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Сажетак: У овом ра ду се из но се не ка за па жа ња по во дом књи ге 
Де сти на ци ја као бренд – упра вља ње ре пу та ци јом ме ста ко ју су 
при ре ди ли Нај џел Мор ган, Анет При чард и Ро џер Прајд. Из ла жу 
се и ко мен та ри шу раз ли чи ти аспек ти нај о бу ха ва ни јег и нај ком
плет ни јег до са да об ја вље ног де ла на срп ском је зи и ку на те му 
дести на циј ског брен ди ра ња.

Кључне речи: брен ди ра ње, брен ди ра ње дис ти на ци ја, ту ри зам, 
ети ка

Са по ја вом ма сов ног тур зи ма у дру гој по ло ви ни два де се тог 
ве ка, до та да шња ту ри стич ка ме ста по ста ла су „коч ни чар” у 
на прет ку ту ри зма, усло вив ши по ја ву ту ри стич ких де сти на
ци ја као ши ре од ре ди ште са ра зно вр сни јом, ин те ре сант ни
јом и бо га ти јом по ну дом.1 Бренд де сти на ци је је скуп пер
цеп ци ја ко је осо ба има о ме сту, а стра те шки при ступ брен
ди ра њу де сти на ци је је нео п ход ност уз хо ли стич ко посма
тра ње ути ца ја брен да де сти на ци је на раз ли чи те сфе ре, а не 
са мо на ту ри зам.

Упр кос од ре ђе ном бро ју чла на ка из обла сти брен ди ра ња де
сти на ци ја, на ро чи то у нај но ви јем пе ри о ду, ова на уч на ди
сци пли на је у Ср би ји још увек у по во ју и свакo но во де ло 
чи ни зна чај не по ма ке у по гле ду раз во ја брен ди ра ња де
сти на ци је као на уч не ди сци пли не и ње не по пу ла ри за ци је. 
У том сми слу, збор ник ра до ва Дестинација као бренд, са 
под на сло вом упра вља ње ре пу та ци јом ме ста, пред ста вља 

1 По во дом књи ге Де сти на ци ја као бренд – упра вља ње ре пу та ци јом ме
ста, Нај џел Мор ган, Анет При чард и Ро џер Прајд (уред ни ци), Clio, 
Бе о град, 2015, 429 стр., (Мир ја на Ива њи пре ве ла са ен гле ског, на слов 
ори ги на ла: De sti na tion Brands  Ma na ging Pla ce Re pu ta tion, Ni gel Mor gan, 
An net te Pritchard, Ro ger Pri de (ed.), El se vi er  Li mi ted, 2011) .
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до сад нај све о бу хват ни је и нај ко млет ни је де ло о де сти на циј
ском брен ди ра њу, у ко јој во де ћи свет ски струч ња ци из обла
сти брен ди ра ња – брен ди ра ња де сти на ци ја, да ју сво је ви
ђе ње о овој про бле ма ти ци. Збор ник је по де љен у три де ла: 
Пр ви део По јам де сти на ци је као брен да; дру ги део Иза зо
ви брен ди ра ња де сти на ци ја и тре ћи део Сту ди је случајева 
брен до ва де сти на ци ја. 

I

Пр ви рад у пр вом де лу је рад при ре ђи ва ча овог збор ни ка, 
Нај џел Мор га на, Анет При чар да и Ро џер Прај да, Ме наџ
мент ту ри стич ких ме ста, брен до ва и ре пу та ци је. Ау то ри 
у свом ра ду ука зу ју на нео п ход ност хо ли стич ког при сту па 
брен ди ра ња де сти на ци ја, на во де ћи да су раз вој ту ри стич
ких де сти на ци ја, мар ке тинг и ме наџ мент ре пу та ци је ме ста, 
уза јам но по ве за ни и у ком плек сном су од но су. Као до бит ни 
круг угле да де сти на ци ја ау то ри иден ти фи ку ју шест еле ме
на та ко ји тре ба  да „об ли ку ју” бу ду ће брен до ве: тон ко му
ни ка ци је, тра ди ци ју, то ле ран ци ју, та ле нат, тран сфор ма бил
ност и све до че ња. Као нај зна чај ни ји еле ме нат, на во де упра
во по след њи, јер су за углед јед не де сти на ци је ве о ма ва жни 
ко мен та ри или све до че ња ту ри ста. Ау то ри за кљу чу ју да је 
та ко ђе, од ве ли ке ва жно сти да ме наџ мент ре пу та ци је ме
ста бу де јед на це ло ви та стра те ги ја ко ја сје ди њу је ту ри зам, 
еко ном ски раз вој, ур ба но пла ни ра ње, пла ни ра ње ве ли ких 
догађа ја и мно штво дру гих ак тив но сти и обла сти. 

Све ве ћи број зе ма ља схва та ва жност и нео п ход ност брен
ди ра ња сво је др жа ве, бри гу о соп стве ном ими џу и ре пу та
ци ји. Уви дев ши да се до бра ре пу та ци ја и по зи ти ван имиџ 
од ра жа ва не са мо на ту ри стич ку по се ту, већ и на ин ве сти
ци је, про из во де, до би ја ње ра зних спорт ских и кул тур них 
ма ни фе ста ци ја и друго, др жа ве у по след ње вре ме све ви
ше по све ћу ју па жњу овој про бле ма ти ци. Сај мон Ан холт је 
тво рац кон цеп таКон ку рент ски иден ти тет, као сво је вр сне 
над град ње брен ди ра ња, где те жи ште по ста вља на на ци о
нал ни иден ти тет, ко ји се мо ра пер ма нент но по на ша ти так
ми чар ски на гло бал ном ни воу, а пр ве ко ра ке и про ме не тре
ба на пра ви ти у вла сти тој др жа ви, не пре ста но мо ти ви шу ћи 
сво је ста нов ни штво. Ан холт твр ди, да се имиџ зе ма ља увек 
ме ња ис кљу чи во због два раз ло га: или за то што се зе мља 
про ме ни ла, или за то што ути че на љу де. Цен трал на те о ри ја 
овог кон цеп та је да вла де ко је же ле ре брен ди ра ти сво ју др
жа ву, по пра ви ти имиџ и из гра ди ти нов по зи ти ван иден ти тет 
мо ра ју има ти ја сну ви зи ју шта же ле, где се тре нут но на ла зи 
њи хо ва др жа ва, где же ле да бу де и ус пе ју да ин те гри шу све 
рад ње, по ли ти ке, ко му ни ка ци ју из свих шест „при род них” 



379

ДЕЈАН ДАШИЋ

ка на ла ко му ни ка ци је (ту ри зам, брен до ви, по ли ти ка, ин ве
сти ци је, кул ту ра и ста нов ни штво). Са мо у том слу ча ју, на
во ди ау тор, по сто ји шан са да се из гра ди и одр жи сна жна 
и по зи тив на до ма ћа ре пу та ци ја и до не се ду го роч ну до бит 
из во зни ци ма, уво зни ци ма и вла ди, сек то ру кул ту ре, ту ри
зма, ими гра ци је и свим дру гим ак те ри ма у ме ђу на род ним 
од но си ма.

