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Сажетак: Аутор је у раду, примjеном научних метода, анализирао ниво примјене 

маркетинг менаџмента у процесу брендирања туристичке дестинације Црна 

Гора. Посебан значај изучавању и примјени маркетинг менаџмента у туризму дат 

је кроз преглед литературе као теоретске основе овог научнор рада. У 

истраживачком дијелу научног рада полази се од генералне хипотезе: Ниво 

примјене концепта маркетинг менаџмента битно одређује могућност 

брендирања туристичке дестинације као што је Црна Гора. Истраживање се 

додатно употпуњује тестирањем и појединачних хипотеза. Предмет 

истраживања садржан је у анализи нивоа примјене маркетинг менаџмент у 

сектору туризма. Циљ научног рада био је да се примјеном научних метода кроз 

емпиријско истраживање утврде ставови о нивоу примјене маркетинг 

менаџмента у хотелским предузећима, угоститељству и туристичким 

агенцијама. Резултати добијени истраживањем у закључним разматрањима 

представљени су кроз извођење општег закључка чиме су још једном истакнути 

бенефити примјене маркетинг менаџмента у сектору туризма и туристичких 

предузећа – што ће у будућности резултирати увећањем изворних прихода на 

нивоу државе Црне Горе. 

Кључне речи: маркетинг менаџмент, бренд менаџмент, туристичка дестинација, 

бренд туристичке дестинације 

 

Abstract: In this paper the author analyzed the level of application of marketing 

management in the process of branding of tourist destination Montenegro by applying 

scientific methods. Of particular importance is the study and application of marketing 

management in tourism through the literature review as a theoretical basis of this 

scientific work. The research part of the scientific work starts with the general 

hypothesis: The level of application of the concept of marketing management essentially 

determines the possibility of branding a tourist destination such as Montenegro. The 

research is further complemented by testing of individual hypotheses. The subject of the 

research is contained in the analysis of the level of application of marketing 

management in the tourism sector. The aim of the scientific work was to determine, by 

applaying scientific methods through empirical research, attitudes about the level of 

application of marketing management in hotel companies, catering and travel agencies. 

The results obtained by the research in the concluding observations were presented 

through the drawing of a general conclusion, which once again highlighted the benefits 

of applying marketing management in the tourism sector and tourism companies - which 
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in the future will result in an increase in source revenues at the state level of 

Montenegro. 

Keywords: marketing management, brand management, tourist destination, brand of 

tourist destination. 

 

1. УВОД 

  

Маркетинг менаџмент има значајно мjесто у економској 

сфери сваке државе, посебно је значајна његова примјена за земље 

које интензивно раде на унапријеђењу своје туристичке понуде, 

односно јачању сектора туризма. Треба имати у виду да имиџ државе 

и туризма који развија значајно зависи од перцепције туристичке 

клијентеле, што треба озбиљно узети у обзир приликом планирања 

активности које се предузимају у туризму, на националном и на 

локалним нивоима. Процес глобализације и уз то пратеће тржишно 

повећање конкуренције нагласило је потребу све оштрије „борбе“ 

предузећа, градова и држава у задржавању или увећању 

интересовања за оно што имају да понуде јавности било да је у 

питању продаја производа и услуга, привлачења капитала или боље 

репутације. Маркетинг менаџмент представља савремену парадигму 

успјешног економског развоја. Трансформације у маркетинг 

менаџменту пратиле су промјене глобалне економије, тако да значај 

који данас посједује ова област економије далеко надмашује улогу 

коју је имао пред крај прошлог вијека. Изградња и развој туристичке 

привреде незамислива је без примјене савремених маркетинг 

стратегија, те скоро да нема државе која не улаже велике напоре у 

подизање нивоа конкурентности своје туристичке понуде. Одлучнија 

примјена маркетинг менаџмента у туризму Црне Горе производ је 

доласка већег броја иностраних хотелских компанија које куповином 

постојећих или изградњом нових хотела дoносе савремене трендове 

у привлачењу и задржавању гостију. Промјене у економији и сектору 

туризма у земљама региона, али и промјене у глобалној економији 

условиле су квалитативне и квантитативне промјене туристичког 

сектора Црне Горе.  

 

2. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ – ТЕОРИЈСКА ОСНОВА 

  

Маркетинг менаџмент и његова примјена у сектору туризма 

са теоријског аспекта честа су тема научне и експертске литературе у 

посљедње три деценије. У наставку рада ће бити дат осврт на 

најзначајније ставове аутора у области маркетинга, туризма и 

брендирања туристичке дестинације. Zaitseva, Goncharova и 

Androsenko (2016) износе податак да је развој туристичке индустрије 
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у савременој економији доживио експанзију усљед чега допринос 

свјетској економији од туризма значајно расте. Према World 

Economic Forum туристички сектор генериcao je 10% свјетског бруто 

домаћег производа. То је више него аутомобилска индустрија (7%), 

па чак и хемијска индустрија (8,6%). Туризам је остварио 5,4% 

међународног извоза и готово 30% извоза услуга према статистикама 

у 2014. Туризам стимулише многе пратеће индустрије због ефекта 

умножавања. Као резултат доприноса туризма економији очекује се 

да ће се укупна запосленост у сектору туризма знатно повећати и да 

ће свако једанаесто радно мјесто бити у одређеној мјери повезанo са 

туристичком индустријом (The Travel & Tourism Competitiveness 

Report, 2017, стр. 3 - 4). Туризам прати ниво занимања за посјету 

земљи и привлачност њених природних и вјештачких туристичких 

атракција (Feinberg & Zhao, 2011, стр. 75). Туризам је динамична, 

промјенљива привредна дјелатност која, пратећи потребе потрошача 

туристичких услуга, прилагођава своју понуду нудећи им 

диференциране производе. Ionel сматра да „данас туризам игра 

важну улогу у економији, уз значајан допринос расту. За 

задовољавање потреба туриста потребан је низ услуга, као што су 

превоз, смјештај, храна, слободно вријеме, забава и остале услуге 

које се пружају овисно о мотивацијама туриста" (Ionel, 2016, стр. 

