинацијских
портала руралних туристичких дестинација.
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Тежња туриста за контрастом
Подразумева туристичка путовања на релацији низија – планине, град – село, копно – острво
итд, односно посету више контрасних дестинација, што доводи до повећаног интересовања за
руралне средине након боравка у урбаним срединама.
Тежња ка искуствима везаним за културно-историјско наслеђе и очувану природу3
Жеља за посетом нетакнуте природе и очуваног културног наслеђа створила је тзв. „зелени”
покрет или тзв. алтернативни, одговорни туризам. Ова врста туризма првенствено
подразумева чисту воду, здраву храну и незагађен ваздух, тј. туризам усмерен ка природном
окружењу којим руралне средине обилују.
Тежња за партиципативним активностима у руралним подручјима
Туристи више нису само пасивни посматрачи, већ све више трагају за активним одмором који
укључује нове доживљаје, искуства и спознају живота локалне заједнице коју посећују кроз
партиципативност. Многи мештани реконструишу своје поседе и приказују посетиоцима своје
материјално и нематеријално (обичаје, ритуале, традицију) културно наслеђе. Еколошки
освешћени гости уживају у активностима попут пешачења, планинарења, јахања или вожње
бициклом, а домаћини организују разне радионице где гости уче о локалној гастрономији,
култури, начину живота и стичу нове вештине.
Обогаћивање руралне туристичке понуде новим садржајима
Поред аутентичног смештаја у руралним срединама који подразумева смештај у малим
сеоским хотелима, луксузно камповање – глампинг, смештај у сеоској кући или домаћинству,
тренд у креирању руралних туристичких производа се креће ка активном одмору који
подразумева садржаје који захтевају присуство домаћих животиња; организовање излета
бродићем, бициклизам; кулинарске радионице и радионице за израду рукотворина; јахање,
риболов и друге спортске активности; пливање; организовање тура (посета другим селима уз
конзумирање кафе, чаја, винске пробе итд); пешачке стазе; близине археолошких налазишта и
културних центара; културно-тематске и гастрономске стазе и сл.
Високообразована клијантела која припада вишим друштвено-економским групама
Европски трендови у руралном туризму указују на то да је тражња за руралним туристичким
производима израженија код високообразованих и боље платежно способних људи. Издвајају
се четири главна сегмента: 1) старији путници од 50 до 70 година (искусни путници који
уживају у руралном, тихом окружењу и новим искуствима, очекују већу вредност за новац и
спремни су да плате више за аутентична искуства); 2) млади с високим приходима и с мало
времена. Ова група тражи необично искуство тзв. „једном у животу”, и настоји да има што
садржајнији, али и комфоран одмор. Такође, овај сегмент чине и млади с нижим дневним
буџетом у старосној доби између 18–30 година. Упркос ниском дневном буџету, ови туристи се
дуго задржавају, од месец до чак годину дана. Најчешће бирају јефтинији смештај, учествују у
активности с локалним становништвом, теже да доживе локалне атракције и конзумирају
локалне производе. 3) породице – овај сегмент жели добре смештајне и угоститељске објекте,
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складан однос сигурности и забаве, воле да комбинују сеоске празнике и забаву и уживају у
културном наслеђу; 4) Особе с посебним интересовањима у руралном и сеоском туризму.
Трендови у активностима локалних туристичких организација
Прелазак на дигиталне са традиционалних канала маркетинга
Иако традиционални канали промоције остају важни у пласману понуде туристичких
дестинација, дигитални канали и онлајн туристичке агенције доносе потпуно нове алате и
платформе и огромне могућности за промоцију и прилагођавања крајњем кориснику, које не
постоје у свету традиционалних медија.
Бренд менаџмент дестинације
Локалне туристичке организације суочене су са изазовом управљања брендом дестинације.
Различитим стратегијама комуникације, ЛТО користе брендинг како би издвојиле своју
дестинацију и учиниле је препознатљивом на тржишту, што је од изузетног значаја у времену
повећане конкуренције.
Мерење кључних индикатора успешности
Правилно мерење успешности промотивних активности локалних туристичких организација
није могуће без јасно дефинисаних показатеља успешности сваког комуникацијског канала.
Промоција путем дигиталних канала је у овом смислу доста захвалнија јер је много лакше
измерити повраћај инвестиције, као и упоређивати показатеље и доносити закључке о
ефикасности кампање. Мерење ефеката промотивних активности у традиционалним медијима
је знатно већи изазов и зато је од изузетне важности претходно дефинисање јасних
показатеља успешности сваке промотивне активности. Преглед најучесталијих индикатора
успешности које користе туристичке организације а који су релевантни за дестинацију града
Бора,
дат
је
у
табелама
9.
и
10.
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Табела 9. Индикатори успешности (KPI) – Традиционални медији
Канал

Опис активности

Индикатори успешности

Додатне информације

Адвертајзинг
Оглашавање

Оглашавање на ТВ-у, штампаним
медијима, радију и сл.

– Гледаност и досег кампање
– Препознатљивост кампање
– Адекватно повезивање с брендом дестинације
– Проузрокована жељена акција

Мерење ефикасности кампања се врши анкетирањем
путем онлајн упитника и то пре, током трајања и после
реализоване кампање.

Спонзорство

Спонзорство одређеног ТВ програма,
догађаја или спортског тима.

Повећање свести о бренду дестинације и
позитивног утицаја на вољу и намеру
потенцијалних туриста да заиста и посете
дестинацију.

Технике мерења често подразумевају коришћење фокус
група како би се испитао утицај спонзорства.

ПР активности

Мерење присутности и ПР промоције
дестинације у традиционалним
медијима путем ПР саопштења и других
облика садржаја.

– Advertising Value
Equivalent (AVE) – новчана вредност добијеног
присуства у медијима
– Површина на страници/ама (изражена у цм2) коју
заузума ПР садржај у штампаним медијима
– Време добијеног присуства (у секундама) на
радио и ТВ програму

У случају да ПР садржи и конкретну понуду, могу се
мерити и директни ефекти као што су број реализованих
купона и ваучера.
Мере се само позитивни ПР садржаји са афирмишућим
садржајем према дестинацији.

Директни
маркетинг

Мере се одговори и предузете
конкретне акције туриста на промотивни
материјал који је примљен поштом или
уручен директно, као што су каталози,
флајери, брошуре, купони

– број враћених купона
– број искоришћених ваучера
– број посета сајту
– број телефонских позива
– број преузимања апликације
– број скенирања QR кода
– број извршених конверзија
– цена извршене жељене акције

За мерење ефикасности је потребно обезбедити
одговарајуће предуслове, као што су посебна УРЛ адреса
за посету сајту, праћење телефонских позива, праћење
активности на сајту и апликацији и сл.

Чешће на
сајмовима

Мере се ефекти присуства на сајму у
смислу остварених пословних контаката
и састанака.

Број учесника и посетилаца сајма, број људи који
је пришао штанду, број подељеног пропагандног
материјала, број одржаних пословних састанака.

Врше се различита мерења у зависности од тога да ли на
сајму има крајњих корисника – потенцијалних туриста или
је сајам више Б2Б типа.

Извор: UNWTO 2017.
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Табела 10. Индикатори успешности (KPI) – Дигитални медији
Канал
Дестинацијски
сајт / сајт

Опис активности

Индикатори успешности

Додатне информације

Мери се успешност дестинацијског
портала.
Не мери се само број посета, већ и
остваривање зацртаних пословних
циљева дестинације.
Мери се присуство дестинације на
различитим друштвеним мрежама и
утицај тог присуства на изградњу бренда
и остваривање жељених циљева.

– Број посета
– Број прегледаних страна по посети
– Време трајања посете
– Број нових и поновних посета

Мерење се најчешће врши применом алата Google Analytics,
као и додатних алата попут HotJar-a, Google Tag Manager-a и
сл.

– Величина публике (број пратилаца)
– Досег објава
– Интеракција са објавама
– Саобраћај ка сајту и број конверзија

Подаци се преузимају из аналитичких података сваке
друштвене мреже, ко што су Facebook Insights, Instagram
Analytics...

Оглашавање на
друштвеним
мрежама

Мери се ефикасност пласираних порука,
ниво интеракције са садржајем огласа,
повећање видљивости бренда
дестинације и остваривање жељених
акција.

Потребно је мерити и сентимент повратних реакција на
огласе, број дељења огласа, праћење дискусија у
коментарима.

Органске
претраге

Мери се присутност дестинације у
резултатима прертаге на
претраживачима и број посета
дестинацијском порталу и прегледу
пласираног садржаја
Мери се плаћено присуство у
резултатима претраге на
претраживачима како би се понуда
дестинације пласирала директно на
извору тражње
Мери се присуство на тзв. „Display
мрежи” оглашавања и ефикасност тих
активности.

– Број приказа огласа
– Досег огласа
– Цена по клику
– Click-Through Rate
– Саобраћај ка сајту дестинације
– Број конверзија
– Квалитет и оптимизованост сајта
– Број и квалитет екстерних линкова
– Дељење и популарност садржаја сајта на
друштвеним мрежама
– Рангирање сајта у резултатима претраге
– Број приказа огласа
– Досег огласа
– Цена по клику
– Саобраћај ка сајту дестинације
– Број конверзија
– Број приказа огласа
– Досег огласа
– Цена по клику
– Click-Through Rate – однос броја приказа и кликова
– Саобраћај ка сајту дестинације
– проценат успешно достављених порука
– Open rate: procenat otvorenih poruka
– Click-through rate: однос отворених порука и
кликова ка сајту дестинације.

Друштвене
мреже

Плаћене
претраге

Display
кампање

И-мејл
маркетинг

Мери се ефикасност и-мејл маркетинг
активности у смислу остварене
интерактивности корисника с
пласираним садржајем

Користе се напредни алати за СЕО анализу сајта, затим
Google Analytics, Google Search Console и сл.

Алати за мерење ефикасности су Google Analytics i Google
Ads.

Алати за мерење ефикасности су Google Analytics i Google
Ads.

Постоји више напредних алата за креирање и реализацију
емаил маркетинг кампања који пружају и све жељене
податке о индикаторима перформанси ових кампања.

Извор: UNWTO 2017.
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Приватно-јавно партнерство
Развој дестинације може се остварити једино ако читава дестинација напредује, а онда ће
природна конкуренција погурати све чиниоце понуде ка вишим нивоима усуге. Из тог разлога,
успешне дестинације окрећу се платформама сарадње приваног и јавног сектора. ЛТО или ДМО,
као представник јавног носица туристичке политике мора дефинисати опште циљеве дестинације
у својим активностима, у смислу развоја односа и платформи сарадње с партнерима и
пружаоцима услуга из приватног сектора, мора радити на унифицирању њихових појединачних
циљева ка заједничком интересу. Најчешћи мотиви ступања у партнерства у пракси су: развој
нових туристичких производа, примена технолошких новина, развој људских ресурса, маркетинг и
продаја, развој инфраструктуре, развојни пројекти и инвестиције.
Маркетиншки трендови
Трансформација ка доживљајима и искуствима
Туристи више не путују да би видели већ да би доживели зато што желе да се повежу с
дестинацијом на емоционалном нивоу. Лепо и пасивно више није довољно у туризму. Туристи
траже ново, узбудљиво, непоновљиво и другачије. Траже се доживљаји и искуства.
Трансформација и развој дестинацијске понуде базиране на искуствима постаје стандард јер
туристи радије троше новац на доживљаје него на материјалне производе.
Персонализација
Персонализација је кључ успеха у туризму. Захваљујући информационим технологијама,
туристичке компаније данас могу прикупити огроман број података о потенцијалним туристима,
сегментима и нишама које морају искористити у персонализацији како промотивних порука, тако
и саме услуге. Неопходно је персонализовати поруке које се шаљу, понуду, али и комуникацију
након боравка у дестинацији.
Оптимизација за кориснике и претраживаче
Било да су у фази интересовања или разматрања понуде, туристи користе претраживаче као што
су Google, YouTube, Bing, Yahoo (и друге) да би дошли до жељених информација о понуди. Стога
садржај које пласира туристичка дестинација мора бити оптимизован за претраживаче и с тим у
вези користити најбољу SEO (Search Engine Optimisation) праксу, што подразумева унапређење
веб-сајта на начин да омогућава брзо и једноставно информисање, резервацију и плаћање
туристичких услуга циљаној публици.
Оглашавање на дигиталним каналима
Оглашавање путем дигиталних канала у виду Google, Facebook или Instagram (као и других) огласа
спада у најефикасније канале оглашавања са изузетним ефектима на плану изградње и
позиционирања бренда дестинације, што је потврђено у истраживању Evaluating the effectiveness
of tourist advertising to improve the competitiveness of destinations. Ови огласи се могу користити у
циљу повећања свести о туристичкој дестинацији, односно о бренду дестинације.
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Сарадња с микроинфлуенсерима
Сарадња са инфлуенсерима је већ неколико година присутна, а туристичке дестинације се све
чешће одлучују за ангажовање инфлуенсера с мањом, али специфичном и квалитетнијом
публиком. Микроинфлуенсери имају између 1.000 и 100.000 пратилаца и најчешће су експерти у
одређеној тржишној ниши, те окупљају људе сличних интересовања. Показало се да
микроинфлуенсери имају већи ниво интеракције с пратиоцима, бољи проценат конверзије и
знатно нижу цену ангажовања у поређењу с великим инфлуенсерима који имају вишемилионски
број пратилаца (Извор: Hearst Bay Area Media Group).
Трендови у садржају
Услед огромне количине садржаја која се сваког минута пласира туристима као потрошачима, као
и све веће конкуренције у сектору туризма, туристичка дестинација мора имати јасну стратегију
садржаја.
Причање приче (Storytelling)
Приче креирају емпатију, јачају поверење туриста и лако се деле. Зато је веома важно пронаћи
начин комуникације који ће ухватити пажњу туриста и обезбедити одређен степен интеракције с
њима. Да би се постигао овај ефекат и скренула пажња корисника, треба користити storytelling,
односно технику преношења промотивне поруке до туриста кроз различите приче.
Кратки видео-садржаји
Тренд употребе кратких видео-садржаја у промоцији туристичких дестинација је све присутнији,
нарочито са све већом популарношћу Instagram Story као садржајном формом, као и с појавом
нових популарних платформи као што је Tik Talk. Кратки видео садржаји одговарају туристима јер
за мање од 60 секунди добију жељене информације о само једном сегменту дестинацијске
понуде, али и туристичким дестинацијама јер су знатно једноставнији и јефтинији од комплексних
спотова којима се промовише дестинација у целини.
Закључци у вези с приказом трендова
Приказни трендови указују на неколико аспеката и закључака који се морају имати у виду
приликом планирања активности дестинацијских маркетинг и менаџмент организација, локалних
туристичких организација, пре свега у домену маркетинга и промоције.
С тим у вези, закључци су следећи:
 Посебна пажња се посвећује брендирању дестинације како би се издвојила од
конкуренције и како би се позитивна слика бренда дестинације ширила на регије унутар
земље;
 ЛТО или дестинацијске манаџмент организације на свим нивоима у већој мери
прихватају своју управљачку улогу над развојем туризма у дестинацији, у чему важно
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место има постављање основа и платформи сарадње с партнерима из туристичке
индустрије приватног сектора;
Промоција туристичке понуде не своди се на промоцију лепих и знаментих локалитета,
већ на доживљаје, активности и искуства који се везују за те атракције и локалитете, а
сама понуда и промотивне поруке се прилагођавају циљаним сегментима тржишта;
Дефинишу се активности на редовном креирању, пласирању, оптимизацији и
оглашавању различитих формата дигиталног садржаја уз постављање модела за
примену нових технологија виртуелне и проширене стварности у промоцији
дестинације;
Представљање података и информација о дестинацији постављати у контекст
занимљивих прича уз визуелни приказ када је то могуће;
Користити кратке видео формате у промоцији појединих сегмената понуде уз употребу
садржаја који креирају сами туристи.

4. АНАЛИЗА ИНТЕРНОГ ОКРУЖЕЊА
4.1 Институционални и регулаторни оквир
У оквиру овог поглавља дат је приказ надлежности државних органа, институција јавног сектора и
институција од значаја за развој туризма Града Бора.

Институционални оквир
Министарство трговине, туризма и телекомуникација: У Сектору за туризам обављају се послови
који се односе на:2 спровођење Закона о туризму и Закона о угоститељству, Стратегије развоја
туризма РС, праћење и анализу системских решења, правне регулативе и мере економске
политике на пословање туристичке привреде и предлагање одговарајућих мера у циљу развоја
туризма, и остале послове приказане на интернет страници овог министарства. На предлог
Сектора за туризам овог министарства, Влада је усвојила Стратегију развоја туризма РС 2016–2025,
Закон о туризму и Закон о угоститељству које прате правилници, уредбе и остала правна акта из
области туризма на националном и локалном нивоу. Сектор туристичке инспекције:3 делује
превентивно и обавља инспекцијски надзор над применом закона и прописа којима се уређују
области туризма и угоститељства.

2

МТТТ (2020) Сектори, Сектор за туризам, https://mtt.gov.rs/sektori/sektor-za-turizam/ (приступљено:
04.04.2020.)

3

MTTТ (2020) Сектори, Сектор туристичке инспекције, https://mtt.gov.rs/sektori/sektor-turisticke-inspekcije/
(приступљено: 06.04.2020.)
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Туристичка организација Србије (ТОС): Према Закону о туризму (Сл. гласник РС, бр. 17/2019) члан
33), ТОС се оснива за обављање послова промоције туризма, координације активности
туристичких организација, привредних и других субјеката у туризму на територији РС. Детаљан
приказ послова ТОС-а дат је у члану 34. Закона о туризму РС.
РАРИС – Регионална агенција за развој источне Србије4 формирана је 2007. године од стране
оснивача из источне Србије: градовa Зајечар и Бор, општинa Мајданпек, Кладово, Бољевац,
Књажевац, Сокобања и Неготин, Регионалнe привреднe коморe Зајечар, Предузећа за путеве
Зајечар, НВО „Тимочки клуб” и Факултета за менаџмент из Зајечара. На основу Закона о
регионалном развоју, РАРИС је од маја 2011. године постао прва акредитована агенција за
регионални развој у Србији. Циљ РАРИС-а је подршка развојним иницијативама које се заснивају
на институционалном повезивању и партнерству, који воде ка одрживом развоју источне Србије.
РАРИС има водећу улогу у прекограничној (као члан Заједничке радне групе за програмирање
програма прекограничне сарадње Румунија – Србија и Бугарска – Србија) и транснационалној
сарадњи, као и успостављању регионалне туристичке сарадње јачањем конкурентности и
територијалмог маркетинга и промоције, укључујући могућности инвестирања у регион.
Туристичка организација Бор је Јавна установа основана 2006. године ради унапређења и
промоције туризма борске општине.5 Оснивач ТО Бор је Скупштина општине Бор која даје
сагласност на Статут ТО Бор, именује управни и надзорни одбор, именује и разрешава директора,
даје сагласност на планове рада и финансијске планове и ствара материјалне, просторне, техничке
и друге услове за рад ТО Бор предвиђене законом и Статутом. Према Статуту ТО Бор од септембра
2016. године, а према члану 11, ТО Бор се поред осталих, бави прикупљањем и објављивањем
информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији и другим пословима од значаја
за развој туризма и у вези с доношењем Годишњег програма и плана промотивних активности, а у
складу са Стратегијском маркетинг планом, плановима и програмима ТО Бор.

Регулаторни оквир
Према Закону о туризму РС (Сл. гласник РС, бр. 17/2019) члан 12, за локалне самоуправе
предвиђена је израда Програма развоја туризма у складу са Стратегијом развоја туризма
Републике Србије. Према члану 30. истог закона, промоцију туризма обављају: Туристичка
организација Србије, туристичка организација аутономне покрајине и туристичка организација

4

5

РАРИС,https://www.raris.org/index.php/2016-05-12-15-05-30/2016-05-12-15-57-00,(приступљено:
04.04.2020)
Туристичка организације Бор, https://tobor.rs/kontakt/ (приступљено: 04.04.2020)
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јединице локалне самоуправе, као и туристичке организације регије које оснивају две или више
јединица локалне самоуправе.

Стратегија развоја туризма РС 2016–2025 (Сл. гласник РС, бр. 98/2016) дефинисала је 18
приоритетних туристичких дестинација, од којих Бор, уз Велико Градиште, Голубац и Доњи
Милановац припада Доњем Подунављу. Кључни туристички производи које треба развијати су:
етнотуризам, рурални туризам, културно-тематске руте (бициклизам, гастрономија и др.),
специјални интереси и манифестације.
Стратегија одрживог економског развоја Општине Бор 2011–20216 препознаје туризам као
значајан правац развоја и пут за превазилажење моноструктурне привреде. Општина Бор (са
бањама, језером и планинама) обухвата планинске секторе Црни врх и Стол, Борско језеро,
Брестовачку бању, Дубашницу, спелеолошке објекте (Лазарева пећина, Верњикица, Водена,
Мандина и Хајдучица, под заједничким називом Злотска пећина), туристичко место – општински
центар Бор са аеродромом и другим насељима, објектима и природним и културним
вредностима. Главни туристички мотиви су Брестовачка бања, Борско језеро и туристички центар
„Јелен” на Црном врху, као специјализован комплекс туристичких активности, уз даљи развој и
интегрисање туристичке понуде са Бором.
Услов развоја туристичке понуде у простору је комплетирање комуналне опреме и јавних
садржаја, изградња смештајних капацитета, интегрисање туризма и комплементарних активности,
уз боље саобраћајне везе с транзитним туристичким коридором аутопута Е-75 (петља „Марковац”
и планиране деонице М-4). Треба обновити трасу црновршке пруге, пешачко-бициклистичку стазу
за туристе, као и пругу, ради повезивања Бора с туристичким простором Борског језера и Црног
врха. У циљу постизања одрживог развоја туризма, истиче се потреба сарадње од локалног до
националног нивоа и складно спровођење принципа одрживог развоја, уз истицање предности
локалног и географског порекла. У Акционом плану овог документа, посебан стратешки циљ је
Развој алтернативних грана привреде и МСП-а, у оквиру кога је и програм – Развој туризма са
планираним активностима током реализације Стратегије одрживог економског развоја општине
Бор.

4.2 Град Бор – општи подаци
Географски положај

6

Стратегија одрживог економског развоја општине Бор 2011–2021, https://bor.rs/urbanizam-dok/#,
(приступљено: 05.04.2020).
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Територија Општине Бор се налази на истоку Србије, у Тимочкој крајини. Представља
седиште Борског округа. Простире се између Дунава на северу, Црног Тимока на југу, Тимочке
крајине на истоку и планинских венаца Кучаја и Хомоља на западу. На југу и југостоку налазе се
Ртањ и Тупижница, на северу и североистоку су Велики крш, Мали крш, Стол, Дели Јован, а даље
према Дунаву, Мироч. На западу су Хомољске планине, Црни врх, Бељаница и Кучај.7
Налази се у северном карпатском делу, између 44° 25’ сгш и 22° 06’ игд., захвата површину од
47,621 км2 и има 353 м надморске висине. Борском округу припадају општинае Кладово,
Мајданпек и Неготин. Град Бор се на северу граничи с Мајданпеком, на западу са Деспотовцем и
Жагубицом, на истоку са Неготином и Кладовом, а на југу са Зајечаром.
Општину Бор чини још 13 насељених места сеоског типа: Брестовац, Бучје, Горњане, Доња Бела
Река, Злот, Кривељ, Лука, Метовница, Оштрељ, Слатина, Танда, Топла и Шарбановац.8
Клима
На територији Града Бора влада умерено континентална клима с преласком у субпланинску
климу, а постоје и утицаји континенталне климе, који долазе с планинских врхова. У планинском
делу Бора влада планинска клима. Клима се одликује дугим, сувим и топлим летима, хладним и
често снеговитим зимама, као и јасно израженим прелазним годишњим добима, при чему је јесен
топлија и сувља од пролећа. У највишим деловима планинског рељефа прелази у благу планинску
климу.9
Саобраћај
Друмски саобраћај– Најзначајнији путни правци јесу правац Бор – Параћин који се уклапа у
аутопут Београд – Ниш. Други је путни правац Бор–Жагубица–Крепољин–Горњачка клисура–
Петровац на Млави, којим је Бор повезан с Пожаревцем и даље ка Смедереву и Београду. Трећи
значајни путни правац је и Бор–Зајечар–Вршка Чука–Видин–Софија. Београд је удаљен 27км путем
Е761 и Е75. Бор је удаљен око 30 км од Зајечара, 60 км од Неготина, око 60 км од Мајданпека и
120 км од Кладова. Близина граничних прелаза је значајна за међународни промет путника, јер је
Бор удаљен од граничног прелаза Вршка Чука 43 км, а од прелаза Мокрање 74 км, на граници с
Бугарском. Од граничног прелаза на Дунаву, Прахово и Кладово, према Румунији удањен је 69 км,
односно 117 км. Најближи гранични прелази су Ђердап 1 – Гвоздена Капија код Кладова с
Румунијом и Вршка Чука код Зајечара с Бугарском.

7

Група аутора (1975): Бор и околина – Природни услови, становништво,економски и друштвени развој,
Скупштина општине Бор и Музеј рударства и металургије у Бору, Бор.

