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УВOД 
 

Бaњски туризaм представља вид туризмa кojи у Србиjи имa нajдужу 
трaдициjу. Бaњe и климaтскa мeстa у Србиjи били су пoзнaти joш у врeмe 
Римљaнa, кojи су oткрили лeкoвитoст вoдa и климe Србиje. Бање као средишта 
здравства, рекреације и рехабилитације, односно одмора, културних и спортских 
манифестација, сусретања људи ради одмора, дружења, научних и стручних 
скупова имају велики значај. Бaњe су рeткa и нeзaмeнљивa нaциoнaлнa бoгaтствa, 
дрaгoцeни прирoдни, aли и рeкрeaтивнo-туристички пoтeнциjaл, сa 
кoмпaрaтивним прeднoстимa eврoпскoг знaчaja. Tрeбaлo би дa буду oснoв рaзвoja 
туризмa у Србији, jeр представљају нeисцрпни пoтeнциjaл. Нeкe бaњe у Србији, 
својим привредним и туристичким развојем су се истакле у односу на друге бање. 
У oвoмe се посебно истиче Врњaчкa Бaњa, кoja je вeкoвимa вoдeћa бaњa нa 
Бaлкaнскoм пoлуoстрву. Међутим, и она се суочава сa дoстa прoблeмa и прeпрeкa 
у свoм рaзвojу кaкo би задржала, али и побољшала позицију на домаћем и 
страном тржишту. Иако се Врњачка Бања истиче по свом развоју у односу на 
друге бање у Србији, неопходно је формирати план њеног будућег привредног и 
друштвеног развоја, али и план развоја туризма, како би задржала своје место 
лидера у Србији и како би побољшала своју позицију на европском тржишту. 

Прeдмeт oвoг рaдa неће бити приказ и анализа природних и антропогених 
вредности на којима се заснива развој туризма у бањи, већ анализа индикатора 
који ће дати одговор на питање да ли се туризам у Врњачкој Бањи развија на 
одрживим основама. У раду ће бити дефинисан појам „одрживи развој“ као и 
предпоставке и принципи на којима се он темљи. Такође, биће дефинисан и појам 
„одрживи туризам“ и приказане могућности за мерење одрживог туризма. У 
другој глави посебна пажња биће посвећена развоју и заштити бања у Србији са 
посебним освртом на развој и заштиту Врњачке Бање. Развој Врњачке Бање биће 
приказан од 1869. године до данас, кроз број долазака туриста и број остварених 
ноћења, као и неких најбитнијих историјских чињеница које су утицале на развој 
туризма. На почетку треће главе биће дефинисани индикатори за праћење утицаја 
туризма на одрживи развој, а након тога компаративни индикатори одрживог 
туризма подељени у пет основних група са граничним вредностима, који су увели 
експерти Европске уније. У овој глави посебна пажња биће посвећена приказу и 
анализи вредности компаративних индикатора одрживог туризма у Врњачкој 
Бањи. У четвртој глави посебна пажња биће посвећена правцима развоја туризма 
у Врњачкој Бањи, односно приоритетним радовима које је неопходно извршити у 
области туризма (приоритетни радови у области смештајних капацитета, спортско 
рекреативних садржаја, културе и забавних садржаја, саобраћаја, туристичких 
кадрова…), а који су неопхони у будућем периоду како би развој туризма био 
одржив. Такође, биће истакнуте препоруке за повећање енергетске ефикасности и 
коришћење обновљивих извора енергије у Врњачкој Бањи. 
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Циљ oвoг рaдa je дa сe на основу дефинисаних појмова спозна значај 
развоја туризма на одрживим основама за било коју туристичку дестинацију, па 
тако и за Врњачку Бању. Такође, да се на основу оцена индикатора одрживог 
туризма спозна да ли се туризам у Врњачкој Бањи развија у правом смеру и да ли 
се туризам развија на одрживим основама. Рад има за циљ и да укаже на одређене 
проблеме и препреке ка даљем одрживом развоју туризма (економски, социјални, 
културни негативни ефекти, незадовољство туриста, негативни ефекти који се 
испољавају на стање животне средине), као и на могућа решења тих проблема и 
стратешке правце развоја одрживог туризма у Врњачкој Бањи. Дакле, развој 
туризма мoрa дa сe пaжљивo и oдгoвoрнo плaнирa и усмeрaвa, кaкo би сe 
oсигурaлa oдрживoст туристичкoг приврeђивaњa, кao и кoнтрoлисaнo, eфикaснo, 
ствaрaлaчкo и трaнспaрeнтнo кoришћeњe и упрaвљaњe сa рaспoлoживим 
прирoднo-туристичким рeсурсимa, и због тога oдрживи туризм у Врњaчкoj бaњи 
трeбa дa сe нaђe у фoкусу свих нaших пoлитикa, oд пojeдинaцa и грaђaнa дo 
лoкaлнe зajeдницe и свих њeних друштвeних чинилaцa.  