187). Једно од подручја гдје је маркетиншки сектор пронашао 

широку примјену је туризам. Младеновић и Арсић истичу да 

„концепт зелене економије има потенцијал да постане нова водећа 

глобална економска стратегија. Као посебно значајна намеће се 

анализа утицаја индикатора зелене економије на конкурентност 

националне економије, као и могућности индикатора зелене 

економије да послуже као алат за мjерење конкуретнске предности 

националне економије“ (Младеновић, & Арсић, 2017, стр. 90). 

Туризам спада у групу битних индикатора развоја зелене економије. 

Посвећеност одредишта животној средини ће утицати на потенцијал 

за одрживу конкурентност на тржишту (Hassan, 2000, 241-242). 

Buhalis дефинише туристичку дестинацију као „географску регију 

коју посјетиоци доживљавају као јединствен ентитет, са властитим 

политичким и законским оквирима у области туристичког 

маркетинга и планирања“ (Buhalis, 2000, стр. 98). Girma и Singh 

(2019, стр. 2) су мишљења „да би се постигао циљ конкурентне 

туристичке дестинације, имиџ земље је кључни фактор који утиче на 

развој и успорава раст тржишних могућности и проток туриста у 

њој. Из тог разлога неопходно је на ефикасан начин промовисати и 

саопштити поруку циљним јавностима. У томе треба примијенити 

технике брендирања дестинације кроз идентификацију асоцијација 
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које развијају позитивну слику о самој дестинацији“. Morgan, 

Pritchard и Pride (2002, стр. 20), су мишљења „могуће да је термин 

дестинација најважнији за маркетиншке стручњаке и академску 

јавност и да дестинације постоје само у маркетингу“. Појам 

управљање дестинацијама, односно дестинацијски менаџмент, 

именовао је Phil Lee (оснивач California Leisure Consultants) 1972. 

године. Franch и Martini (2002) га дефинишу „као процес доношења 

стратегијских, организационих и оперативних одлука да би се 

управљало процесом дефинисања, промоције и комерцијализације 

туристичког производа дестинације и креирао уравнотежени и 

одрживи промет посјетилаца који је довољан да задовољи економске 

потребе локалних учесника у дестинацији“ (Franch & Martini, 2002, 

стр. 5). Изградња бренда туристичке дестинације представља 

комплексну маркетинг активност која у себи садржи све елементе 

маркетинг менаџмента. Постоји више стратегија изградње бренда 

туристичке дестинације. Baker (2012, стр. 37) сматра да „чак и међу 

дестинацијама, постоји неколико праваца који се могу изабрати“. 

Постоје двије кључне премисе за управљање туристичком 

дестинацијом: а) садашњост регулише будућност, и б) емоција је 

кључна компонента дестинације као бренда (Jurin, 2008, стр. 123 - 

143). За дестинацију у развоју, бренд служи да премости јаз између 

давања и перцепције потенцијалних посјетилаца (Morgan et al., 2002, 

стр. 3). Buhalis објашњава концепт туристичке дестинације кроз 

одрживе ресурсе и наглашава чињеницу да маркетинг дестинација 

треба да буде стратешки циљ свих заинтересованих страна. 

Дестинације и њихови менаџери такође треба да искористе нове 

технологије и Интернет како би повећали конкурентност (Buhalis, 

2000). Бренд туристичке дестинације треба да сервира двије главне 

функције: идентификацију и диференцијацију. (Konecnik & Gartner, 

2007). Girma и Singh (2019, стр. 1) су мишљења да је „имиџ 

дестинација један од најважнијих фактора за брендирање стога се 

све државе такмиче за удио код различитих врста публике: 

cтановници, посјетиоци, инвеститори, привредници сви они 

мијењају друштвено - економско окружење битно у поступку 

изградње имиџа дестинације“. Када се говори о вриједности бренда 

дестинације, ако туристи показују већу наклоност према једној 

дестинацији од друге, сматра се да је капитал тога бренда виши 

(Jayswal, 2008, стр. 254). Грегорић и Скендровић (2012, стр. 47) 

сматрају да је за „успјешно и јединствено брендирање дестинације 

важно знати тко су носиоци туристичке понуде, која је њихова улога, 

које су атрактивности дестинације и по чему се дестинација може 

диференцирати од конкуренције.“ Развој туристичке дестинације у 
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новије вријеме често користи потенцијал здравственoг туризма. 

