ЗАПИСНИК
са првог састанка Радне групе Оснивачког форума партнера за развој одрживог туризма на
подручју националног парка Фрушка гора

Први састанак Радне групе одржан је дана 24.10.2013. године са почетком у 11
часова у просторијама Информативног центра на Иришком венцу.
Састанку су присуствовали:
- Стјепан Јовановић-Стевица (ресторан ЛУГАРНИЦА)
-

Бошко Иванић (ПЕРКОВ САЛАШ)
o Гордана Чучковић (ВИНАРИЈА КОВАЧЕВИЋ)

-

Исмет Адемовски (ОПШТИНА БЕОЧИН)

-

Игор Стаменковић (ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство)

-

Татјана Ванић (Градска управа за привреду града Новог Сада)

-

Петар Грабеж ("Full Control Bike" MTB сlub)

-

Кристина Радосављевић (ТО ШИД)

-

Ана Ђорђевић (хотел PREMIER AQUA)

-

Иван Ивановић (КАС)

-

Маријана Опанчарев (КАС)

-

Горан Матић (НПФГ)

-

Милан Радојчић (НПФГ)

-

Данко Цупара (НПФГ)

-

Лука Рајић (НПФГ)

-

Ивана Симић (НПФГ)

Уводну реч је имао Горан Матић који је поздравио све присутне и упутио их у причу
око израде стратегије у оквиру Националног парка за реализацију пројекта одрживог
туризма.

Представио је члановима Радне групе циљеве првог састанка (заједничким снагама да се
уради SWOT анализа туризма у НП-у, да се дефинише визија одрживог туризма у НП-у –
нешто чему се тежи наредних 5 до 10 година, циљеви, активности и мере, и као завршница
– акциони план).
Такође их је упознао са планским оквирима (Просторни план подручја посебне намене
Фрушке горе до 2022. године, Мастер план одрживог развоја Фрушке горе од 2012. до
2022. године и План управљања 2011-2020.).
Презентовао је четири чиниоца SWOT анализе којима се може послужити у креирању
стратегије (S-Strenghts-СНАГА, W-Weaknesses-НЕДОСТАЦИ, O-Opportunities-ШАНСЕ, TThreats-ПРЕТЊЕ).
Потом је уследио разговор на дату тему, у коме су активно учешће узели сви присутни
чланови радне групе, те се кренуло са анализом четири чиноца SWOT анализе и
записивањем предлога.
На тему „СНАГА Фрушке горе“ било је различитих мишљења и предлога:
- Кристина Радосављевић (ТО ШИД): културно-историјски споменици су први.
- Иван Ивановић (КАС): повољан географски положај у односу на границу са ЕУ, на
еминентне центре и реку.
- Гордана Чучковић (ВИНАРИЈА КОВАЧЕВИЋ): вредности и природне лепоте
- Татјана Ванић (Градска управа за привреду града Новог Сада): социо-економске
вредности (насељена места, викенд насеља, пољопривредна добра)
- Ана Ђорђевић (хотел PREMIER AQUA): термални извори, минералне воде
- Маријана Опанчарев (КАС): традиција као најстарији национални парк
- Исмет Адемовски (ОПШТИНА БЕОЧИН): људи, гостопримство, гастрономија
На тему „НЕДОСТАЦИ ФГ“ предложено је следеће:
- Горан Матић (НПФГ): организациона структура Управљача, неразвијена
инфраструктура, неискоришћени потенцијали, недостаје умрежавање са
стејкхолдерима, туристичка инфраструктура
- Иван Ивановић (КАС): лош имиџ у свести корисника, недостатак конкретних
препознатљивих туристичких производа
- Стјепан Јовановић-Стевица (ресторан ЛУГАРНИЦА): недостатак промоције,
маркетинга
- Лука Рајић (НПФГ): недостатак заједничких флајера
- Иван Ивановић (КАС): биле би добре промотивне туре
- Горан Матић (НПФГ): пример „Event“-а у Копачком риту
- Игор Стаменковић (ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство):
непостојање обједињеног информационог система
„ШАНСЕ ФГ“:
- Исмет Адемовски (ОПШТИНА БЕОЧИН): да нам НП буде први у региону, водећи
у Србији, нове дестинације (формирање / промовисање)
- Горан Матић (НПФГ): на 15 места на ФГ се налази „ружа ветрова“
- Иван Ивановић (КАС): могућност правилног планирања и изградње, постојећи
туристички објекти (и елитни и кампови), синергија туристичких субјеката

-

Игор Стаменковић (ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство):
могућност формирања посебних и селективних облика туризма
Кристина Радосављевић (ТО ШИД): коришћење средстава за развој туризма,
умрежавање националних паркова, сарадња

„ПРЕТЊЕ ФГ“:
- Иван Ивановић (КАС): саобраћај, отвореност, неконтролисана посета туриста,
непостојање комуникације између корисника, економска ситуација
- Горан Матић (НПФГ) коментарише немогућност контроле кретања посетилаца
кроз први степен заштите (бицикли, квадови...) и питање лова у НП-у (енорман број
јединки = огромна штета, ловна основа, пример из Холандије)
- Милан Радојчић (НПФГ): неусаглашена законска регулатива
- Татјана Ванић (Градска управа за привреду града Новог Сада): политички утицаји
- Исмет Адемовски (ОПШТИНА БЕОЧИН): неконтролисано коришћење
материјалних добара
Након петнаестоминутне паузе разговарало се о ВИЗИЈИ – како ће изгледати
заштићено подручје и одрживи туризам ако смо успешни у својим активностима.
- Игор Стаменковић (ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство):
јача афирмација постојећих и креирање нових тур. производа, уређенији систем
праћења и контроле посетилаца (јер странци траже статистику), пораст инвестиција
као и броја туриста
- Исмет Адемовски (ОПШТИНА БЕОЧИН): побољшана угоститељска понуда
- Лука Рајић (НПФГ): ФГ препозната као центар религијског туризма, развој
руралног туризма (повећан број сеоских домаћинстава укључен у туристичке
делатности)
- Кристина Радосављевић (ТО ШИД): развој различитих видова туризма у контексту
одрживог туризма
- Горан Матић (НПФГ) и Петар Грабеж ("Full Control Bike" MTB сlub): препозната
као центар базног спортско-рекреативног туризма
На питање МИСИЈА – како стићи до циљева?, Татјана Ванић (Градска управа за
привреду града Новог Сада) је одговорила: едукација, радионице, округли столови,
удруживање (асоцијације, кластери), размена искуства, примери добре праксе, стручне
екскурзије.
Заједничким снагама постављени су кључни ЦИЉЕВИ:
- стварање базе података
- израда мини картица за постојећу туристичку понуду
- примењивање eco label стандардизације
- мапирање стаза
- израда заједничке промотивне брошуре, као и сајта
- едукације локалног становништва за укључивање у развој одрживог туризма на
подручју Фрушке горе
- избор сувенира
- континуитет Радне групе

Састанак се завршио у 15 часова. Термин следећег састанка Радне групе биће накнадно
договорен.