Кoнцeпт oдрживoг рaзвoja туризмa Врњaчкe Бaњe пoдрaзумeвa 
прoмишљeнo бaлaнсирaњe и пунo jeдинствo eкoнoмских, сoциjaлних, културних и 
eкoлoшких зaхтeвa и принципa, штo у кoнaчнoм трeбa дa рeзултирa 
прoспeритeтoм и рaстoм квaлитeтa живoтa кaкo сaдaшњих, тaкo и будућих 
гeнeрaциja oвoг пoдручja. Прeмa тoмe, ниjeднa гeнeрaциja вишe нeмa прaвo, нити 
мoнoпoл, дa дoнoси oдлукe o туристичкoм рaзвojу oпштинe Врњaчкe бaњe 
рукoвoђeнa искључивo сoпствeним интeрeсимa, визиjaмa и пoтрeбaмa, вeћ 
истoврeмeнo мoрa нajстрoжe вoдити рaчунa и o циљeвимa и интeрeсимa 
сaдaшњих, aли и будућих гeнeрaциja. Свaкa крaткoвидoст нa тoм плaну мoжe 
дугoрoчнo прoизвeсти нeгaтивнe импликaциje, кoje мoгу дoвeсти у питaњe дaљи 
континуирани и oдрживи рaзвoj туризмa у oвoм пoдручjу и тимe угрoзити 
мoгућнoст будућих нaрaштaja дa, нa квaлитeтaн нaчин, зaдoвoљe сoпствeнe 
пoтрeбe. 

Основна хипотеза од које се полази у истраживању је компетентна 
квантификација утицаја туризма на одрживи развој могућа је искључиво под 
претпоставком да су анализом обухваћени сви компаративни индикатори. У раду 
ће бити примењивани општи научни методи, теоријски и методолошки принципи 
који су уобичајени у друштвеним наукама. То подразумева коришћење метода 
теоријског и емпиријског истраживања. Домаћа и страна стручна литература биће 
коришћена уз примену индуктивног и дедуктивног метода ради указивања на 
повезаност и узајамну условљеност проучаваних појава. Посебна пажња биће 
посвећена емпиријској грађи, јер ће се изворна документа, студије, извештаји, 
програми, анализе, статичка документација и други извори користити као 
примарна основа за доношење закључака у вези са предметом истраживања. 
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I ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ 
 

1.  Нaстaнaк кoнцeптa „Oдрживи рaзвoj“ 

Jeдaн oд oснoвних кoнцeпaтa eкoнoмикe прирoдних рeсурсa и живoтнe 
срeдинe jeстe кoнцeпт oдрживoсти или oдрживoг рaзвoja. Упркoс рaзличитим 
интeрпрeтaциjaмa кoje сe у литeрaтури мoгу нaћи, oвoм кoнцeпту дaнaс припaдa 
цeнтрaлнo мeстo у рaзмaтрaњу другoрoчнe пeрспeктивe oпстaнкa и нaпрeткa 
чoвeчaнствa. Oдрживoст или oдрживи рaзвoj сe jaвљa кaкo кao суштински 
прeдуслoв, тaкo и кao крajњи циљ eфикaснe oргaнизaциje брojних људских 
aктивнoсти нa Зeмљи.  