„Тржиште здравственог туризма углавном је повезано везом између 

туризма и здравља као два независна подручја. У класичном смислу, 

здравство и туризам имају различите циљеве постојања. Док је 

туризам углавном резултат друштвене и забавне природе, 

здравствене услуге су доминантно препознате као елементарне 

потребе потрошача. Међутим, ова врста тржишта настаје због 

растућих потреба потрошача, интегришући главне карактеристике 

обје активности, али претежно под утицајем трошкова и 

расположивости“ (Morgan, Pritchard, & Pride, 2015, стр. 21). Бабић и 

Ходовић (2014, стр. 53) закључују да се „процес креирања 

дестинацијског бренда одвија у двије фазе: развијање туристичког 

бренда и управљање брендом, односно одржавање бренда“. 

Брендирање представља савремен и веома успјешан концепт у 

остварењу ових циљева посебно у домену развоја националног 

бренда државе, као и бренда туристичке дестинације града, региона 

или државе. Савремени концепт изградње туристичке дестинације 

значајно се ослања на маркетинг активностима које се реализују на 

друштвеним мрежама. О значају друштвених мрежа као важног 

маркетинг алата за маркетинг менаџере говори и истраживање 

спроведено на три континента и у неким од најзначајнијих свјетских 

економија. Резултати су сљедећи: „највећи број испитаника (92%) 

који су учествовали у истраживању cпроведеном на узорку од 3700 

маркетинг менаџера (САД 52%; УК 9%; Канада 6%; Аустралија 5%) 

током 2015. године, изјаснили су се да су друштвене мреже и 

друштвени медији уопште од изузетног значаја за пословање 

њихових организација“ (Илић, & Марковић, 2016, стр. 63). Према 

Papadopoulos и Heslop (2002, стр, 310) „брендирање туристичке 

дестинације од стране владе и туристичких удружења подразумијева 

масовни маркетинг приступ (оглашавање у медијима), као и јасно 

дефинисан и фокусиран приступ (као што су лична продаја и 

подстицај за путовање агената) удружења и појединачних 

предузећа“. Може се закључити да „дестинацијски туризам настоји 

сачувати равнотежу између одрживости и развоја, a одговорне 

туристичке праксе могу побољшати напоре одрживог развоја 

туризма. То заузврат може побољшати квалитет живота заједница, 

имиџ и конкурентност туристичке дестинације" (Mathew & Sreejesh, 

2017, стр. 88). 
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3. МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ 

 

Истраживање о нивоу примјене концепта маркетинг 

менаџмента у развоју бренда туристичке дестинације Црна Гора 

спроведено је на узорку од 78 привредних друштава. Своје ставове 

изнијели су менаџери свих значајнијих хотелских предузећа у Црној 

Гори, туристичких агенција и угоститељских објеката. Важно је 

напоменути да су узорком била обухваћена хотелска предузећа Црне 

Горе по критеријуму оствареног прихода и броја ноћења, затим 

туристичке агенције и угоститељска предузећа која су у претходних 

пет година имала највеће остварене приходе. Приликом 

дистрибуирања упитника водило се рачуна да буду заступљене све 

три регије (јужна, централна и сјеверна регија). При одабиру 

привредних друштава која су анкетирана кориштени су званични 

статистички подаци Монстата. За прикупљање података кориштен је 

анкетни упитник који садржи приближно 30 питања 

затвореног/отвореног типа, питања са дихотомним избором, као и 

питања са више могућих одговора. Такође, за провјеру слагања са 

одређеним ставовима коришћена је Ликертова скала. Подаци су 

прикупљани путем PAPI и CAWI методе, тј. путем онлајн анкете, 

која је креирана помоћу SyrveyGizmo софтвера. Период прикупљања 

података од 15.08. до 07.11.2018. године. Обрада података, 

укључујући логичко рачунску контролу, израду дескриптивне 

статистике, фреквенција, кростабулација, ANOVA и Т-тест рађена је 

у SPSS софтверу. 

 

4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ТЕСТИРАЊЕ ХИПОТЕЗА 

 

У централном дијелу државе налази се 48,7% предузећа која 

су била предмет истраживања, југ Црне Горе је заступљен са 28,2%, 

а 23,1% испитаника своју привредну активност обавља на сјеверу 

државе. Предузећа која су учествовала у истраживању подијељена су 

у три сектора пословања и то: први сегмент су чинила хотелска 

предузећа, други сегмент представљале су туристичке агенције и 

трећи сегмент испитаника била су угоститељска предузећа. 

Истраживање је обухватило 41% хотелских предузећа, 23,1% 

туристичких агенција и 35,9% угоститељих предузећа. Висина 

просјечних годишњих прихода привредних друштава која су 

анализирана су сљедећа: 15,4% остварује приходе на годишњем 

нивоу од 400 хиљада до 1 милион евра; 12,8% остварује приходе 

између 1 и 15 милиона евра и то је група највећих хотелских 

предузећа у држави. Значајно је да је група оних који нијесу 
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одговорили на ово питање 10,3%, што наводи на закључак да дио 

њих остварује приходе веће од наведених. Привредна друштва су 

навела и број запослених тако да највећи број запослених, преко 250, 

има 2,6% предузећа, 30,8% има од 10 до 49 запослених, као и да око 

50% испитаних организација има од 1 до 9 запослених. Хипотезе 

истраживања гласе: 

Генерална хипотеза гласи: 

• Ниво примјене концепта маркетинг менаџмента битно 

одређује могућност брендирања туристичке дестинације као 

што је Црна Гора. 