Гло бал но тр жи ште за брен ди ра ње ме ста ни ка да ни је би ло 
кон ку рент ни је. Ме ста, ка ко већ афир ми са на, та ко и но ва су 
под по ве ћа ним при ти ском да при ву ку и за др же ста нов ни ке, 
ту ри сте и ин ве сти то ре на тр жи ште убр за не гло ба ли за ци је и 
фраг мен та ци је. У том сми слу, Фи лип Ко тлер и Деј вид Герт
нер у свом ра ду По нов ни пре глед пер спек ти ве мар ке тин га 
и брен ди ра ња ме ста на во де, да ка да је реч о при вла че њу ту
ри ста, ин ве сти то ра, ста нов ни штва и ма ни фе ста ци ја, кон ку
рен ци ја из ме ђу раз ли чи тих ме ста се ве о ма про ме ни ла. Не
ка да је не ко ли ко гра до ва или ре ги ја има ло „та пи ју” на из бор 
ту ри ста (Па риз, Лон дон, Њу јорк, САД, Евро па...), али да 
се вре ме на по ла ко ме ња ју.2 Та ко ђе, по сто је си ту а ци је ка да 
по тро ша чи ма ни је бит но где је од ре ђе ни про из вод про из ве
ден, то им ни је бит но јер за до во ља ва основ не на ме не по
тро ша ча. Ме ђу тим, по сто је и они про из во ди ко ји раз ли чи то 
пер ци пи ра ју код по тро ша ча ка да са зна ју зе мљу по ре кла тог 
про из во да (брен да). Узев ши у об зир на ве де но, ау то ри твр де, 
да је јед на од нај ин те ре сант ни јих од ли ка мар ке тин га ме ста 
на сто ја ње др жа ве да при ву че но ве фа бри ке и ин ве сти ци је. 
Ка да ком па ни је за по чи њу про цес ода би ра зе мље, ре ги је или 
де сти на ци је у ко ју ће ин ве сти ра ти, при ку пља ју ин фор ма ци
је о по тен ци јал ним кан ди да ти ма, као што су рад на сна га, 
по ре ски за ко ни, за ко ни енер ги ја, ко му ни ка ци је и по сло ва
ње, шко ле и ви со ко обра зо ва ње.3 Упра во је ово по след ње 
би ло од пре суд ног зна ча ја, због че га је Ко ста ри ка при ву кла 
ин ве сти то ре, ви сок ни во тех нич ке обра зо ва но сти и ве ли ки 
број фир ми ко је се ба ве елек тро ни ком ути цао је на до ла
зак ве ли ког бро ја ин ве сти то ра, на во де ау то ри. Мар ке тинг и 
брен ди ра ње ме ста чи не ком плек сан и це ло вит про цес стра
те шког пла ни ра ња и ме то до ло шко раз у ме ва ње по тро ша ча. 
На кон ана ли зе окру же ња, сег мен ти ра ње тр жи шта је нај зна
чај ни ји про цес стра те шког мар ке тин га. На кон то га, др жа ва, 
ре ги ја или де сти на ци ја од лу чу је на ко ји на чин ће се по зи ци
о ни ра ти. Ефи ка сно по зи ци о ни ра ње обез бе ђу је ин фор ма ци је 

2 Da šić, D., i dr. Grad ski tu ri zam u funk ci ji de sti na cij skog bren di ra nja, u: 
Upra vlja nje kva li te tom i po u zda noš ću, me đu na rod na kon fe ren ci ja 18, prir. 
Pa pić, Lj. (2015), Ča čak, str. 260.

3 Ви де ти ви ше: Da šić, D. i Ra do sa vlje vić, N. (2014) Bren di ra nje ide ja u 
funkci ji eko nom skog pro spe ri te ta, FBIM Tran sac ti ons, (2), str. 89101.
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о ка квом про из во ду је реч, ко ме је на ме њен и ка ко се мо же 
упо ре ди ти са по сто је ћим ал тер на ти ва ма. За кљу чак је да се 
мо ра схва ти ти да мо же про ћи мно го го ди на док се ин ве сти
ци је у обла сти мар ке тин га и брен ди ра ња не ис пла те.

Во ли Олинс и Џе ре ми Хил дрет по ста вља ју пи та ње у свом 
ра ду Брен ди ра ње др жа ве: ју че, да нас, су тра, да ли је мо гу
ће ко ри сти ти исте тех ни ке у брен ди ра њу на ци ја, про из во да 
и ком па ни ја. На во де ћи да брен ди ра ње др жа ве ни је исто што 
и брен ди ра ње ком па ни је, твр де да љу ди мо гу би ти мо ти
ви са ни, ин спи ри са ни и во ђе ни на исти на чин, уз при ме ну 
истих тех ни ка. Шпа ни ја и Ау стра ли ја, ко је су исто вре ме но 
ус пе ле да зна чај но по бољ ша ју имиџ на ци је, исто вре ме но су 
из гра ди ле ве о ма ве ли ки број брен до ва у сво јим зе мља ма.4 
Као цен трал но пи та ње у ра ду, на ме ће се про бле ма ти ка ЕУ 
и ка ко на го во ри ти ми ли јар ду Евро пља на раз ли чи тих на ци о
нал но сти да се емо тив но иден ти фи ку ју са Евро пом? По ред 
од ре ђе них сво јих ста во ва и иде ја, ау то ри као по зи тив не при
ме ре на во де Ин ди ју и САД. Ин ди ја има 28 др жа ва и нај ма ње 
14 глав них је зи ка, ко ји се ме ђу соб но раз ли ку ју, где се де ша
ва да љу ди из раз ли чи тих ин диј ских др жа ва не мо гу да чи та
ју пи смо оних дру гих, мно штво ре ли гиј ских гру па, Ка шмир, 
ве ли ке раз ли ке из ме ђу си ро ма шних и бо га тих.... ка ко он да 
Ин ди ја успе ва да се одр жи? Ау то ри на во де не ке од раз ло
га. Иде ја о Ин ди ји раз ви ја ла се на уну тра шњем и на спо ља
шњем ни воу. Страх од дру гих, спо ља шњих непријaтеља ује
ди њу је на ци ју (ми сли се на Па ки стан и Ки ну). Дру га ствар 
је по нос на др жав на до стиг ну ћа, ну клер на си ла, еко но ми
ја у екс пан зи ји, ја ка ар ми ја, мор на ри ца, ва зду хо плов ство и 
слично. Ка да се ра ди о САД, ау то ри за по чи њу пи та њем, 
шта је то за јед нич ко за Ха ва је и Мејн, ко ји ма је је ди на за
јед нич ка ка рак те ри сти ка то што се и јед ни и дру ги сма тра ју 
Аме ри кан ци ма и ка ко Евро па из овог при ме ра мо же не што 
да на у чи. САД су др жав ни иден ти тет раз ви ја ли ор ган ски, 
др жав на до стиг ну ћа, стал ни по раст жи вот ног стан дар да, 
спорт ска до стиг ну ћа и слично ути ца ла су на ства ра ње ја ког 
брен да Аме ри ка. Што се ти че ЕУ, на кон ова два по зи тив на 
при ме ра Ин ди је и САД, ау то ри да ју мно го број на ре ше ња а 
оно се мо же са же ти у јед ну ре че ни цу: „Ускла ди ти за јед нич
ки иден ти тет у ко јем је евро пеј ство ис так ну ти је од њи хо ве 
на ци о нал но сти”.5

4 Да шић, Д. (2013) Брен ди ра ње др жа ва и на ци ја, Кул ту ра бр. 139, 
Београд: Завод за проучавање културног развитка, стр. 396415.

