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АНАЛИЗА –  СКЦ / 2015 

> 5% повећана свест  јавност - могућности за одрживо коришћење различитих регионалних ресурса 

 

ИЗВЕШТАJ О АКТИВНОСТИМА   ИПА  пројекта  “The revived traditions of the Krajshte - a factor for 

sustainable economic development“ 2007CB16IPO006 – 2 -214  СКЦ :       Приложена јединица пројектна 

активност – учешће , посећеност,  публикација  -  штампaни медији , емитовање (радио, TV), по којој се 

дефинише информативност и повећана свест јавности и могућнос има за одрживо коришћење различитих 

регионалних ресурса. 

Анкета је везана  за  повећање    друштвене  информисаности  за  одрживо  коришћење 

регионалних  ресурса 

У процесу спровођења  активне ПР стратегије и предвиђене мере за постизање циљева Стратегије као и 

учешће на фестивалима, у организацији Сурдуличког културног центра – општине Сурдулица . 

У предлогу пројекта, укључена је / под /активност анкетирање- спровођење анкете. Анкета је била два пута 

спроведена .  Прва  анкета је спроведена са  учесницима на фестивалу у Србији  - Фестивал у Сурдулици  

2015 и Фестивал у Босилеграду , друга анкета је спроведена по завршетку фестивала у Сурдулици и 

Босилеграду тј.  након завршетка  фестивала са представницима у Хотелијерству, у области  трговине, 

услуга превоза, туристичка агенција, ТООС, кафеи – ресторани   и др.   

На основу датих одговора добијамо  следеће резултате: 

Осамдесет одсто од  учесниак фестивала- првих  анкетираних  је изјавило да  постоји пораст 

страних посетилаца у региону  у  периоду  2015. године  у односу на 2014. године. Изразили су  велико 

задовољство због добре организације  дајући максималану оцену. Као  резултат спровођења пројектних 

активности - дани  реализације  Власинко лето у Сурдулици и Фестивала у  Босилеграду   били су повећани 

од два на три дана гостовања / Сурдулица- Власина / и један на два дана у Босилеграду ,  што је довело до 

повећања посетиоца.  

На основу информација из медија и СКЦ / ТООС - општине  Сурдулица   за 2014.годину посетилаца 

фестивала било је  око 15.000 .  Према  мишљењу  анкетираних  посетиоца фестивала у 2015. години у 

просеку је било  до 18.000 .  То значи да  су порасли за 20%.. 

Резултати анкетираних :  

  Проценат Фестивал 

Крајиште   

Власинско лето   Просечно 

0-5 5 24% 23%  23,50% 

5-10 5 29% 36%  32,50% 

10 5 47% 41%  44.00% 
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Власинско лето 

 

 

 



Serbia IPA Cross-border Programme, 

CCI Number 2007CB16IPO006 

 

 
 

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска Србија. 

The project is co - funded by EU trough the Bulgaria – Serbia IPA Cross - border Programme 

Бр. Сектор услуга 0-5% 5-10%  10% 

1.     Хотелске  услуге                    1                                                     3                                 1 

2.     Кафанске услуге                          -                                                1                                 1 

3.     Туристичка агенција              1                                                    -                                 - 

4.     Трговина                                1                                                     1                                 4  

5.     Услуга                                    2                                                     3                                3 

Просечно                                                                         23                                                    36                              41                

                  

   Повећање свести                                                             % 

 

         Пораст посета                                1500                   1800                    20 

                                          Друга анкета                            0-5  %                 23.50%                   1.18 

                                                                                             5-10 %                32.50 %                  8.25        

                                                                                             10 %                   44.00 %                 14.4  

              

                              Просечан проценат  пвећање свести:                 11 % 

Закључак: Од укупних резултата у обе врсте анкетирања може се закључити следеће: 

Спроведена  ПиАр кампања  за време одржавања фестивала у оквиру пројекта је повећала свест  јавног 

информисања  везана за могућност  одрживости коришћења  различитих регионалних ресурса за 11%. 

  Припремио: Љ. Глогоров    / Организатор  пројекта/                                                                

  Одобрио: Д.Момчиловић    /  Координатор  пројекта                                               
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Ова анализа је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз “ИПА Програм прекограничне сарадње 

Бугарска- Србија” под бројем CCI No 2007CB16IPO006 Јединствено одговорно лице за садржај ове 

публикације је Сурдулички културни центар  и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске 

уније или Управљачког тела програма 

This analysis has been produced with the assistance of the European Union through the Cross - Border Programme 

CCI No 2007CB16IPO006. The contents of this publication are the sole responsibility of Surdulica curturel 

centre  and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or the Managing Authority of the 

Programme 

 

 

 

 

                                                      Сузана Станковић Алексић – Директор СКЦ  