Појединачне хипотезе гласе: 

• Развијени бренд сигнификантно утиче на конкурентско 

позиционирање туристичке дестинације Црна Гора; 

• Бренд туристичке дестинације Црна Гора повећава ниво 

позитивних очекивања туристичких потрошача;  

• Бренд туристичке дестинације Црна Гора битно утиче на 

повећање продаје смјештајних капацитета; 

Тестирање генералне хипотезе извршено је кроз 

истраживачки дио који садржи анализу неколико питања. Прво 

питање на које су анкетирани менаџери дали одговор односило се на 

тренутни ниво примјене маркетинг менаџмента у туризму Црне 

Горе. Према њиховим ставовима формиран је графикон 1. 

 

Графикон 1.: Тренутни ниво примјене маркетинга менаџмента у 

туризму Црне Горе 

 
Извор: Самостална анализа аутора 

 

Скоро 2/3 испитаника сматра да је ниво примјене маркетинг 

менаџмента у туризму Црне Горе на осредњем нивоу, а да је на 

ниском или врло ниском нивоу сматра 23,0% испитаника. Да је ниво 

примјене маркетинг менаџмента у туризму Црне Горе на високом 

или врло високом нивоу став је 15,4% испитаника. Тренутни ниво 

примјене маркетинг менаџмента у туризму Црне Горе додатно је 

анализиран и кроз сектор пословања и величине привредних 

друштава, као и регије у којој обављају пословну дјелатност. Највећи 
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проценат испитаника који сматра да је ниво примјене маркетинг 

менаџмента у туризму Црне Горе на oсредњем нивоу је из реда оних 

који су из сектора угоститељских предузећа, затим из предузећа која 

имају од 1 до 4 запослена радника, као и предузећа из jужне регије. 

На ниском нивоу сматрају да је у сектору угоститељских предузећа, 

затим из предузећа која имају преко 250 запослених радника, као и 

предузећа из централне регије. На високом нивоу маркетинг 

менаџмент је код менаџера из сектора хотелских предузећа, затим из 

предузећа која имају од 5 до 9 запослених радника, као и предузећа 

из jужне регије. Укрштањем, тј. кростабулацијом одговора на 

питање о тренутном нивоу примјене маркетинг менаџмента у Црној 

Гори и оних о утицају развијеног туристичког бренда на 

конкурентско позиционирање, добијени су резултати који су 

наведени у табели 1. 

 

Табела 1.: Однос тренутног нивоа примјене маркетинг 

менаџмента у Црној Гори и утицаја развијеног туристичког 

бренда на конкурентско позиционирање 

 

 
Извор: Самостална анализа аутора 

 

Двије трећине испитаника који сматрају да је низак ниво 

утицаја развијеног туристичког бренда на конкурентско 

позиционирање туристичке дестинације Црна Гора, мишљења је да 

је тренутни ниво примјене маркетинг менаџмента у Црној Гори на 

осредњем нивоу. Истог става су и испитаници који сматрају да је 

висок ниво утицаја развијеног туристичког бренда на конкурентско 

позиционирање туристичке дестинације Црне Горе. Наредно питање 

којим је тестирана генерална хипотеза за циљ је имало да утврди 

ставове о квалитету примјене појединих елемената маркетинг 

менаџмента у црногорском туризму. Менаџери који управљају 

предузећима, која послују у сектору туризма, дали су сљедеће 

одговоре: највећа просјечна оцјена за квалитет примјене појединих 
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елемената маркетинг менаџмента у црногорском туризму дата је за 

организовање маркетинг активности (3,05), док се на другом мјесту 

налазе планирање маркетинга и руковођење маркетингом (2,92), 

најмању просјечну оцјену менаџери су дали за контролу маркетинга 

(контрола реализације маркетинг планова) 2,72. Укрштањем 

претходног питања са категоријама које се односе на сектор 

пословања, величину предузећа и регију, добијени су одговори 

према којима највећи број испитаника који су просјечном оцјеном 

исказали мишљење о квалитету појединих примјена елемената 

маркетинг менаџмента у црногорском туризму, а односи се на 

oрганизовање маркетинг активности је из реда оних који су из 

сектора туристичких агенција, затим предузећа која имају од 5 до 9 

запослених радника, као и предузећа из cјеверне регије. Највећи број 

испитаника који су просјечном оцјеном исказали мишљење о 

квалитету примјене појединих елемената маркетинг менаџмента у 

црногорском туризму, а односи се на планирање маркетинга је из 

реда оних који припадају сектору туристичких агенција, затим из 

предузећа која имају од 1 до 4 запослена радника, као и предузећа из 

cјеверне регије. Највећи број испитаника који су, просјечном 

оцјеном, исказали мишљење о квалитету примјене појединих 

елемената маркетинг менаџмента у црногорском туризму, а односи 

се на руковођење је из реда оних који послују у сектору 

угоститељских предузећа, затим из предузећа која имају од 5 до 9 

запослених радника, као и предузећа из cјеверне регије. Претходно 

питање и одговори на исто анализирани су и кроз ANOVA тест. 

Резултати су представљени у табели 2. 

 

Табела 2.: Оцјена елемената маркетинг менаџмента у односу на 

регију  ANOVA - регија 

 
Извор: Самостална анализа аутора 
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ANOVA тест је показао да не постоји статистички значајна 

разлика између привредних друштава по регионима и секторима 

пословања у Црној Гори, када је ријеч о квалитету одређених 

елеманата маркетинг менаџмента у Црној Гори. ANOVA тест је 

примијењен и за анализу по секторима пословања и величини 

предузећа. Анализа резултата сектора пословања приказана је 

табелом 3. 