5 Ви де ти ви ше: Ca sells, M. (2002) Moć iden ti te ta, Za greb: Gol den mar ke ting, 
str. 1573.
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II

У дру гом де лу овог збор ни ка сви на сло ви по чи њу са реч
ју „иза зо ви”, што са мо по се би го во ри да се да нас про цес 
брен ди ра ња де сти на ци ја су о ча ва са ве ли ким про бле ми ма 
и иза зо ви ма. Етич ки иза зов је на слов пр вог ра да, а ау тор 
је Кејт Дај ни. Етич ко про мо ви са ње и из град ња про из во да и 
услу га кључ на је мар ке тинг ак тив ност, где се углав ном ми
сли са мо на про мо ци ју и на то, да је то је ди ни аспект мар
ке тин га. Ка ко се спек тар про мо тив них тех ни ка про ши ру је, 
ра сте по тре ба за ко ор ди ни са њем по ру ка и њи хо вом ег зе ку
ци јом.6 У ра ду се на во ди да су етич ки иза зо ви у брен ди ра њу 
де сти на ци је, број ни и ши ро ко рас про стра ње ни, на ста ју пр
вен стве но због бес крај ног бро ја гру па и по је ди на ца ко ји ле
ги тим но зах те ва ју да уче ству ју у брен ди ра њу де сти на ци је, 
че сто ва тре но за сту па ју ћи уве ре ња и ста во ве о на чи ни ма на 
ко ји брен дом де сти на ци је тре ба или не тре ба да се упра вља. 
Нео п ход ност етич ког по на ша ња, им пе ра тив је ко ји на ме ће и 
по тре бу при ме не мар ке тин га као стра те шки ва жног пи та ња 
за одр жи ви раз вој. Брен ди ра ње де сти на ци је за не ко га пред
ста вља екс пло а та циј ски про цес ко јим је бо гат ство кул ту ре 
и исто ри је не ког под руч ја све де но на ста тус по тро шне ро бе. 

Упра вља ње брен дом де сти на ци је зах те ва по што ва ње ло кал
не кул ту ре и под сти че уче шће ло кал них ста нов ни ка. У том 
сми слу, ве о ма је ва жна уло га љу ди ко ји упра вља ју брен дом 
ме ста, јер, брен ди ра ње се нај е фи ка сни је спро во ди ка да за
ин те ре со ва не стра не за јед но ис пла ни ра ју и упра вља ју сво
јим ин ве сти ци ја ма и кре и ра ју до жи вљај свог ме ста она ко 
ка ко би же ле ли да га при хва те по се ти о ци. Зна чај за јед нич
ког ли дер ства упра во се об ра ђу је у на ред ном ра ду Иза зо
ви ли дер ства, Мал колм Ала на. Узев ши у об зир да је бренд 
ме ста мно го ком плек сни ји не го бренд про из во да, услу га и 
друго, јер пред ста вља ме ша ви ну број них еле ме на та, по ну да 
и ис ку ста ва, обје ка та и услу га (од ко јих су мно ге ме ђу со бом 
кон ку рен ци ја), ли дер ство и па трт нер ство су све зна чај ни ји 
за раз вој брен да ме ста. То је зна чај но ко ли ко и исто ри ја тог 
ме ста, кул ту ра, ин ве сти ци је, по сло ва ње, ар хи тек ту ра, жи
вот на сре ди на, ква ли тет обра зо ва ња и ста нов ни штво, а нај
ве ћи иза зов у том про це су је да ли ће јав ни сек тор би ти во
љан да де ли моћ са ли де ри ма за јед ни ца и ком па ни ја. 

Са све ја чом кон ку рен ци јом, са зна њем да мно ге де сти на ци
је мо гу ве о ма ла ко и бр зо би ти „за ме ње не” дру гим, атрак
тив ни јим и по жељ ни јим де сти на ци ја ма, ја вља се по тре ба за 
удру жи ва њем или са рад њом. По тре ба да се „са ра ђу је”, „фор

6 Да шић, Д. (2014) Етич ки аспек ти мар ке тинг мик са не про фит них ор га
ни за ци ја, По слов на еко но ми ја, бр. 2/2014, стр. 315330. 
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ми ра парт нер ство” или „по слу је за јед но” те ма је на ред ног 
ра да, Иза зо ви прт нер ства, Алан Фајл. Парт нер ски при ступ 
ме наџ мен ту де сти на ци ја до но си број не ко ри сти. На при мер, 
че сто се ума њу је ри зик услед ве ћег бро ја ак те ра, по ве ћа ва 
ме ђу соб на по ве за ност уну тар јед не де сти на ци је и из ме ђу 
ви ше де сти на ци ја, јер се мо гу ефи ка сно и де ло твор но раз
ме њи ва ти ре сур си ра ди за јед нич ке ко ри сти. Де сти на ци о на 
парт нер ства, осим што по ма жу и у су про ста вља њу по сред
нич ким аген ци ја ма на пе ри фер ним ло ка ци ја ма, омо гу ћа ва ју 
про ши ри ва ње про сто ра јед не де сти на ци је. Она та ко ђе мо гу 
да по мог ну у бор би про тив стан дар ди за ци је у ин ду стри ји 
ко ри шће њем ино ва тив них са рад нич ких мар ке тин шких кам
па ња и обез бе де по тен ци јал за раз вој си сте ма за ре зер ва ци је 
ши ром де сти на ци је, као и дво смер ни ди ја лог са ко ри сни ци
ма пре ко тех но ло шке са рад ње. Скан ди нав ски Оре сунд (Ore
sund) ре ги он че сто је спо ми њан као при мер успе шне при ме
не мар ке тин га ме ста, са рад ње две де сти на ци је, где др жав не 
гра ни це ни су би ле ни ка ква пре пре ка, већ пред ност. Овај ре
ги он је са ста вљен од два ра ни је не за ви сна ре ги о на, јед ног у 
Дан ској а дру гог у Швед ској. Па ра лел но са ус по ста вља њем 
но вог ре ги о на вр ше но је ње го во брен ди ра ње, кроз је дин
стве не сим бо ле и ло го ти пе, фо ку си ра не на кон цепт мар ке
тин га ме ста, ре ги стро ван за штит ни знак, као и кре и ра ње 
Оре сунд да на и до га ђа ја. На овај на чин кре и ран је до бар 
бренд ко ји мо же успе шно да па ри ра оста лим ре ги ја ма у ЕУ, 
ко ји се фо ку си рао на три кључ на сег мен та: раз вој фир ми из 
обла сти ме ди цин ске тех но ло ги је, ту ри стич ки аспект и ква
ли тет жи во та ста нов ни ка.7 Упр кос ова квим, и мно го број ним 
при ме ри ма до бре са рад ње у са мом ра ду, ау тор на по ми ње да 
парт нер ство ме ђу де сти на ци ја ма ни је ши ро ко рас про стра
ње но на во де ћи не ке од раз ло га: не по ве ре ње и сум њи ча вост 
парт не ра, не спо соб ност ра зних сек то ра унутар де сти на ци
је, ме ђу људ ски раз ло зи, незаинтересованост пре сти жних 

7 И код нас по сто је слич не иде је, по пут ини ци ја ти ве за спа ја ње За је чар
ског и Бор ског окру га, од но сно да се фор ми ра Ти моч ки ре ги он, што би 
сва ка ко сма њи ло тро шко ве ад ми ни стра ци је и при ву кло но ве ин ве сти
ци је. Од два сла ба окру га на пра вио би се јак ре ги он чи ји би ад ми ни
стра тив ни цен тар био За је чар, а ин ду стриј ски Бор. По узо ру на Оре
сунд ре ги он Шу ма диј ски и Ра син ски округ (не са мо они) има ју сјај не 
усло ве да пла ни ра њем и раз во јем спе ци фич них ви до ва ту ри зма (се о ски, 
здрав стве ни и сл.) за поч не са озбиљ ним де сти на циј ским брен ди ра њем. 
Ова кав при ступ, с јед не стра не, за у ста вио би де мо граф ско пра жње ње 
ве ли ког де ла те ри то ри је Ср би је, на ро чи то у не до вољ но раз ви је ним кра
је ви ма, док с дру ге стра не, у раз ви је ним под руч ји ма, у ве ћим гра до ви ма 
и ре ги о нал ним цен три ма, ре шио би про блем пре те ра не кон цен тра ци је 
ста нов ни штва; Да шић, Д. Ре ги о на ли за ци ја у функ ци ји одр жи вог и рав
но мер ног раз во ја Ср би је, у: На у ка и сло бо да, збор ник ра до ва, књи га 9, 
том 2/2, (2015), Уни вер зи тет Ис точ но Са ра је во, Фи ло зоф ски фа кул тет 
Па ле, стр. 1115.
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де сти на ци ја за парт нерство, над ме та ње општин ских вла сти 
и слично.