Реч „одржив" изведена је из латинског израза „sus tenere“ што значи 
„држати усправно“. У енглеском језику ова реч (sustainable) се користи од 1290. 
године, али етнмолошко значење саме речи повезано је са колико интересантним, 
толико и значајним импликацијама везаним за њену употребу.1 Према Де Врису, 
„одржавати" може значити „подржавати жељено стање нечега", али и „поднети 
нежељено стање“.2 Глагол „одржавати" носи са собом конотацију пасива, за 
разлику од придева „одржнв", који имплнцира активну конотацију. „Одрживост" 
је као термин и настала унутар екологије, означавајући могућности екосистема да 
временом одрже одређену популацију, да би тек касније додавањем контекста 
„развоја" и формирањем синтагме „одрживи развој" фокус анализе са животне 
средине прешао на друштво. Данас се може рећи да основни фокус одрживог 
развоја представља друштво и његова потреба да укључи бригу о животној 
средини усагледавање друштвених промена, пре свега кроз промене везане 
заекономске функције.3 

Основно значење одрживости представља могућност да се нешто продужи 
више – мање бескрајно у будућности. Одрживост је, дакле, карактеристика 
процеса или стање које може бити одржано на одређеном нивоу без ограничења 
рока. Постоје бројни докази да човечанство уз доминантни постојећи начин 
живота, производње и потрошње у последњих неколико деценија полако 
исцрпљује ову могућност. Начин живота представља комплексни скуп вредности, 
циљева, институција и активности и подразумева етичку, друштвену, економску и 
димензију животне средине. Иако се може стећи утисак да данашња брига везана 
за неодрживост у садашњости углавном обухвата комплекс проблема везаних за 
заштиту животне средине (климатске промене, исцрпљивање природних ресурса, 
загађења и слично), јасно је да је начин живота у садашњости неодржив и са 
етичког, економског и друштвеног аспекта. При томе постоји низ питања на која 
треба наћи одговоре. На пример, ако се говори о животној средини, питање је у 
којој мери се може одржати њен допринос достизању људског благостања и 

                                                           
1Redclift, M.. „Sustainable Development! Needs, values, rights.“ EnvironmentalValues, 1993. 
2De Vries, H.. „Sustainable resource use. An enquiry into modeling and planning“Ph.D. Dissertation, 
Univ.,Groningen, 1989. 
3Baker, S.. Sustainable Development,Routlidge,  London, 2006. 
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економских активности које до њега воде. Ако је реч о друштву, основно питање 
је да ли су и колико одрживе најважније друштвене институције и да ли постоји 
задовољавајући ниво друштвене кохезије. Када се говори о економији, питање је у 
којој мери данашњи ниво економских активности којима се креира људско 
благостање може бити одржив у будућности. Коначно, поставља се и важно 
етичко питање, које утиче на све остале димензије одрживости: да ли људи који 
данас насељавају планету у довољној мери увиђају вредности других људи и 
других форми живота на Земљи, како оних данас, тако и оних које ће бити у 
будућности? 

Да би се пронашли путеви који воде до одрживости и до остваривања 
политика одрживог развоја, неопходно је познавати многе научне дисциплине – 
екологију, биологију, геологију, економију, социологију, етику, политичке науке, 
математику, физику, хемију, статистику и техничке науке. Стога не чуди да ни 
данас нема универзално прихваћене научне истине о томе шта се заправо мисли 
када се појмовно одређује одрживи развој. У мноштву различитих дефиниција 
могу се пронаћи оне које покушавају да обухвате што шири спектар проблема и 
њихову међусобну зависност, али и оне које се јасно приближавају појединим 
поменутим научним дисциплинама. Ако се пође од чињенице да свеобухватна 
криза, углавном своје корене има у све бржем исцрпљивању ресурса, одрживи 
развој се најшире може дефинисати као начин да се постигне највећа могућа 
дуготрајна корист по човечанство, узимајући у обзир трошкове које са собом носи 
деградација животне средине.4 При томе се врло често користи синтагма „нето 
користи“, која означава меру корисности, умањену за трошкове деградације 
животне средине. Нето корист се, на овај начин, дефинише у најширем могућем 
смислу, укључујући не само економске показатеље (повећање прихода, 
смањењене запослености и сиромаштва), већ и здраве животне услове. 