8

https://www.agromedia.rs/opstine/bor-opstina

9

Станковић С. (1993) : Природа и становништво општине Бор, Бор
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Железничким саобраћајем Бор и његова околина повезани су са осталим деловима Србије на два
значајна железничка правца. Први је од Бора преко Зајечара и Ниша укључен у погодне везе са
Скопљем, Приштином, Димитровградом и Београдом. Другим, преко Мајданпека и Пожаревца,
роба и путници сустичу се у Београду, највећој раскрсници железничког саораћаја у Србији и на
Балканском полуострву.10
Ваздушни саобраћај – Бор има цивилни аеродром који последњих година није у функцији.
Најближи цивилни аеродроми су у Нишу и Београду.
Водни саобраћај – Површину Бора и његове околине пресецају многе мање и веће реке од којих
су најзначајније Злотска и Брестовачка река, које се уливају у Црни Тимок, затим Борска
(Слатинска ) река, Кривељска река, Сурдуп поток и Равна река које се као слив Црне реке уливају у
Бели Тимок. Сви ови токови припадају сливу Тимока и налазе се у делу Бора и јужно од њега.
Два најзначајннија слива у северном делу источне Србије су слив Пека и Поречке реке које се
уливају у Дунав, па на тај начин околина Бора представља развође између два слива: Дунава – на
северу и Тимока – на југу.11
Демографија
У Борској области према попису из 2011. године укупно је било 124.992 становника, 61.096
мушкараца и 63.896 жена. Укупан број становника у граду Бору износи 48.615. Подаци показују да
има више особа женског пола, 24.744 у односу на мушкарце, 23.871. Старосну структуру
сачињавају три категорије. Прва категорија приказује број становника од 0-15 година, а тај податак
у Бору износи 13,84% људи. Друга категорија захвата највећи годишњи распон, стога је овде
очекивано и већи број људи. У Бору од 15 до 65 година старости живи 69,9% становникa.
Образовна структура: Подаци Републичког завода за статистику показују да је међу становницима
Бора највише заступљено средње образовање 50,89%. Са основним образовањем 21,26 %, с
вишим образовањем 4,58%, с високим образовањем 7,85%, укупне популације према попису из
2011. године. Непотпуно образовање има 12,67% становника.
Економска структура: Подаци Републичког завода за статистику показују да у Бору има 33,65%
лица која су запослена, 9,31% незапослених, пензионера укупно има 23,81%, а укупан број ученика
и студената износи 8,35% .
Етничка структура: Етничка структура приказује које су националне припадности становници на
неком подручју. Већину становништва Бора, тачније 72,88% становника чине Срби. Етничка група

10

11

Станковић С. (1988) : Бор и околина – туристички водич, Бор
Станковић, С. (1993). Природа и становништво општине Бор. Бор: Туристички савез општине Бор
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Власи је друга по величини у општини Бор и броји 13,78% становника. Заступљене су и етничке
групе попут Рома 3,61%, Македонаца 0,88 %, Румуна 0,6% и Албанаца 0,23%.
Запосленост
Укупан број запослених у 2018. години у Борској области износи 30.277 становника, од тога је
59,65 % мушкараца и 40,344 % жена. Незапослених има 10.284 и од тога је 55,9% жена.
Како би се смањила стопа незапослености у Бору, примењује се Локални акциони план
запошљавања (ЛАПЗ) општине Бор. Овај документ представља основни инструмент спровођења
активне политике запошљавања. Кључни партнери у креирању и реализацији ЛАПЗ-а за 2018.
годину су: Локална самоуправа Општине Бор, Национална служба за запошљавање (НСЗ)
Филијала Бор, Канцеларија за локални економски развој (КЛЕР), Канцеларија за младе, Центар за
социјални рад, образовне институције и други.

4.3 Анализа јавних финансија
Град Бор у складу са законским надлежностима које има као локална самоуправа, финансира
следећих пет директних корисника, и то – Скупштину Града Бора, Градоначелника Града Бора,
Градско веће Града Бора, ПравобранилаштвоГ Бора и Градска управа Града Бора.
Поред финансирања директних корисника, Град из средстава буџета финансира и следеће
индиректне кориснике, и то – Народну библиотеку Бор, Музеј рударства и металургије „Бор“,
Установу „Центар за културу Града Бора”, Предшколску установу „Бамби”, Туристичку
организацију „Бор“, Установу Спортски центар „Бор” Бор и 26 месних заједница, 12 основних
школа, четири средње школе, Историјски архив и Центар за социјални рад.
Поред ових буџетских корисника, у систему локалне самоуправе се налазе јавна предузећа ЈП
„Боговина” Бор; ЈКП „Водовод” Бор; ЈКП „3. октобар” Бор; ЈКП за стамбене услуге „Бор”; ЈКП
„Топлана” Бор; ЈП „Зоолошки врт” Бор; „Бизнис инкубатор центар” д.о.о.; ЈП „Дирекција за
изградњу у ликвидацији”; „Јавна установа спортски центар у ликвидацији” и „Центар за културу
Општине Бор у ликвидацији”.
Градска скупштина, Градоначелник и локална управа спроводе градску политику, а основни
механизам спровођења локалних политика и развоја је буџет Града. Приликом дефинисања
буџета полази се од законског оквира, прописа, стратешких приоритета развоја и другим
елементима.
Град Бор усвојио је буџет за 2020. годину у складу са Законом о финансирању локалне
самоуправе, Законом о буџетском систему, Законом о локалној самоуправи, Упутством
Министарства финансија за припрему одлуке о буџету за 2020. годину, остварења
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прошлогодишњег буџета и очекивања за наредни период, потреба буџетских корисника,
започетих пројеката из ранијих година.
Приликом планирања буџета за 2020. годину узете су у обзир смернице које је Министарство
финансија дефинисало кроз Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину
и пројекције за 2021. и 2022. годину на основу ког је Одељење за финансије дало Упутство
буџетским корисницима.
Министарство финансија је почетком јула 2019. године објавило Упутство за припрему буџета
Републике Србије за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину.

Табела 11. Приходи и примања и расходи и издаци за града Бора (износи у млн. РСД)
Опис
РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА
Текући приходи
Порези
Донације, помоћи, трансфери
Непорески приходи
Текући расходи
Расходи за запослене
Расходи за робе и услуге
Амортизација
Отплата кредита и трош. задуживања
Субвенције
Донације, дотације и трансфери
Социјално осигурање и социјална заштита
Остали расходи
Средства резерве
Текући суфицит / дефицит
Оперативна маргина
Примања од продаје нефин. имовине
Капитални расходи
Нето капитални расходи
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Отплата главнице и набавка фин. имовине
Примања од задуживања и фин. имовине
Нето задуживање
Неутрошена средства из ранијих година
Нето финансирање
Буџетски суфицит / дефицит

Економска
класификација
7
71
73
74 + 77

Буџетска средства
Реализација
2017
2018
2019

План
2020

1.895,9
1.228,2
238,2
429,5

2.246,3
1.446,4
279,0
520,9

2.700,1
1.687,4
263,0
749,7

3.103,3
2.027,8
331,5
744,0

4
41
42
43
44
45
46
47
48
49

1.547,7
375,3
454,2

1.835,4
389,3
628,2

2.211,1
459,7
710,3

2.271,6
504,5
737,4

8,8
244,2
175,0
87,3
202,8
0,0

3,6
364,0
203,1
94,5
152,9
0,0

9,2
415,9
283,6
152,2
168,1
12,1

6,7
453,1
180,0
132,9
257,0

7-4

348,2
18,4%

410,8
18,3%

488,9
18,1%

831,7
26,8%

8
5
5-8

16,8
292,9
276,1

12,6
187,7
175,0

16,5
772,9
756,4

29,7
954,5
924,8

6
9
9-6

2,4
0,0
-2,4
-69,7
-72,1
72,1

0,6
0,0
-0,6
206,4
205,8
235,8

0,0
0,0
0,0
267,5
267,5
-267,5

0,0
0,0
0,0
93,2
93,2
-93,2

Извор: Одлуке о завршним рачунима буџета града Бора

Град Бор има повољну финансијску позицију. Укупни текући приходи у 2019. години износили су
2,7 млрд. динара (2018: 2,2 млрд. динара), од чега су највећи део сопствени приходи – порески и
непорески приходи који су износили 2,4 млрд. динара (2018: 2,0 млрд. динара). Укупни текући
расходи у 2019. години су планирани у укупном износу од 2,2 млрд. динара (2018: 1,8 млрд.
динара), од чега су највећи расходи за набавку роба и услуга у износу од 710 млн. динара (2018:
628 млн. динара), расходи за запослене у износу од 460 млн. динара (2018: 389 млн. динара) и
расходи за субвенције у износу од 416 млн. динара (2018: 364 млн. динара). Оперативне
перформансе у текућем делу рачуна прихода и примања су задовољавајуће. Град је у периоду од
2017. до 2019. године у континуитету остваривао текући суфицит уз веома стабилну и високу
оперативну маргину (однос текућег суфицита и укупних текућих прихода) у распону од 18,1% до
18,4%, док се за 2020. годину планира оперативна маргина од 26,8%.
Током 2019. године остварен је рекордан текући суфицит буџета у износу од 489 млн. динара, док
се за 2020. планира у износу од 832 млн. динара. Веома позитивно је што Град успева да повећа
текуће приходе у континуитету, и просечна стопа годишњег раста за период од 2017. до 2020.
године износи 18,7%, при чему је просечна годишња стопа раста прихода од пореза 18,2%.
Истовремено, текући расходи су расли спорије уз просечну стопу од 13,9%, што узрокује повећање
текућег суфицита у 2020. и већу планирану оперативну маргину у 2020. години.
Из текућег суфицита, продаје нефинансијске имовине и неутрошених средстава из претходног
периода финансирају се капитални расходи Града, при чему није планирано задуживање.
Табела 12. Структура расхода и издатака за град Бор
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Структура расхода и издатака као % укупних расхода и издатака 2017 2018 2019 2020
Расходи за запослене
20,4% 19,2% 15,4% 15,6%
Расходи за робе и услуге
24,6% 31,0% 23,8% 2 ,9%
Субвенције
13,3% 18,0% 13,9% 14,0%
Отплата камате и главнице
0,6% 0,2% 0,3% 0,2%
Донације, дотације и трансфери
9,5% 10,0% 9,5% 5,6%
Капитални расходи
15,9% 9,3% 25,9% 29,6%

Извор: Центар за истраживања и студије туризма

Град планира да повећа капиталне расходе на близу 30% укупног буџета у 2020. години и они ће
бити финансирани из текућег (оперативног) суфицита, примања од продаје нефинансијске
имовине и пренетих неутрошених средстава из претходне године.
Позиција ликвидност буџета Града је повољна и ово је, поред снажног нивоа текућег суфицита и
без задужености, једно од обележја финансијске позиције Града у дужем периоду.
Укупан финансијски капацитет Града за финансирање капиталних развојних пројеката чини збир
средстава које Град може да издвоји из свог буџета и средстава које може да позајми као јавни
дуг за дугорочно финансирање капиталних инвестиција. Укупни износ који Град може да позајми
зависи од њеног кредитног рејтинга који, посматрано према законским лимитима, зависи од
оптерећености текућих прихода буџета дуговима и обавеза према дуговима, тј. текућих издвајања
за сервисирање дугова. Максималан потенцијални ниво дуга износи 50% текућих прихода
остварених у претходној години, као и остварени текући суфицит.

4.4 Преглед планских докумената
Према Просторном плану Републике Србије (Сл. гласник РС, број 88/2010), Бор je у трећем од пет
туристичких кластера Републике Србије (Источна и Југоисточна Србија), на основу Стратегије
развоја туризма РС 2006–2015. Оперативни циљеви за туристичке зоне Бора су:





реализација туристичких пројеката на постојећим и новим дестинацијама уз интензивну
целогодишњу понуду;
заштита и активирање нових туристичких подручја; јачање постојећих и увођење нових
туристичких производа (на бази спорта и рекреације, културно-историјског и еко туризма);
изградња туристичке инфраструктуре, побољшање саобраћаја и
усклађивање рада служби и услуга спорта и рекреације гостију.

Предност овог региона је у разноврсним природним и културним потенцијалима, близини
Румуније и Бугарске, и релативно доброј повезаности с коридорима 10 и 4, односно 7 (Дунав).
Град Бор се ослања на више туристичких зона:
 град Бор;
 Брестовачка бања;
 Борско језеро, Црни врх и
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друге зоне (културно-просторно наслеђе, ловишта и природна добра – Лазарев кањон са
Злотским пећинама, Малиником на Кучајским планинама, Црни врх, Велики, Мали и Голи
крш са Столом, Дели Јован, вулканске купе, клисуре).

Према Просторном плану (ПП) општине Бор,12 развој туризма у великој мери зависи од даље
судбине РТБ-а Бор, тј. првенствено од квалитета животне средине и природе којима је условљена
валоризација туристичких ресурса. Као општински и регионални привредни центар са постојећим
и планираним смештајним и спортско-рекреативним објектима, јавним службама, сервисима,
пословним туризмом и др, Бор је и поред угрожене животне средине централно туристичко место
општине. Предвиђено је да се туристички потенцијали општине валоризују заједно с
потенцијалима суседних локалних заједница.
Оптимистички концепт развоја туризма и потенцијала општине Бор, утврђује примарну,
континуалну туристичку зону са туристичким просторима – градски центар Бор; бањски центар
Брестовачка бања; језерски центар Борско језеро са Савачом и планински центар Црни врх са
алпским и нордијским скијалиштем. Секундарну, дисконтинуалну туристичку зону с појединачним
туристичким просторима – Кучајским планинама, туристичким селом Злот, излетничким екопунктом Злотске пећине, ловачким пунктом Дубашница, ловиштима (Злотске шуме – Црни врх и
др.), излетничким и планинарским стазама; планинама Мали крш (део) – Велики крш–Стол–Голи
крш с туристичким селима Горњане, Лука и Бучје, планинарско-излетничким пунктом Стол,
излетничким и планинарским стазама; планином Дели Јован с ловиштем и планинарским стазама;
издвојеним туристичким селима Метовница и Шарбановац уз Црни Тимок и државним путем IБ
реда Параћин–Зајечар.
План генералне регулације (ПГР) туристичког комплекса „Црни врх”13 у оквиру општих циљева
предвиђа и формирање целина и намену планинског туризма, рекреације као дела примарне
туристичке зоне општине Бор на потесу Бор–Брестовачка бања–Борско језеро–Црни врх. План
предвиђа:
 развој алпских скијалишта;
 изградњу рекреативног парка (санкалишта, тјубинга, акробатског скијања, алпен ролера и
др, а у летњој понуди делове терена за мале спортове, отворене теретане, зип-лајн, мини
голф, трим стазе, дечја игралишта и др);
 изградњу Спортско-рекреативног комплекса код споменика (с рекреативним базенима за
одрасле и децу, пешчаном површином и игралиштем одбојке на песку, садржајима за

12

Просторни план општине Бор,
2014.pdf, (приступљнео: 09.04.2020)

13

План генералне регулације (ПГР) туристичког комплекса „Црни врх”, http://bor.rs/urbanisticki-planovi/,
(приступљнео: 05.04.2020)

http://bor.rs/wp-content/uploads/2018/02/PPO-Bor-Knjiga-2_januar-
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копнене спортове и рекреацију – теренима за мали фудбал, кошарку, одбојку, тенис,
мини-голф и дечјим игралиштем, санитарним објектима и угоститељским објектом) и
остале садржаје предвиђене Планом.

План дефинише просторне аспекте развоја подручја ски-центра са садржајима (скијалишта) уз
повећање капацитета (жичара на стази и пратећих садржаја – паркинга, угоститељских објеката
итд). При спровођењу су могуће сметње јер се дeо туристичког подручја налази на простору
општине Жагубица. Реализацијом планираног, омогућиће се развој скијалишних садржаја на
Црном врху.
План генералне регулације (ПГР) туристичког подручја Стол14 дефинише просторне аспекте
развоја подручја, на коме се првенствено планира стварање предуслова за боравак у природи, на
планини и у кањону реке. Простор је плански подељен на четири зоне:
1) Зона одморишно-рекреативног туризма (туристички смештај) која подразумева:
капацитете „насеља кућа за одмор”, апартманског насеља и кориснике аутокампа, камп
шатора за планинаре и планинарски дом;
2) Зона рекреације и спорта;
3) Зона осталих садржаја у функцији туризма и
4) Зона зеленила.
Урбанистичким пројектом планирана је детаљнија разрада: насеља кућâ за одмор, планинарског
дома с пратећим садржајима и паркингом, апартманског насеља, аутокампа, спортскорекреативног комплекса, видиковаца на Малом Столу, централних садржаја, пролазног пункта
жичаре, етно-села са етно кућама намењених угоститељству и коњичком комплексу (с мањежима
и шталама). За туристичко подручје Стол кључна је сарадња са Општином Мајданпек (посебно
веза с Дунавом), уз модернизацију пута Бор–Мајданпек–Доњи Милановац.
План генералне регулације (ПГР) туристичког подручја Брестовачка бања – Борско језеро15
усмерава просторно уређење ка:
1. формирању туристичких зона на потесу Бор–Брестовачка бања–Борско језеро–Црни врх;
2. коришћењу природних (језеро, термални извори бање, вулканске купе и геолошка стаза) и
3. културно-историјских елемената (заштићена целина Брестовачка бања);

14

План генералне регулације (ПГР) туристичког подручја „Стол”, http://bor.rs/urbanisticki-planovi/,
(приступљнео: 06.04.2020)
15
План генералне регулације (ПГР) туристичког подручја Брестовачка бања–Борско језеро,
http://bor.rs/urbanisticki-planovi/, (приступљнео: 09.04.2020)
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4. коришћењу предности положаја и морфолошких квалитета простора за изградњу објеката
и комплекса туризма;
5. уклапању постојећих са новим интервенцијама у простору, начину и густини изграђености
– умерена изграђеност ван зоне Брестовачке реке, Борског језера и државних путева, уз
очување високог зеленила.
Планска правила, између осталог укључују:
1. Формирање зелених (заштитних) појасева уз Брестовачку реку, Борско језеро и прометне
(државне) путеве;
2. Формирање нових комерцијалних зона туризма на северној и јужној обали Језера и
северно од Бање;
3. Аква-спортове и рекреацију уз језеро и уз реку;
4. Повећање простора Бање – проширење бањског парка и повезивање са земљиштем ЈП
„Србија шуме”.
План препознаје више зона, од којих је Функцијска зона 2 намењена туризму.
Јединица намена 2.1. обухвата:
Борско језеро (одморишно-рекреативни туризам), с наменама: хотел Језеро с још једним
хотелом уз могућност проширења, хотели и туристички апартмани – зоне западно од језера и
северно од Бање, намењене су изградњи нових и обнови хотела „Металург”, туристички
апартмани, виле и пансиони на северној и јужној обали језера и северозападно уз Бању, Спортски
туризам „Савача” уз проширење капацитета, ауто-камп, спортско-рекреативни комплекс на језеру
с главном плажом и понтоном и залеђем с малим спортским теренима, подбрански „Аква-сити”
главни летњи спортско-рекреативни комплекс на води и уређеном зеленилу, „Екоплажу” и
заштитно зеленило.
Јединица намене 2.2. обухвата:
Брестовачку бању (бањско-лечилишни туризам), с наменама: Бањско-лечилишни
комплекс; хотели и туристички апартмани; туристички апартмани, виле и пансиони; рекреација и
спорт (спортско-рекреативни парк, ботаничка башта, зоо врт); Становање мањих и средњих
густина (око 30% површине) и јавне службе (предшколска установа, основна школа, здравствена
станица итд.) и заштитно зеленило. Планирани су туристички (смештајни објекти и кампови) и
допунски садржаји (плаже, ботаничкии и зоо врт и друго), и услови за развој становања у
Брестовачкој бањи.

4.5 Развојни пројекти Града Бора
На подручју Града Бора постоји изузетан потенцијал за развој туристичке привреде, заснован на
врло разноврсној понуди. Према утицају на туристичку привреду Града, овде приказани одабрани
пројекти су подељени на три групе:
1. капитални инфраструктурни пројекти;
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2. пројекти од директног утицаја на туристичку привреду и
3. пројекти секундарног или посредног утицаја на туристичку привреду.
Овде нису дати бројни мањи пројекти, као ни пројекти који се односе строго на инфраструктуру у
ужем смислу.
Капитални инфраструктурни пројекти
Капитални пројекти суштински дугорочно мењају слику града и начин његовог функционисања.
Њиховом реализацијом подиже се укупни квалитет живота у граду и омогућава или подстиче
развој града у целини, а посебно делова града у околини локација пројеката.
Брза саобраћајница „Вожд Карађорђе”
За повезивање Бора са остатком Србије, од највећег значаја је планирани шумадијски
коридор, брза саобраћајница са по две траке у оба смера. Два крака овог коридора почињаће у
Лајковцу и Младеновцу, спајаће се у Аранђеловцу, одакле ће се наставити преко Тополе и Раче до
постојећег аутопута, а затим даље, преко Свилајнца и Деспотовца до Бора. На тај начин нови пут
„Вожд Карађорђе” ће спојити коридоре 10 и 11.

Слика 3. Траса новопланиране брзе саобраћајнице Вожд Карађорђе
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Извор: Развојна агенција Србије

Интерна обилазница
Градска управа Бора покренула је поступак израде планске документације за изградњу интерне
обилазнице, намењене пре свега саобраћају тешких камиона око града. Циљ је да се на овај начин
растерети саобраћај у Бору, смањи аерозагађење које узрокују камиони и смањи бука. Средства за
израду плана биће издвојена из буџета Града, а пројектовање саобраћајнице и њену изградњу
финансираће Република Србија. Предвиђена је и реконструкција постојеће обилазнице за теретни
саобраћај, чиме би се добила могућност да тешка возила која превозе робу за потребе компаније
Зиђин више не пролазе кроз град.
Брана и акумулација „Боговина” с постројењем за пречишћавање воде и хидроелектраном
За изградњу бране са акумулацијом и Фабрике за пречишћавање воде постоји пројектно-техничка
документација. Изградњом вишенаменске акумулације „Боговина” обезбедило би се
водоснабдевање становништва и индустрије у градовима Бор, Зајечар и општинама Бољевац,
Неготин и Књажевац у периоду дужем од 50 година, наводњавање 700 ха пољопривредних
површина у долини Црног Тимока и низводно од Зајечара, повећање малих вода у периоду
маловођа у циљу побољшања квалитета воде низводно од бране, умањење штета од поплава у
градовима Бор и Зајечар, и општини Бољевац за развој привредне и спортско рекреативне
активности (туризам и риболов), и производња електричне енергије.
Уређење и опремање обала Борског језера
Град Бор је покренуо поступак експропријације земљишта у обалном појасу око Борског језера, а
које је у претходном периоду отуђено и приватизовано. По завршеној експропријацији, потребно
је пројектовати и спровести уређење и опремање плажа, путева и стаза, као и изградњу пратеће
инфраструктуре и објеката у складу с постојећом планском документацијом.
Ово је најреалнији развојни пројекат у надлежности Града, којим ће се најдиректније суштински
унапредити туристичка понуда и подстаћи развој нових садржаја.
Слика 4. Фотографија из ваздуха дела Борског језера
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Извор: twitter.com/incredibleserb3

Скијалиште на Црном врху
Један од главних ослонаца туристичког развоја Бора свакако је скијалиште на Црном врху. Поред
постојеће две стазе, дужине 800 и 1.550 м, потребно је активирати и трећу, црну стазу. Даљи
развој биће условљен ширењем мреже ски-стаза и жичара, али и обезбеђивањем одговарајућих
смештајних капацитета и пратећих садржаја, првенствено довршетком изградње хотелског
комплекса Јелен. Реализацију ових пројеката мора пратити и изградња инфраструктуре, у складу с
постојећом планском и пројектном документацијом.
Слика 5. Постојеће ски-стазе на Црном врху

Извор: mojsportbor.wordpress.com

Пројекти од директног утицаја на туристичку привреду
Зип-лајн у Лазаревом кањону
У складу с постојећом планском документацијом, у току је израда пројекта за постављање
инсталације zip line жичаре у Лазаревом кањону. Овај пројекат је тематски повезан с развојем
рекреативног и адреналинског туризма на другим локацијама у околини града Бора, а у исто
време и комплементаран с постојећим туристичким атракцијама у кањону. Реализацијом овог
пројекта употпуњује се туристичка понуда града и привлаче нове категорије посетилаца.
Слика 6. Зип-лајн жичара у кањону реке Цетине постављена је 150 м изнад нивоа реке

Извор: www.croactive-holidays.com
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Хотелски комплекс Јелен на Црном врху
Изградња великог хотелског комплекса на Црном врху, који је планиран на 12 хектара и са преко
65.000 m2 БРГП објеката, започета је деведесетих година ХХ века, али је 2001. прекинута. За даљи
развој скијашког центра на Црном врху неопходно је довршење овог пројекта, чиме би се
обезбедили смештајни капацитети и пратећи садржаји високог нивоа.
Слика 7. Изглед дела недовршеног хотелског комплекса на Црном врху

Извор: Град Бор

Уређење црновршке пруге
На траси некадашње пруге уског колосека од аутобуске окретнице у Бору 2 па до споменика на
планини Црни врх, у дужини од укупно 18,5 км, планирано је формирање стазе за пешачење,
трчање и вожњу бицикла. Траса је, првенствено захваљујући акцијама удружења грађана,
делимично рашчишћена и обележена и користи се за рекреацију и одржавање спортских
такмичења. Потребно је израдити одговарајућу пројектно-техничку документацију и извести
радове на уређењу, обележавању и опремању трасе.
Слика 8. Вожња бицикла трасом некадашње пруге ка Црном врху

Извор: YouTube

Заштита, ревитализација и активирање споменика културе и индустријског наслеђа
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Бор нуди посетиоцима различите атракције везане за рударску традицију, од самих копова, преко
предмета и објеката индустријског наслеђа, које је потребно адекватно презентовати, до
специфичних објеката градитељског наслеђа. Посебно истичемо потребу да се обнове и ставе у
функцију туристичке понуде објекти такозване француске архитектуре (Дирекција Француске
компаније Борског рудника и „Француска касина” (данас Технички факултет), урбана целина
„Француска колонија” и други објекти.
Слика 9. Примери градитељског наслеђа, куће за инжењере из међуратног периода

Извор: www.vice.com

Не треба занемарити ни друге вредне споменике културе, који нису директно везани за рударску
историју града, а који су подједнако важни и тематски компатибилни. Међу објектима
градитељског наслеђа из ове групе посебан потенцијал за нову туристичку понуду има Дворац
кнеза Александра Карађорђевића из 1856. године.
Пројекти секундарног или посредног утицаја на туристичку привреду
Поред претходно наведених кључних пројеката, Град Бор већ дуго планира бројне друге пројекте
мањег обима, чија реализација ће такође имати знатан позитиван утицај на развој туризма.
Стратегија локалног одрживог развоја Општине Бор 2011–2021. године предвиђа, између осталог,
следеће пројекте:
 Санација и реконструкција мотела „Злотске пећине”;
 Санација и реконструкција црквених храмова;
 Санација и реконструкција зграде Општинске управе Бор;
 Санација и реконструкција Центра за културу – Биоскоп „Звезда”;
 Изградња Визиторског центра Бор;
 Реконструкција Светосавског трга;
 Изградња нове зграде музеја;
 Ревитализација парк музеја рударске металуршке и машинске опреме.
Поред наведених пројеката, потребно је синтезно планирати и пројектовати, а затим фазно
реализовати уређење јавних простора у самом граду. Тренутно стање јавног градског простора
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није у складу с туристичким потенцијалом различитих атракција и не пружа одговарајућу основу
за развој туристичке привреде у градском језгру.
Закључак на основу прегледа планске документације







Развој Бора као туристичког центра потребно је усмеравати кроз реализацију одабраних
пројеката различитог нивоа важности и комплексности, односно обима и коштања, али
увек у складу са стратешким оквиром постављеним овим и другим документима, односно
у контексту циљева које је усвојила Градска управа. Ови документи наведени су у делу 3.1.
Институционални и регулаторни оквир.
Стратешко опредељење Града Бора треба да буде улагање у уређење, обнову и
проширење капацитета постојећих простора и објеката или довршетак започетих
пројеката, као и инфраструктурне пројекте неопходне за функционисање туристичких
садржаја и града у целини. Важно је ускладити инвестиције на територији Града Бора са
реализацијом комплементарних пројеката у региону.
Приоритети и фазе реализације пројеката морају бити усклађени са основним стратешким
опредељењима Града Бора, али и у складу с могућностима финансирања из различитих
извора и ограничењима имовинско-правне природе.