Пр ви циљ кам па ња брен ди ра ња је би ло утвр ђи ва ње ау
тен тич но сти на осно ву ње ног по ре кла. Ис ку ства број них 
европ ских гра до ва до ка зу ју да гра до ви са иден ти те том и 
кул тур ним до сто јан ством да ле ко ви ше при вла че од на гло 
мо дер ни зо ва них и тран сфор ми са них ста рих гра до ва са 
ар хи тек ту ром по са вре ме ној без лич ној ре цеп ту ри. У том 
сми слу, рад Иза зов ау тен тич но сти. Се рен Бул Хорн ско ва, 
раз ма тра зна чај из гра ђе ног окру же ња и пи та ње есте ти ке у 
окви ру де ба те о кон ку рент но сти гра до ва. Као оквир упра
вља ња ди зај ном гра да ау тор на во ди сле де ће еле мен те: то
по гра фи ја гра да, оп шти ути сак, пред ста вља ње и ме наџ мент. 
Ау тор у за кључ ку кон ста ту је да је да нас кон ку рен ци ја из ме
ђу гра до ва ве о ма ве ли ка. Сна жан град ски бренд је зна чај
но оруж је за мак си мал но из но ше ње ква ли те та јед ног гра да. 
Упра во за то, циљ упра вља ња из гле дом гра да је сте по ве ћа ње 
кон ку рент но сти, ти ме што ће се ди зајн тог гра да из дво ји ти 
и раз ли ко ва ти од дру гих. 

Иза зов то на ко му ни ка ци је, Ро џер Прајд, по ред раз ма тра ња 
стра те ги је про мо ви са ња и рас пра ве о ту ри стич ким брен до
ви ма, у глав ним цр та ма при ка зу је кон текст вел шког брен да 
и раз ма тра шта се же ли по сти ћи брен ди ра њем Вел са. Ау тор 
на во ди да се ис тра жи ва њем от кри ло, да се пер цеп ци ја Вел
са ве о ма раз ли ку је из ме ђу оних ко ји су та мо про ве ли од мор 
и оних ко ји ни су по се ти ли ово ме сто. Они ко ји су по се ти
ли ме сто сво ју пер цеп ци ју ба зи ра ју на осно ву ис ку ства, а 
они ко ји ни су, на осно ву ме диј ских при ча о ма њим те ро
ри стич ким на па ди ма, тур бу лен ци ја ма у обла сти ин ду стри је, 
на ро чи то у ру дар ству, што асо ци ра на те шку ин ду стри ју. У 
ве зи с тим, од лу че но је да у брен ди ра њу Вел са у пр вој фа
зи, су штин ски еле мен ти бу ду го сто љу би вост (Hu man Pla
ce) и пра ви љу ди (Real Pe o ple). По ред ту ри зма, дру га ва жна 
спољ на мар ке тин шка ак тив ност Вел са би ла је усме ре на на 
пред ста вља ње Вел са као ло ка ци је по жељ не за стра не ди
рект не ин ве сти ци је. Ау тор на во ди, да су ре ше ња за брен
ди ра ње Вел са ко ја су он и ње гов тим у то вре ме раз ра ди ли, 
функ ци о ни са ла, али да је пред њи ма и да ље пу но по сла. Као 
на ред не ко ра ке нав оди раз ви ја ње ја сне при че о брен ду, ка ко 
би он по стао ја сни ји, при сту пач ни ји и ра зу мљи ви ји за све 
ак те ре. Као и све до бре при че, при ча о Вел су мо ра би ти ис
при ча на на до бар на чин. Упра во за то, тон ко му ни ка ци је има 
ве о ма зна чај ну уло гу, јер је на тај на чин мо гу ће за ин те ре со
ва ти ве ли ки број љу ди да бу де уоп ште за ин те ре со ван да чу је 
при чу о Вел су, а са мим тим и не што пре ду зме. 
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За са вре ме но дру штво се са пра вом мо же ре ћи да је и ме
диј ско дру штво, схва ће но као си стем не бро ја них ко му ни
ка циј ских ве за и ин тер ак ци ја ма ко је се ус по ста вља ју ме ђу 
ње го вим чла но ви ма. Тра ди ци о нал ни ме ди ји до би ли су кон
ку рен ци ју на дру штве ним мре жа ма, а бр зи пре нос Ин тер
не том пред ста вља ве ли ки иза зов за оне чи ји је до не дав но, 
екс клу зив ни по сао, био да ин фор ми шу јав ност.8 Стил жи
вље ња у ин фор ма тич ком до бу уз ко ји ста са ва ју мла де ге
не ра ци је, уво ди но ве ме ђу од но се у про стор ко ји нас окру
жу је. Ин тер нет ну ди ту ри стич ким де сти на ци ја ма нов про
стор за пла си ра ње ин фор ма ци ја а Ин тер нет пре зен та ци је, 
ства ра ју усло ве за аде кват ну ин тер пре та ци ју ре ла циј ског 
про сто ра ло кал не за јед ни це, ис ка зу ју ћи ре ла ци је из ме ђу 
чо ве ка и про сто ра, при ча ју при че о про сто ру и до ча ра ва ју 
„дух ме ста” ко ји пре зен ту ју. „Срп ски ту ри зам па ти од не
пре по зна тљи во сти на ту ри стич кој ма пи, с јед не стра не, због 
сла бе ку пов не мо ћи до ма ћег ста нов ни штва, с дру ге, због 
не до вољ не и не до вољ но до бре и не ин те гри са не про мо ци је 
на ших ту ри стич ких по тен ци ја ла. То по твр ђу је и по да так да 
број за сту пље них фо то гра фи ја на ших ба ња на сај ту Go o gle 
Earth, шест пу та je ма њи у од но су на ба ње у Сло ве ни ји и 
Ау стри ји”.9 Упра во у ра ду Иза зо ви ди ги та ли за ци је, Џо на 
Ман роа и Бе та на Ри џард са, твр ди се, да се ди ги тал ни ка
на ли ве ли ком бр зи ном раз ви ја ју и да ви ше не пред ста вља ју 
„но ви” ме диј. Ау то ри на во де мно го број не ин стру мен те или 
по ма га ла и тех но ло ги је у обла сти ту ри зма, на во де ћи да је 
бло го ва ње по ста ло си но ним за ин тер нет и при хва та се као 
из у зет но зна ча јан фак тор за сфе ру пу то ва ња и ту ри зма. Ми
кро бло го ва ње се иден ти фи ку је као моћ на  пре тра жи вач ка 
ма ши на у ре ал ном вре ме ну10 у ко јој се мо же од мах при сту
пи ти и у тре нут ку ускла ди ти и за до во љи ти ин те ре со ва ња 
и спе ци фич не по тре бе кли је на та. Као оп шти за кљу чак, мо
же се из ве сти, да Ин тер нет  омо гу ћу је истин ски са рад нич ко 
окру же ње, а да брен ди ра ње де сти на ци ја пре ко Ин тер не та 
по ста је све ком пли ко ва ни је и сло же ни је. „Иза зов се са
сто ји у то ме да се на ђе на чин да де сти на ци ја осна жи сво је 

8 Да шић, Д. и Ста мен ко вић, Ј. Ма сме ди ји у функ ци ји гло ба ли за ци је ми
ра, у: До при нос на у ке дру штву у тран зи ци ји, збор ник ра до ва II том, 
(ур) Веј но вић, Д., Ма ца но вић, Н. и Ла лић, В. (2015) Европ ски де фен
дологија цен тар, XII, Ба ња Лу ка, стр. 921934.