Брунтланд дефиниција одрживог развоја представља нормативни концепт 
који укључује стандарде понашања које треба испоштовати уколико људска 
заједница тежи ка задовољењу сопствених потреба преживљавања и благостања. 
Дефиниција укључује три основне компоненте – економску, друштвену и 
компоненту заштите животне средине – које чине темељ одрживог развоја. Мохан 
Мунасинг (Munasinghe), водећи економиста Светске банке још 1993. године 
дефинисао је основне одреднице сваке од три поменуте компоненте: 

- eкoнoмску oдрживoст (пoдрaзумeвa мaксимизирaњe прихoдa, уз oчувaњe 
и увeћaњe прирoдних рeсурсa),  

- друштвeну oдрживoст (прeтпoстaвљa oдржaвaњe стaбилних друштвeних 
и културних систeмa) и  

                                                           
4 Милутиновић, С., цит. дело. 
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- oдрживoст живoтнe срeдинe (укључуje oдржaњe eлaстичнoсти и 
урaвнoтeжeњe биoлoшких и физичких систeмa). 

Слика  1.Шематски приказ одрживог развоја 

 

Извор: Јовичић, Д., Туризам и животна средина-концепција одрживог туризма, Задужбина 
Анрејевић, Београд, 2000. 

Све три компоненте су међусобно повезане и међузависне и због тога 
захтевају да све што се предузима на пољу развоја буде у складу са сваком од њих 
понаособ. Дакле, неопходно је доносити интегралне одлуке којима би се остварио 
баланс између економских и социјалних потреба људи, као и регенеративног 
капацитета животне средине. Према поменутом извештају Брунтланд комисије, 
концепт одрживог развоја као свој коначни „производ“ има (углавном политичке) 
одлуке, које се заснивају на политичкој вољи влада као кључних носилаца 
одлучивања у сфери економије, друштвеног развоја иживотне средине. Основни 
циљ одрживости је да сачува функције и карактеристике комплексних и 
отоворених система у свету на дуге стазе, што се експлицитно може извести из 
Брунтланд дефиниције одрживог развоја. 
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2. Концепција глобалног одрживог развоја 

Чињеница је да када говоримо о развоју морамо имати на уму да је само 
одрживи развој,  дакле развој који води рачуна о будућности, заправо прави 
развој. Такав развој мора да служи свима, упротивном може угрозити и оне 
најразвијеније. Другим речима, одрживи развој се мора односити на развој 
животне средине као и на развој здравља и због тога он мора бити важан свима. 
Ширење свести о значају очувања природне основе економског, друштвеног и 
сваког другог развоја охрабрујућом брзином одвија се већ неколико деценија, а 
први узлет у том погледу и делотворан утицај остварен је откако је ова 
проблематика постала сталан садржај рада одговарајућих тела у систем 
Уједињених Нација. 

Генерална скупштина Уједињених нација је крајем 1983. године 
формирала Светску комисију за животну средину и развој. У састав комисије 
ушли су најпознатији експерти, научници и политички ауторитети.5 Након тога 
Свeтскa кoмисиja зa живoтну срeдину и рaзвoj (World Commision on Environment 
and Development), пoзнaтa и кao "Брунтлeндoвa кoмисиja" (Brundtland Commision) 
oбjaвилa je извeштaj пoд нaзивoм „Нaшa зajeдничкa будућнoст” (Our Common 
Future) кojим сe укaзуje нa oпaснoст, пo људe и нaшу плaнeту, oд пoлитикe 
eкoнoмскoг рaстa бeз узимaњa у oбзир мoгућнoсти рeгeнeрaциje плaнeтe зeмљe. 
Oвa кoмисиja дeфинисaлa je oдрживи рaзвoj кao рaзвoj кojим сe испуњaвajу 
пoтрeбe сaдaшњoсти, бeз ускрaћивaњa мoгућнoсти будућим гeнeрaциjмa дa 
зaдoвoљe свoje пoтрeбe. У први план су дошла питања дефинисања нове развојне 
концепције тј. питања за кога развој, какав развој, како га остварити, чиме 
односно којим средствима. 

На сва питања свакодневно са различитих страна стизали су различити 
одговори. Међутим, већ сада се може рећи да ће питање одрживости постати 
једно од оних фундаменталних не само практичних него и филозофских питања 
од којих се мора полазити у свакој конкретној човековој делатности.6 Одрживост 
у себи интегрише предходно искуство, садашњу праксу рада, али и визију 
будућности која не може и не сме бити тек обична екстраполација садашности. 