 

Табела 3.: Квалитет примјене елемената маркетинг менаџмента 

у црногорском туризму према анализи из сектора пословања 

ANOVA – сектор пословања 

 
Извор: Самостална анализа аутора 

 

 ANOVA тест је показао да не постоји статистички значајна 

разлика у ставовима анкетираних менаџера из сектора пословања у 

Црној Гори, када је ријеч о квалитету одређених елеманата 

маркетинг менаџмента у Црној Гори. Трећа анализа примјене 

маркетинг менаџмента заснована на резултатима одговора менаџера 

запослених у малим, средњим или великим предузећима 

представљена је у наредној табели 4. 
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Табела 4.: Квалитет примјене елемената маркетинг менаџмента 

у црногорском туризму анализиран по критеријуму величине 

предузећа ANOVA – величина предузећа 

 
Извор: Самостална анализа аутора 

 

 С друге стране, ANOVA тест показује да постоје статистичке 

разлике по овом питању у зависности од величине предузећа, и то 

код планирања маркетинга (p=0,007) и лидерства маркетинга 

(p=0,035). Eta вриједности показују да је утицај величине предузећа 

на формирање оцјена код планирања маркетинга (0.172) и лидерства 

маркетинга (0.131) средњег интезитета. Додатна анализа генералне 

хипотезе обухватила је и питања која се односе на планирање 

наступа и избора циљних тржишта, истраживање тржишта и 

примјену информацијских технологија у функцији маркетинга у 

туризму. У наставку је свако од питања појединачно анализирано. 

Менаџери анкетираних предузећа из сектора туризма дали су 

одговоре на питање – Колико су маркетинг менаџери њихових 

привредних друштава укључени у процес планирања наступа и 

избора циљних тржишта? Одговори добијени на основу анализе 

овога питања презентовани су графиконом 2. 

Да су маркетинг менаџери њихових привредних друштава тек 

повремено укључени у процес планирања наступа и избора циљних 

тржишта став је 38,5% испитаника, 35,9% испитаника се изјаснило 

да су маркетинг менаџери њихових привредних друштава ријетко 

укључени у процес, док је само 7,7 % увијек је укључено унаведене 

процесе. 
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Графикон 2.: Учешће маркетинг менаџера анкетираних 

привредних друштава у процесу планирања наступа и избору 

циљних тржишта 

 
Извор: Самостална анализа аутора 

   

Претходно питање је укрштено са сектором пословања 

привредног друштва који обухвата хотелска предузећа, туристичке 

агенције и угоститељска предузећа. Добијени су резултати за сваку 

од врста предузећа. Такође, укрштање је извршено и у односу на 

величину предузећа и регију у којој оно послује. Да су маркетинг 

менаџери привредних друштава ријетко укључени у процес 

планирања наступа и избора циљних тржишта, став је у највећем 

проценту испитаника који су из сектора угоститељских предузећа, 

затим из предузећа који имају од 1 до 4 запослена радника, као и 

испитаника из централне регије. Да су повремено укључени, став је у 

највећем проценту испитаника који су из сектора туристичких 

агенција, затим из предузећа који имају преко 250 запослених 

радника, као испитаника из предузећа из jужне регије. Да маркетинг 

менаџери њихових привредних друштава никада нису укључени у 

процес планирања наступа и избора циљних тржишта, став је у 

највећем проценту испитаника који су из сектора угоститељских 

предузећа, затим из предузећа која имају од 5 до 9 запослених 

радника, као и испитаника из јужне регије. Значајну област 

маркетинга представља истраживање тржишта. Новим питањем се 

додатно тестирала генерална хипотеза, а циљ је био утврдити колико 

организација чији су менаџери анкетирани приликом креирања 

нових производа користи истраживање тржишта као вид утврђивања 

потреба и жеља туриста. Добијени одговори су представљени 

графиконом 3. 

У поступку утврђивања потреба и жеља туриста 35,9% 

испитаника је рекло да њихова организација приликом креирања 

нових производа ријетко користи истраживање тржишта, 33,3% 
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испитаника се изјаснило да то чине повремено, док 5,1% испитаника 

је става да не користе никада истраживање тржишта као вид 

утврђивања потреба и жеља туриста.  

 

Графикон 3.: Употреба истраживања тржишта приликом 

креирања нових производа користи 

 
Извор: Самостална анализа аутора 

 

Одговори добијени на ово питање додатно су укрштени са 

сектором пословања и величином предузећа, као и са регијом у којој 

предузеће послује. Добијени одговори су сљедећи: 

Да организација, у којој испитаници раде, приликом креирања 

нових производа истраживање тржишта као вид утврђивања потреба 

и жеља туриста, у највећем проценту увијек користе испитаници која 

послују у централној регији припадају сектору туристичких агенција 

као и предузећа имају имају преко 250 запослених. Истраживање 

тржишта ријетко користе испитаници из сектора угоститељских 

предузећа, затим из предузећа која имају од 1 до 4 запослених. Став 

је испитаника из предузећа из централне регије. Повремено користи 

истраживање сегмент испитаника који су из сектора туристичких 

агенција, затим из предузећа која имају од 5 до 9 запослених, као 

испитаника из предузећа из сјеверне регије. У функцији тестирања 

генералне хипотезе анализирана је и примјена информацијских 

технологија у анкетираним предузећима током активности везаних 

за промоцију понуде, продају и унапријеђење продаје. Резултати 

анализе су представљени сљедећим графиконом 4. 
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Графикон 4.: Примјена информацијских технологија у 