9 Да шић, Д. (2013) Зе ле ни брен до ви Хо мо ља у функ ци ји одр жи вог раз
во ја и де сти на циј ског брен ди ра ња, Ми то ло шки збор ник Ра ча, бр. 30,  
стр. 351371.

10 О ово ме ви де ти ви ше: Me er man, S. D. (2011) Mar ke ting & PR : u stvarnom 
vre me nu, Za greb: De no na d. o. o.
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ресур се и мо би ли ше их ка ко би ор га ни за ци ја ис пу ни ла сво је 
маркетин шке ци ље ве”. 11 

Ка да је у пи та њу пра ће ње и ме ре ње сна ге брен да ме ста, тј 
ран ги ра ња де сти на ци ја по сто је мно го број не кон тра вер зе и 
мањ ка во сти, а до би је ни ре зул та ти мо ра ју се ин тер пре ти ра
ти па жљи во и кри тич ки. Је дан од пр вих, за чет ник ран ги ра
ња брен до ва ме ста је An holtGf K Ro per Na tion Brand In dex. 
По чео је са ра дом 2005. го ди не и из ве штај је пре зен то ван 
че ти ри пу та го ди шње, а да нас са мо јед ном јер се схва ти ло 
да се ре зул та ти не ме ња ју до вољ но бр зо, не  ис пу ња ва ју свр
ху и не оправ да ва ју тро шко ве ан ке ти ра ња ви ше од 20.000 
љу ди у 20 раз ли чи тих зе ма ља. Опа сност од при ме не јед ног 
не по у зда ног ме то да ран ги ра ња је дво стру ка: пру жа ла жан 
осе ћај по у зда но сти и ну ди по гре шну ал тер на ти ву за не ке 
бо ље при сту пе12, на во ди се у ра ду Иза зов ме ре ња, ау то ра 
Џе ре ми Хил дре та. Ко ли ко су по ку ша ји да се про це ни оп шти 
имиџ јед ног ме ста, или упо ре ђи ва ње ими џа раз ли чи тих ме
ста, не мо гу ћи, ау тор на во ди сле де ће при мер. Fu tu re  Brand13 
об је ди њу је гло бал нокван ти та тив не ан ке те, ми шље ња екс
пе ра та, и ста ти стич ке по дат ке из дру гих из во ра као што су: 
ре зул та ти ан ке ти ра ња асо ци ја ци ја ко је по ве зу ју не ку зе мљу 
с од ре ђе ним од ли ка ма, на ме ра ма да се она по се ти, бли ско
сти и све сти у по се та ма о про шло сти.... Та ко ђе, ста ти сти ка 
укљу чу је и по дат ке о уво зу и из во зу, сто пи кри ми на ла, кур
су мо не те, из да ци ма за бр зу хра ну по гла ви ста нов ни ка (?), 
сто пи раз во ја и друго што са мо го во ри о сред стви ма ко ји ма 
рас по ла же јед на зе мља, уме сто о то ме ка ко је до жи вља ва ју 
по се ти о ци. Као што мо же мо ви де ти из све га до са да на ве
де ног, по сто је број ни на чи ни ме ре ња вред но сти или ими џа 
мар ке, а у јед ном ис тра жи ва њу иден ти фи ко ва но је чак 26 
раз ли чи тих ме ре ња вред но сти мар ки ко ја се ве о ма раз ли ку
ју.14 Уко ли ко су те про це не у свр ху по мо ћи да ме сто по ста не 

11 Man ro, Dž. i Ri čards, B. Iza zo vi di gi ta li za ci je, u: De sti na ci ja kao brend: 
upra vlja nje re pu ta ci jom me sta, pri re di li Mor gan, N., Pri čard, A. i Prajd, R. 
(2015), Be o grad: Clio, str. 175.

12 Је дан од нај пре глед ни јих и нај це ње ни јих ста ти стич ких пре гле да у све ту 
је сва ка ко ран ги ра ње Hu man De ve lop ment In dex, ко је је об у хва ти ло 187 
зе ма ља. Ср би ја је за 2014. го ди ну на 77 ме сту, ис пред Ма ке до ни је, Ал
ба ни је и БиХ. Ме ђу тим, за ова ко ло шу по зи ци ју при ева лу а ци ји на ше 
зе мље смо и ми са ми кри ви... Ср би ја од ре ђе не по дат ке ша ље без по да
та ка за Ко со во, а ка да се ра ди ко нач на кал ку ла ци ја, уме сто 7,2 ми ли о на 
ста нов ни ка, узи ма се у об зир 9,5 ми ли о на; Да шић, Д. (2015) Ре брен ди
ра ње Ср би је – мит или ствар ност, Тре ћи про грам РТС.

13 Ин декс др жав них брен до ва од 2006. го ди не спро во ди се јед ном го
дишње.

14 Да шић, Д. (2013) Етич ки аспек ти раз ли чи тих ви до ва брен ди ра ња са 
освр том на ме ђу за ви сност по себ них ви до ва брен ди ра ња, док тор ска 
дисер та ци ја, Бе о град, Ал фа уни вер зи тет, стр. 154.
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бо ље или по сто ји истин ска мо рал на на ме ра, он да су по врат
не ин фор ма ци је вред не.

У по след њем ра ду дру гог де ла Бу ду ћи иза зо ви, Ијан Јо у
мен и Ина Мак манБи ти, као што и сам на слов ра да го во
ри, раз ма тра ју  бу ду ће иза зо ве у брен ди ра њу де сти на ци ја. 
Они та ко ђе твр де, да моћ дру штве них ме ди ја под ра зу ме ва 
да да на шњи ту ри ста мо же тре нут но да ис при ча це лом све ту 
о ва шој де сти на ци ји пре ко Ју тју ба или Феј сбу ка. За ни мљи
ва су и њи хо ва „че ти ри сце на ри ја” (Брак, Ге ри ла, Жа ље ње 
и Тај на) бу дућ но сти брен ди ра ња де сти на ци ја, ба зи ра на на 
две основ не по кре тач ке си ле: уло га по ве ре ња и раз вој од но
са. Ау то ри на бра ја ју мно го број не иза зо ве са ко ји ма ће се у 
бу дућ но сти су о чи ти де сти на ци је, као што су по ве ре ње, кон
ку рен ци ја, кул тур ни ка пи тал, од но си и ло јал ност, по зна те 
лич но сти... Узев ши у об зир на ве де но, ау то ри сма тра ју као 
нај по де сни ји сце на рио Брак (по ве ре ње, при ча о брен ду, ква
ли тет, ве за са ту ри стом, не за ви сност и ин те гри тет и про ак
тив ност), об ја шња ва ју ћи га и упо ре ђу ју ћи са фил мом Мел 
Гиб со на „Шта же не же ле”, очи то алу ди ра ју ћи на спо соб
ност да се ту ри сти ма чи та ју ми сли и на тај на чин до но се ис
прав не од лу ке. Тај сце на рио, пред ста вља про цес на ла же ња 
пра вих парт не ра, утвр ђи ва ња шта они же ле, про ак тив но де
ло ва ње, љу бав и емо тив на по ве за ност. Ка ква год да је бу дућ
ност де сти на ци о них брен до ва, брак ни је „ле жај од ру жа” 
и зах те ва ин ве сти ра ње, ко ми ни ка ци ју, вре ме и поверење, 
закљу чу ју ау то ри.