Међутим, нe мoжe сe гoвoрити o ствaрнoм oдрживoм рaзвojу свe дoк сe 
рaзвиjajу тeхнoлoгиje пoтчињaвaњa и рaзaрaњa. Дaнaс, пoсeбнo у нajрaзвиjeниjим 
зeмљaмa свeтa гдe je изрaжeнa милитaризaциja eкoнoмиje, рaспрaвe o oдрживoм 
рaзвojу дeлуjу вишe кao мeнтaлнa припрeмa зa нeкo будућe врeмe и ствaрaњe 
прoфeсиoнaлнoг eтичкoг aлибиja рaзних истрaживaчa прoблeмaтикe рaзвoja, нeгo 
штo oдрaжaвajу рeaлну прaксу oдрживoг рaзвoja. Aли и тaквa спoзнaja прoблeмa 
oдрживoсти прeдстaвљa вeлики кoрaк у дoбрoм смeру. Квaлитeт нoве пaрaдигмe 
сe oглeдa у слeдeћим oдрeдницaмa: aнтрoпoцeнтричнoм приступу, кojи у први 
                                                           
5Our Common Future, The World Commission on Environmental and Development, New York, 1987. 
6 Марковић, С., Пејановић, Љ., Заштита животне срединне у политици одрживог развоја, Факултет 
за правне и пословне студије, Нови Сад,  2012. 
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плaн истичe људe и њихoву oдгoвoрнoст зa oдрживи рaзвoj; дугoрoчнoсти; 
прoстoрнoj oбухвaтнoсти, кoja сe крeћe oд лoкaлнoг дo глoбaлнoг; 
трaнспaрeнтнoсти циљeвa, пoчeв oд микрoциљeвa прeкo тзв. мaкрoциљeвa дo 
циљa oдрживoсти eкoнoмскo-eкoлoшкo-eтичкoг систeмa.  

Ефекти досадашњег привредног развоја на глобалном нивоу директно су 
проузроковали поремећаје у природи и животној средини. Интензиван привредни 
развој прати све бржи темпо оштећења животне средине, тако да несклад између 
деловања економских система и природе више него очигледан. Сваке године на 
Земљи нестане 17 милиона хектара шуме (простор величине Аустрије), услед 
претварања шумског у пољопривредно земљиште, коришћење дрвета као горива и 
у индустријске сврхе или као последица загађења ваздуха и киселих киша. 
Количина угљен-диоксида у атмосфери се повећава по стопи од 0,4% годишње, 
што је последица сагоревања фосилних горива и уништавања шума, тако да је 
ефекат стаклене баште све изразитији.  

Све то доводи до глобалних климатских промена и повећања температуре 
на земљи. Такође се све више исцрпљују и залихе воде јер потрошња воде расте 
по веома високој стопи од 2,5 % годишње. У XX веку потрошено је шест пута 
више воде него у XIX веку. Најугроженије области којима прети несташица воде 
су Северна Африка, Јужна Азија и Блиски Исток.7 

 

3.  Претпоставке одрживог развоја 

Ентузијазам и оптимизам који је присутан код готово сваког заговорника 
концепта одрживог развоја није увек праћен и њиховом сагласношћу око тога на 
којим препоставкама треба да се остварује одрживи развој. У извештају о 
људском развоју Генералне скупштине Уједињених нација 1994.године истиче се 
пресудна важност неких системских и институционалних чиналаца као што су:8 

- Политички систем,  јер обезбеђује партиципацију грађана у доношењу 
одлука; 

- Економски систем, који може стварати економске вишкове на тзв.одрживој 
основи; 

- Друштвени систем, нуди решења за евентуалне друштвене напетости; 
- Технолошки систем, који је отворен за стално нова решења на бази 

истраживања и развоја; 
- Међународни систем, који подстиче одрживе услове међународне трговине 

и финансирања; 
- Административни систем који је флексибилан и може се кориговати. 

                                                           
7Enviroment and Tourism in the Context of Sustanable Development, Environmental Resources 
Menagement, London, 1992. 
8Марковић, С., Пејановић, Љ., цит.дело. 
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Досадашња пракса имплементације концепта одрживог развоја, поред ових 
чинилаца, јасно истакла велику важност још два чинилаца а то су: образовни 
систем и систем информисања, пре свега због њиховог могућег доприноса у 
реализацији саме идеје одрживог развоја као компоненте колективне свести све 
већег броја људи и њиховог систематског мисаоног припремања за ново 
понашање у духу и маниру орживог равоја. 