4.6 Уређење, опремање и коришћење јавног простора
Јавни простор и инфраструктура
Значај јавног простора у контексту развоја туризма
Савремени туристи у Бору, као и у било ком другом граду, очекују да током свог боравка упознају
овдашње посебности. Они желе да се упознају с локалним атракцијама, али и да осете
аутентичност позитивних и пријатних страна борског живота. Полигон за упознавање града и
живота у граду је јавни простор, који одређују архитектура објеката који га окружује, партерно
уређење и присуство зеленила. У Бору, поред простора у самом граду, чији је ниво уређења
потребно суштински унапредити, од великог значаја је простор у околини, у којој се и налазе
главне туристичке атракције. Овде дате смернице односе се на обе врсте простора (град и пејзаж),
уз уважавање посебности сваке искуствене зоне.
Јавни простор истовремено функционише и као инфраструктурни оквир за различите садржаје и
као прворазредна атракција сâм по себи. Добро уређен и опремљен простор суштински утиче на
доживљај искуствене зоне. Јавни простор пре свега треба да буде привлачан саâм по себи.
Његово уређење истиче квалитете занимљивог и подиже квалитете мање атрактивних простора,
који понекад самим (добрим) обликовањем постају атрактивне зоне.
Осим за потребе туриста, привлачан, добро обликован и функционално добро осмишљен јавни
простор је корист за све његове становнике, посебно у деловима ван центра и у руралним или
ободним градским насељима.
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Опште препоруке
Потребна је синхронизација у дефинисању услова за планирање финансијских средстава за
реализацију уређења јавних простора и инфраструктуре. У том циљу, потребно је анализирати све
елементе како би се припремио материјал јавне набавке за пројектовање, односно извођење
уређења јавних простора (површина), односно инфраструктурних система у оквиру јавних
површина.
Уређење и обликовање јавног простора, опрема и сигнализација
Процес уређења јавног простора
Обликовање и коришћење јавног простора уређено је низом законских и подзаконских аката, и
градским одлукама, документима који су периодично подложни изменама и допунама, у складу с
непрестаним променама и динамиком развоја града.

За уређење зона је неопходна израда одговарајућих техничких пројеката, у складу с препорукама
и посебним смерницама (усвојеним каталогом елемената и друго) наручиоца – органа локалне
самоуправе Града Бора. Такође, Град Бор може посебно уредити начин реализације,
самофинансирањем или донацијом, у складу с важећим или (новим) интерним документима.
Опремање јавног простора
Опрема јавног простора, која се најчешће назива урбани мобилијар, саставни је део уређења
искуствених зона и неопходан елеменат обликовања и изградње карактера простора. Урбани
мобилијар обухвата: клупе, расветна тела (канделабре), канте за отпатке, заштитне и украсне
ограде, информативне табле (за означавање и усмеравање), држаче за бицикле и друго. Као
додатни елемент обликовања су и чесме (могу бити типске), фонтане и уметничке и/или
споменичке скулптуре.
Опрема је увек јединственог (препознатљивог и једнообразног) дизајна, односно начина
обликовања, који се бира како би се уклопио у начин и стил обликовања целокупног простора
партерног и хортикултурног решења, а може бити једнообразан или посебан за специфичне
просторне зоне.
Општи тренд је да се у традиционалним деловима града урбани мобилијар израђује (или
наручује) по узору на моделе из прошлости, или да је, потпуно супротно, сведених линија и врло
дискретан. Избор обликовања урбаног мобилијара је одлука пројектанта простора, на основу
стручних (уметничких и инжењерских) преференција, визије и идеје уређења зоне, али у складу са
смерницама наручиоца (Града као управљача простора). Како би се обезбедило очување
карактера простора, обично се расписује јавни конкурс (или тзв. јавна набавка за дизајн), а након
тога и за уређење простора и постављање урбаног мобилијара.
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Распоред опреме се одређује у оквиру пројекта уређења искуствене зоне (градског јавног или
отвореног простора), у складу с параметрима приступачности и безбедности простора. Урбани
мобилијар се планира уз или ван зона кретања корисника, у складу с карактеристикама простора
искуствених зона.
Распоред и обликовање урбаног мобилијара не сме да доминира простором, ремети токове
кретања, угрожава сагледавања простора и видљивост постојећих архитектонских објеката,
односно визуре на објекте и друге просторе који се сагледавају из зоне. У оквиру једног простора,
мора се оставити могућност за додатне, касније интервенције у простору – додавањем нових
елемената и привремених објеката (штандови, надстрешнице, новогодишње украсе и остало),
скулптура, али и приступачност интервентних возила и друго. Посебно је важно присуство воде,
углавном примереније чесме, због климатских карактеристика у највећем делу туристичке сезоне.
Већина искуствених зона нема посебно обликоване елементе урбаног мобилијара, односно они су
изабрани из произвођачких каталога. Уређење јавног простора, по правилу, садржи елементе
партерног и хортикултурног уређења и избор елемената урбаног мобилијара.
Препоруке за имплементацију
Приликом обнове простора свих искуствених зона, а у складу са законски утврђеном процедуром,
неопходно је обезбедити услове за њихово добро обликовање и примерен избор урбаног
мобилијара у складу с просторним и културно-историјским карактером зоне, али и функцијом,
односно типом зоне (урбани јавни простор, видиковац, рекреативни простор и друге). Приликом
формирања пројектног задатка за јавну набавку за пројектовање уређења јавног простора,
неопходно је дефинисати смернице за све наведене елементе, укључујући и избор хортикултурног
материјала, дизајн елемната јавне расвете, урбаног мобилијара, информативне (туристичке)
сигнализације и друго.
Безбедност и приступачност јавних простора
Захтеви безбедности и приступачности
Безбедност јавних простора је један од најважнијих аспеката савременог живота у градовима, али
и једна од основних предуслова за развој туризма, односно формирање искуствених зона града.
Безбедност у ширем смислу подразумева безбедно кретање и боравак посетилаца у оквиру
простора, који се обезбеђује активним и пасивним средствима.
У туристичким местима у безбедносно угроженим местима у Европи и свету, она се пре свега
обезбеђује сталним физичким и електронским надзором, али се у већини простора он обезбеђује
и техничким пројектовањем, обликовањем сагледивог/прегледног простора, обликовањем
приступачног простора (до зоне и у оквиру ње), елементима физичког осигурања (заштитне ограде
и друго), адекватном расветом и системима надзора простора.
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Туристички простори Бора су релативно безбедни, али степен безбедности може варирати
уколико су простори физички запуштени, необезбеђени и с недостатком јавне расвете, што
збирно ствара утисак о безбедности, односно небезбедности, за коришћење и посету туриста.
У циљу достизања стандарда приступачности за све, искуствене зоне треба да буду лаке за
кретање, без архитектонских баријера, што се постиже пројектовањем и реализацијом обнове
постојећих или уређењем нових зона. Несметано и безбедно кретање кроз простор постиже се
узимањем у обзир специфичних капацитета и фреквенције туристичких посета.
При пројектовању уређења простора потребно је предвидети довољно слободних површина за
различите групе туриста (један или више аутобуса, аутомобила и друго) који могу истовремено да
пристану у простор, али и осмишљавање безбедних праваца и траса кретања кроз простор.
Додатно је потребно добро пројектовање безбедног кретања кроз саобраћајне површине
паркинга, односно немешања различитих врста кретања, пешака и возила. Осим зона кретања,
неопходно је осмислити и места за седење или мировање посетилаца (места за фотографисање,
места за посматрање пејзажа, места скулптура, чесми и друго).
Безбедност се постиже и добром прегледношћу простора, без неочекиваних препрека и
непрегледних зона који се постиже не само пројектовањем и уређењем партера него и
осмишљеним зонама мировања, распоредом урбаног мобилијара (клупе, канте за смеће, држачи
за бицикле и друго) и хортикултурног уређења. Посебно је важна расвета простора која се, осим
усмерене и декоративне расвете атрактера у простору, мора обезбедити и у циљу прегледности и
сагледивости простора. Лако сагледиви и прегледни знаци упозорења и информације се морају
обезбедити на више језика и писма. Надгледање простора безбедносним системима (камерама)
може се увести након процене сваке искуствене зоне посебно, уколико простор већ није под
централним надзором јавних простора Града Бора.
Стандарде безбедности треба спроводити у свим искуственим зонама, у мери и обиму које треба
проценити. Основни елементи које треба обезбедити су сигурно кретање кроз простор,
прилагођеност капацитетима туристичких посета, прегледност простора, сагледивост
информација о простору и знаци упозорења и примерено осветљење простора.
Ове елементе је неопходно спроводити у свим јавним просторима града, јер многи туристи се
кроз град крећу пешке, бициклом, тротинетом и друго и на тај начин обилазе туристичке
искуствене зоне Бора. Осим посетилаца, достизања задовољавајућег степена безбедности јавног
простора је неопходно и становницима Бора, као сталним корисницима града. У складу с важећим
законом и правилницима, јавни простор мора бити обликован и уређен за несметано и безбедно
кретање особа са инвалидитетом, али и других које имају посебне потребе.
Препоруке за имплементацију
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Потребне мере за обезбеђивање ових услова потребно је предвидети и уградити у иницијалној
фази планирања и пројектовања, како се каснијим интервенцијама не би нарушио обликовни и
функционални концепт простора. Посебну пажњу је потребно посветити обезбеђивању
несметаног приступа и кретања интервентних возила, а у пешачким и другим зонама ограниченог
приступа потребно је регулисати и безбедно кретање доставних возила.
Безбедност и приступачност јавних простора, односно туристичких зона постаје од суштинске
важности за обезбеђивање сигурног и пријатног боравка људи. Мере којима се унапређује
безбедност и приступачност су планске, као део урбанистичке документације, а онда и саставни
део пројектне документације реконструкције или изградње ових простора. Мере којимс се уређује
ова област Град Бор већ спроводи и у наредном периоду их је потребно применити у свим
процесима уређења јавних простора.
Приликом формирања пројектног задатка за јавну набавку за пројектовање уређења јавног
простора или приликом реконструкције постојећег, неопходно је, поред уобичајених грађевинских
елемената и опреме, дефинисати и све елементе потребне за остваривање безбедних и
приступачних јавних простора, као што су нпр. системи електронског надзора, тактилне плоче,
сензори, ознаке и путокази.

4.7 Ресурсно – атракцијска основа и искуствене зоне
Ресурсну основу Града Бора чине бројна природна и културна добра, а нарочито се истиче
разноврсност туристичких ресурса међу којима, ипак доминирају природни ресурси који пружају
одличне услове за развој различитих туристичких производа окренутих авантуризму и екотуризму.
Велики број природних и културних добара данас је под различитим облицима заштите и поседују
изузетну атрактивну вредност и потенцијал за развој туризма.
У наредном тексту биће анализирана природна и културна ресурсна основа развоја туризма града
Бора. Туристичка ресурсна основа Бора се најефикасније може приказати поделом према пореклу
мотива туристичке привлачности – на природне и антропогене.
Природна ресурсна основа
Борско језеро
Борско језеро је вештачко језеро настало 1959. године подизањем бране и акомулацијом вода из
мањих водотокова. Језеро се налази у подножју планине Црни врх. Надморска висина језера при
максималном водостају износи 438 м. Површина језера је 30 ха, а максимална дубина 49 м. Брана
је дугачка 170 м и висока 50 м. Од Бора је удаљено 16.5 км, а од Брестовачке Бање 7 км.
У току сезоне, која траје од почетка маја до краја септембра, температура воде досиже и 26
степени целзијуса, што је идеално за купање. За време хладних зима на језеру се појављује лед.
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У приобалном простору језера уређене су бетонске површине, на којима лети има пуно купача.
Постоје и стазе за шетњу, игралишта, терени за различите спортове, паркинг простори, уређен
аутокамп који је капацитета 300 приколица.
Последњих година реновиран је хотел „Језеро” који је сада, као изузетно модеран и атрактиван
објекат, постао носилац развоја туризма уз развој MICE туризма и спортско-рекреативног туризма.
Хотел „Језеро” је категорисан са 4 звездице и располаже са 111 смештајних јединица, капацитета
до 250 гостију. Хотел нуди идеалне услове за одржавање спортских сусрета и припреме спортиста
јер се на једном мест налазе терени за практично све спортове (фудбал, кошарка, одбојака, стони
тенис итд.), као и стазе за шетњу и трчање. Гостима је на располагању спа и велнес центар у
склопу којег се налази отворени и затворени базен, сауне, салон за масажу, слана соба. Хотел
располаже и капацитетом од чак 420 места у биоскопској поставци за одржавање конференција и
семира.

Лазарева пећина
Лазарева пећина налази се у источној подгорини Кучаја; од села Злот удаљена је 3 км, а од Бора
18 км. По легенди која живи у Злоту, пећина је добила име по кнезу Лазару. После Косовског боја,
остаци српске војске, бежећи пред Турцима, склонили су се у пећину, где су живели неко време и
хранили се. У турско време пећина је била зазидана да се не би могли склањати хајдуци и збегови.
Изнад улаза у пећину диже се импозантна вертикална стеновита литица, висока 25 м. У Лазаревој
пећини могуће је издвојити већи број морфоспелеолошких целина. Неке од њих су:
 Престона дворана – део главног канала који је најбогатији пећинским накитом.
Преовлађују саливи и драперије и дугачки, витки или масивни сталактити, често у облику
масивних разгранатих лустера. На крају Престоне дворане налази се пирамидални блок са
сталактитима који личи на средњoвековну кулу, па је назван Кула кнеза Лазара;
 Дворана блокова – највиша дворана Лазареве пећине. Максимална висина износи 21.5 м.
У њој се налази један монументални и масивни сталагмит, беле боје, чији је пречник у
основи 14.5 м, а висина 5.5 м. Због свог изгледа који подсећа на стогове сена, носи назив
Стогови;
 Арсина дворана –изгледа најлепша дворана Лазареве пећине. Име је добила по М.
Арсићу, члану спелеолошке групе Друштва истраживача из Ваљева, који је једини успео да
се провуче кроз сужење и испита дворану;
 Главни канал где се јављају бигрене каде, које су сада најчешће суве су слапови. Овај део
је са спелеолошког аспекта најинтересантнији;
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Концертна дворана почиње драперијом – сценском завесом, а завршава се огромном
главом бизона, која је у ствари изолован кречњачки блок, делимично обложен бигром и
обликован као глава бизона;
Дворана слепих мишева – пећинским накитом најбогатији део Лазареве пећине. Име је
добила по великој колонији слепих мишева. Знатан део дворане испуњен је пећинским
накитом – белим калцитним стубовима и сталагмитима, између којих су калцитне каде.

Пећина Верњикица
Верњикица се налази на левој страни кањона Лазареве реке и једна је од најстаријих пећина на
Балкану. Њено изграђивање је започело пре више милиона година. Пећина се налази на већој
висини од Лазареве пећине, од које је пешачком стазом удаљена 1.5 км. Сматра се да њено име
потиче од влашке речи верњика – вредна. Такав епитет се употребљава за објекте изузетних
особина, вредне пажње, непоновљиве, што Верњикица свакако заслужује. Верњикица се исто
тако преводи и као лепотица. Верњикица је релативно касно истражена, јер је била готово
неприступачна све до изградње пешачке стазе. Јован Цвијић је не помиње у својим
истраживањима, иако је проучавао пећине источне Србије и посебно планину Кучај.
Пећина је тада сигурно била позната становницима Злота и околних насеља, али су то прећутали,
као што су то чинили и у каснијим временима, чувајући ту тајну само за себе и своју ужу породицу.
Разлог је било велико благо које је, према причама, у 19. веку сакрио тадашњи локални пљачкаш.
У Верњикици, као композитној пећини, могуће је разликовати више дворана, спојених сужењима.
Од улаза, редом се смењују Пријемна дворана, Каскадна дворана, Високи канал, Вилинград,
Вилинград–Колосеум, Понорска дворана, Колосеум, Мраморје, Готска катедрала, Сала оружја,
Венерин храм, Сипарска дворана.
Лазарев кањон
Кањон Лазареве реке спада у ред најтипичнијих и најнепроходнијих кањона у Србији. Кањон је дуг
око 4.5 км, а дубок до 350 м с леве стране и преко 500 м с десне стране, испод Малиника. Најмања
ширина речног корита (и кањона) износи 3–4 м, што даје посебну атрактивност кањону. На читавој
дужини кањона не постоји ниједна пешачка стаза, нити уопште има могућности да се сиђе или
изађе из кањона. Стране кањона су врло стрме, најчешће вертикалне, без икаквих фосилних
долинских облика, али су зато чести урниси и обрување.
Лазарев кањон је посебан и по томе што настаје спајањем три реке од којих свака има своју
кањонску долину, те одмах у наставку Лазаревог кањона постоје још и кањон Демижлока, кањон
Микуљске реке и кањон реке Веј. Имајући у виду чак четири типична и веома атрактивна кањона
на тако малом простору уз непосредну близину Лазареве пећине и пећине Верњикице, Мандине
пећине, Водене пећине, пећине Хајдучице, јаме Стојкова леденица, планине Малиник и уопште
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падине јужног Кучаја, може се рећи да простор Лазаревог кањона представља једну од највећих
геоморфолошких атракција у Србији.
Кањон Микуљске реке
Кањон Микуљске реке, леве саставнице Лазареве реке, још је ужи и по природним реткостима и
лепоти можда и надмашује кањон Лазареве реке, изузев што је плићи. Дубок је 70–100 м, а широк
свега 1.5 м. Микуљска река са Демижлоком даје Лазареву реку. У близини саставка с
Демижлоком, каскаде у кориту Микуљске реке изграђене су од огромних блокова високих по 10
метара.
Кањон Демижлока
Кањон Демижлока је дубљи од кањона Микуљске реке. Дугачак је око 2 км. Демижлок је десна
саставница Лазареве реке и богатији је водом од Микуљске реке. Демижлок понире низводно од
контакта палеозојских шкриљаца и јурских кречњака, на висини од 637 м. Садашњи понор нижи је
од дна фосилне долине 20 м.

Кањон реке Веј
Кањон реке Веј је нижи и дубљи од кањона Демижлока, пошто речним коритом вода тече стално
или периодски. Преко лета, река Веј понире на 1.5 км узводно од састава са Демижлоком. У
влажном делу године река Веј тече читавом својом дужином, а затим коритом Демижлока и
Лазареве реке, све до ушћа у Злотску реку.
Планина Стол
Стол је највиши (1.155 м) део планинског простора Голи крш, који се сместио између Великог крша
и Дели Јована. Један је од најлепших видиковаца у овом делу Србије. Стол је раседима издвојен,
те се може сматрати и хорст узвишењем с падом слојева према југозападу и до 40 º, што
представља изазов за алпинистичка освајања. Подножје планине Стол се налази на стази чувене
бициклистичке руте Еуровело 6, те овде сваке године прође више хиљада бициклиста, који
нажалост немају могућности остварити било какву туристичку потрошњу. Будући туристички
развој планине треба стратешки испланирати у простору на тај начин што ће се туристичке
активности везати за простор планине, док би се смештај и боравак туриста усмерио на
домаћинства у селима Лука, Танда и Горњане.
Планине Велики и Мали крш
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Велики крш је планински простор који се диже до висине од 1.148 м, а налази се десетак
километара северозападно од Бора, западно од пута Бор–Горњане. Пружа се у виду венца
дугачаког 9 км и широког до 3 км, на који се наставља Мали крш дужине 6 км и ширине до 2км.
Због свог веначног изгледа, као и веома атрактивног природног простора који га окружује, овај
део је у народу назван „Мала Швајцарска”.
Планина Дубашница
Лако доступна асфалтним путем из правца Борског језера, удаљена од Бора 35 километара,
кречњачка висораван Дубашница, чини источни део Кучаја – највећег кречњачког комплекса у
Србији. Надморска висина висоравни износи између 800 и 1000 метара.
Самар прераст
Некада давно, у клисурастој долини речице Пераст на Дубашници, налазио се велики пећински
систем, од кога су данас остали тек трагови. Један од сведока ове пећине је и лучно извијени
природни камени мост, заштићен као споменик природе – прераст Самар. Садашња пећина у
десној страни клисуре Пераста иако дубока свега 160 метара, може се похвалити белим
светлуцавим накитом.
Ова пећина је такође сведочанство о постојању некадашње пећине дуге око 1800 метара, кроз
коју је речица Пераст подземно протицала, пре него што се највећи део њене таванице урушио,
изузев Самар прерасти.
Тилва Њагра
Тилва њагра се налази на простору између Брестовачке Бање, Борског језера и Злота. Представља
најизразитију палеовулканску купу у црноречком андезитском масиву. Достиже висину од 770 м и
са бочном купом Тилва мика (626 м) чини јединствену целину и изразито доминира околином.
Представља остатак праве вулканске купе с траговима кратера на врху, што је разликује од осталих
нижих палеовулкаснких купа у околини. Будући да је обрасла шумом до самог врха Тилву њагру
није погодно туристички самостално валоризовати. Ипак, пошто се доминантно издиже над
Борским језером, Тилва њагра, као некадашња еруптивна вулканска купа, може бити
комплементаран мотив који ће у великој мери појачати атрактивност самог Борскох језера.
Брестовачка бања
Брестовачка бања је смештена у југоистичној подгорини Црног врха (1027 м), на свега 8 км од Бора
и на 385 м надморске висине. По свему судећи била позната још за време Римљана. Бању су
користили и посећивали и Турци о чему се зна и има поузданих доказа. Брестовачка бања једна је
од три „Дворске бање” у Србији јер су у њој боравили представници обе краљевске династије.
Одмах након ослобођења од Турака, у бању долази књегиња Љубица, жена кнеза Милоша, да би
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касније и сам Милош врло често ту навраћао и боравио, те је за те потребе саградио себи и конак.
Кнез Александар I Карађорђевић је такође упознао благодети Бање. Он је саградио свој Кнежев
дворац, који се налази одмах прекопута Милошевог конака. Воде Брестовачке бање користе се за
лечење обољења кичменог стуба мишића, костију, коже и зглобова. Бањске воде помажу и у
лечењу опште исцрпљености организма, последица повреда, реуме, болести нервног система,
запаљења женских полних органа, обољења периферних крвних судова.
Планина Црни врх
Ова планина даје посебно обележје планинском простору околине Бора, поред осталог и због тога
што представља део шумског комплекса Кучаја. Највредније и најквалитетније састојине букове
шуме у нас, а можда и у Европи, пријатна планинска клима, са седативно-терапијским и
стимулативним деловањем, бујно зеленило лети и дубоки снежни покривач зими који се
задржава до касно у пролеће, чине ову планину привлачном током целе године. Овде је
деведесетих година започета градња једног од највећих зимских центара у Србији – Jelen Hyatt
Regency. Изградњом хотела високе категорије, с планираних 850 кревета, апартманског насеља,
ски-стаза, клизалишта, тениских и терена за мини голф, спортске хале и хелиодрома, планиран је
развој дестинације ка сегменту високо платежних интернационалних гостију чиме би се
дестинација атракцијски веома развила.
Последњих 20 година није се ништа радило на даљим улагањима, у међувремену изграђени
објекти су дотрајали и поставља се питање даље одрживости или ревитализације целокупног
пројекта.
Тренутно на Црном врху функционише скијалиште које љубитељима зимских спортова, посебно
скијашима, нуди две стазе: једна је дуга 1.550 метара, а друга дужине око 800 метара дуж скилифта према недовршеном хотелском комплексу Jelen Hyatt Regency.
Антропогена ресурсна основа
Музеј Рударства и металургије
Представља савремену, модерно опремљену и музеолошки комплексну установу. Основ музеја
чини фонд од преко 20.000 експоната, разврстаних кроз археолошку, етнолошку, историјску,
уметничку, техничку и минеролошку збирку. Музејски фондови и збирке хронолошки обухватају
период од 4500 год. п. н. е. до краја 20. века нове ере. Посебну пажњу завређују камене и коштане
алатке, амфоре и питоси, жртвеници из Рудне главе и Злотске пећине, античке алатке и фигурине,
накит из Кривеља, Клокочевца, Бродице и са Краку лу Јордан, средњовековни накит, керамика и
новац из Брестовца, Лазареве пећине и рударска опрема из Новог брда. Сталне изложбене
поставке су „Развој рударстава и металургије од праисторије до данас”, у просторијама Музеја,
као и „Брестовачка бања у време Кнеза Милоша” у Конаку кнеза Милоша у Брестовачкој бањи.
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Конак кнеза Милоша
У Брестовачкој Бањи, на малом брежуљку, доминирајући крајем у коме лежи, налази се и данас
Милошев конак – зграда коју је кнез Милош наменио за своје боравке. Подаци углавном говоре
да је ова зграда сазидана после ослобођења 1835. или 1837. године, и то по Милошевом налогу.
Конак је грађен у стилу ондашњег времена. Милошев конак је добро очуван и у њему се налази
стална историјско-етнолошка поставка Музеја рударства и металургије из Бора. Објекат је под
заштитом државе од 1949. године.
Кнежев дворац
Кнежев дворац налази се у Брестовачкој бањи, прекопута Милошевог конака, на једном брежуљку
који доминира Бањом. Прилаз згради иде кроз засвођену капију на главном зиду каменим
степеницама до омањег платоа пред зградом. Зграда је у основи правоугаоног облика, на спрат,
па како је подигнута на стрмом терену, има у приземљу мање просторија него на спрату.16

Зоолошки врт
На површини од око 2 ха, у врту борави више од 70 врста животиња или преко 130 јединки.
Тренутно постоји велики број атрактивних животињских врста попут тигра, лама, медведа,
антилопа, зебри, берберских оваца, мајмуна, крокодила, а највећу атракцију представља бели
лав.17 Осим простора предвођеног за боравак животиња, у зоолошком врту се налазе и допунски
садржаји за децу и одрасле, што употпуњује понуду самог зоо-врта.
Тематске и искуствене зоне на подручју Града Бора
Град Бор је опште познат као седиште једне од најважнијих национални рударско – металуршких
компанија, по дугачкој историји рударства и по интензивној експлоатацији руде бакра и других. И
даље присутан обим производње, ископа руде и планова за даљи развој ово гране индустрије, и
уз план побољшања технологије обраде руде отежавају туристичко профилисање Бора као
пожељне туристичке дестинације у уобичајеном смислу.
Планови за развој туризма су усмерени на тематске и искуствене зоне ван града:
1. Брестовачку бању;
2. Црни врх и
3. Борско језеро, односно на град Бор, под одређеним условима.