III

Пр ви рад у тре ћем де лу Сту ди је слу ча ја брен до ва де сти
на ци ја, но си на зив Брен ди ра ње и при ступ акре ди то ва ња: 
Син га пур, ау то ра Ча Сенг Оија (CanSeng Oi). Ау тор твр ди 
да се брен дом од ре ђе не де сти на ци је же ли фо ку си ра ти па
жња љу ди на то ме сто, а то је лак ше ре ћи не го оства ри ти. У 
ана ли зи брен ди ра ња Син га пу ра на гла ша ва се аспект стра
те ги је акре ди то ва ња. На пр вом ни воу ко ри сте се ко ри сне и 
по пу лар не ма ни фе ста ци је ко је то ме сто већ има и уз по ве зи
ва ње де сти на ци је са слав ним лич но сти ма из гра ђу је се свест 
и до но се при че15.При ча ње при ча је по ста ло све зна чај ни је у 
кор по ра тив ном жи во ту. Као кон цепт, оно је чак и у де ба ти, 

15 Без об зи ра на то, по је ди ни мар ке та ри и да ље не схва та ју ва жност при ча 
и анег до та о брен ду, чи ње ни ци да при ча ње при ча у ин ду стриј ском кон
тек сту, за и ста мо же да дâ ре зул та те и да ље ни је при хва ће на. За ни мљи ве 
и по зи тив не при че и анег до те из жи во та ком па ни је или про из во да, ла ко 
се пре но се на крај ње по тро ша че и нај ши ру јав ност. До бре при че се по
том на ши ро ко пре при ча ва ју. Ако за и ста же ли те да ваш бренд бу де по се
бан, мо ра те има ти при чу, не ку вр сту ле ген де, на при мер, о то ме ка ко сте 
по че ли.
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ка ко ће се об ли ко ва ти бренд у бу дућ но сти, осво ји ло до бру 
старт ну по зи ци ју.16 По пу лар не ма ни фе ста ци је ода ју при зна
ње и да ју кре ди би ли тет јед ној де сти на ци ји на ви ше ни воа. 
Ка ко ау тор ис ти че, тран сфор ма ци јом бив ше ма ле ко ло ни је 
Бри та ни је у ефи ка сан по слов ни и фи нан сиј ски град, Син
га пур ужи ва имиџ „до сад не зе мље”. Упра во за то, на кон што 
су ау то тр ке за бра ње не 1973, по но во је 2008. године одр жа
на пр ва ноћ на тр ка Ф1, ко ја је гла му ро зна и при вла чи ве ли ки 
број слав них лич но сти. Го ди не 2010 град је отво рио и пр ва 
ка зи на у сти лу Лас Ве га са, ко ја на не ки на чин ша љу по ру ку 
да у гра ду „ни је баш све стро го уре ђе но”. Дру ги ни во акре ди
то ва ња ко ри сти гло бал но по зна те и брен ди ра не ту ри стич ке 
де сти на ци је, ка ко би се де сти на ци ја учи ни ла при ма мљи вом. 
Гу ген хај мов му зеј у Бил бау, из ме нио је при вре ду тог гра да 
и чи та ве ре ги је. Ино ва тив на ар хи тек ту ра ове згра де то ли ко 
је је дин стве на, при влач на и за ди вљу ју ћа да је сам про је кат 
не за ви сно од му зеј ске по став ке по стао сво је вр сна атрак ци
ја. Од че ти ри ми ли о на по се ти ла ца из це ло га све та ко ји сва
ке го ди не оби ђу ову не ве ро ват ну гра ђе ви ну од за кри вље них 
све тлу ца вих пло ча (у пи та њу је ти та ни јум), нај ма ње 40 од
сто ка же да нај ви ше до ла зе да би до жи ве ли ово је дин стве но 
ар хи тек тон ско де ло. Оно што овај му зеј из два ја и чи ни га 
та ко успе шним је сте што је, ус пео да оства ри свој емо ци о
нал ни циљ, да хип но ти ше љу де.17 Тре ћи ни во од но си се на 
ма ни фе ста ци је и атрак ци је ко је још ни су „брен ди ране”. 

Рад Брен ди ра ње но ве де сти на ци је: Абу Да би, Ши не Ве
ствуд, ба ви се стра те шким кре и ра њем пот пу но но вог све
о бу хват ног брен да, а као при мер ко ри сти град Абу Да би. 
Иа ко си гур но нај по зна ти ји бренд у ре ги о ну, нај ви ше за
хва љу ју ћи „4S ту ри зму” (sand, sun, sea, shop ping – пе сак, 
сунце, мо ре и шо пинг), 2007. го ди не је оформ љен OBAD18 
са ци љем да раз ви ја и шти ти бренд ко ји ће утвр ди ти бренд 
Абу Да би ја, ко ји рас по ла же огром ним фи нан сиј ским ре
сур си ма, за из град њу спек та ку лар них обје ка та и по др шком 
владе холистич ком брен ди ра њу гра да.

Брен ди ра ње де сти на ци је за сно ва но на по зи тив ном ути ца ју 
на здра вље је ре ла тив но но ва стра те ги ја у ко јој се мар ке тинг 

16 Да шић, Д. (2014) Етич ки аспек ти еле ме на та бренд мик са, Кул ту ра по ли
са, год. XI бр. 25, стр. 175.

17 Go be, M. (2006) Emo ci o nal no bren di ra nje  no va pa ra dig ma po ve zi va nja 
bren do va sa lju di ma, Be o grad: Mass Me dia In ter na ti o nal, str. 117.

18 Др жав но те ло чи ја је ду жност да пру жи нео до љи вог и до след ног брен
да Абу Да би ја ко ји оли ча ва ви зи ју бу дућ но сти Еми ра та и по што ва ње 
кул ту ре, на сле ђа и тра ди ци је; Ve stvud, Š. Bren di ra nje no ve de sti na ci je: 
Abu Da bi, u: De sti na ci ja kao brend: upra vlja nje re pu ta ci jom me sta, pri re di li 
Mor gan, N., Pri čard, A. i Prajd, R. (2015), Be o grad: Clio, str. 242.
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стра те ги ја при ла го ђа ва та ко да ко му ни ци ра вред но сти ве за
не за здра вље. Она укљу чу је, не са мо ну три тив не и здрав
стве не из ја ве, не го и упо тре бу по зна тих брен до ва ко ји ма се 
мо же ве ро ва ти. Упра во у ра ду „Брен до ви гра до ва и ту ри
зам окре нут спе ци фич ним ин те ре со ва њи ма: Ма као”, ау то ра 
Син диа Ле ма и Кла ре Леи, на гла ша ва се тр жи шни по тен ци
јал Ма ка оа за про ме ну са да шње по зи ци је гра да ка зи на, ка
ко би се ува жи ла ње го ва ре пу та ци ја у обла сти ме ди цин ског 
ту ри зма. Уз пре по ру ку да Ма као не би тре бао да из гу би по
тен ци јал за раз вој овог ви да турз ма, као нај ве ће кон ку рен
те у ме ди цин ском ту ри зму Ма ка оа иден ти фи ку ју Хонг конг, 
Тај ланд и Син га пур.

Ре по зи ци о ни ра ње брен да гра да и до га ђа ња: Ми ла но, Ма ну
е ла Де Кар ла и Фран че ска Ди Ан ђе ла, го во ри о то ме, да и 
у слу ча ју из о стан ка по др шке др жа ве, мо гу ће је да се је дан 
град ета би ли ра као ме ђу на род на де сти на ци ја, што је упра во 
слу чај гра да Ми ла на. У ра ду се раз ма тра ју сла бо сти по зи ци
о ни ра ња гра да, са на гла ском да је као пр ви ко рак у ре брен
ди ра њу, био фор ми ра ње стра те шке ви зи је ре по зи ци о ни ра ња 
гра да и иден ти фи ка ци ја су штин ских вред но сти Ми ла на и 
ње го вог исто риј ског и кул тур ног на сле ђа. Ту ри зам је стра
те шка ак тив ност Ми ла на и у том сми слу ис так ну та је кан
ди да ту ра за до ма ћи на EX PO 2015, свет ску из ло жбу чи ја је 
те ма „Хра на за пла не ту, енер ги ја за жи вот”. Ми ла но је са 86 
гла со ва по бе дио Из мир и прет по став ке су да ће овај до га ђај 
при ву ћи 21 ми ли он по се ти ла ца, где се оче ку је да 27% бу ду 
из ино стран ства.