анкетираним предузећима током активности везаних за 

промоцију понуде, продају и унапријеђење продаје 

 
Извор: Самостална анализа аутора 

 

 Скоро половина испитаника (48,7%) је одговорила да њихова 

организација увијек користи информацијске технологије у 

активностима везаним за промоцију понуде, продају и унапријеђење 

продаје, док је 41% испитаника одговорило да повремено користе 

информацијске технологије. Свега 7,7% испитаника је одговорило да 

њихова организација ријетко користи информацијске технологије у 

активностима везаним за промоцију понуде, продају и унапријеђење 

продаје. Претходно питање додатно је анализирано примјеном 

метода укрштања. Након ове анализе добијени су прецизнији 

одговори везани за тему укрштања питања. Резултати су сљедећи: 

увијек користи информацијске технологије у највећем проценту став 

је испитаника који су из сектора туристичких агенција, затим из 

предузећа која имају од 1 до 4 запослених, као испитаника из 

предузећа из јужне регије. Повремено користи у највећем проценту 

став је испитаника који су из сектора угоститељских предузећа, 

затим из предузећа која имају од 10 до 49 запослених, као 

испитаника из предузећа из cјеверне регије. Колико често 

организације, које су биле дио истраживања, користе информацијске 

алате у активностима везаним за промоцију понуде, продају и 

унапријеђење продаје? Питање је на које су такође своје ставове 

изнијели менаџери. Аналазирани одговори су у табели 5. 
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Табела 5.: Примјена информацијских алата у активностима које 

су у вези са промоцијом понуде, продајом и унапријеђењем 

продаје 

 Uvek Često Ponekad Retko Nikada 

E-marketing 38,5 33,3 15,4 12,8 - 

Web sajtovi i portal 43,6 33,3 17,9 5,1 - 

Društvene mreže 56,4 20,5 20,5 - 2,6 

E-mail marketing 25,6 25,6 30,8 15,4 2,6 

Baze podataka 20,5 20,5 25,6 25,6 7,7 

Извор: Самостална анализа аутора 

 

Друштвене мреже, Web сајтови и портали су најприсутнији 

информацијски алати у активностима које су у вези са промоцијом 

понуде, продајом и унапријеђењем продаје, јер се овај алат увијек и 

често (76,9%) користи у њиховој организацији, а затим по 

учесталости фреквенције одговора слиједе е-маркетинг и е-маил 

маркетинг. 

На основу анализе генералне хипотезе закључује се да 77% 

испитаника сматра да је ниво примјене маркетинг менаџмента у 

црногорском туризму осредњи, висок и врло висок. На основу 

оваквог става испитаника закључујемо да у основи имају позитиван 

став о важности примјене маркетинг манаџмента у туризму Црне 

Горе, односно да имају јасно дефинисана сазнања о значају 

маркетинг менаџмента у сектору туризма. Имајући у виду да је овај 

сегмент истраживања утврђивао ставове менаџера у црногорским 

привредним друштвима која послују у области туризма, видљиво је 

да су њихова практична знања о нивоу примјене концепта маркетинг 

менаџмента у сектору туризма релевантна за закључивање да ниво 

примјене концепта маркетинг менаџмента битно одређује могућност 

брендирања туристичке дестинације као што је Црна Гора. Овоме 

треба додати и резултате анализе прихода у сектору туризма 

остварених у претходних 10 година који су се константно увећавали, 

како су се повећавала улагања анкетираних привредних субјеката у 

маркетинг. У истом периоду сва истраживањем обухваћена 

предузећа уводе систематизована радна мјеста маркетинг менаџера 

или цијеле маркетинг секторе, што је учешће маркетинга и продаје 

са 15,3% у 2010. години увећало на цијелих 27,1% у 2017. години. 

Резултат потврђује став са којим су анкетирани сагласни да је 

примјена маркетинг манаџмента битна у туризму Црне Горе и да 

одређује правце његовог развоја и значајно утиче на могућности 
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брендирања туристичке дестинације. Врло мали проценат неслагања 

испитаника са датом констатацијом говори у прилог чињеници да 

привредна друштава из области туризма, тачније њихов менаџмент, 

препознаје значај примјене концепта маркетинг менаџмента и 

импликација до којих доводи његова практична примјена. Такође, 

даљом анализом потврђено је да у већем проценту предузећа из 

сектора туризма примјењују маркетинг менаџмент, као и да је 

највиша просјечна оцјена за квалитет појединих елемената 

маркетинг менаџмента у црногорском туризму дата за организовање 

маркетинг активности, док се на другом мјесту налазе планирање 

маркетинга и руковођење маркетингом. Обрада добијених података 

и анализа резултата упућује на закључак да је генерална хипотеза ХО 

– потврђена. Ниво примјене концепта маркетинг менаџмента 

битно одређује могућност брендирања туристичке дестинације 

као што је Црна Гора. 

Поједниначне хипотезе: 

Хипотеза Х1: Развијени бренд сигнификантно утиче на 

конкурентско позиционирање туристичке дестинације Црна Гора 

Значај развијања туристичког бренда у савременој економији 

свакодневно расте, Црна Гора (туризам је једна од три стратешке 

гране развоја економије у Црној Гори) интензивно ради на стварању 

услова за развој туристичке понуде која ће генерисати увећање 

прихода и јачати имиџ државе. Менаџери који су учествовали у 

истраживању дали су свој став о томе да ли развијен туристички 

бренд утиче на конкурентско позиционирање туристичке 

дестинације Црна Гора.  