16
17

Пајић Т., Ничић Д. (1981.): Брестовачка Бања у време кнеза Милоша
http://tobor.rs/turisticka-ponuda/zoo-vrt/
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Развојни пројекти су дефинисани у планској документацији, Стратегији развоја Града Бора и
годишњим буџетским плановима. За све туристичке зоне града Бора примењују се следећи
оперативни циљеви:
1. реализација туристичких пројеката на постојећим и новим дестинацијама уз интензивну
целогодишњу понуду;
2. заштита и активирање нових туристичких подручја;
3. јачање постојећих у увођење нових туристичких производа (на бази спорта и рекреације,
културно-историјски и еко-туризам);
4. изградња туристичке инфраструктуре;
5. побољшање саобраћаја и усклађивање рада служби и
6. услуга рекреације и спорта туриста и гостију.
Концепција развоја туризма стратешки је опредељена следећим туристичким производима и то:
 градски туризам;
 туринг – кружна и линеарна туристичка путовања;
 пословни туризам (MICE);
 бањски туризам;
 планински туризам;
 водни туризам;
 туризам догађаја;
 рурални туризам и
 туризам специјалних интереса.
Предност региона је у разноврсним природним и културним потенцијалима, близина Румуније и
Бугарске, али и релативна добра повезаност са коридорима 10 и 4, односно 7 (Дунав).
Град Бор се ослања на неколико туристичких зона:
Град Бор
Постојеће стање и потенцијали
Туризам у граду Бору није развијен, а основни разлог јесу интензивне активности у раду и
експанзији Рударско-топионичарском басену које су озбиљно угрозиле животну средину и
природно окружење. Туристички потенцијали Града Бора у будућности зависиће од унапређења
мера за смањење утицаја рада Рударско-топионичарског басена и отклањањеа последица
досадашњег рада.
Tуристички потенцијал Града Бора препознат је у
 пословном туризму;
 екскурзивни („рударски” туризам) и
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манфестациони туризам.

Постоји могућност за развој спортског и рекреативног туризма, за шта се могу користити постојећи
(обновљени) и планирани спортски центри и терени, односно рекреационе стазе које повезују
град са окружењем (Црни врх, Зајечар...) трасама некадашњих пруга ускогог колосека и друго.
Прави потенцијал је у околини, на подручју града, и обухвата: природна добра, термоминералне
изворе Брестовачка бања и Шарбановац, односно Борско језеро. Културни и просторни
потенцијал чине непокретна културна добра: археолошка налазишта (насеља и рударења из
праисторијског, античког и средњовековног периода), објекти градитељског наслеђа,
меморијални споменици у Бору и др.
Закључак
Постојеће стање развоја туристичке понуде и инфраструктуре у градском насељу је испод нивоа
који су у развоју достигла ванградска туристичка подручја, а такође и у несразмери са сопственим
знатним туристичким потенцијалима.
Препоруке за унапређење
На основу израђене и усвојене планске документације, потребан је фокус на израду стратегија,
програма и акционих планова за унапређење туристичке инфраструктуре, као основ за изградњу и
обнову објеката и уређење простора.
Брестовачка бања
Постојеће стање и потенцијали
Брестовачка Бања је бањски центар са понудом балнео/лечилишног и бањско-рекреативног
туризма, лечилишним и туристичким смештајем. Плански документи предвиђају развој овог
подручја у складу са следећим смерницама:
 изградња нових лечилишних и туристичко-рекреативних објеката на бази проширених
извора термоминералних вода,
 уређење културно-историјске целине језгра бање и идентификованог природног добра
бањске околине,
 планска реконструкција постојећих и изградња нових смештајних капацитета, као и
комерцијализација коришћења постојећих кућа за одмор,
 растерећење бање од транзитног саобраћаја корекцијом, односно новом трасом државног
пута I Б реда.
Закључак
У овом тренутку, Брестовачка бања само делимично користи постојећу туристичку
инфраструктуру. Потребна унапређења инфраструктуре и понуде ограничена су садашњим
имовинско-правним ограничењима.
Препоруке за унапређење
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Потребно је започети реализацију планских докумената у сегментима у којима се може
обезбедити финансирање (град Бор и/или Република Србија), како би се Брестовачка бања
додатно уредила и прилагодила планираним и прописаним стандардима туристичког места.
Пример је израда обилазнице и стварање услова за увођење успореног колског и пешачког
саобраћаја у зонама бање. Такође, потребно је дефинисати и друге приоритете, међу којима је
развој лечилишне и посебно рекреативне инфраструктуре – проширење парка и повезивање
стазама са непосредним окружењем и другим туристичким зонама града Бора
Борско језеро
Постојеће стање и потенцијали
Борско језеро са Савачом организовано је као језерски центар с понудом комерцијалног (за
одрасле) и социјалног (за децу и омладину) спортско-рекреативног туризма, туристичким
смештајем и водним спортско-рекреативним центром. Како је језеро вештачки створено, планира
се:
 уређење обале језера за толерантну осцилацију нивоа воде (због коришћења за потребе
РТБ-а);
 заштита предела језера и идентификованог природног добра његове околине;
 планска реконструкција постојећих и изградња нових смештајних капацитета и
 комерцијализација коришћења постојећих кућа за одмор.
Закључак
Борско језеро има и најнапреднију инфраструктуру, која опслужује постојећу, развијену понуду
туристичких садржаја.
Процеси уређења које Град Бор континуирано спроводи, а посебно започето планско уређење
простора обала, омогућавају очување постојећих и увођење нових садржаја.
Препоруке за унапређење
Иницијално потребне инвестиције у овај туристички локалитет су мањег обима, али извесно
великог утицаја, у складу с великим потенцијалом подручја.
Посебно је драгоцено уређење и повећање купалишних капацитета, али и рекреативних, међу
којима је најзначајније планирано повезивање са осталим туристичким локалитетима
(Брестовачком бањом и Црним врхом). У том циљу, потребан је наставак реализације
урбанистичко-планских смерница.
Црни врх
Постојеће стање и потенцијали
Главна природна погодност за развој Црног врха је развијена и очувана шума која се граничи са
природним добром Бељаница – Кучај. Главну створену погодност представља положај подручја уз
државни пут Бор – Жагубица, преко кога остварује везу са Борским језером, Брестовачком бањом
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и Бором у оквиру јединствене примарне туристичке зоне општине Бор, као и са туристичким
потенцијалима суседне општине Жагубица. У коридору овог пута су део трасе бивше
ускоколосечне пруге (погодне за пешачку и бициклистичку стазу) и постојећи електроенергетски
водови од значаја за центар. Морфометријски облици терена погодни су за реализацију следећих
садржаја:
 изградњу на локацији код започетог хотела;
 за формирање приступа дневних излетника скијалишту;
 за смештајне и јавне садржаје на локацији код споменика, и
 за изградњу алпског скијалишта на највећем делу простора са хладнијим експозицијама.
Закључак
Подручје Црног врха има огроман потенцијал за развој туристичке понуде. Тренутно је понуда
веома ограничена, у складу са стањем инфраструктуре – смештајне, саобраћајне, скијалишне.
Додатну препреку развоју представља проблем власништва над ски-центром и започетим
објектима. Овај недостатак може се претворити у предност када се појави нови власник, спреман
да улаже у завршетак започетих и реализацију нових пројеката.

Препоруке за унапређење
На Црном врху су неопходна већа улагања у обнову и завршетак инвестиције у хотелске
капацитете. На овом локалитету највећи потенцијал је могућност обезбеђивања финансирања од
институција републичког нивоа, као и из међународних фондова.
Унапређење и обогаћивање капацитета скијалишта треба развијати и ускладити с реалним
могућностима, у складу с тенеденцијом климатских промена.
Друге зоне
Постојеће стање и потенцијали
У непосредној близини напред наведених туристичких зона налазе се и друге зоне од значаја за
развој туризма, као што су:
 културно-просторно наслеђе и ловишта.
 Природна добра и потенцијали који обухватају: Лазарев кањон са Злотским пећинама и
Малиником на Кучајским планинама, Црни врх, Велики, Мали и Голи крш са Столом, Дели
Јован, вулканске купе, клисуре и друго.
Закључак
Сви ови садржаји, тренутно туристички недовољно активирани, представљају изузетан потенцијал
за даљи развој. Чињеница да се ради углавном о неискоришћеним ресурсима заправо је предност
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и важан предуслов за слободно и квалитетно планирање и реализацију будућих садржаја. Пример
наведеног је пројекат зип-лајн жичаре у Лазаревом кањону.
Препоруке за унапређење
За ове локалитете треба планирати реализацију туристичке и специфичне планинарске и
бициклистичке сигнализације и уређење стаза, односно обезебдити бољу приступачност.
Уређење планираног локалитета за камповање је инвестиција релативно малог обима, којој би
требало дати приоритет у наредном периоду.

4.8 Анализа смештајних капацитета
У Бору тренутно постоје свега два објекта хотелског типа – хотел „Албо” категорисан са 3* у самом
граду и хотел „Језеро” на Борском језеру категорисан са 4*. Број соба и лежајева приказан је по
категоријама у табели 13.
Табела 13. Број соба и лежајева по категоријама у граду Бору
Број
Број
Број соба
смешт.
лежаевја
јединица
„Албо”
Хотел
7
22
29
76
***
„Језеро”
Хотел
7
104
111
250
****
Највише смешајних објеката на територији града Бора налази се у домаћој радиности. Ови објекти
су најчешће лоцирани у непосредној близини Брестовачке бање, као и у селима Метовница и
Горњане. Испод је дат табеларни приказ смештаја у домаћој радиности.
Назив
објекта

Категорија
објекта

Врста
објекта

Број
апартмана

Табела 14. Регистровани смештајни капацитет у домаћој радиности на територији града Бора за
први квартал 2020. године
Локација

Власник

Капацитет

Категорија

Бањско поље
Брестовачка бања

Владимир Гулић

Кућа са 2/2 собе

***

ДОО „АСТЕР ТРАВЕЛ &
ТРАДЕ“ БОР

АПП – студио 2/1

**

2.

Бор, ул. Моше
Пијаде

Мирослава Јаковљевић

Собе 2/2

***

3.

Брестовачка бања,
Бор

1.
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–АПП
4.

Бањско поље,
Брестовачка бања

Јасмина Стојановић

Фр. лежај+3/1

**

–Собе 3/2

Љубодраг Миленковић

5.

Бањско Поље,
Брестовачка бања

Милан Штакић

6.

Бањско Поље,
Брестовачка бања

Село Метовница

Надица Фусијановић

–Собе 3/2

***

–Собе
**
1/1 + 2/2
–Собе

7.

**
1/1 + 8/2 + 1/3

Село Горњане

Кућа са 2 собе
1/фр.лежај + 3/2

Сека Вануцић

8.

***

Поред наведних хотела и смештаја, у домаћој радиности у Бору и непосредној околини постоји
још неколико различитих смештајних објеката. Међу ресторанима с преноћиштем истичу се
„Српска круна” у Брестовачкој бањи и „Зиђин клуб”, такође, у Брестовачкој бањи.
На Борском језеру налази се одмаралиште „Савача”, погодно за омладински туризам и
организацију спортских кампова. У самом граду налази се коначиште „Кристал”, док се на планини
Стол налази планинарски дом. Присутан је тренд појаве нових апартмана који се издају на дан,
али нажалост ови објекти још увек нису ушли у процес категоризације.

4.9 Кретање развоја туризма у претходних пет година
Анализа туристичке понуде
Према подацима Републичког завода за статистику, у 2018. години у Бору је боравило укупно
14.048 туриста, који су остварили укупно 38.778 ноћења.
Табела 15. Кретање броја туриста у Бору за период 2014–2018.
Година

Укупан број долазака

Број домаћих
туриста

Број страних туриста

2014.

15.313

11.939

3.374

2015.

16.235

11.792

4.443
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2016.

14.862

11.158

3.704

2017.

16.652

12.875

3.777

2018.

14.048

10.799

3.249

Извор: Општине и региони у Србији, Републички завод за статистику

Ако анализирамо кретање броја туристичких долазака у последњих пет година, приметан је
нестабилан тренд, односно број туриста 2018. године мањи је него 2014. године и најмањи у
посматраном периоду, док је промет у годинама између варирао.
Графикон 4. Кретање броја туриста у Граду Бору за период 2014–2018.

Извор: http://publikacije.stat.gov.rs/G2019/pdf/G20198001.pdf

Када је реч о структури домаћих и страних посетилаца, преовлађују домаћи туристи, који чине
готово 3/4 укупног туристичког промета.
Из табеле 16. и графикона 5. видно је да се број укупних остварених ноћења опадао у
посматраном периоду, са изузетком 2017. године када се овај број повећао у односу на претходну
годину. Међутим, број остварених ноћења 2018. године нижи је у односу на период пре пет
година.
Табела 16. Кретање броја ноћења у граду Бору за период 2014–2018.
Година

Укупан број
ноћења

Број
ноћења
домаћих
туриста

Број ноћења
страних
туриста

Просечна
дужина
боравка
домаћих
туриста

Просечна
дужина
боравка
страних
туриста

2014.

47.124

34.365

12.759

2,9

3,8

2015.

47.846

33.927

13.919

2,9

3,1
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2016.

36.389

26.483

9.906

2,4

2,7

2017.

43.152

33.133

10.019

2,6

2,7

2018.

38.778

28.750

10.028

2,7

3,1

Извор: Општине и региони у Србији, Републички завод за статистику

Графикон 5. Кретање броја остварених ноћења у Бору за период 2014–2018.

Извор: http://publikacije.stat.gov.rs/G2019/pdf/G20198001.pdf

Кретање броја ноћења домаћих и страних туриста има сличан опадајући тренд. Дужина боравка
домаћих туриста мања је од дужине боравка страних туриста, с трендом опадања у посматраном
периоду. Страни туристи остварују дужи боравак који такође има тенденцију пада.
Анализа туристичке тражње
Када је реч о земљама из којих туристи долазе, не постоји евиденција за сам град Бор, али
поједине атракције на подручју општине попут Лазареве пећине воде своју евиденцију. У табели
је приказано топ 10 земаља из којих долазе туристи који су посетили Лазареву пећину, једну од
најпосећенијих локалитета на територији града.
Табела 17. Државе из којих долазе посетиоци Злотске пећине
Држава

2018. година

2019. година
Држава

Аустрија

18

Румунија

142

Украјина

17

Кина

90

Немачка

16

Бугарска

73

Пољска

11

Немачка

51
55

Кина

10

Мађарска

38

Бугарска

8

Русија

37

Канада

8

Чешка

30

Мађарска

8

Пољска

25

Холандија

8

Словенија

21

Румунија

7

Француска

21

Извор: Туристичка организација Бора

Приметно је број је страних туриста у пећини порастао 2019. у односу на 2018. годину, као и да се
структура страних туриста променила. У 2019. години, доминантни су туристи из Румуније, Кине,
Бугарске и Немачке, док су током 2018. године најбројнији били туристи из Аустрије, Украјине,
Немачке и Пољске, али у малом броју.

4.10 Анализа маркетинг система
Према информацијама из Туристичке организације Бор, постоји доста околности које отежавају
обимнији прихват и организацију квалитетног туристичког боравка и конзумацију туристичких
производа, па се сматра да би интензивније маркетиншке активности биле контрапродуктвине.
Без обзира на то, у блиској перспективи, стратешке маркетинг активности на промоцији
дестинације Бор ће бити неопходне како би се дошло до циљаних сегмената тржишта и знатнијег
туристичког промета. Маркетиншке активности Туристичке организације Бор се могу поделити на
оне путем традиционаних, и савремених (дигиталних) канала промоције.
Традиционални канали промоције
Што се тиче традиционалних канала, активности се углавном своде на учешће на сајмовима
туризма и специјалним догађајима. Туристичка организација Бор редовно представља своју
дестинацију на сајмовима туризма у Београду, Нишу, Крагујевцу и другим градовима. Промоција
на телевизијским каналима је углавном сведена на регионалне и локалне телевизије, ређе на оне
с националном фреквенцијом.
Потребно је стратешки наступати само на најзначајним сајмовима туризма уз иновативнији
приступ промоцији дестинације током сајма. Услед великог раста интернет портала последњих
година, промоција путем штампаних медија је све повољнија и као таква мора бити увршетена у
маркетинг план туристичких дестинација које су ограничене буџетом, нарочито јер промотивни
материјал објављен у штампаним медијима често буде пренет и на самим интернет порталима и
то потпуно бесплатно. Телевизија је и даље најзначајнији комуникациони канал, па је промоција
дестинације на каналима с националном фреквенцијом више него пожељна.
Савремени канали промоције
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Интернет маркетинг је већ годинама уназад доминатан канал у области туризма који даје
најучинковитије резултате. Резултати промоције дестинације и туристичких производа на
интернету, вишеструко надмашују оне добијене путем традиципналних средстава
промоције (ТВ, радио, штапма...), те му је у овој анализи посвећена посебна пажња.
Треба имати у виду да се, према подацима Европске комисије за путовања, више од 80%
смештаја у великим градовима Европе резервише путем интернета (онлајн канал
продаје). Према овом истраживању, само 20% путника у градовима Европе резервише
услуге смештаја коришћењем традиционалних канала маркетинга.
Не треба занемарити информацију, према истом извору, да се 90% туриста о путовањима
информише коришћењем интернета, без обзира који канал резервацијa услуга користе. Овом
анализом овухваћено је:
 Присуство на туристичким порталима и сајтовима за резервацију;
 Сајт дестинације Бор;
 Пристуство у резултатима Гугл претраге;
 Налози на друштвеним мрежама – Фејсбук и Инстаграм

Присуство на туристичким порталима и порталима за резервацију туристичких услуга
Дестинација Бор бележи солидно присуство на домаћим туристичим веб-порталима, најчешће у
виду промотивних и афирмативнх текстова у којима се описују атрактивности и активности за
туристе у Бору. Неки од портала на којима је дестинација заступљена су Danas.rs, Telegraf.rs,
Novosti.rs, Turizmiputovanja.com, Espresso.rs и ttgroup.net.
Три највећа и најпопуларнија туристичка портала за планирање и организацију путовања
представљају Booking, AirBnB и TripAdviser. На овим порталима дестинација Бор је релативно
добро представљена, нарочито у погледу смештајних капацитета, док су туристичке атракције и
искуства слабо заступљени, што неминовно представља шансу за бољи приказ дестинације
туристима. Потребно је поставити више информација о атракцијама и активностима за туристе у
дестинацији на сајтовима за резервацију, нарочито AirBnB и TripAdviser.
Сајт дестинације
Када говоримо о савременим, односно дигиталним каналима промоције, Туристичка организација
Бор своју промоцију базира на дестинацијском сајту, уз подршку друштвених мрежа. Основни
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недостатак сајта је неприлагођеност за мобилне уређаје, што га чини тешко доступним и
прегледним туристима који га посећују путем мобилних уређаја. Садржај на сајту је презентован
само на српском језику, чиме је онемогућена промоција према страним туристима.
На сајту су лепо презентоване туристичке атракције и туристичко-угоститељски објекти, а нарочита
пажња је посвећена промоцији тзв. „Зеленог прстена” којим се промовишу најрепрезентативнији
природни локалитети у дестинацији. Потребно је урадити благи редизајн сајта како би сајт постао
прилагођен за мобилне уређаје, уз презентацију садржаја на неколико страних језика.
Присуство у резултатима Google претраге
У резултатитма Гугл претраге, сајт ТО Бор се налази на првој страни за термине претраге „туризам
у Бору”, „смештај у Бору” и сл, што га чини оптимизованим за „загрејане туристе” који су при дну
тзв. левка продаје. Ипак, сајт ТО Бор се не рангира на првој страници Гугл претраге за много
значајније термине као што су „викенд у Србији”, „викенд у Источној Србији”, „источна Србија
путовање”, „шта видети у источној Србији”, „шта видети у Бору”.
Потребно је осмислити и, у сарадњи са експертима из области оптимизације сајтова поставити
СЕО стратегију која ће, између осталог, дефинисати најважније кључне речи и основне активности
деловања ради веће видљивости дестинације у резултатима претраге.

Налози на друштвеним мрежама
Друштвене мреже у туризму промениле су начин на који људи истражују, прикупљају
информације, доносе одлуке и деле своја искуства. Данас оне представљају један од
најзначајнијих канала промоције туристичког места. Приликом одабира дестинације, корисници
овде истражују садржај, понуду, смештај и савете других туриста. Данас су корисницима доступне
бројне платформе, а од највећег значаја су Фејсбук и Инстаграм.
Фејсбук страницу Туристичке организације града Бора прати 3.456 људи. Према типу садржаја који
се објављује, стиче се утисак да Фејсбук страница Туристичке организације Бор више представља
информатор о активнистима Туристичке организације него што заиста служи промоцији
дестинације. Готово да је немогуће наћи објаве којима се промовишу туристички локалитети и
атракције у дестинацији.
Инстаграм налог Туристичке организације броји мање од 100 пратилаца, што је веома слабо, али и
разумљиво будући да је налог практично неактиван. Туристичка организација Бора има шансу да
поновном активацијом свог Инстаграм налога приближи Бор као потенцијалну дестинацију
циљаним групама туриста.
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Потребно је активирати и редовно креирати објаве на Инстаграм налогу и Фејсбук страници уз
постављање занимљивог садржаја којим се акценат ставља пре свега на промоцију туристичких
атракција и активности у Бору, док активности Туристичке организације и сличне информације
остају у другом плану.