Филм ска ин ду стри ја је у са вре ме ним усло ви ма је дан од ве о
ма зна чај них ви до ва брен ди ра ња на ци ја и др жа ва. Уз по моћ 
„хо ли вуд ских” про дук ци ја мо гу ће је јед ну на ци ју по зи тив но 
или не га тив но пред ста ви ти остат ку све та, али и по ве ћа ти 
ин те ре со ва ње ту ри ста за од ре ђе не де сти на ци је ко је су при
ка за не у ко мер ци јал ним фил мо ви ма.19 У ра ду Брен ди ра ње и 
мо гућ но сти ко је пру жа ју фил мо ви: Ау стра ли ја, Бил Беј ке
ра, из но си се тврд ња, да је по се та од ре ђе ним де сти на ци ја ма 
из ве сни ја уко ли ко се та де сти на ци ја при ка же у фил мо ви
ма. Као при мер на во ди филм „Кро ко дил Дан ди“ или филм 
„Ау стра ли ја” ко ји је ви де ло пре ко 23 ми ли о на љу ди ши ром 
све та. Сма тра se да ће хо ли стич ки при ступ брен ди ра њу уз 
ди стри бу ци ју фил мо ва, ре зул ти ра ти по ве ћа њем бро ја по
се та Ау стра ли ји. Филм се мо же ко ри сти ти и у дру ге свр хе, 
па та ко „Вр хун ско оруж је” (Top Gun) ко ји је, и у СФРЈ, ме
ђу пи ло ти ма по стао узор по пи та њу сти ла про та го ни ста, а 

19 Да шић, Д. (2015) Ки не ма то гра фи ја у функ ци ји ства ра ња не га тив них 
сте ре о ти па о Ср би ма, Со ци о ло шки пре глед, вол. XLIX, бр. 1, стр. 25–46.
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лан си ран је у тре нут ку опа да ња по пу лар но сти Бе ле ку ће и 
ин те ре со ва ња за вој ску САД. Филм је био пра ви хит, а глав
ну уло гу је играо та да шњи идол ти неј џе ра у САД и ши ром 
све та – Том Круз. Ин те ре со ва ње за вој ску САД је ско чи ло, 
на ро чи то за ави ја ци ју.20

Из ван Не мач ке и Ју жне Афри ке, На ми би ја је би ла ре ла тив
но не по зна та и пер ци пи ра на као зе мља кон флик та, на си ља, 
не си гур но сти, за ра зе, гла ди и сл. У ра ду Брен ди ра ње, но
си о ци и ин те гра ци ја: На ми би ја, Том Банкл, об ја шња ва ка
ко је јед на зе мља, по зна та по сво јој тур бу лент ној исто ри ји, 
2007. го ди не пре сти гла свог ве ли ког су се да Ју жну Афри ку и 
по ста ла јед на од нај по пу лар ни јих ту ри стич ких де сти на ци ја 
у Афри ци. Кон ста ту ју ћи да су по се ти о ци или за љу бље ни у 
На ми би ју или је мр зе, на во ди три кључ на ко ра ка у ње ном  
брен ди ра њу: усре сре ђе ност на пре по зна тљи вост брен да, 
ан га жо ва ње свих за ин те ре со ва них гру па у про це су брен ди
ра ња и ин те гри са на мар ке тин шка ко му ни ка ци ја ка остат ку 
све та. На во де ћи да је брен ди ра ње На ми би је из вр ше но го то
во у „ла бо ра то риј ским” усло ви ма, пре зен ту ју се ис тра жи ва
ња про фе си о нал них аген ци ја ан га жо ва них у Ен гле ској, Не
мач кој и Ју жној Афри ци. Ис пи та ни ци су нпр. на пи та ње о 
пред но сти ма На ми би је од го ва ра ли: ве ли чан стве ни пеј за жи, 
ти ши на, мир, сла ба на се ље ност, ди вља при ро да, без бед ност 
и сл. На осно ву тих ис тра жи ва ња до шло се до кључ них са
зна ња ко ја су чи ни ла срж или кон цепт на ми биј ског брен да: 
„не дир ну та”, „бес крај на”, „ду хов на” и „ми стич на”. Уз кон
ста та ци ју ау то ра да тре ба при хва ти ти да за по је ди не љу де 
ва ша де сти на ци ја ни ка да не ће би ти при влач на, на во ди да је 
На ми би ја за ту ри сте ко ји су сна ла жљи ви, не за ви сни, жељ
ни иза зо ва, пу ни са мо по у зда ња, за ко је је На ми би ја ви ше 
дожи вљај не го ме сто.

Рад Брен ди ра ње, имиџ де сти на ци је и по зи ци о ни ра ње: Сан 
Ан то нио, Џо на тан Де ја, пру жа све о бу хва тан пре глед ком
по нен ти ефи ка сне кам па ње брен ди ра ња. Схва тив ши да је 
брен ди ра ње де сти на ци је мно го ви ше од мар ке тин шке ко
му ни ка ци је, ство рен је флек си би лан бренд ко ји је омо гу ћио 
по зи ци о ни ра ње на раз ли чи тим циљ ним тр жи шти ма, до ма ће 
и ме ђу на род но, тр жи ште од мо ра, тр жи ште кон гре сног ту
ри зма… Та ко ђе, сва ки еле мент мар ке тин шке ко му ни ка ци
је био је ин те гри сан у бренд Сан Ан то нио, чи ји је ре зул
тат иден ти тет брен да на че ти ри основ на еле мен та: Љу ди, 
Понос, Страст и Обе ћа ње.

20 Да шић, Д. (2014) Ре брен ди ра ње вој ске Ср би је, Вој но де ло, је сен 3/2014, 
стр. 203
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Имиџ др жа ве у ве ли кој ме ри ути че на ту ри зам, тј. по се ће
ност ту ри ста од ре ђе ним де сти на ци ја ма тој зе мљи. Са мим 
тим, све ту ри стич ки раз ви је не зе мље и оне ко је то на сто је 
да по ста ну ја ко во де ра чу на о по бољ ша ва њу ими џа. Упра во 
због то га је д но од нај зна чај ни јих под руч ја де сти на циј ског 
ме наџ мен та је сте ис тра жи ва ње и кре и ра ње ими џа де сти на
ци је. У ра ду Бренд и иден ти тет др жа ве: Сло ве ни ја, Ма ја 
Ко неч ник Ру зи јер, на во де се два аспек та ко ја су од и гра ла 
од лу чу ју ћу уло гу у брен ди ра њу Сло ве ни је: ње на исто ри ја 
(иа ко је но ва др жа ва) и ње на бо га та ге о граф ска, исто риј ска 
и кул тур на ра зно ли кост. Иа ко је по чет ни циљ ра во ја брен да 
био пред ста вља ње ви зу ел них еле ме на та ло го ти па и сло га на, 
по пут I Feel Slo ve nia ау тор овог тек ста за кљу чу је, да би се 
брен ди ра ње успе шно спро ве ло нео п ход но је: кон ти ну и тет, 
по ли тич ка во ља и по др шка свих гра ђа на Сло ве ни је.