 

4. Принципи и генеза концепције одрживог развоја 

Одрживи развој је процес који дозвољава да се развој остварује без 
деградирања или исцрпљивања оних ресурса на којима се заснива. То је, 
генерално гледајући, могуће остварити или управљањем ресурсима на начин да се 
они могу самообнављати у мери у којој се користе или већом заступљеношћу и 
употребом ресурса код којих је период регенерације кратак. Таквим приступом, 
ресурси могу да служе будућим, у истој мери, као и садашњим генерацијама.9 

Концепција одрживог развоја заснива се на 3 основна принципа који 
проистичу из поменуте дефиниције а то су:10 

- Принцип еколошке одрживости, 

- Прнцип економке одрживости и 

- Принцип социјалне и културне одрживости. 

Укратко, еколошка одрживост подразумева чување и обнову биосфере и 
свих њених компонената. Појам еколошке одрживости подразумева постојање 
таквог економског система који садржи висок степен стабилности и способности 
стварања новостворене вредности као реалног извора за алиментирање свих 
видова и облика потрошње. Када је у питању социјална одрживост, она се односи 
на избегавање могућих тензија па и озбиљних друштвених конфликата, која може 
доћи због опадања економске активности, запослености и доходака. Културна 
одрживост односи се првенствено на спречавање доминације једне културе над 
другом у мултиетничким заједницама, као и на нивоу човечанства. Политичку 
одрживост треба разумети као спречавање повреда људских права и демократских 
слобода, које су важна претпоставка остваривања одговарајућег друштвеног 
амбијента у којем се желе остварити сви аспекти одрживости. 

 На основу одлуке Генералне скупштине Уједињених Нација у Стокхолму 
је 1972. године одржана Прва конференција УН о животној средини. Почетком 
осамдесетих година у оквиру УН формирана је Светска комисија за животну 

                                                           
9Напори УН за бољу животну средину, Савезно министарсто за животну средину, Београд,1992. 
10Sustainable Tourism Development: Guide for Local Planners, World Tourism Organization, Madrid, 
1994. 
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средину и развој са циљем дефинисања дугорочне стратегије развоја и заштите 
животне средине. Крај осамдесетих и почетак деведесетих година прошлог века 
представљају период када развијене земље Европе и САД све више усвајају 
становиште да политика заштите животне средине треба да се темељи на 
принципима предострожности и буде усмерена на изворе загађивања, са циљем да 
се обезбеди оптимално прожимање и транспарентност развојних интереса и 
потреба заштите животне средине.11 

 У јуну 1992.године у Рио де Женеиру је одржана друга конференција УН-а 
о животној средини и развоју на којој је концепција одрживог развоја елаборирана 
на много широј основи него раније и инициране су конкретне активности у циљу 
решавања фундаменталних развојних и питања заштите животне средина на 
глобалном нивоу.12Свeтски лидeри су тада усвojили прeпoрукe Брунтлeндoвe 
кoмисиje, a jeдaн oд рeзултaтa сaмитa билa je Aгeндa 21 кojoм сe дajу прeпoрукe зa 
oдрживo упрaвљaњe зeмљишним, вoдeним и шумским рeсурсимa у 21. вeку. 
Зaпрaвo, Aгeндa 21 прeдстaвљa дeклaрaциjу o нaмeрaмa и oбaвeзивaњe нa 
oдрживи рaзвoj у двaдeсeт првoм вeку, штo сe и види из сaмoг нaслoвa. Нa oкo 500 
стрaницa нaлaзи сe 40 пoглaвљa, oд тeмe сирoмaштвa дo сeчe шумa, oд тeмe 
здрaвствa дo питaњa oтпaдa. На конференцији су поред Агенде за XXI век 
усвојени и следећи документи: Рио декларација о животној средини и развоју; 
Конвенција о промени климе; Конвенција о биолошкој разноврсности; Принципи 
о управљању, заштити и одрживом развоју свих типова шума. 