4.11 Закључак анализе интерног окружења
Град Бор, поред изузетно богате ресурсне основе у последњих пет година има врло нестабилан
тренд туристичког промета са честим падовима у броју туриста и броју ноћења. Ово је знак да
туристичком развоју недостаје стратешко усмерење и јасно дефинисане мере развоја туризма.
На основу анализе туристичке понуде Бора може се закључити да је постојећа културна и
природна ресурсна основа изузетно богата али и да постоји изузетан потенцијал за њено боље
туристичко активирање. Природни ресурси имају посебно велики потенцијал за развој туризма,
али недостаје претварање туристичких потенцијала у туристичке производе са адекватном
инстраструктуром, сигнализацијом и пратећим услугама. Као главни проблеми јављају се:







Постојећи туристички производи нису довољно разноврсни и садржајни да омогуће дужи
боравак на дестинацији;
Не постоје јасно дефинисана циљна тржишта за туристичке производе;
Лоше стање туристичке инстраструктуре и сигнализације (продавнице, сувенирнице, стазе,
осветљење, садржаји поред језера и сл.) и недовољна улагања у туристичке атракције;
интерпретација установа културе је неприлагођена страним посетиоцима;
Непрепознатиљив бренда Бора и околине и недовољно интензивне промотивне
активности;
Недостатак едукације запослених у туризму.

Основа за развој туризма је изузетна, међутим већина атрактивних природних и културних
ресурса није уређена за боравак и посете туриста, а постоји и проблем проналажења неких од
њих. Такође, туристичке атракције нису међусобно повезане када је реч о пласману и њиховој
промоцији.
Туристичка инфраструктура и сигнализација је оскудна и захтева унапређења, посебно по питању
уређења одређених локалитета за посетиоце и проналажењу појединих атракција. Оно што је
позитивно је да постоји велики број развојних пројеката у директној и индиректној вези са
развојем туризма чијом би се реализацијом значајно унапредило постојеће стање развоја
туризма.
Општи закључак је да је потребно дефинисати стратешке основе развоја туризма са мерама које
би допринеле решавању неких од кључних постојећих проблема. Постоји потреба за
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унапређењем система управљања и маркетинга атракцијама, како би се оне учиниле видљивијим,
атрактивнијим и отворенијим за туристе.

5. АНАЛИЗА ДЕСТИНАЦИЈА КОНКУРЕНАТА И УЗОРА
Анализа дестинација конкурената и узора обухвата упоредни приказ атракцијских основа и
података о туристичком промету, као и упоредни приказ активности и резултата у примени
савремених медија у промоцији Града Бора с конкурентским градовима/општинама, а потом и с
дестинацијама-узорима које представљају примере добре праксе развоја туризма и које бележе
већи туристички промет. Анализа ће нам указати и на предности и недостатке развоја туризма
Града Бора у односу на моделе успешнијих дестинација и јасније утврдити позицију дестинације у
односу на конкуренте и градове узоре.

5.1 Критеријуми одабира дестинација конкурената и узора
У овом поглављу анализирана је конкурентност Града Бора у односу на конкурентске градске
дестинације у ужем региону. Компаративна анализа је урађена с циљем дефинисања примера
добре праксе градова који су успешне туристичке дестинације које остварују конкурентан раст и
развој туристичке привреде.

Критеријуми за одређивање конкурената су били да су у питању градови, те да испуњавају и
следеће услове:
 градови сличне величине по територији и броју становника;
 градови сличне атракцијске основе;
 градови у ужем региону.
Конкуренти са којима ће се Бор поредити су: Пирот и Јагодина.
Такође, извршили смо и анализу градова-узора, тј. Град Бор смо упоредили с примерима добре
праксе. Упоредном анализом урађено је поређење с дестинацијама које су оствариле већи степен
развоја туризма, те могу бити узори за даљи развој.
Код избора градова-узора, поред тога да се ради о дестинацијама с већим бројем туриста,
подразумева се испуњеност доле наведених додатних критеријума на основу којих су сви градови
одабрани, а то је да су у питању:
 градови сличне величине,
 градови сличне атракцијске основе,
 градови у ширем региону.
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Дестинације-узори с којима ће се поредити Бор у оквиру упоредне анализе су Аранђеловац
(Србија) и Крањ (Словенија).

Пирот
Општи подаци
Површина и број становника: Град заузима површина од 1.232 км2, са око 54.342 становника
Основна географска обележја: Град Пирот се граничи са четири српске општине, Димитровград,
Књажевац, Бела Паланка и Бабушница, као и са Бугарском на дужини од 65 км.
У околини Пирота налазе се бројне познате планине као што су: Стара планина, Влашка
планина, Белава, Сува планина. Кроз територију града Пирота протичу реке: Нишава, Јерма,
Расничка река, Темштица, Височица, а присутна су и три језера – Завојско језеро, Крупачко
језеро и Суковско језеро.
Основна климатска обележја: Пирот одликује умерена клима. Пролећа су влажна и пријатна,
лета топла, јесени благе и дуге, а зиме претежно хладне. Често дувају ветрови из разних
праваца. Пирот са околином спада у најсувље градове у Србији. Највише падавина има у мају,
јуну и октобру, а најмање у јануару, фебруару и јулу.
Туристички профил
Позиционирање: Гастрономија и фолклорно наслеђе уз природу Старе планине
Елементи диференцирања: спој културног наслеђа и богатства природе уз познате пиротске
брендове: пеглана кобасица, пиротски ћилим, пиротски качкаваљ, пиротска грнчарија
Водеће туристичке активности: бањски туризам, велнес и спа и знаменити локалитети.
1. Активни одмор/спорт – планинарење, водени спортови, пешачење, бициклизам, пецање
2. Гастрономија – ослања се на пеглану кобасицу, пиротски качкаваљ, пиротски роштиљ и
гастрономске манифестације.
3. Обилазак културног наслеђа – фолклорно наслеђе, сакрални објекти, стари занати.
Главне атракције: Стара планина са свим својим рекама, водопадима и осталим ресурсима,
Завојско језеро, кањон Височице, кањон Темске, Музеј Понишавља, Момчилов град,
Манастири у селима Поганово, Темска и Суково, гастрономија – пиротски качкаваљ, пиротски
роштиљ, пеглана кобасица. Грнчарија и ћилимарство.
Туристичка понуда
Смештајни капацитети: Укупно 38 регистрованих смештајних објеката. Укупно 4 хотела: хотел,
3* – 2 објекта, хотел 4* – 1 објекат, Гарни хотел 3* – 1 објекат.
Туристичка инфраструктура: 6 верских објеката, 3 културно-историјска споменика, Музеј
Понишавља, кеј реке Нишаве, отворени и затворени базен.
Туристичка потражња
Ноћења и доласци: 39.294 ноћења и 17.883 долазака; просечна дужина боравка: 2,2 дана
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Главна емитивна тржишта: Ниш, Београд, Софија, Перник, Монтана, Ћустендил.
Елементи маркетинга
Савремени: Веб-сајт дестинације, YouTube канал, Инстаграм
Традиционални: Брошуре, туристичке мапе, наступи на сајмовима туризма

Јагодина
Општи подаци
Површина и број становника: Град заузима површину од 470 км2, са око 69.384 становника
Основна географска обележја: Јагодина се налази на реци Белици у средњем Поморављу, под
којим, у ужем смислу, треба подразумевати Параћинско-јагодинску котлину, односно узан
равничарски појас са обе стране тока Велике Мораве. У рељефу се поред равничарских предела
у долини Велике Мораве и доњег тока њених притока издвајају још две области: источни
планински предео који припада Карпатско-балканским планинама и западни предео који
припада Родопским планинама. Ову целину, западно од Велике Мораве, чине ниске планине
Јухор (773 м), Црни врх (707 м) и огранци Гледићких планина.
Основна климатска обележја: Јагодину одликује умереноконтинентална клима с хладним
зимама и топлим летима, уз мања одступања, док се у пролеће снажније осећају топлија
струјања с југа.
Туристички профил
Позиционирање: Дестинација за целу породицу
Елементи диференцирања: Активности намењене деци и родитељима каквих ретко има у
другим дестинацијама, као што су: Зоолошки врт, Аква парк, Музеј воштаних фигура
Водеће туристичке активности: Бањски туризам, велнес и спа и знаменити локалитети.
1. Породични одмор – заједничке активности за родитеље и децу
2. Обилазак културног наслеђа – фолклорно наслеђе и сакрални објекти
3. Ђачке екскурзије
Главне атракције: Зоолошки врт, Аква парк, Музеј воштаних фигура, близина манастирâ
Јошаница и Раваница, Завичајни музеј, Музеј наивне и маргиналне уметности.
Туристичка понуда
Смештајни капацитети: Укупно 13 регистрованих смештајних објеката. Укупно 6 хотела: – хотел
2* – 3 објекта, хотел 4* – 1 објекат, Гарни хотел 2* – 1 објекат, Гарни хотел 3* – 1 објекат
Туристичка инфраструктура: 3 музеја, аква парк, зоолошки врт, близина 3 верска објекта
Туристичка потражња
Ноћења и доласци: 22.767 ноћења и 15.739 долазака; просечна дужина боравка: 1,4 дана
Главна емитивна тржишта: Ниш, Београд, Софија, Перник, Монтана, Ћустендил.
Елементи маркетинга
Савремени: Веб-сајт, Фејсбук страница
Традиционални: брошуре, телевизија, сајмови туризма
62

Аранђеловац
Општи подаци
Површина и број становника: Град заузима површина од 376 км2, са око 43.800 становника
Основна географска обележја: Положај аранђеловачке општине одређен је координатама
између 44 степена и 12 минута северне географске ширине и 20 степени и 25 минута источне
географске дужине (по Гриничу). Аранђеловац лежи у североисточном подножју шумовите
планине Букуље (696 м.н.в.), на надморској висини око 250 м, и то изворишном делу реке
Кубршнице.
Туристички профил
Позиционирање: Велнес и СПА туризам уз културно-историјско наслеђе
Елементи диференцирања: Велнес центар и хотел високе категорије, уређеност Буковичке
бање, историјски значај културних атркација.
Водећи туристички производи и активности: Бањски туризам, велнес и спа и знаменити
локалитети.
1. Активни одмор – водени спортови, пешачење, бициклизам, јахање коња, пецање и др.
2. Породични одмор – заједничке активности за родитеље и децу
3. Wellness and Health – ослања се на Буковичку бању и Хотел Извор
4. Култура и знаменитости
Главне атракције: Језеро Трбоје, близина Бледског и Бохињског језера, кањон реке Кокре,
водопад Шум, Шмарјетна гора, Водени торањ, Црква Св. Марјете, Црква Св. Јошта, Црква
Матере Божје Рожевенске, Музеј Горењска.
Туристичка понуда
Смештајни капацитети: Укупно 20 регистрованих смештајних објеката. Укупно 5 хотела:
– хотел 3* – 2 објекта
– хотел 4* – 3 објекта
Туристичка инфраструктура: Уређена пећина Рисовача, парк Буковичке бање, више културноисторијских споменика, 2 верска објекта, Народни музеј.
Туристичка потражња
Ноћења и доласци: 88.553 ноћења и 61.495 долазака; просечна дужина боравка: 2,6 дана
Главна емитивна тржишта: Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац.
Елементи маркетинга
Савремени: Веб-сајт дестинације, Инстаграм налог, Фејсбук страница
Традиционални: Сајмови туризма, туристичке мапе, телевизија.
Извор: Републички завод за статистику (2018), Туристичка организација Аранђеловац
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Крањ
Општи подаци
Површина и број становника: Град заузима површину од 470 км2, са око 55.795 становника
Основна географска обележја: Град Крањ налази се у средишњем делу земље, у области
Горењско. Од престонице Љубљане Крањ је удаљен свега 20 км. Смештен је у двојној Крањскољубљанској котлини, спуштеној између Јулијских и Камнишких Алпа. Град лежи на обе обале
Саве, код ушћа Кокре, на надморској висини од 385 метара.
Основна климатска обележја: У граду влада умереноконтинентална клима. Микроклима Крања
је под великим утицајем околних Словенских Алпа. Високе планине утичу на снижавање
температура, па просечна јануарска температура износи –2,5 °C, а средња јулска температура
износи 19 °C. Годишња количина падавина повећана је и износи 1.484 милиметра
Туристички профил
Позиционирање: Престоница Словенских Алпа
Елементи диференцирања: Развијена понуда активног одмора и адреналинских активности
током целе године
Водећи туристички производи и активности: Обилазак града и знаменитости, активан одмор,
авантуризам, зимски спортови
1. Активни одмор/спорт – водени спортови, зимски спортови, пешачење, бициклизам,
кањонинг, параглајдинг и др.
2. Породични одмор – заједничке активности за родитеље и децу
3. Гастрономија – ослања се фестивале хране и Крањску кобасицу
4. Култура и знаменитости
Главне атракције: Буковичка Бања, планина Букуља, пећина Рисовача, Гарашко језеро, Народни
музеј, Орашац, Црква Св. Петра и Павла, манастири Благовештење, Никоље, Вољавча.
Туристичка понуда
Смештајни капацитети: Укупно 32 смештајна објеката. Укупно 4 хотела: хотел 2* – 2 објекта,
хотел 3* – 1 објекaт, хотел 5* – 1 објекат
Туристичка инфраструктура: Многобројне бициклистичке и пешачке стазе, 8 верских објеката, 3
музеја, бројни културно-историјски споменици, 2 средњовековна дворца, парк минијатура.
Туристичка потражња
Ноћења и доласци: 94.515 ноћења и 33.551 долазака; просечна дужина боравка: 1,4 дана
Главна емитивна тржишта: Љубљана, Марибор, Загреб, Клагенфурт, Грац, а посредством
аеродрома у Љубљани, то су и Италија, Немачка, Сједињене Државе, Велика Британија,
Француска, Шпанија.
Елементи маркетинга
Савремени: Веб-сајт, Фејсбук страница, Инстаграм налог, YouTube канал, мобилне апликације
Традиционални: Публикације, брошуре, сајмови туризма, телевизија
Извор: Туристички информативни центар Крањ
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5.2 Компаративна анализа маркетиншких активности
Компаративна анализа обухвата анализу маркетинг наступа појединачних туристичких
организација изабраних дестинација конкурената и дестинација узора.
Анализирани су наступи на три најзначајније друштвене мреже (Фејсбук, Инстаграм и Јутјуб), сајт
туристичке организације конкретне дестинације, као и његова оптимизација за претраживаче
(могућност лаког проналажења од стране посетилаца и туриста).
Табела 18. Компаративна анализа маркетиншких активности дестинација конкурената и узора

Дестинација
Фејсбук страница
Број пратилаца
Динамика објава
ЛТР*
Инстаграм налог
Број пратилаца
Динамика објава
ЛТР*
Јутјуб канал
Број претплатника
Број снимака
Анализа сајта
Ауторитет домена
(од 1 до 100)
Брзина учитавања
почетне стране
Сајт прилагођен за
мобилне уређаје
Број језика
Директна
резервација

Маркетинг анализа дестинација конкурената и узора
Конкурентске дестинације
Дестинације-узори
Бор
Пирот
Јагодина
Аранђеловац
Крањ
3.456
2 пута
месечно
0.49%

114
страница није
активна
/

2.005
3 пута
месечно
1.56%

3.473
3 пута
недељно
0.84%

16.001
6 пута
недељно
0.31%

78
налог је
неактиван
4.1%

723
2 пута
месечно
5.39%

519
налог је
неактиван
3.29%

549
4 пута
месечно
5.6%

5.413
6 пута
недељно
3.84%

/
/

40
3

1
0

/
/

187
102

21

28

12

24

35

4.5 сек

7.9 сек

7.3 сек

5.7 сек

7.3 сек

НЕ

НЕ

ДА

ДА

ДА

1

2

1

2

4

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

ДА

*ЛТР - Like-Through-Rate – Однос броја лајкова по објави и укпног броја пратилаца за последњих 10 објава

Фејсбук страница
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Фејсбук страница Туристичке организације Бор има више пратилаца у односу на конкурентске
дестинације, али без редовног постављања објава и свега два пута месечно у просеку, што је
знатно лошије у односу на дестинације узоре, нарочито у односу на дестинацију Крањ која бележи
готово свакодневну активност на својој Фејсбук страници. Према типу садржаја који се објављује,
стиче се утисак да Фејсбук страница Туристичке организације Бор више представља информатор о
активнистима туристичке организације него што заиста служи промоцији дестинације. Готово да је
немогуће наћи објаве којима се промовишу туристички локалитети и атракције у дестинацији.
Исти је случај и на страницама дестинација конкурената, док изузетно добар пример представља
Фејсбук страница дестинације Крањ која обилује лепим фотографијама туристичих локалитета и
афирмативним текстовима о атракцијама дестинације уз активну кампању #VisitKranj.
Инстаграм налог
Инстаграм налог Туристичке организације Бор има далеко мање пратилаца од налога
конкурентских дестинација и дестинација узора. Већи недостатак је неактивност на овој, међу
туристима најпопуларнијој друштвеној мрежи. Неактиван је и налог Туристичке организације
Јагодина, док Инстаграм налог дестинације Пирот бележи у просеку свега две објаве месечно, а
налог Аранђеловца четири објаве месечно. Још једном је добар пример дестинација Крањ која
бележи свакодневну активност у постављању објава, али и Инстаграм сторија. Туристи стога радо
прате овај Инстаграм налог који има чак 77 пута више пратилаца у односу на налог дестинације
Бор.
Туристичка организација Бора има шансу да поновном активацијом свог Инстаграм налога, уз
редовно креирање квалитетних објава и промоцијом туристичких атракција дестинације по угледу
на дестинацију Крањ, знатно боље позиционира своју дестинацију у односу на многе конкурентске
дестинације.
Јутјуб канал
Туристичка организација Бора не поседује званични Јутјуб канал, као ни ТО Аранђеловца, док су
дестинације Пирот и Јагодина веома скромно присутне с неактивним каналима и свега
неколицином снимака. Туристичка дестинација Крањ је нешто активнија, уз преко 100 објављених
видео снимака. Сходно наведном, Јутјуб представља изузетну прилику за Туристичку организацију
Бора да креирањем и редовном објавом нових снимака знатно боље позиционира Бор као
дестинацију на Јутјубу као најпопуларнијој видео платформи и претраживачу.
Анализа сајта
Сајт Туристичке организације Бора није прилагођен за мобилне уређаје, што је највећи недостатак
у времену када већина туриста претражује дестинације са својих мобилних телефона. Исти
недостатак поседује и сајт Туристичке организације Пирота, док се сајтови осталих дестинација
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лепо приказују на мобилним уређајима. Прилагођеност сајта за мобилне уређаје један је од
главних фактора за рангирање сајта на Гуглу, па је овај недостатак важно што пре отклонити.
Сајт Туристичке организације Бор је једнојезичан и не нуди превод садржаја на друге језике, што
је лошије у односу на Пирот и Аранђеловац који својим посетиоцима нуде садржај и на енглеском
језију, а знатно лошије у односу на сајт дестинације Крањ која садржај сајта нуди на чак четири
језика – слованачки, енглески, италијански и немачки. Такође, на сајту дестинације Бор не постоји
могућност резервације смештаја нити било којих других туристичких садржаја, што је случај и са
сајтовима дестинација Пирота, Јагодине па и Аранђеловца, док дестинација Крањ нуди
посетиоцима сајта могућност директне резервације како смештаја, тако и конкретних тура и
авантурисчких активности. С друге стране, сајт Туристичке организације Бор бележи најбољу
брзину учитавања у односу на сајтове дестинација конкурената и узора, што уз релативно добар
ауторитет домена чини веома добру полазну основу за даље унапређење сајта и знатно боље
презентовање и позиционирање дестинације на тржишту.
Компаративна маркетинг анализа показује доста недостатака и пропуштених прилика у промоцији
Бора као туристичке дестинације, али се слични пропусти уочавају и код конкурентских
дестинација, а неки чак и код дестинација узора, па се може закључити да отклањање наведених
пропуста представља изузетну шансу за Туристичку организацију Бора да знатно боље
позиционира своју дестинацију на туристичком тржишту.
Уз адекватну и редовну активност на друштвеним мрежама, редизајном и оптимизацијом сајта,
туристичка дестинација Бор може веома брзо постати видљива и преопознатљива како на
домаћем, тако и регионалном туристичком тржишту.
Закључци:
 Налози на друштвеним мрежама дестинације Бор нису довољно активни.
 Неадекватан тип садржаја се пласира на друштвеним мрежама – фокус је превише на
активностима Туристичке организације, док је промоција атрактивности сведена на
минимум.
 Потребно је исправити техничке и садржајне недостатке на сајту.
 У маркетиншким активностима се треба угледати на дестинацију Крањ.
Предлози за унапређење маркетинга дестинације:
 Дефинисати активности за туристе, припремити готове туристичке производе и одредити
циљне групе.
 Припремити оперативни маркетинг план за промоцију усмерену ка изабраним циљним
групама.
 Припремити стратегију наступа на сајмовима и промоцију у традиционалним медијима.
 Учесталије и редовно постављање објава на друштвеним мрежама – 2–3 пута недељно;
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Променити тип садржаја који се дели на друштвеним мрежама – 80% објава о атракцијама
и лепотама дестинације и 20% објава о активностима Туристичке организације Бор;
Редовно постављање прича (stories) на Инстаграму;
Отворити Јутјуб канал и постављати промотивне видео снимке дестинације. С тим у вези,
договорити сарадњу с локалним и регионалним телевизијама;
Техничко сређивање сајта, адаптација за мобилне уређаје;
Превести садржај сајта на још најмање енглески језик.

5.3 Закључак
Ако поредимо Бор с конкурентским дестинацијама по различитим компонентама
туризма, може се закључити да се Бор налази на сличном нивоу туристичког развоја у односу на
потенцијале и реурсе. Град Пирот бележи нешто већи број долазака и ноћења у односу на Бор,
док у поређењу с Јагодином, Бор бележи нешто мањи број долазака али већи број ноћења, што
указује да је просечна дужина боравка у Бору нешто већа.
Када је реч о смештајним капацитетима, Бор је у приличном недостатку у односу на конкурентске
дестинације. Док у Бору послују свега два хотела, у Пироту је тај број дупло већи, а у Јагодини три
пута већи. Такође, у конкурентским дестинацијама се налази знатно већи број лежајева у осталим
смештајним објектима него што је то случај у Бору.
Упоређивањем туристичке ресурсне основе стиче се утисак да би Бор, уз повећање смештајних
капацитета, могао имати знатно већи туристички промет о односу на назначене конкурентске
дестинације.
Закључци:
 Бор се налази на сличном нивоу туристичког развоја у односу на конкурентске
дестинације.
 Бор бележи већи број долазака од Јагодине, али мањи од Пирота.
 У односу на конкурентске дестинације, Бор има већу просечну дужину боравка туриста.
 Бор заостаје са смештајним и нарочито хотелским капацитетима у односу на конкуренцију.
 Уз квалитетнију понуду смештаја и развијене туристичке садржаје, Бор би могао имати
знатно већи туристички промет у односу на конкурентске дестинације.
У поређењу с дестинацијама-узорима, Бор заостаје у туристичком развоју. Ово се пре свега види у
мањем броју долазака туриста и ноћења у односу на дестинације узоре.
Када је реч о смештајним капацитетима, евидентно је да и по броју хотела такође заостаје за
дестинацијама-узорима како у хотелским капацитетима, тако и у погледу смештајних капацитета у
осталим смештајним објектима. Иако Бор према ресурсној атракцијској основи чак и предњачи у
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односу на дате узоре, у дестинацијама-узорима атракцијска основа развоја туризма обогаћена је
понудом искуства и активности које се уз одговарајућу тему пласирају различитим тржишним
сегментима туриста. Аранђеловац своју понуду базира на балнеолошком туризму у Буковичкој
бањи уз акценат на спа и велнес понуду којом се циља боље платежни део тржишта. Туристичку
понуду употпуњују остале туристичке атракције (наведене у табели изнад) које додатно
употпуњују велнес понуду и чине туристички боравак у дестинацији садржајнијим и богатијим.
Дестинација Крањ у Словенији поседује веома добро развијене тематске активности за туристе
које се, углавном, ослањају на природне атракције у околини.
Туристима се нуди планинарење, скијање, кањонинг, хајкинг, бициклизам, параглајдинг, док
авантуристичку понуду упутпуњују културне атрактивности дестинације.
Дестинације-узори поседују боље дефинисане туристичке производе и захваљујући томе, као и
бољој инфраструктурној и супраструктурној развијености, бележе знатно боље туристичке
резултате у односу на Бор.
Такође, дестинације-узори се на знатно вишем нивоу баве маркетиншким активностима, о чему
ће бити речи у наредном поглављу.
Закључци:
 Бор заостаје по броју долазака и ноћења туриста у односу на дестинације узоре;
 Бор заостаје по броју смештајних капацитета, а нарочито хотелских капацитета за
дестинацијама-узорима;
 Бор поседује приближну и у многим сегментима бољу атракцијску основу од дестинација
узора;
 У односу на дестинације-узоре, Бор не поседује готове и дефинисане туристиче производе,
не постоји припремљена понуда искуства и активности.

6. SWOT анализа
6.1 Увод
Анализа предности и недостатака Бора као туристичке дестинације, као и шанси и претњи из
окружења на које треба правилно реаговати, заправо представља сублимацију претходно
приказане аналитике у вези са стратешким оквиром развоја, постојећoм ресурснoм основом и
кључним атракцијама, као и анализе досадашњег развоја туризма, укључујући капацитете за
смештај.
SWОТ (енгл. Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats) анализа представља планску методу
стратешког управљања у сврху уочавања стратешких избора довођењем у везу четири аспекта
евалуације:
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Снаге представљају оно на шта се, с обзиром на интерне карактеристике, може
ослонити у остваривању успеха. Најинтензивнијим снагама указује се на дугорочно
одрживе предности у односу на друге или на конкуренцију.
Слабости су интерне карактеристике које су баријере остваривању циљева или правца
развоја. Слабости мање важности или интензитета могу се дугорочно превазићи, али
оне важне и интензивне снажно утичу на основна стратешка опредељења и
реализацију.
Прилике су екстерни чиниоци који имају позитиван утицај на могућност брзог
спровођења и атрактивност подухвата, али углавном имају ограничен утицај на сама
стратешка опредељења.
Претње представљају екстерне аспекте који се потенцијално могу ограничити или
унети додатне ризике у планирање и реализацију.