Ка да љу ди раз ми шља ју о гра до ви ма, обич но то чи не из 
прак тич не пер спек ти ве, усре сре ђу ју ћи се на пи та ња као што 
су кли ма, пре воз и про мет, тро шко ве жи во та, ре кре а циј ске 
и спорт ске објек те, ред и за кон и на кра ју, кул тур ни жи вот 
гра да. У ра ду Брен ди ра ње де сти на ци ја и ур ба ни лек си кон: 
Лон дон, Њу јорк и Бар се ло на, Ро за не Ви те ло и Мар кус Вил
кок са, твр ди се, да бо гат ство кул ту ре од ре ђе не де сти на ци је 
мо же увек из но ва да за ин те ре су је и ло кал но ста нов ни штво 
и ту ри сте. Иа ко се да нас иден ти фи ку ју раз ли чи та под руч ја 
ис тра жи ва ња град ског ту ри зма, на уч на ин те гра ци ја ну жна 
је по ла зна осно ва у усме ра ва њу раз во ја гра да. Ур ба ни цен
три по ста ли су нај зна чај ни ја ту ри стич ка од ре ди шта Евро пе. 
У ве ћи ни гра до ва сме ште не су на ци о нал не кул тур не уста
но ве, уни вер зи те ти и на уч ни цен три, цен три умет но сти, ар
хи тек ту ре и др. 

По ли тич ка не ста бил ност ве о ма не га тив но ути че на ту ри зам 
јед не зе мље и од вра ћа ње на по тен ци јал не по се ти о це. Ве
ли ки гу би ци ко је је пре тр пе ла бив ша Ју го сла ви ја, са мо је 
је дан од мно го број них при ме ра. Фун да мен та ли стич ко на си
ље у Ка шми ру и не дав на по ли тич ка не ста бил ност у Егип ту 
има ли су за по сле ди цу по нов ну про це ну тих де сти на ци ја од 
стра не вла да и пру жа о ца и кон зу мен та ту ри стич ких услу
га, као и фи нан си ј ска не ста бил ност Грч ке и страх од про
те ста, не ста ши ца нафт них де ри ва та и слич но, си гур но су 
не га тив но ути ца ли на ту ри зам. У ра ду Брен ди ра ње зе мље са 
бур ном про шло шћу: Се вер на Ир ска, Мајкл Гулд, на во ди да 
је Се вер на Ир ска при ме ни ла јед ну стра те ги ју за брен ди ра
њеван зе мље, на тр жи шти ма при вр же ним Ир ској, пред ста
вља ју ћи сво је „ир ско ли це”, док је „бри тан ско ли це”, пред
ста вља ла на тр жи шти ма на кло ње ним Ве ли кој Бри та ни ји. 
По ли тич ка по др шка и сна жно вођ ство са нај ви ших ни воа у 
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јав ном и при ват ном сек то ру су би ли кључ ни за  пре но ше ње 
конзистент не и ко ор ди ниса не по ру ке о Се вер ној Ир ској. 

Раз вој стра те ги је по зи ци о ни ра ња брен до ва се по не кад сма
тра нај ва жни јом ди сци пли ном у упра вља њу брен дом. То 
до слов но зна чи, по зи ци о ни ра ти свој бренд у све сти ку па ца 
да би се иза зва ле од ре ђе не же ље не асо ци ја ци је у од но су на 
кон ку рент ске брен до ве. Ме ђу тим, тр жи ште је „жи во” и под
ло жно је про ме на ма, та ко да се јед ном по зи ци о ни ра ни про
из вод или услу га мо ра на но во по зи ци о ни ра ти. Ре по зи ци о
ни ра ње је на чин на ко ји ме ња мо пер цеп ци ју, би ло пер цеп
ци ју о на ма са ми ма или о на шим кон ку рен ти ма. Мно го број
ни те ро ри стич ки на па ди ко ји су се од и гра ли у Је ру са ли му, у 
ве ли кој ме ри сма њи ли су број ту ри ста ко ји оби ла зе ово ме
сто. Рад Ре по зи ци о ни ра ње брен до ва де сти на ци ја у кри зним 
вре ме ни ма: Је ру са лим, Јорама Миткија (Jo ram Mit ki), Рама 
Херштајна (Ram Her stein), Еугена Јафеа (Eu gen Ja fe), по ку
ша ва да дâ од го вор, на ко ји на чин брен ди ра ти де стинаци ју и 
на кон ова квих до га ђа ја.

И на кра ју, по след њи рад у збор ни ку је рад при ре ђи ва ча 
Епи лог: Ту ри зам и ре пу та ци ја ме ста у не ста бил ним тр
жи шним усло ви ма. Као што и сам на слов го во ри, у ра ду се 
ре зи ми ра ју кључ не по ру ке овог збор ни ка и раз ма тра упра
вља ње ре пу та ци јом де сти на ци ја и уоп ште ка рак те ри сти ка
ма ту ри зма. У члан ку овог оби ма ни је би ло мо гу ће де таљ но 
из ло жи ти све о бу хват ну ана ли зу сва ког од укуп но два де сет 
пет об ра ђе них ра до ва. Оно што је ја сно, је, да су при ре ђи
ва чи овог збор ни ка обо га ти ли и за о кру жи ли на уч на са зна ња 
о брен ди ра њу де сти на ци ја. У том сми слу, збор ник се мо же 
тре ти ра ти као из у зет но вред но шти во не са мо у кон тек сту 
де сти на циј ског брен ди ра ња, не го и за све оне ко ји су за ин
те ре со ва ни за про у ча ва ње и раз у ме ва ње пој ма брен ди ра ња. 
Оп шти је за кљу чак да, у го то во свим ра до ви ма се на гла ша ва 
по тре ба и нео п ход ност ин те гри са не мар ке тин шке ко му ни
ка ци је и хо ли стич ког при сту па брен ди ра ња де сти на ци ја. Та
ко ђе, на гла шен је и од нос кул ту ре и брен ди ра ња са по ру ком 
да упра вља ње ре пу та ци јом де сти на ци ја за слу жу је ве ћу па
жњу на уч ни ка и прак ти ча ра. На чин на ко ји за ин те ре со ва не 
гру пе ви де и осе ћа ју од ре ђе но ме сто у ве ли кој ме ри ути че 
на од лу ке, по на ша ње и по ступ ке у ве зи са тим ме стом. Ме
ђу тим, мар ке тинг и брен ди ра ње ме ста под ра зу ме ва ју ви ше 
од ло гоа и сло га на, то је ком плек сан и це ло вит пр о цес стра
те шког пла ни ра ња ко ји зах те ва ме то до ло шко раз у ме ва ње 
по на ша ња по тро ша ча у ци љу фор ми ра ња и пре зен то ва ња 
сво јих вред но сти ефи ка сни је не го што то чи не кон ку рен ти. 
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CITY AND / OR DESTINATION BRANDING

Abstract

This paper presents some observations about the book “Destination 
Brands – Managing Place Reputation”, edited by Nigel Morgan, 
Annette Pritchard and Roger Pride. It also exposes and comments on 
different aspects of this book which is so far the most complete and 
comprehensive work on the topic of destination branding translated 
into the Serbian language. Cities, regions, states, nations and even 
whole continents are actively competing in promoting destinations 
(through various integrated marketing communication channels) 
– all to the end of developing positive associations with a particular 
destination to be visited. A country image has a profound effect on 
tourism, i. e. tourist visits to certain destinations. Since the image is 
considered as one of the key factors in the decision of tourists to visit a 
destination, its importance in the tourism industry is huge. Therefore, 
all the touristically developed countries and those that aspire to become 
so, care a lot about improving their image. This is why one of the most 
important areas of research is the destination management and the 
creation of a destination image. Many authors in the field of destination 
branding present various methods to evaluate the possibilities of 
certain cities to become brand names. In essence, these methods do not 
differ much and are reduced to the following segments: infrastructure 
development (land, rail, waterway and air transport), rich historical 
heritage, natural environment, education, cultural and sports facilities, 
urban infrastructure, municipal environmental conditions etc. The 
holistic branding means that everything, from the trademark, through 
design, to the implementation of marketing programs, processes and 
activities is seen as permeable and interconnected. Holistic marketing 
and holistic brand management recognize that “everything matters”. 
Relationship marketing, integrated marketing, internal marketing and 
marketing of corporate social responsibility are the components of 

holistic marketing.
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