 

Графикон 5.: Утицај туристичког бренда на конкурентско 

позиционирање туристичке дестинације Црна Гора 

 
Извор: Самостална анализа аутора 
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Највећи проценат испитаника (69,2%) сматра да развијен 

туристички бренд има висок ниво утицаја на конкурентско 

позиционирање туристичке дестинације Црна Гора, што доказује 

хипотезу Х1: Развијени бренд сигнификантно утиче на 

конкурентско позиционирење туристичке дестинације Црна 

Гора. Да развијени туристички бренд има средњи ниво утицаја став 

је сваког петог испитаника. Само 7,7% анкетираних сматра да 

туристички бренд има низак ниво утицаја на конкурентско 

позиционирање туристичке дестинације Црна Гора. Појединачно ће 

у наставку бити дата анализа ставова испитаника у односу на сектор 

пословања, величину предузећа и регију у којој обављају пословне 

активности. Графиконом 6. је представљен став менаџера 

привредних друштава у односу на питање да ли развијен туристички 

бренд утиче на конкурентско позиционирање туристичке 

дестинације Црна Гора. 

 

Графикон 6.: Ставови у односу на сектор пословања 

 
Извор: Самостална анализа аутора 

 

 Највећи проценат испитаника који је мишљења да развијен 

туристички бренд има висок ниво утицаја на конкурентско 

позиционирање туристичке дестинације Црна Гора је из реда оних 

који су из сектора туристичких агенција. Највећи проценат 

испитаника који је мишљења да развијен туристички бренд има 

cредњи ниво утицаја на конкурентско позиционирање туристичке 

дестинације Црна Гора је из реда оних који су из сектора хотелских 

предузећа. Наредни графикон 7. илуструје ставове испитаника у 

односу на број запослених у предузећу. 
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Графикон 7.: Ставови у односу на величину предузећа 

 
Извор: Самостална анализа аутора 

 

Испитаници из свих предузећа, без обзира на величину, у 

највећем проценту сматрају да развијен туристички бренд има висок 

ниво утицаја на конкурентско позиционирање туристичке 

дестинације Црна Гора. Овакав став менаџера додатно потврђује 

хипотезу Х1. Такође су анализирани ставови привредних субјеката у 

односу на регију у којој послују, а одговори на то питање 

представљени су графиконом 8. 

 

Графикон 8.: Ставови у односу на регију пословања 

 
Извор: Самостална анализа аутора 

 

Када је у питању регија, испитаници из привредних друштава 

из све три регије у Црној Гори доминантно сматрају да развијен 

туристички бренд има висок ниво утицаја на конкурентско 

позиционирање туристичке дестинације Црна Гора. Битан допринос 
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потврди хипотезе дају и испитаници из сектора хотелских предузећа, 

који су мишљења да развијен туристички бренд има cредњи ниво 

утицаја на конкурентско позиционирање туристичке дестинације 

Црна Гора. На основу наведеног закључује се да је хипотеза Х1 – 

потврђена. Развијени бренд сигнификантно утиче на 

конкурентско позиционирање туристичке дестинације Црна 

Гора. 

Хипотеза Х2: Бренд туристичке дестинације Црна Гора 

повећава ниво позитивних очекивања туристичких потрошача. У 

развоју бренда туристичке дестинације Црна Гора, а на основу већ 

потрвђене генералне хипотезе, маркетинг менаџмент учествује у 

стратешком и оперативном погледу. Какав је став маркетинг 

менаџера и уопште менаџера предузећа која послују у сектору 

туризма (кад је у питању констатација да бренд туристичке 

дестинације Црна Гора повећава ниво позитивних очекивања 

туристичких потрошача) биће презентовано сљедећом графиконом 9. 

 

Графикон 9.: Утицај бренда туристичке дестинације Црна Гора 

на повећање нивоа позитивних очекивања туристичких 

потрошача 

 
Извор: Самостална анализа аутора 

 

Са констатацијом, која представља једну од хипотеза овог 

истраживања, да бренд туристичке дестинације Црна Гора повећава 

ниво позитивних очекивања туристичких потрошача у потпуности је 

сагласно 48,7% испитаника, углавном сагласних је 33,3% 

испитаника, док је 7,7% испитаника рекло да углавном нијесу 

сагласни са том констатацијом. Дакле, може се закључити да је 

перцепција испитаника комплементарна хипотези рада, будући да је 
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82% испитаника сагласно (у потпуности и углавном) са тврдњом да 

бренд туристичке дестинације Црне Горе повећава ниво позитивних 

очекивања туристичких потрошача. Анализа претходног питања је 

додатно урађена у секторима пословања, регијама и у односу на 

величину предузећа. Резултати су сљедећи: Да бренд туристичке 

дестинације Црна Гора у потпуности повећава ниво позитивних 

очекивања туристичких потрошача мишљење је, у највећем 

проценту испитаника који су из сектора туристичких агенција, затим 

из предузећа која имају од 10 до 49 запослених радника, као 

испитаника из предузећа из јужне регије. Да углавном повећава ниво 

позитивних очекивања туристичких потрошача мишљење је, у 

највећем проценту испитаника који су из сектора туристичких 

агенција, затим из предузећа која имају од 1 до 4 запослена радника, 

као испитаника из предузећа из централне регије. На основу 

наведеног закључује се да је хипотеза Х2 је потврђена. Бренд 

туристичке дестинације Црна Гора повећава ниво позитивних 

очекивања туристичких потрошача.  
Хипотеза Х3: Бренд туристичке дестинације Црна Гора 

битно утиче на повећање продаје смјештајних капацитета. 