У процедурама планирања, SWOT анализа служи као сублимација свих аналитичких налаза у сврху
одређења стратешких полазишта, визије и водећих стратегија даљег развоја. За потребе овог
Програма примењена је основна SWОТ методологија која се заснива на претходно изнесеним
закључцима и то:
 Анализе тренутног стања туризма на територији града Бора;
 Компаративне анализе дестинација конкурента и узора;
 Упоредне анализе стања маркетинга у туризму дестинација конкурената и узора.
У складу с битним одредницама, SWОТ анализа је урађена у оквиру следећих компоненти, са
идентификацијом стратешких предности и недостатака:
 Туристички производи и ресурси;
 Маркетинг и промоција;
 Позиционирање дестинације;
 Сарадња са осталим чиниоцима туристичке привреде;
 Едукација, унапређење знања и вештине.

6.2 SWOT анализа
СНАГЕ
1. Богати природни ресурси (Брестовачка бања, Борско језеро, зоо врт, Лазарева пећина,
Злотска пећина, планина Стол, Црни врх и ски-центар, Дубашница).
2. Задовољавајући број смештајних капацитета.
3. Близина Гамзиградске бање, Ђердапа, Лепенског вира и осталих атракција у источној
Србији.
4. Близина Румуније и Бугарске као значајних регионалних емитивних тржишта
5. Близина Доњег подунавља као комплементарних елемената развоја заједничке понуде
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6.
7.
8.
9.

Гостољубље становнишва
Домаћа и здрава храна
Видиковац са ког се види највећи коп у Европи
Кафе бар у руднику као аутентична атракција на дубини од 400 м

СЛАБОСТИ
1. Туристичка понуда се махом базира на туристичким потенцијалима, пре него на
развијеним туристичким производима (Пећина Верњикица није у функцији и није
искоришћена, део према Јужном Кучају није искоришћен за потребе туризма, планина Стол
и сл.).
2. Не постоје јасно дефинисана циљна тржишта за туристичке производе.
3. Постојећи туристички производи нису довољно разноврсни и садржајни да омогуће дужи
боравак на дестинацији.
4. Лоше стање туристичке инстраструктуре (продавнице, сувенирнице, стазе, осветљење,
садржаји поред језера и сл.) и недовољна улагања у туристичке атракције.
5. Неадекватна сигнализација и непостојање дозвола за постављање путоказа.
6. Непрепознатиљив бренд Бора и околине.
7. Недовољне промотивне активности.
8. Нерешена власничка питања појединих атракција и имовинско правни односи (Борско
језеро).
10. Непостојање подршке за приватни сектор у туризму.
11. Недостатак едукације запослених у туризму.

ШАНСЕ
1. Глобални раст тражње за health & wellness производима као и боравком у здравој
средини, што је прилика за позиционирање понуде Бора и околине базиране на термалним
изворима, здравој органској храни и чистој води.
2. Растућа међународна тражња за туризмом базираним на природи – туристи све више
теже да свој одмор проведу у природи, а активан одмор постаје глобални тренд.
3. Растућа међународна тражња за неексплоатисаним, мање познатим туристичким
дестинацијама – глобални трендови указују на то да туристи све више посећују неистражене
дестинације које нису захваћене масовним туризмом, што је шанса за позиционирање
микродестинација у Србији као што је Бор.
4. Јавно-приватна партнерства у промоцији и брендирању дестинације – подразумева
сарадњу локалне туристичке организације с приватним субјектима који се баве развојем
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туризма ради заједничких маркетинг активности.
5. Већа оријентација домаћих туриста на путовање у земљи у пост-кризном периоду, као
шанса за ублажавање последица од кризе.
6. Могућности развоја прекограничних пројеката у делу инфраструктуре туризма као и
пројеката усмерених ка развоју туристичких производа, промоције и брендирања
7. Повезивање дестинације с Доњим подунављем у приоритетну туристичку дестинацију.

ПРЕТЊЕ
1. Негативан утицај глобалне кризе изазване коронавирусом на целокупну туристичку
привреду и туристичку тражњу.
4. Лоше управљање атракцијама услед приватизације и нерешених имовинско-правних
односа.
5. Непостојање капацитета и ресурса за креирање туристичких производа.
6. Недостатак мотивације и свести о значају заједничких промотивних активности локалних
актера.

7. СТРАТЕШКИ КОНТЕКСТ РАЗВОЈА ТУРИЗМА
7.1 Визија развоја туризма
Град Бор је туристичко место изузетних и разноврсних туристичких потенцијала, с већ развијеном
и препознатљивом туристичком понудом. Главни стубови туристичког развоја Бора су Борско
језеро, Црни врх, Брестовачка бања и рударско наслеђе. То су првенствено рекреативноадреналински садржаји – купалишта на језеру и у бањи, пешачке и бициклистичке стазе, ски-стазе,
скијашке и зип-лајн жичаре, ловиште, обиласци рударских копова и објеката. Бор у наредних
десет година треба да постане један од главних туристичких центара Србије, с јасно
профилисаном туристичком понудом, препознатом на националном нивоу. Дугогодишње
искуство и постојећа туристичка инфраструктура представљају основ за позиционирање Бора као
средишта развоја мреже туристичких садржаја у региону.
У наредном периоду, задатак туристичких радника, Градске управе и свих других актера је да
наставе да координирано и плански раде на унапређењу квалитета постојеће туристичке понуде и
интеграцији додатних садржаја у већ постављене оквире. Визија развоја туризма Бора базирана је
на кључним вредностима града. Ове вредности су:
 брига о животној средини и поштовање принципа одрживости у свим аспектима развоја
града;
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специфичан спој урбане и руралне понуде базиране на споју природе, културе и
индустријског наслеђа; и
љубазност, отвореност и гостопримство становништва и ентузијазам за прихват већег броја
туриста.

На туристичком тржишту Србије али и земаља окружења, Град Бор има аутентичне вредности и
потенцијале, који ће га, између осталог, учинити јединственим и успешним туристичким центром.
Индустријско наслеђе и с њим повезана археолошка налазишта, разноврсна понуда градских
амбијената, околни рурални предели с нетакнутом природом и великим потенцијалом за развој
руралног и туризма специјалних интереса, представљају основ за креирање препознатљивог
бренда Бора са околином. Уз обогаћивање ових вредности новим садржајима и активностима, као
и пратећом инфраструктуром, Бор има потенцијал да у наредном периоду постане препознатљива
регионална туристичка дестинација. Туристички развој је део укупног развоја града. Туристичке
атракције нису циљ саме по себи, па би у складу са одрживим принципима туристички садржаји
требало да допринесу и функционисању града и задовољењу потреба његових грађана. Овај
квалитет треба промовисати, а посетиоце прихватити на начин који не угрожава град и његове
становнике, односно сâм квалитет.
Стога, Бор у наредних 5 до 10 година видимо као „регионалну туристичку дестинацију
препознатљиву по одрживом развоју туризма базираном на културном, природном и
индустријском наслеђу, с јасно дефинисаном туристичком понудом усмереном на домаће и
регионално тржиште”.
Узимајући у обзир контекст развоја туризма на територији Града Бора, као и актуелно стање и
развојни потенцијал туризма, неопходно је да се утврди мисија маркетинга у туризму која се
односи на стварање и одржавање позитивног имиџа дестинације на регионалном и националном
нивоу. Позитивни ставови о дестинацији Бор креираће даље економске ефекте у погледу развоја
нових облика економије заснованих на доласку већег броја туриста који ће утицати на већи обим
запошљавања, инвестиција, подстицања руралног и регионалног развоја. Мисија развоја туризма
на дестинацији Бор би требало да буде заснована на синергији јавног и приватног сектора
туризма, пре свега имајући у виду експоненцијални раст сектора до 2019. године, као и све већу
потребу за међусобном сарадњом.
Мисија туризма дестинације Бор јесте константно креирање, одржавање и унапређивање
позитивног имиџа, те стварање услова за нова запошљавања и инвестиције које ће директно
утицати на рурални и регионални развој и депопулацију.

7.2 Стратешки циљеви и приоритетне мере развоја туризма
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Стратешки правци развоја туризма у Бору базирани су на наведеној визији, а дефинисани кроз
стратешке циљеве развоја. Имплементација и операционализација циљева објашњена је детаљно
кроз Акциони план, где се могу сагледати оперативни циљеви, мере, активности и рокови
имплементације за сваки дефинисан стратешки циљ развоја туризма.
У периоду од 2020. до 2024. године предвиђено је усмеравање развоја туризма Града Бора у
правцу остварења стратешких циљева преко групе кључних оперативних циљева.
У сврху остварења сваког од оперативних циљева, обављена је приоритетизација мера, почевши
од оних с чијом операционализацијом треба почети од 2020. године. С тим у вези, овде дајемо
само кратак приказ структуре стратешких и оперативних циљева и односних приоритетних мера:

Слика 10. Стратешки циљеви града Бора од 2020. до 2024. године

1.

Одрживи равој туризма

2.

Развој и пласман
туристичких производа

2.
3.

Дефинисање јасних праваца
позиционирања и брендирања
града Бора

4.

Унапређење туристичке
инфраструктуре и
сигнализације

5.

Унапређење
управљачког модела на
дестинацији
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Стратешки циљ 1: Одрживи развој туризма
Оперативни циљ
Мера
Унапређење претпоставки Креирање активности на дестинацији где постоји могућност
за развој одрживог туризма за развој екотуризма
Развој туристичке инфраструктуре одрживог туризма
Мониторинг утицаја развоја Спречавање негативног утицаја развоја туризма на
туризма
на
животну окружење
средину
Спречавање градње туристичке инфраструктуре која
нарушава изглед окружења

Стратешки циљ 2: Развој и пласман туристичких производа
Оперативни циљ
Мера
Претварање
туристичких Дефинисање портфолија
приоритетних туристичких
потенцијала у конкретне производа
туристичке производе
Одређивање циљних тржишта за приоритетне туристичке
производе
Дефинисање плана комуникације приоритетних туристичких
производа
Подизање
капацитета Едукација и менторинг пружалаца услуга у руралном
пружалаца
услуга
у туризму по питању развоја и пласмана туристичких
руралном туризму
производа
Унапређење
пласмана Унапређење сарадње ТОБ-а с домаћим туристичким
туристичких производа на агенцијама које организују екскурзије и кружне туре;
тржиште
Унапређење сарадње појединачних субјеката туристичке
привреде с домаћим туристичким агенцијама које организују
екскурзије и кружне туре
Обогаћивање гастрономске понуде и укупне понуде
угоститељских објеката у градским зонама органском храном
и другим традиционалним произведима из оближњих
руралних подручја
Стратешки циљ 3. Дефинисање јасних праваца позиционирања и брендирања Града Бора
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Оперативни циљ
Мера
Јасно дефинисање и развој Израда маркетинг плана и плана брендирања града
туристичког бренда Града
Бора
Унапређење
стратегије Спровођење документом дефинисаних смерница тржишног
тржишног наступа
наступа
Дефинисање
Обликовање промотивних порука и избор канала
комуникационе стратегије комуникације прилагођених приоритетним тржиштима
усмерене
према
приоритетним тржиштима
Успостављање
система Дефинисање јасних мерила по којима се прате резултати у
мерења ефеката улагања у односу на улагања
маркетинг
Изградња капацитета у Спровођење обука и тренинга усмерених на савремене
области
маркетинга трендове у маркетингу туристичке дестинације
запослених у туризму Града
Бора
Стратешки циљ 4. Унапређење туристичке инфраструктуре и сигнализације
Оперативни циљ
Мера
Унапређење
туристичке Постављање информативних табли код кључних туристичких
сигнализације
атракција;
Унапређење опште градске сигнализације (путокази до
хотела, ресторана и сл.)
Унапређење постојеће и Израда обилазнице и стварање услова за увођење успореног
изградња нове туристичке колског и пешачког саобраћаја у зонама Брестовачке бање
инфраструктуре
Проширење парка Брестовачке бање и повезивање стазама с
непосредним окружењем и другим туристичким зонама
града Бора
Уређење и повећање купалишних и рекреативних
капацитета Борског језера, и планирано повезивање са
осталим туристичким локалитетима
Обнова и завршетак инвестиције у хотелске капацитете
Црног врха путем развијања инвестиционог тизера,
решавања имовинских односа и креирања модела ЈПП
Унапређење и обогаћење капацитета скијалишта Црног врха
кроз стратешку сарадњу са ЈП Скијалишта Србије
Реализација туристичке и специфичне планинарске и
бициклистичке сигнализације и уређење стаза на
локалитетима попут Црног врха, Малиника, Лазаревог
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кањона, Дели Јована и сл.
Уређење локалитета за камповање, с посебним освртом на
развој глампинг туризма. Развој пројекта ЈПП са
заинтересованим странама.
Изградња неопходне инфраструктуре
функцију пећине Верњикице

за

стављање

у

Израда различитих планских документа од значаја за развој
грaдa за aрхeoлoшкa нaлaзиштa, мeстa зa рaзвoj културнoг
туризмa итд.

Стратешки циљ 5. Унапређење управљачког модела на дестинацији
Оперативни циљ
Мера
Унапређење
система Редефинисање постојећег модела управљања туризмом
управљања
кроз шира овлашћења ТО Бора и укључивање приватног
сектора кроз Савет за развој туризма Града Бора.
Посебна управљачка и маркетинг подршка развоју
приоритетних туристичких производа кроз сарадњу на
релацији ТО Бор – Туристичка организација Србије
Унапређење сарадње ТОБ-а и субјеката туристичке привреде
кроз заједничке програме и активности маркетинга и њихова
валоризација кроз аплицирање на националним и
међународним пројектним позивима

Развој управљачких алата

Успоставање система евиденције основних географских
тржишта из којих долазе туристи, анализа на шестомесечном
нивоу у односу на планове.
Успостављање континуираног истраживања туристичке
тражње током целе године на репрезентативном узорку.
Праћење кретања домаћег и међународног тржишта на
територији Републике Србије кроз примарна истраживања
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ТОС-а и регионалних туристичких организација.
Унапређење система информисања туриста кроз савремене
дигиталне платформе на друштвеним мрежама.
Детаљан опис мера које треба да допринесу дефинисању наведених оперативних и стратешких
циљева, односно њихова разрада кроз активности, као и динамика спровођења ових мера и
активности, дата је у Акционом плану.

7.3 Приоритетни туристички произовди
Систем туристичких искустава Бора обухвата већи број туристичких производа различитог нивоа
развијености, потенцијала и развојне улоге. Приоритизација туристичких производа урађена је на
основу процене и анализе ресурса, тренутног стања развоја туризма и анализе примарног
истраживања спроведеног с кључним актерима на дестинацији. У том смислу, можемо
констатовати да овај искуствени систем чине следећи туристички производи:
 култура и наслеђе и гастрономија;
 градски туризам;
 туризам догађаја;
 бањски и здравствени туризам;
 рурални туризам и кружна путовања;
 природа и туризам специјалних интереса.
Слика 11. Елементи туристичког искуства Града Бора
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Наведени туристички производи имају различит приоритет и планирану динамику развоја, што ће
бити и описано у наредном тексту.
Опис туристичких производа Града Бора
Култура и гастрономија
Ова група производа обухвата интересовање за музеје и галерије, старе градске целине, културноисторијско наслеђе, архитектуру, гастрономију.
Бор, иако један од најмлађих градова у Србији, обилује културно-историјским вредностима из
разних историјских епоха. Многи значајни архитектонски објекти потичу управо из времена када
је борским Рударско-топионичарским басеном управљало Француско друштво Борских рудника. У
Бору постоје и значајни културно-историјски објекти чију су изградњу финансирали Французи, као
што су (Француска касина, данашњи Технички факултет, зграда Болнице, Зграда за плућне
болеснике, основна школа као и Дирекција Француског друштва Борских рудника, данашња
дирекција РББ-а)
Када је реч о гастронимији, у околним живописним селима и излетиштима, као што су планина
Стол, Дубашница, Борско језеро и Злотске пећине спремају се гулаш од срнетине, влашке
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палачинке – „плашинте”, кисела кокошја чорба и бела кисела боранија, што представља
својеврстан потенцијал за развој гастрономског туристичког производа.
Предлог комуникације туристичког производа: Укуси Бора, Бор: раскрсница културе Источне
Србије
Градски туризам
Кратки одмори су доминантан облик урбаног/градског туризма, па и градског туризма Града Бора.
Овај вид туризма подразумева задржавање од најчешће два или три ноћења. Процењује се како
годишње више од 40 милиона Европљана учествује у различитим формама урбаног туризма, док
су кратки градски одмори најзаступљенији (преко 20 милиона Европљана годишње).
Карактеристика ових одмора је и то да посетиоци углавном одседају у хотелима махом високог и
средњег ранга, а мотивисани су углавном културом и/или одмором. Од изузетне је важности
чињеница да овај производ нема изражен сезонални карактер, али је веома еластичан у односу
на цену и понуду у дестинацији. Када је Бор у питању, градски туризам није приоритетан облик
туризма, али има изузетан потенцијал комбиновања пре свега с руралним туризмом, одмором у
природи и специјалним интересима, због могућности које се пружају туристима да искусе и
градску и руралну средину на малом простору.
Предлог комуникације туристичког производа: Живахни викенд у Бору, Центар индустријског
наслеђа Србије
Туризам догађаја
Ова група производа обухвата различите сегменте понуде попут различитих традиционалних
манифестација и фестивалa, пре свега гастрономских манифестација којима овај крај обилује.
Поред тога, често се организује манифестација Сусрети села, такмичења у културном стваралаштву
као и програми културно-уметничких друштава.
Неки од најатрактивнијих догађаја који привлаче посетиоце у Бор су Дани Брестовачке бање,
Борско културно лето, Фестивал археолошког филма, тематске изложбе музеја и сл.
Међутим, туризам догађаја није кључни мотив посете граду, а манифестације обогаћују боравак
туриста или су махом намењене локалном становништву или регионалним посетиоцима.
Предлог комуникације туристичког производа: Богатство различитости источне Србије
Бањски и здравствени туризам
Лековита вода Брестовачке бање велики је потенцијал за развој бањског и здравственог
туристичког производа. Једна je од најстаријих бања у Србији, на надморској висини од 385 м
80

окружена столетном шумом, само 8 км југозападно од Бора. Према археолошким налазима
благотворност вода су користили Римљани, a cвој пун процват доживела је у доба Милоша
Обреновића.
Данас се на територији Брестовачке бање налазе и атракције које су под заштитом државе попут
Хамама, најстаријег објекта на територији Града Бора, Конак кнеза Милоша, Дворац Краља
Александра Карађорђевића, угоститељски објекат „Српска круна”, један од најстаријих
угоститељско-смештајних објеката у српским бањама, као и „Окружна зграда” и летњиковац
краља Петра I (1906).
Садржаји, активности и инфраструктура недостају Брестовачкој бањи како би се развила у
садржајан туристички производ који би привукао и стране туристе из региона.
Поред Брестовачке бање, ваздух околине Бора погодан је за астматичаре, па тако представља и
ваздушну бању.
Предлог комуникације туристичког производа: Благотоворне воде Бора
Природа и туризам специјалних интереса
Природа је један од највећих потенцијала Бора и околине. Брестовачка бања, Борско језеро, зооврт, Лазарева пећина, Злотске пећине, планине Стол и Црни врх и ски-центар, Дубашница, јесу
основне природне вредности које поред пасивног одмора у природи, пружају и могућности
активног одмора и развоја туризма специјалних интереса.
Рекреација у природи представља одморишну активност која се догађа у издвојеном, посебном,
или дивљем природном окружењу. Уско је повезана с високим нивоом учествовања туриста у
активностима, а по правилу се догађа на отвореном простору. Корисник очекује да доживи
одређени ниво (контролисаног) ризика и узбуђења, или, с друге стране, мирноће, при чему жели
првенствено да тестира своје способности у изабраној активности. Обронци Кучајских планина као
европски препознатљива зона ловног туризма, Црни врх као скијеринг центар, комплекс
природних прерасти, кањона и пећина, зона Злотске реке, зона Стола, омогућују следеће форме
туристичког задовољења посебних интереса: лов на крупну и ситну дивљач, јахање, обука и
караванинг, сафари на коњима, риболов, проучавање кањона и пећина, планинарење и спортско
пењање, пешачење, планински бициклизам, картинг, параглајдинг, џип-сафари, обуку летења
моторним змајем, лаке летилице, падобранство, спортске и тениске кампове за припреме
спортиста, оријентиринг полигоне.
Такође, планирана је и изградња зип-лајна код Лазревог кањона, што се сматра да ће бити
својеврсна атракција.
Предлог комуникације туристичког производа: Бор: обогаћујуће природно искуство кроз визуру
активног туризма
Рурални туризам и кружна путовања
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Рурални туризам околине Бора пружа традиционалну гостољубивост, упознавање са обичајима,
фолклором и старим занатима, активности као што су прикупљање биља и шумских плодова,
припремање специфичних намирница и разоноде по српској и влашкој традицији, близину
атрактивних природних реткости. По развоју руралног туризма, посебно се истичу села: Горњане,
Метовница (Џаново поље), Злот, Шарбановац, зоне села Лука и Бучје, са својим засеоцима на
падинама Стола. Посебан потенцијал има село Горњане које називају и „мала Швајцарска”, а
окружено је планинским венцима три планине, Стол, Мали и Велики крш, село Кривељ, које се
налази у близини неактивног копа, па туристи могу да уживају у погледу с видиковца једног од
највећих копова у Европи. Село Слатина окружено је планинама Стол и Дели Јован. Поред неких
од њих протичу потоци бистрих вода или се налазе мала језера.
Рурални туризам Бора и околине има потенцијал повезивања с градским, туризмом догађаја и
туризмом базираним на природи и специјалним интересима. Рурални туризам има потенцијал
укључивања и у кружне туре и путовања која нису довољно валоризована на територији Бора и
околине. Кружна путовања подразумевају путовања на којима се посећује више од једне
туристичке дестинације. Њихова одлика је кратак боравак у свакој од дестинација, унапред
планирана маршрута, као и регионално или национално груписање атракција. Ова врста
производа заступљена је и у ђачким екскурзијама, те улагањем у овај туристички производ лежи
потенцијал и у додатном развоју ђачког туризма. Већина тура траје неколико ноћења, а продаје се
кроз широку мрежу туроператера и агенција на подручју емитивних тржишта. Овакве туре треба
тематски организовати тако да указују на основно туристичко искуство које се нуди посетиоцима.
Предлог комуникације туристичких производа: исконска рурална средина обогаћује и употпуњује
доживљај

*

*

*

Наведени туристички производи Града Бора имају различит значај у укупном туристичком
промету и стога различит стратешки значај (слика 12). Култура и гастрономија, рурални туризам
као и природа и туризам специјалних интереса су туристички производи високог приоритета с
великим стратешким значајем, који имају најбољу оправданост улагања и развоја. У том смислу
спадају у приоритетне туристичке производе града.
Туристичке производе – градски туризам, догађаје и бањски туризам стратешки треба
посматрати као подржавајуће производе. Стога, у будућим активностима развоја производа,
маркетинга и брендирања града, ови производи треба да се развијају као комплементарни
производи који употпуњују боравак.

Слика 12. Приоритетни туристички производи који захтевају улагање
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7.4 Стратегијске основе тржишног наступа
Циљеви тржишног наступа
У погледу активарања потенцијала града Бора, што подразумева креирање система
искустава за различите циљне екстерне кориснике, постављају се следећи циљеви тржишног
наступа и комуникација, што треба остварити у наредном, петогодишњем периоду:
1. Повећање препознатљивости Града Бора на домаћем и регионалном тржишту
Код великог броја потенцијалних и актуелних посетлилаца не постоји свест о Граду Бору као
значајној туристичкој дестинацији. Град Бор нема јасно позиционирање нити дефинисан бренд,
што би истакло његове кључне вредности за таргетиране циљне сегменте. Повећање
препознатљивости захтева улагање у маркетинг алате којима ће се повећати свест и
заинтересованост туриста да посете Бор и околину.
2. Повећање броја посетилаца града Бора за три пута до 2024. години
У посматраном петогодишњем периоду анализа туристичких долазака и ноћења Бора има
нестабилан тренд, где преовлађује опадање броја туриста. Кроз иновацију искуства,
инфраструктуре и увођење нових садржаја и активности као и дефинисање јасног позиционирања,
продаје и промоције, циљ је да се број посетилаца и њихових ноћења знатно повећа у
петогодишњем периоду на бројку од 42.320 ноћења и 14.593 доласка туриста.
3. Повећање укупних прихода од туризма за два пута у петогодишњем периоду
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Кроз иновацију туристичке понуде и претварање туристичких потенцијала у комерцијалне
туристичке производе који ће се понудити на тржишту створиће се могућности за генерисање
нових прихода, како кроз довођење организованих група, тако и кроз већу потрошњу на
локалитетима, кроз бољу понуду сувенира, активности, додатних садржаја, гастрономске понуде и
слично.
Тржишни и геосегменти
Дефинисање тржишних и геосегмената, односно профила посетилаца који се жели привући у Бор
и на које ће Град Бор усмерити своју туристичку понуду и комуникацијске активности, први је
корак у одређивању успешне стратегије тржишног наступа.
Када је реч о геосегментима, односно државама из којих се желе привући посетиоци, а на основу
саме позиције Града Бора и развијености туристичке понуде, доминантно тржиште посетилаца је
свакако тржиште Србије. Поред тога, када је реч о региону, туристичку понуду Бора треба
усмерити према суседним земљама с којима се Србија граничи, а пре свега према тржишту
Румуније и Бугарске.
Када је реч о профилу тржишних сегмената који се желе привући, они су предложени на основу
приоритизације туристичких производа који ће се развојати у наредних пет година у Граду Бору,
као и циљева и мера који се планирају спровести. С тим у вези, у одређивању циљних група треба
имати нешто ширу слику, сходно предложеним производима, те се предлаже стандардно
одређивање значајних тржишних сегмената, полазећи пре свега од базичне поделе на инострано
и домаће тржиште, а потом на конкретније сегменте. Оно што је од кључног значаја је да се
убудуће периодично раде истраживања која ће омогућити дубље разумевање карактеристика
посетилаца и омогућити њихову сегментацију по критеријумима понашања и евентуално
психографије.
Национално, домаће тржиште
Иако тренутно не постоје детаљнија истраживања профила посетилаца Града Бора, оно што се
предвиђа је да ће национално тржиште бити доминантно пре свега у контексту посета породица с
децом посебно у домену руралног и урбаног туризма, индивидуалних посетилаца, али и младих и
група пријатеља који ће посебно бити привучени производима специјалних интереса и
авантуристичког туризма. Сениори би посебно били привучени здравственим туризмом и
одмором у природи. Такође, Бор пружа могућност и за привлачење организованих група а
посебно школских, ђачких екскурзија. Шематски приказ циљних група националног тржишта тад је
на графикону 6.

Графикон 6. Национално циљно тржиште града Бора
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Међународно тржиште
Интернационални посетиоци Бор и околину посећују као једну од регионалних туристичких
дестинација, и углавном су фокусирани на кључне атракције околине Бора попут Лазаревог
кањона и пећине. Такође, не постоји евиденција посетилаца према земљама из којих долазе за
цело подручје Града Бора. Шанса Бора је у привлачењу посетилаца из оближње Румуније и
Бугарске и укључивање овог града у друге кружне туре које се реализују у источној Србији.
Сходно томе, циљни сегменти међународног тржишта на којима треба да буде приоритет
приказани су на графикону 7.
Графикон 7. Међународно циљно тржиште Града Бора

Профил посетилаца с међународних тржишта који се жели привући је исти као профил посетилаца
националног тржишта.
Када је реч о међународном тржишту, приоритетна тржишта су свакако регионална тржишта, с
нагласком на тржиште Румуније и Бугарске.
Производ
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Опис производа према приоритетима претходно је дат у поглављу Приоритетни туристички
производи Града Бора.
Продаја и формирање цене туристичких производа
Формирању цена туристичких производа пре свега претходи развој туристичких потенцијала у
туристичке производе који би се комерцијално понудили на тржишту. Ово подразумева увођење
додатних садржаја, активности и изградњу неопходне инфраструктуре код кључних туристичких
атракција. Следећи корак је понуда оваквих производа на тржишту, по одређеној цени и пакетима
цена за различите тржишне сегменте, директном продајом улазница од стране атракција или
пласманом кроз аранжмане туристичких агенција за организоване групе и ђачке екскурзије.
Како би се систем продаје и резервације карата за туристичке атракције Града Бора осавременио,
предлаже се дигитализација система резервације и продаје путем кога би се водила и евиденција
о основном профилу посетилаца и броју посета. Поред тога, међусобно повезивање атракција у
Граду Бору и околини, и у договору с њима формирање групне улазнице која би омогућила
плаћање јединствене, обједињене цене за посету више атракција у граду. Предлаже се и
повезивање с хотелима, туристичким агенцијама и другим пружаоцима услуга у туризму који би
препоручили посету појединих атракција и имали могућност продаје одређеног броја карата.
Када је реч о организованим групама, потребно је подржати и тесно сарађивати с туристичким
агенцијама које нуде организоване обиласке атракција у Граду Бору.
Промоција
Маркетиншке активности туристичких субјеката Града Бора могу се сврстати у две велике групе:
традиционалне и дигиталне. Традиционални маркетиншки приступ обухвата организовање
кампања на уобичајеним каналима (ТВ, радио, штампа, сајмови, догађаји). С обзиром на своју
природу, публика којој се обраћа на овај начин је широка по више параметара, па ови канали
углавном имају за циљ подизање свести о дестинацији. Као и на већини дестинација у Србији, у
Граду Бору преовлађује коришћење традиционалних алата у промоцији дестинације, док су
улагања у дигитале алате још увек ниска. Савремени трендови у маркетингу дестинација указују
на то да промоцију треба вршити комбиновањем традиционалних и дигиталних канала промоције
који ће донети најефективније резултате у складу с циљевима дефинисаним Планом тржишног
наступа. Развој адекватних дигиталних алата којима ће се таргетирати дефинисане приоритетне
тржишне групе посетилаца треба да буде приоритет унапређења маркетинг активности Града.

Традиционални канали промоције
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Промоција која се одвија на традиционалан начин је важна колико и дигитална стратегија. Како је
циљно тржиште Града Бора разноврсно, постоји велики удео тржишта до којих не можемо
допрети онлајн – или нису корисници интернета или немају развијену навику информисања о
производима, услугама, атракцијама и дестинацијама путем онлајн канала. С друге стране, овакав
вид промоције има и бројне недостатке као што су једносмерна комуникација, немогућност
праћења броја прегледа и утврђивање профила потенцијалних корисника, као што то омогућавају
онлајн медији.
Оглашавање и штампани медији
Постоји више видова традиционалног оглашавања, те је потребно одабрати оне који највише
одговарају промоцији појединих туристичких атракција и догађаја. Оглашавање може бити
реклама у штампаним медијима (брошуре, флајери), радио и телевизијски оглас и слично.
Штампани материјали треба јасно да комуницирају бренд идентитет појединих атракција и
бенефите које нуди дефинисаним циљним сегментима посетилаца. Брошуре и флајери треба да су
тематски организовани по приоритетним туристичким производима. Дистрибуцију пропагандног
и информативног материјала треба вршити у сарадњи с другим повезаним пружаоцима услуга,
хотелима, сеоским домаћинствима, ресторанима и сл.
Дигитални канали
Поред традиционалних начина оглашавања, употреба дигиталног маркетинга је у све већем
порасту. Предности коришћења онлајн канала маркетинга су бројне:







повећавају видљивост и лако проналажење информација о садржајима који се
оглашавају;
омогућава таргетирање тачно одређене циљне групе корисника који представљају
профил потенцијалних купаца/посетилаца;
олакшавају и омогућавају двосмерну комуникацију с потенцијалним посетиоцима,
корисницима;
пружа могућност једноставног и детаљног мерења резултата и анализирања
понашања посетилаца, што омогућава да маркетинг кампања буде максимално
фокусирана и да донесе оптималне резултате;
економичније је и исплативије него оглашавање путем класичних медија.

У наредном периоду, промоција Града Бора треба да се фокусира на следеће дигиталне алате:
Оптимизована и квалитетна веб-страница
Први корак у креирању успешне стратегије онлајн оглашавања је креирање и добра оптимизација
веб-странице, јер добро оптимизирана веб-страница омогућиће добру позицију за релевантне
кључне речи, што осигурава бољу видљивост на интернету.
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Садржај странице треба да је свеобухватан, информативан, да нуди повезивање с другим
корисним страницама и пружи могућности онлајн резервације и продаје (у зависности од тога шта
се на њој оглашава). Садржај добре интернет странице мора бити релевантан, информативан и
актуелан. Веб-странице морају да буду интерактивне, да омогуће лако сналажење кроз садржај,
као и да подрже приступ и с мобилних уређаја. Страница треба да буде главни медиј од ког потичу
све релевантне информације, мора бити редовно ажурирана, и својим садржајима
заинтересовати потенцијалног посетиоца.
Друштвене мреже
Онлајн медији попут друштвених мрежа постали су саставни део промоције било које атракције и
туристичке дестинације. Поред промоције на Фејсбуку, као друштвеној мрежи с највећи бројем
корисника, велики је потенцијал оглашавање и на другим друштвеним мрежама које користе
потенцијал слика и видео-материјала у маркетинг активностима. Инстаграм профил и Јутјуб канал
су два неизоставна канала промоције по том питању. Да би се на њима постигао запажен успех,
пре свега је потребно припремити квалитетне видео и фото-материјале кроз куповину ових
медија и добијање дозволе за њихово коришћење у сврху промоције. Посебно је важно
обезбедити базу добрих и квалитетних видео-снимака прилагођених различитим форматима за
друштвене мреже. Друштвене мреже су канали информисања, креирања садржаја, и омогућавају
директну и брзу повратну комуникацију с корисником. Комуникација путем друштвених мрежа
мора имати континуитет, бити таргетирана, и подстицати ангажовање таргет групе и дељење
садржаја. Оно што је важно је да се покренуте странице на друштвеним мрежама редовно
ажурирају занимљивим и садржајем корисним за посетиоца, као и да се одржи двосмерна
комуникација. Спонзорисане кампање којима се таргетирају тачно одређене, жељене групе
посетилаца, пружају велике могућности повећања ефеката маркетинг кампања.
Потенцијално велики проблем могу представљати запуштени налози и негативни коментари
којима се мора правилно приступити у циљу благовременог и исправног одговарања и решавања
проблема.
Утицај КОВИД-19 на приоритизацију тржишта и промотивне активности Бора
Када је реч о промотивним активностима у пост-кризном периоду, потребно је пратити изазове и
дешавања на тржишту, како би се на њих благовремено одговорило адекватним комуникацијским
порукама. Подаци о понашању након пандемије указују на то да ће много више потрошача
размишљати о одмору у својој земљи. У студији GlоbalVebIndex-а, 31% глобалних потрошача
изјавило је да очекује више „годишњих одмора” и путовања у свом локалном подручју
(Staycation). После пандемије изазване КОВИД-19 вирусом, то представља прилику домаћем
туризму да повећа и туристичкa ноћења и дужину боравка, убеђујући домаће туристе да остану
„код куће”. На тај начин, велики део промотивних активности треба усмерити на кампање за
домаће тржиште.
88

Након пандемије КОВИД-19, извесне су промене у профилу међународних тржишта која посећују
Србију, па и Бор. Велика је вероватноћа да ће се сва тржишта суочити с краткотрајним смањењем
посећености, што се посебно односи на удаљена тржишта. Треба узети у обзир бројне тржишне
факторе:






У глобалном смислу, далеко су мање шансе да ће туристи летети у 2020/21. У
глобалном истраживању, 25% потрошача је рекло да ће мање путовати након
завршетка пандемије18. Међутим, како су приоритетна страна тржишта за Бор
Румунија и Бугарска, које су лако доступне и копненим путем, Бор не би требало да
се суочи са знатним смањењем посетилаца из ове две државе, док се очекује
смањење броја посетилаца из удаљенијих држава.
Путници ће тражити одредишта у земљи или на дестинацијама које су лако
доступне другим превозним средствима (аутомобил, минибус). Пандемија је
такође повећала забринутост путника у вези са здрављем, хигијеном и
безбедношћу, што је повећало интересовање за познате дестинације у оквиру
тржишта. Због тога је за Бор још важније привлачење већег удела посетилаца с
блиских тржишта, пре свега домаћег, а потом и тржишта пограничних земаља,
комуницирајући сигурност, безбедност, и бригу о туристима.
Групне туре ће вероватно бити смањене како би се омогућило веће социјално
дистанцирање и потрошачи ће вероватније потражити мале групе или ФИТ
програме. Ово се посебно односи на иностране туре, док би Бор требало да се
фокусира на домаће туре у виду ђачких екскурзија и других организованих група.

План маркетинга туристичке дестинације Бор
План маркетинга туристичке дестинације Бор обухвата три дела:
 Подржавајуће активности као предуслов за успешну реализацију Плана и спровођење
циљева у петогодишњем периоду;
 Маркетиншку инфраструктуру – интерне иницијативе за јачање маркетиншких капацитета;
 Промотивне активности – екстерне иницијативе за подизање свести о бренду, повећање
разматрања Бора као туристичке дестинације.

18

Истраживање коронавируса ГВИ-ја, април, 2020.
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Слика 13. Сажетак кључних маркетиншких иницијатива

Табела 19. Подржавајуће активности
Назив
активности

Подржавајуће активности

Сврха
активности

1) Трансформација са модела локалне туристичке организације ка моделу удруживања у регионалне
туристичке организације, како би се туристима пружило јединствено искуство независно од формално-правнополитичких граница општина.
2) Подизање нивоа знања и вештина запослених у ЛТО и туристичкој привреди у домену дестинацисјког
менаџмента, ради имплементације активности креирања савремених туристичких производа базираних на
туристичком доживљају.
3) Формализација односа са туристичком индустријом, на бази реализације меморандума о сарадњи (који
нема правни карактер), а који је базиран на принципима партерства - обавезама и правима потписника и
заједничким циљевима изградње и промоције туристичких производа и бренда Бора као туристичке
дестинације.

Обухват
активности

Дефинисање платформе сарадње на нивоу ТОС-ЛТО, ради интензивирња јасније комуникације и праваца
заједничког анжаговања у промоцији дестинације
Различите форме тренинга и едукација за локалну туристичку организацију у домену креирања и
прилагођавања компаративних предности у искуствене туристичке производе
Различите форме тренинга и едукација за туристичку привреду у домену рада са појединим гео тржиштима,
продаје као и креирања савремених програма
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Табела 20. Активности у оквиру маркетиншке инфраструктуре
Назив
активности

Маркетиншка инфраструктура

Сврха
активности

1) Унапређење постојеће маркетинг инфраструктуре с циљем додатног подизања квалитета фото-базе,
узимајући у обзир техничке потребе савремених канала комуникације за садржином и квалитетом фотографија
које се користе, као и квалитативне потребе у смислу трансформација за фотографије пејзажног карактера ка
комуницирању конкретног искуства
2) Унапређење постојеће маркетинг инфраструктуре с циљем додатног подизања квалитета видео-базе,
узимајући у обзир потребну савремених канала комуникације (пре свега друштвених медија) за континуираним
извором видео-клипова адекватног садржаја који комуницира искуство
3) Јасна селекција приоритетних издања штампаних промотивних материјала у смеру даљег унапређења
садржаја с фактографског на емоционални, као и у смеру смањивања физичког штампаног материјала, имајући
у виду недостатке, нефлексибилност и застарелост која се остварује у јако кратком року
4) Унапређивање интернет наступа и то с техничког аспекта, али пре свега квалитативног који подразумева
унификацију производа и искустава која се комуницирају и тржишних сегмената којима се комуницирају; ово се
односи и на сајтове, али и на наступе на савременим каналима, као што су друштвени медији

Обухват
активности

Активности подизања нивоа квалитета садржаја који је намењен домаћим туристима, турстима из региона, као
и садржаја који је намењен различитим сегментима на енглеском (или другим страним језицима), на свим
каналима и медијима
Дефинисање визуала, слогана и сличних елемената, и њихова унифицирана комуникација на нивоу свих
кључних актера на дестинацији и договорена комуникација на нивоу платформе сарадње с приватиним
сектором
Обрада постојећих база фотографија и генерисање захтева за новим фотографијама, користећи се принципима
савремене фотографије која у фокус ставља доживљај и искуство, и допуна база новим фотографијама
Обрада постојећих база видео-материјала и генерисање захтева за новим видео материјалом, у формату и
садржају који је пре свега погодан за савремене канале, и у мањој мери за традиционалне (попут ТВ и пуштања
на сајмовима), и допуна новим видео-материјалом; једна од опција је и потенцијална поновна монтажа
материјала који већ постоји, тамо где има услова
Креирање адекватног колатералног материјала и сувенира којима се ефекти маркетинг комуникација појачавају
и помажу видљивости, а који се често користе код посебних промотивних догађаја у земљи и иностранству, код
посебних промоција и радионица у земљи и иностраснтву, и у сличним активностима
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Табела 21. Промотивне активности
Назив
активности
Сврха
активности

Промотивне активности

1) Имплементација промотивних кампања које се базирају на различитим каналима и које имају различите гео-фокусе, а с циљем
слања унифицираних бренд вредности и бренд обећања кроз поруке које су прилагођене циљаним сегментима, и то како у кратком,
тако и у средњем року
2) Организовање студијских посета за организаторе путовања и медије кроз сарадњу с ТОС-ом
3) Организовање студијских посета за локалне и стране блогере и инфлуенсере, као једна од комплементарних активности
промотивних камања које ће се одвијати на савременим калима комуникације (пре свега друштвеним медијима), при чему ће
програм, теме и садржај бити прилагођени таргетираним корисницима и жељеном досегу; ове активности се организују у сарадњи с
ТОС-ом
4) Унапређење наступа на сајмовима, пре свега у домену редефинисања приоритетних сајмова (сходно тржиштима)
5) Организовање различитих промотивних и пословних догађаја и радионица у земљи и иностраству, кроз сарадњу с ТОС-ом

Обухват
активности

Кампање на савременим, као и на традиционалним медијима
Организовање студијских посета за стране организаторе путовања, организаторе конгреса, медије, блогере и инфлуенсере
Наступи на сајмовима и пословним берзама и посебним радионицама
Организовање посебних промотивних догађаја и послових радионица у земљи и иностранству

7.5 Пројекције раста дестинације
Циљеви будућег петогодишњег развоја треба да буду заснивани на реалним претпоставкама
конкурентске позиционираности Града Бора, те буду усклађени са савременим трендовима у
туризму и инвестиционим потенцијалом дестинације. У односу на конкурентске дестинације,
потребно је да Град Бор оствари капитална инвестициона улагања у развој туристичке
инфраструктуре и припреми адекватну промоцију туристичких производа. Истовремено, Град
треба да подржи сектор туризма да се у најкраћем периоду врати на ниво из 2019. године, те се у
складу с тим и пројекције базирају на три сценарија.
Осим што развој туризма доприноси привредном расту и развоју, он има и знатан утицај
на побољшање и унапређење имиџа Града. Пројекција раста дестинације повезује визију и
циљеве развоја туризма са свим релевантним елементима понуде и тражње.
У складу с визијом развоја, очекује се да туризам расте по основу следећих основних елемената:
 подршка сектору туризма с циљем враћања на ниво из 2019. године кроз промоцију и
подстицаје улагања;
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 усклађивање понуде са савременим трендовима у навикама и тражњи на домаћем и
међународном тржишту у односу на нове околности условљене КОВИД-19;
 адекватна имплементација процедура у циљу анимирања тржишта која су у највећој мери
показатељи тражње;
 стављање у функцију атракција с туристичким потенцијалом који још увек није у довољној
мери валоризован;
 креирање туристичких производа и услуга које су у складу са савременим трендовима и
идентификованим циљним групама;
 унапређење система резервације, продаје и промоције дестинације са кцентом на
интернет платформе;
 континуирана едукација и обука кадрова кроз увођење савремених стандарда квалитета у
области смештаја, припремање и послуживање хране и пића, подизање нивоа
професионалности и обучености особља;
 увођење савремених стандарда и подизање квалитета смештаја за особе са
инвалидитетом;
 коришћење фондова ЕУ и доступних фондова међународних организација усмерених ка
јачању предузетништва, креативног стваралаштва у туризму, подршке и оснаживању
приватног сектора с посебним освртом на младе и на женску популацију;
 унапређење квалитета комуналних услуга и подизање квалитета свих врста услуга превоза.
Уз претходне претпоставке, боље коришћење постојећих и нових капацитета, јачање инспекцијске
контроле (туристичке инспекција и инспекцијске службе јединица локалне самоуправе) очекује се
реализација следећег модела раста у периоду од 2020. до 2025. године.
Пројекција раста је припремљена кроз три сценарија – реалистичан, оптимистичан и
песимистичан сценарио. У основи, овај приступ подразумева пројекцију броја долазака туриста,
ноћења и просечне дужине боравка туриста по појединачним земљама.
Пројекција раста у реалистичном сценарију подразумева имплементацију свих предложених мера
и активности с циљем остварења просечне годишње стопе раста броја долазака иностраних
туриста у периоду од 2021. до 2025. године од 31,9%, као и просечне годишње стопе раста броја
долазака домаћих туриста од 22,5% у истом периоду. Овим се долази до просечне годишње стопе
раста укупног броја долазака туриста од 24,2% у периоду од 2021. до 2025. године. Овде истичемо
да су овако високе стопе раста последица веома ниске пројектоване базе из 2020. године услед
утицаја КОВИД-19.
Реалистичан сценарио подразумева повећање броја долазака туриста са 5.613 колико је
пројектовано у 2020. години на 16.593 колико је пројектовано у 2025. години, од чега се 13.081
долазак односи на домаће туристе, а 3.512 на иностране туристе.
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Табела 22. Пројекција раста – реалистичан сценарио
Сценарио - реалистичан
Укупан број долазака
Број домаћих туриста

2014 2015 2016 2017 2018 2020п 2021п 2022п 2023п 2024п 2025п ПГСР
15.313 16.235 14.862 16.652 14.048 5.613 7.858 10.216 12.419 14.593 16.593 24,2%
11.939 11.792 11.158 12.875 10.799 4.735 6.629 8.617 10.341 11.892 13.081 22,5%

Број страних туриста

3.374 4.443 3.704 3.777 3.249 878 1.230 1.598 2.078 2.701 3.512 31,9%

Укупан број ноћења

47.124 47.846 36.389 43.152 38.778 14.033 20.432 27.583 34.772 42.320 49.779 28,8%

Број ноћења домаћих туриста 34.365 33.927 26.483 33.133 28.750 11.837 17.235 23.267 28.954 34.487 39.243 27,1%
Број ноћења страних туриста 12.759 13.919 9.906 10.019 10.028 2.196 3.197 4.316 5.818 7.834 10.535 36,8%
Просечна дужина боравка
2,9 2,9 2,4 2,6 2,7 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 домаћих туриста
Просечна дужина боравка
3,8 3,1 2,7 2,7 3,1 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 страних туриста

Пројекција раста у оптимистичком сценарију подразумева комплетну имплементацију свих
предложених мера и активности и остварења просечне годишње стопе раста броја долазака
иностраних туриста од 32,9%, као и просечне годишње стопе раста броја долазака домаћих
туриста од 25,6% у периоду од 2021. до 2025. године. Овим се долази до просечне годишње стопе
раста укупног броја долазака туриста од 27,1% у периоду од 2021. до 2025. године.
У оптимистичном сценарију претпоставља се да ће економска активност земаља из којих долазе
туристи бити већа у односу на основну пројекцију коју је изнео ММФ у априлу 2020. године, као и
да ће домаћа економија имати већи раст од очекиваног, односно мањи пад од очекиваног у 2020.
години. Оптимистичан сценарио подразумева повећање броја долазака туриста са 6.556 колико је
пројектовано за 2020. годину на 21.719 колико је пројектовано у 2025. години, од чега се 16.627
долазака односи на домаће туристе, а 5.092 на иностране туристе.
Табела 23. Пројекција раста – оптимистичан сценарио
Сценарио - оптимистичан
Укупан број долазака
Број домаћих туриста

2014 2015 2016 2017 2018 2020п 2021п 2022п 2023п 2024п 2025п ПГСР
15.313 16.235 14.862 16.652 14.048 6.556 9.506 12.358 15.062 18.376 21.719 27,1%
11.939 11.792 11.158 12.875 10.799 5.327 7.724 10.041 12.049 14.459 16.627 25,6%

Број страних туриста

3.374 4.443 3.704 3.777 3.249 1.230 1.783 2.318 3.013 3.917 5.092 32,9%

Укупан број ноћења

47.124 47.846 36.389 43.152 38.778 16.391 24.717 33.368 42.173 53.289 65.158 31,8%

Број ноћења домаћих туриста 34.365 33.927 26.483 33.133 28.750 13.317 20.081 27.110 33.737 41.930 49.882 30,2%
Број ноћења страних туриста 12.759 13.919 9.906 10.019 10.028 3.074 4.635 6.258 8.436 11.359 15.276 37,8%
Просечна дужина боравка
2,9 2,9 2,4 2,6 2,7 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,7%
домаћих туриста
Просечна дужина боравка
3,8 3,1 2,7 2,7 3,1 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,7%
страних туриста

Пројекција раста у песимистичном сценарију подразумева делимичну имплементацију свих
предложених мера и активности и остварења просечне годишње стопе раста броја долазака
иностраних туриста од 25,9%, као и просечне годишње стопе раста броја долазака домаћих
туриста од 17,7% у периоду од 2021. до 2025. године. Овим се долази до просечне годишње стопе
раста укупног броја долазака туриста од 19,2% у периоду од 2021. до 2025. године.
У песимистичном сценарију претпоставља се да ће економска активност земаља из којих долазе
туристи бити мања у односу на основну пројекцију коју је изнео ММФ у априлу 2020. године, као и
да ће опоравак домаће привреде бити успоренији од очекиваног. Песимистичан сценарио
подразумева повећање броја долазака туриста са 4.254 колико пројектовано у 2020. години на
10.253 колико је пројектовано у 2025. години, од чега се 8.030 долазака односи на домаће туристе,
а 2.223 на иностране.
Потребно је истаћи да постоје бројни спољни ризици који могу утицати на реализацију
песимистичног сценарија, пре свега: знатно спорији економски опоравак, други талас здравствене
кризе условљене КОВИД-19, активирање мера карантина и друго.
Табела 24. Пројекција раста – песимистичан сценарио
Сценарио - песимистичан