Маркетинг менаџери запослени у сектору туризма изнијели су 

ставове и о томе да ли ће унапријеђење бренда туристичке 

дестинације Црна Гора битно утицати на повећање обима продаје 

њихових смјештајних капацитета у будућности. Анализирани 

одговори представљени су графиконом 10. 

 

Графикон 10.: Утицај унапријеђења бренда туристичке 

дестинације Црна Гора на повећање обима продаје 

 
Извор: Самостална анализа аутора 

 

Да ће унапријеђење бренда туристичке дестинације Црна 

Гора у будућности имати висок ниво утицаја на повећање обима 

продаје капацитета сматра 82,1% испитанка, док њих 17,9% сматра 
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да ће имати cредњи ниво утицаја. Перцепција менаџера привредних 

друштава у Црној Гори подудара се са једном од хипотеза 

постављених у овом раду – Х3: Бренд туристичке дестинације Црна 

Гора битно утиче на повећање продаје смјештајних капацитета, са 

којом је у потпуности сагласано 82,1% испитаника. 

Додатно су анализирани одговори менаџера у односу на 

сектор пословања. Резултати су представљени графиконом 11. 

 

Графикон 11.: Утицај унапријеђења бренда туристичке 

дестинације Црна Гора на повећање обима продаје према 

маркетинг менаџерима из сва три сектора 

 
Извор: Самостална анализа аутора 

 

Испитаници из сва три сектора пословања, која су обухваћена 

истраживањем, у највећем проценту сматрају да ће унапријеђење 

бренда туристичке дестинације Црна Гора имати висок ниво утицаја 

на повећање обима продаје капацитета у будућности. 

Додатно је извршено укрштање према критеријуму величине 

предузећа и регије у којој послују та предузећа. Истог мишљења су 

представници привредних друштава без обзира на величину 

предузећа и регију у којој су регистровани. Они, такође, у највећем 

проценту сматрају да ће унапријеђење бренда туристичке 

дестинације Црна Гора имати висок ниво утицаја на повећање обима 

продаје капацитета у будућности. Да ће унапријеђење бренда 

туристичке дестинације Црна Гора имати висок ниво утицаја на 

повећање обима продаје капацитета у будућности сматра 82,1% 

испитанка, док њих 17,9% сматра да ће имати cредњи ниво утицаја. 

Испитаници из сва три сектора пословања која су обухваћена 

истраживањем, у највећем проценту сматрају да ће унапријеђење 

бренда туристичке дестинације Црна Гора имати висок ниво утицаја 
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на повећање обима продаје капацитета у будућности. Такође, истог 

мишљења су представници предузећа без обзира на величину и 

регију у којој су регистровани. Након спроведене анализе закључује 

се да је хипотеза Х3 у потпуности потврђена емпиријским 

истраживањем. Бренд туристичке дестинације Црна Гора 

битно утиче на повећање продаје смјештајних капацитета.  

 

5. ЗАКЉУЧАК 

  

Резултати истраживања показали су висок ниво значаја 

примјене маркетинг менаџмента у сектору туризма. Они 

представљају важну основу за правце у којима ће се усмјерити 

додатне маркетиншке активности на нивоу предузећа и државе као 

креатора амбијента за развој туризма и хотелијерства. Резултати 

истраживања говоре у прилог чињеници да је ниво примјене 

маркетинг менаџмента у туризму Црне Горе релативно висок, чиме 

је потврђена основна идеја рада да сектор црногорског туризма и 

поред неминовних проблема, на прави начин и уз стручност 

менаџера ради на брендирању туристичке дестинације Црна Гора. 

Овакав резултат посебно добија на утемељењу ако се има у виду 

чињеница да су анкетирањем били обухваћени менаџери свих већих 

хотела и хотелских ланаца у Црној Гори, као и менаџери 

туристичких агенција и представници угоститељског сектора. 

Емпиријска провјера и потврда генералне хипотезе унаприједила је 

постојећа сазнања о значају маркетинг менаџмента у развоју 

туристичког бренда Црна Гора. Дала је потврду истинитости става 

на којем се заснива генерална хипотеза чиме ће се оснажити 

настојања маркетинг менаџера и свих запослених у туристичком 

сектору да се преко стратегијски осмишљеног и досљедно 

примијењеног концепта маркетинг менаџмента битније утиче на 

брендирање туристичке дестинације Црна Гора. Ниво примјене 

маркетинг манаџмента битно одређује могућност брендирања 

туристичке дестинације Црна Гора што ће, примјењујући аналогију, 

значајно утицати на развој јаког бренда који ће имати 

сигнификантан утицај на конкурентско позиционирање туристичке 

дестинације Црна Гора. Тако развијен бренд омогућиће повећање 

нивоа позитивних очекивања туристичких потрошача и повећање 

продаје смјештајних капацитета. Кроз резултате истраживања 

успјешно је анализирана примјена концепта маркетинг менаџмента у 

туристичком сектору и потврђен утицај који он има на развој бренда 

туристичке дестинације Црна Гора.  
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