2014 2015 2016 2017 2018 2020п 2021п 2022п 2023п 2024п 2025п ПГСР

Укупан број долазака

15.313 16.235 14.862 16.652 14.048 4.254 5.565 6.956 8.118 9.152 10.253 19,2%

Број домаћих туриста

11.939 11.792 11.158 12.875 10.799 3.551 4.616 5.771 6.636 7.300 8.030 17,7%

Број страних туриста

3.374 4.443 3.704 3.777 3.249 703 949 1.186 1.482 1.853 2.223 25,9%

47.124 47.846 36.389 43.152 38.778 10.634 14.469 18.782 22.731 26.542 30.758 23,7%
Укупан број ноћења
Број ноћења домаћих туриста 34.365 33.927 26.483 33.133 28.750 8.878 12.003 15.580 18.581 21.169 24.089 22,1%
Број ноћења страних туриста 12.759 13.919 9.906 10.019 10.028 1.757 2.466 3.201 4.150 5.372 6.669 30,6%
Просечна дужина боравка
2,9 2,9 2,4 2,6 2,7 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,7%
домаћих туриста
Просечна дужина боравка
3,8 3,1 2,7 2,7 3,1 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,7%
страних туриста

Графикон 8. Пројекција раста –

Графикон 9. Пројекција раста –
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укупан број долазака

укупан број ноћења

7.6 Пословно-управњачки модел
Приликом креирања предлога модела управљања развојем туризма у Бору узете су у обзир
специфичности Бора као градске туристичке дестинације, те је и модел прилагођен постојећим
условима и приликама. Модел је такође прилагођен примерима добре праксе конкурената и
дестинација узора.
Предлог модела управљања туризмом Града Бора
Кључно питање које се поставља при дефинисању предлога модела управљања туризмом Града
Бора је кo je oргaн или институциja кoja ћe плaнирaти, oргaнизoвaти и кoнтрoлисaти aктивнoсти
успoстaвљaњa лaнцa врeднoсти, крeирaњa и мaркeтингa систeмa туристичких искустaвa,
умрeжaвaњa и привaтнo-jaвнoг пaртнeрствa.
Анализа модела управљања успешним градским дестинацијама указује на то дa су пaртнeрски
oднoси измeђу привaтнoг и jaвнoг сeктoрa, кao и унутaр jaвнoг и унутaр привaтнoг сeктoрa, jeдaн
oд кључних фaктoрa успeхa. Успешне дестинације доказале су да управљачки модели засновани
на јавно-приватном партнерству непрофитног карактера дају одличне резултате управљања
дестинацијом, окупљајући различите субјекте да раде ради постизања заједничких циљева.
Међутим, оптимално решење треба прилагодити локалним условима и специфичностима развоја
туризма Града Бора, те наћи решење које ће унапредити постојећи модел управљања туризмом
од стране јавног сектора кроз сарадњу с другим субјектима јавног и приватног карактера.
Предлог је да послови маркетинга, промоције и брендирања буду и даље у надлежности ТОБ-а,
али уз план интензивне сарадње с привредом која би активно учествовала у достављању
информација и изградњи имиџа Града, као и уз иновативно стратешко планирање и тактичко
слагање маркетиншких активости. На основу свега наведеног, предлог модела управљања
подразумева формирање Савета за развој туризма града Бора или Сталне радне групе за равој
туризма, а њен приказ дат је на слици 14.
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Слика 14. Приказ модела управљања кроз Сталну радну групу за развој туризма

Да би се ефикасно и координирало и управљало туризмом Града Бора, неопходно је да се
формира Стална радна група за равој туризма. Чланови ове радне групе су минимално Градска
управа или неки од надлежних секретаријата, Туристичка организација Града Бора, као и
најзначајнији представници туристичке привреде попут хотелијера, туристичких атракција,
ресторатера, пружалаца приватног смештаја и других важних актера које определи Градска
управа. У оквиру ове Сталне радне групе, чланови би се договарали и координирали активности
везано за развој туризма и доносили најважније одлуке којe се тичу развоја. Туристичка
организација Града Бора и даље би била задужена за маркетинг туристичке дестинације, али кроз
заједничке програме промотивних активности са осталим субјектима туристичке привреде, пре
свега из домена приватног сектора. На овај начин би се постигла синергија у управљању – као
комбинација водеће улоге Градске управе, Туристичке организације Града Бора као једине
институције која има мандат и потенцијалну способност да професионално постави систем
маркетинга и продаје, и представника туристичке привреде који могу обезбедити квалитативне
инпуте у домену унапређења производа и доношења важних одлука.
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8. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 2020–2024.
У складу с приоритизацијом мера и стратешких циљева, дефинисаним у претходним поглављима, реализација активности у наредне
четири године приказана је кроз детаљан план активности:
Стратешки циљ 1: Одрживи развој туризма
Оперативни циљ
Мера
Унапређење
претпоставки за
развој одрживог
туризма

Креирање активности у
деловима
града
и
окружењу где постоји
могућност
за
развој
екотуризма
Развој
туристичке
инфраструктуре одрживог
туризма
Мониторинг
Спречавање негативног
утицаја
развоја утицаја развоја туризма
туризма
на на окружење
животну средину
Спречавање
градње
туристичке
инфраструктуре
која
нарушава
изглед
окружења

Активности

Ко је
одговоран
Град Бор

Укључивање
активног
и
екотуризма
у
туристичку
понуду
Бора
Мапирање стаза за Град Бор
пешачење
и
бициклизам
Редовно
Град Бор
извештавање
о
квалитету
вода,
ваздуха и земљишта
Уређење
планских Град Бор
докумената
и
решавање
имовинско-правних
односа

Рок
2021–
2023

Индикатор

Извор
финансирања
Мапиране стазе и Буџет
направљен
план
активности за развој
екотуризма

2021–
2023

Мапиране стазе

Буџет

2021–
2024

Редовно
извештаји

2021–
2024

Ажурирана
планска Буџет
документа,
решени
имовинско-правни
односи

ажурирани Буџет
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Стратешки циљ 2: Развој и пласман туристичких производа
Оперативни циљ
Мера
Активности
Претварање
туристичких
потенцијала
конкретне
туристичке
производе

Дефинисање
плана
улагања
и
развоја
у приоритетних
туристичких производа

Подизање
капацитета
пружалаца услуга
у
руралном
туризму

Ко је
одговоран
плана ТО Бор

Разрада
туристичких
производа с планом
промотивних
активности

Рок
2021

Одређивање
циљних Разрада
плана ТО Бор
тржишта за приоритетне приоритетних
туристичке производе
тржишта

2021

Дефинисање
плана
комуникације
приоритетних
туристичких производа

2021

Едукација и менторинг
пружалаца
услуга
у
руралном туризму по
питању
развоја
и
пласмана
туристичких
производа

Израда
плана ТО Бор
промотивних
активности
по
принципу
инвестиције а не
трошка
Разрађен
план ТО Бор
едукација и обука
кључних актера на
дестинацији

2021–
2024

Индикатор

Извор
финансирања
план Буџет

Израђен
приоритетних
туристичких
производа с планом
промотивних
активности
Израђен
план Буџет
приоритетних
тржишта и усклађен
с
планом
туристичких
производа
Израђен план
Буџет

Спроведена
Буџет
едукација и урађена међународни
евалуација
фондови
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и

Унапређење
пласмана
туристичких
производа
тржиште

Унапређење
сарадње
ТОБ-а
с
домаћим
туристичким агенцијама
на које организују екскурзије
и кружне туре
Унапређење
сарадње
појединачних субјеката
туристичке привреде с
домаћим
туристичким
агенцијама
које
организују екскурзије и
кружне туре

Креиран
план То Бор
партнерстава
с
домаћих и страним
туроператерима

2021–
2024

Мапирање
ТО Бор
туристичких агенција
на
територији
Републике Србије и
усостављање
сарадње

2021–
2023

Обогаћивање
Мапирање руралних ТО Бор
2021–
гастрономске понуде и домаћинстава
и
2024
укупне
понуде успостављање
угоститељских објеката у сарадње
по
градским
зонама принципу
органском
храном
и производње здраве
другим традиционалним хране за потребе
производима
из пружалаца
услуга
оближњих
руралних смештаја
подручја
Стратешки циљ 3. Дефинисање јасних праваца позиционирања и брендирања града Бора
Оперативни циљ
Мера
Активности
Ко је
Рок
одговоран
Јасно дефинисање Израда маркетинг плана Примарно
и ТО Бор
2023
и
развој и плана брендирања секундарно
туристичког
Града
истраживање,

Креирани
и
потписани
меморандуми
о
споразумевању
с
туроператерима
Мапирани субјекти
и
потписани
протоколи
о
сарадњи

Средства
потребна

Није
буџет

потребан

Успостављена
сарадња

Није
буџет

потребан

Индикатор
Израђен план

нису

Извор
финансирања
Буџет
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бренда
Бора

Града

Унапређење
стратегије
тржишног наступа

Дефинисање
комуникационе
стратегије
усмерене према
приоритетним
тржиштима
Успостављање
система мерења
ефеката улагања у
маркетинг
Изградња
капацитета
у
области
маркетинга
запослених
у
туризму
Града

анализа
стања,
програм
промотивних
активности
с
визуелним
идентитетом
и
слоганом
Спровођење документом Дефинисање
ТО Бор
дефинисаних смерница стратешких
тржишног наступа
приоритета
и
тржишта
Обликовање
промотивних порука и
избор
канала
комуникације
прилагођених
приоритетним
тржиштима
Дефинисање
јасних
индикатора успеха и
праћење поврата улагања
у меркетинг
Спровођење обука и
тренинга усмерених на
савремене трендове у
маркетингу
туристичке
дестинације

2022

Израђен план и Буџет
усаглашен
с
потребама тржишта
на
којима
дестинација наступа
Израђен
медија- Буџет
план у односу на
производе
и
тржишта

План
медијског ТО Бор
присуства

2022

Матрица
мерења ТО Бор
успеха
активности
које су дефинисане
планом рада ТО Бор
Организација
ТО Бор
радионица и обука
најмање 4 пута у току
године

2021

Израђена матрица Буџет
праћења резултата

2021–
2024

Едукације и обуке Буџет
спроведене
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Бора
Стратешки циљ 4. Унапређење туристичке инфраструктуре и сигнализације
Оперативни циљ
Мера
Активности
Ко је
одговоран
Унапређење
Обележавање
кључних Постављање
ТО Бор
туристичке
туристичких локалитета и информативних
сигнализације
атракција и унапређење табли код кључних
сналажења туриста на туристичких
путу ка и на самим атракција
локалитетима
Унапређење опште
градске
сигнализације
(путокази до хотела,
ресторана и сл.)
Унапређење
Унапређење
Израда обилазнице и Град Бор
постојеће
и инфраструктуре
стварање услова за
изградња
нове Брестовачке бање
увођење успореног
туристичке
колског и пешачког
инфраструктуре
саобраћаја у зонама
Брестовачке бање
Проширење
парка Град Бор
Брестовачке бање
Повезивање
Брестовачке
бање
стазама
с
непосредним
окружењем и другим

Рок

Индикатор

Извор
финансирања
Буџет,
средства
Министарства
трговине, туризма
и
телекомуникација

2023

Постављена
туристичка
сигнализација

2023

Пројектоване
и Буџет, екстерни и
урађене обилазнице прекогранични
фондови

2024

Проширен пар и Буџет
и
стазама
повезане прекогранични
туристичке зоне
фондови
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Унапређење
инфраструктуре
језера

туристичким зонама
Града Бора
Решавање имовинско Град Бор
Борског правних односа

Обнова
и
завршетак
инвестиције у хотелске
капацитете и унапређење
и обогаћење капацитета
скијалишта Црног врха

Уређење и повећање
купалишних
и
рекреативних
капацитета Борског
језера
Повезивање Борског
језера са осталим
туристичким
локалитетима
Решавање
Град Бор
имовинско-правних
односа
Припрема
инвестиционог
тизера
Мапирање
интересних страна за
ЈПП
Град Бор
Заговарање
инвестиције
на
националном нивоу
са заинтересованим
странама
Успостављање

2023

Решени имовинско- Буџет,
правни односи и прекогранични
уређени и повећани фондови
капацитети

2024

Решени имовинскоправни
односи,
креиран
тизер,
идентификоване
заинтересоване
стране за улагања уз
асистенцију Владе
Републике Србије
Успостављена
сарадња,
идентификовани
модели сарадње

2023

Буџет града
Остали
извори
финансирања

Буџет,
екстерни фондови
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сарадње
с
ЈП
Скијалишта Србије
Реализација туристичке и Мапиране пешачке и ТО Бор
специфичне планинарске бициклистичке стазе
и
бициклистичке за активни туризам
сигнализације и уређење
стаза на локалитетима
попут
Црног
врха,
Малиника,
Лазаревог
кањона, Дели Јована и сл.
Уређење локалитета за Идентификовање
ТО Бор
камповање
локалитета
за
камповање
и
за
глампинг

Подршка развоју осталих Изградња неопходне Град Бор
локалитета од значаја за инфраструктуре
за
развој туризма
стављање у функцију
пећине Верњикице
Израда различитих Град Бор
планских документа
од значаја за развој
Грaдa за aрхeoлoшкa
нaлaзиштa, мeстa зa
рaзвoj
културнoг

2022

Мапиране
и Буџет
обележене пешачке Екстерни фондови
и
бициклистичке
стазе

2023

Мапирани
Буџет
локалитети, решени
имовинско правни
односи, евентуалне
активности у светлу
концесије
и
екстерног
управљања
локалитетом
Изграђена
Буџет и екстерни
инфраструктура
и прекогранични
фондови

2024

2024

Изабране
Буџет
приоритетне
локације
и
израђена
планска
документација
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туризмa итд.
Стратешки циљ 5. Унапређење управљачког модела на дестинацији
Оперативни циљ
Мера
Активности
Унапређење
система
управљања

Редефинисање постојећег
модела
управљања
туризмом
Посебна управљачка и
маркетинг
подршка
развоју
приоритетних
туристичких производа
Унапређење
сарадње
ТОБ-а
и
субјеката
туристичке привреде кроз
заједничке програме и
активности маркетинга

Развој
управљачких
алата

Ко је
одговоран
Формирање сталне Град Бор
радне групе за развој
туризма
Креирање алата за ТО Бора у
развој и промоцију сарадњи
са
приоритетних
осталим
производа
актерима на
дестинацији
Покретање
ТО
Бор
у
заједничких
сарадњи
са
маркетинг програма
осталим
актерима на
дестинацији

Рок
2020

Извор
финансирања
Именоване особе у Није
потребан
радној групи
буџет

2021

Креирани
Буџет
механизми за развој
и промоцију

20212022

Одржани састанци
представника
ТО
Бора
и
других
субјеката туристичке
привреде,
направљени
различити
маркетинг програми
Креиран
истраживачки
инструмент
и
установљен
механизам
евиденције/процене

Буџет и екстерни
и прекогранични
фондови

Креиран
истраживачки

Буџет

Успоставање
система
евиденције
основних
геотржишта из
којих
долазе туристи

Континуирано
бележење држава из
којих туристи долазе
у
сарадњи
са
смештајним
капацитетима

ТО Бора у 2020сарадњи
са 2024
осталим
актерима на
дестинацији

Успостављање
континуираног

Увођење
континуираног

ТО Бор
и

Индикатор

20202024

Буџет
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истраживања туристичке комплексног
тражње
анкетног
истраживања
посетилаца Бора
Унапређење
система Креирање
офлајн ТО Бор
информисања туриста
мобилне апликације
(Андроид и Ајфон) за
обилазак и лакше
сналажење у Бору и
околини

инструмент
и
установљен
механизам
евиденције/процене
2021

Оffline
мобилна Буџет
апликација
креирана и доступна
на Google Playstore и
App Store, разрађен
план
промоције
апликације
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9. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА
У Акционом плану су приказани оперативни циљеви с мерама и активностима за њихову
реализацију. Поред тога, уз сваку активност су дефинисана и средства верификације, односно
индикатори свих активности. Ради се о сету контролних тачака и индикатора извршења који служе
за мониторинг активности сходно утврђеној динамици, као и за евалуацију извршења планираних
активности. Улога мониторинга и евалуације је дужност одговорне институције која је такође
дефинисана за сваку појединачну активност, и то је увек само једна (првонаведена) организација,
чиме се избегавају нејасноће око тога ко води конкретну активност. Без обзира на то, одговорна
организација може активност спроводити са осталим партнерима на дестинацији, али је она
задужена за праћење реализације активности и предложене мере. Извештаји мониторинга и
евентуално предузетих активности у циљу кориговања одступања се достављају квартално
локалној самоуправи. Евалуација се ради на крају сваке године, где се у виду извештаја обавља
процена степена реализације активности предвиђених за дату годину.

СПИСАК СЛИКА, ТАБЕЛА И ГРАФИКОНА
Слике
Слика
1.
Врста
транспорта
приликом
међународних долазака у 2018. години
Слика 2. КОВИД-19 утицај на поједине индустрије
и секторе
Слика
3.
Траса
новопланиране
брзе
саобраћајнице Вожд Карађорђе
Слика 4. Фотографија из ваздуха дела Борског
језера
Слика 5. Постојеће ски-стазе на Црном врху
Слика 6. Зип-лајн жичара у кањону реке Цетине
постављена је 150 м изнад нивоа реке
Слика 7. Изглед дела недовршеног хотелског
комплекса на Црном врху
Слика 8. Вожња бицикла трасом некадашње пруге
ка Црном врху
Слика 9. Примери градитељског наслеђа, куће за
инжењере из међуратног периода
Слика 10. Стартешки циљеви града Бора од 2020.
до 2024. године
Слика 11. Елементи туристичког искуства Града
Бора
Слика 12. Приоритетни туристички производи који
захтевају улагање
Слика 13. Сажетак кључних маркетиншких
иницијатива
Слика 14. Приказ модела управљања кроз сталну
радну групу за развој туризма
Табеле
Табела 1. Међународни доласци ( у милионима)
Табела 2. Укупан девизни прилив од туризма (у
милијардама УСД)
Табела 3. Извоз од туризма (% укупног извоза
роба и услуга)
Табела 4. Учешће сектора туризма (директно и
индиректно) у БДП појединачних земаља (%)
Табела 5. Учешће запослених у сектору туризма у
односу на укупан број запослених (%)
Табела 6. Учешће капиталних инвестиција сектора
туризма у односу на укупне капиталне
инвестиције (%)
Табела 7. Пројекције основних макроекономских
агрегата, ММФ, WEO април 2020. година
Табела 8. Утицај КОВИД-19 на ваздушни путнички
транспорт у 2020. години

Табела 9. Индикатори успешности (KPI) –
Традиционални медији
Табела 10. Индикатори успешности (KPI) –
Дигитални медији
Табела 11. Приходи и примања и расходи и
издаци за Града Бора (износи у млн. РСД)
Табела 12. Структура расхода и издатака за Град
Бор
Табела 13. Број соба и лежајева по категоријама у
граду Бору
Табела 14. Регистровани смештајни капацитет у
домаћој радиности на територији Града Бора за
први квартал 2020. године
Табела 15. Кретање броја туриста у Бору за
период 2014–2018. године
Табела 16. Кретање броја ноћења у граду Бору за
период 2014–2018. године
Табела 17. Државе из којих долазе посетиоци
Злотске пећине
Табела 18. Компаративна анализа маркетиншких
активности дестинација конкурената и узора
Табела 19. Подржавајуће активности
Табела 20. Активности у оквиру маркетиншке
инстраструктуре
Табела 21. Промотивне активности
Табела 22. Пројекција раста – реалистичан
сценарио
Табела 23. Пројекција раста – оптимистичан
сценарио
Табела 24. Пројекције раста – песимистични
сценарио
Графикони
Графикон 1. Доласци страних туриста (у
милионима)
Графикон 2. ПГСР међународних долазака (xX-оса)
и ПГСР извоза од туризма (yY-оса)
за период од 2014. до 2018. године
Графикон 3. Свет – Међународни доласци и
приходи од међународних долазака туриста
Графикон 4. Кретање броја туриста у граду Бору за
период 2014–2018. године
Графикон 5. Кретање броја остварених ноћења у
Бору за период 2014–2018.године
Графикон 6. Национално циљно тржиште Града

Бора
Графикон 7. Међународно циљно тржиште Града
Бора
Графикон 8: Пројекција раста – укупан
број
долазака
Графикон 9: Пројекција раста – укупан број
ноћења

ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА
БДП– Бруто домаћи производ

РББ – Рудник бакра бор

БРГП– Бруто развијена грађевинска површина
Год. – Година

РС – Република Србија
РСД – Валуда плаћања у Србији, динар

Д.о.о. – Друштво са ограниченом одговорношћу

РТБ – Рударско-топионичарски басен

ДМО – Дестинацијске менаџмент организације

Сгш. – Северна географска ширина

ЕУ – Европска Унија

Тзв. – Такозвани

Игд. – Источна географска дужина

ТО – Туристичка организација

ЈКП – Јавно комунално предузеће

ТОС – Туристичка организација Србије

ЈП – Јавно предузеће

УСД – Валута плаћања у Америци, долар

КЛЕР – Канцеларија за локални економски развој

ха – мерна јединица, хектар

км – мерна јединица, километар

Ads. – енгл. Аdvertisement – Реклама

км2 – Мерна јединица, километар квадратни
ЛАПЗ – Локални акциони план запошљавања

AVE – енгл. Advertising Value Equivalent – Новчана вредност
добијеног присуства у медијима
KPI – енгл. Key performance indicators – Индикатор успешности

ЛТО – Туристичка организација локалне самоуправе

LTP – енгл. Like-Through-Rate – Стопа лајкова

м – мерна јединица, метар

MICE – енгл. Meetings, incentives, conferences and exhibitionsСастанци, подстицајна путовања, конференције и догађаји
SEO – енгл. - Search Engine Optimisation – Оптимизација за
претраживаче
SWОТ – енгл. Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats –
снаге, слабости, шансе и претње
UNWTO – енгл. United Nations World Tourism Organization –
Светска туристичка организација
WEO – енгл. World economic outlook – Светска економска
перспектива
WTTC – енгл. World Travel and Tourism Council – Светски савет
за путовања у туризму

Млн. – Милион
Млрд. – Милијарда
ММФ – Међународни монетарни фонд
МТТТ – Министарство трговине, туризма и телекомуникације
НБС – Народна банка Србије
НСЗ – Национална служба за запошљавање
П. Н. Е – Пре нове ере
ПГР – План генералне регулације
ПГСР – просечна годишња стопа раста
ПП – Просторни план
РАРИС – Регионална агенција за развој источне Србије

ОБРАЗАЦ
ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕКСТА НАЦРТА ПРОГРАМА СТРАТЕГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ
ТУРИЗМА ГРАДА БОРА од 2020-2024. године .

Орган/организација/заинтересовано лице:

Седиште и адреса:

Име и презиме лица које доставља предлоге:

Контакт телефон:

Е-пошта:

Датум:

Начелне примедбе на текст Нацрта стратегије за развој туризма града Бора од
2020-2024. године .

Примедбе у појединостима (наводе се примедбе на конкретне чланове Нацрта
стратегије за развој туризма града Бора од 2020-2024. године .

Образложење предлога за унапређење Нацрта стратегије за развој туризма
града Бора од 2020-2024. године .

На основу члана 101. Статута града Бора (''Службени лист града Бора'' бр. 3/19) и
члана 7. Одлуке о јавним расправама (''Службени лист града Бора'' бр. 8/19 и 14/19), на
предлог Градске управе града Бора, Градско веће града Бора, на седници одржаној
_____________ 2020. године, донело је

ЗАКЉУЧАК
о спровођењу јавне расправе о Нацрту Програмa стратегије за развој
туризма града Бора од 2020-2024. године

5. Одређује се спровођење јавне расправе о Нацрту Програмa стратегије за развој
туризма града Бора од 2020-2024. године.
2. Утврђује се Програм јавне расправе о Нацрту програма, који је саставни део
овог закључка.
3. Јавна расправа о Нацрту програма одржаће се од 20.10.2020. до 03.11.2020.
године.
4. Овај закључак ради реализације доставити Градској управи града Бора.

Број: _______/2020-IV
У Бору, __________ 2020. године

ГРАД БОР
ГРАДСКО

ВЕЋЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК,

Александар Милик

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
О НАЦРТУ ПРОГРАМА СТРАТЕГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА ГРАДА БОРА
2020-2024

1. У поступку припреме Програма стратегије за развој туризма града Бора од 20202024. године (у даљем тексту: Нацрт програма), Градска управа града Бора – Одељење за
привреду и друштвене делатности спроводи јавну расправу.
2. Јавна расправа о Нацрту програма одржаће се од 20.10.2020. до 03.11.2020.
године.
3. Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења,
стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.
4. Програм јавне расправе о Нацрту програма са Нацртом програма објављује се на
сајту града Бора.
5. Примедбе и сугестије достављају се Градској управи града Бора - Одељењу за
привреду и друштвене делатности на е-mail sanja.terzic@bor.rs или на адресу Градска
управа града Бора, Ул. Моше Пијаде 3.
Лице за контакт:Сања Терзић , телефон бр. 030/423-255 лок 162.
6. Нацрт одлуке биће представљен на отвореном састанку у форми округлог стола,
који ће се одржати 09.11.2020. године, са почетком у 12,00 сати у сали број 2 у згради
града Бора.
7. По окончању јавне расправе Градска управа града Бора - Одељење за привреду
и друштвене делатности ће анализирати све примедбе и предлоге у јавној расправи и на
основу тога сачини извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од дана
окончања јавне расправе исти објавити на сајту града Бора.