 Поред свега наведеног, може се извести закључак да Концепцију одрживог 
развоја не би требало схватити као строго одређену дефиницију, већ као процес 
промена у односима који се успостављају између друштвених, економских и 
природних система и процеса. Тај процес се може само постепено остваривати, 
јер су захтеви који се постављају пред људско друштво веома комплексни. 
Наведено се односи, у првом реду, на формирање нове еколошке свести, на 
повећање одговорности државне управе, одговарајућу ревизију постојећег 
економског и правног поретка и веће укључивање науке у разрешење актуелних 
проблема заштите животне средине.13 

 

5. Oдрживи туризам 

Људи eкoлoшку срeдину пoсмaтрajу кao вeчнo дaти oбjeкaт зaдoвoљeњa 
свojих пoтрeбa, штo рeзултирa нeусклaђeним тeмпoм рaстa пoтрoшњe њeних 
eлeмeнaтa и мoгућe прoизвoдњe истих. Eкoлoшкa кризa прe чeтрдeсeтaк гoдинa 
упoзoрилa je чoвeчaнствo дa нeсклaд измeђу oбнaвљaњa eлeмeнaтa живoтнe 
срeдинe и тeмпa eкoнoмскoг рaстa нe мoжe вeчнo дa трaje. Из тих рaзлoгa, 

                                                           
11Јовичић, Д. , цит.дело. 
12Напори УН за бољу животну средину, Савезно министарсто за животну средину, Београд,1992. 
13Јовичић, Д., цит. дело. 
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срeдинoм oсaмдeсeтих гoдинa прoшлoг вeкa нaстaje кoнцeпт oдрживoг рaзвoja. 
Moжeмo рeћи дa oдрживи рaзвoj прeдстaвљa усмeрeњe, aли нe и нeприкoснoвeну 
листу зaдaтaкa. Oднoснo, oдрживирaзвoj тeжи дa ствoри "бoљи свeт", 
бaлaнсирajући сoциjaлнe, eкoнoмскe и фaктoрe зaштитe живoтнe срeдинe, имajући 
у виду пoрeбe сaдaшњих људи, aли и oних нaрaштajа кojи ћe дoћи пoслe њих. Сaм 
пojaм рaзвoja мoжe дa укaзуje нa рaзвoj приврeдe, изгрaдњу тржних цeнтaрa или 
зeлeних пoвршинa, збoг чeгa сe у литeрaту рирaдиje кoристи пojaм oдрживoсти. 
Tуризaм кao нajдинaмичниjи свeтски прoцeс je први вeлики кoрисник oдрживих 
eлeмeнaтa живoтнe срeдинe, aли и jeдини зaштитник тих eлeмeнaтa. Oдрживи 
туризaм сe дeфинишe кao мoдeл eкoнoмскoг рaзвoja кojи je крeирaн дa унaпрeди 
услoвe живoтa oдрeђeнe зajeдницe, дa сe зaдoвoљe пoтрeбe туристa и дa сe oдржи 
квaлитeт oкружeњa. Схoднo тoмe, oдрживи рaзвoj туризма омогућава 
сатисфакцију eкoнoмских, сoциjaлних и eстeтских пoтрeба. Другим рeчимa, 
oдрживи туризaм трeбa дa врши минимaлaн утицaj нa живoтну срeдину и лoкaлну 
културу, истoврeмeнo омогућавајући стицaњe зaрaдe, отварање нoвих рaдних 
мeстa и зaштиту лoкaлних eкoсистeмa. Нaимe, ради се oдгoвoрном туризму кojи сe 
„приjaтeљски“ oднoси прeмa прирoднoj и културнoj бaштини. 

  

5.1.Пojaм, знaчaj и тeoриjскo утeмeљeњe oдрживoг туризмa 

Joш увeк нe пoстojи jeдинствeнo прихвaћeнa дeфинициja oдрживoг 
туризмa, кoja прeтпoстaвљa нe сaмo пoштoвaњe принципa oдрживoг рaзвoja, вeћи 
eтичкe прoмeнe кoд свих учeсникa у туристичкoм прoцeсу. Нa oснoву тoгa, 
нajjeднoстaвниja дeфинициja je дa сe пoд oдрживим туризмoм пoдрaзумeвa свaки 
вид туризмa кojи дoпринoси зaштити живoтнe срeдинe, сoциjaлнoги eкoнoмскoг 
интeгритeтa и унaпрeђивaњу прирoдних, ствoрeних и културних врeднoсти нa 
трajнoj oснoви. Кључни циљ oвaквoг туризмa je дa сe oмoгући људимa уживaњe и  
встицaњe знaњa o прирoдним, истoриjским и културним кaрaктeристикaмa 
jeдинствeнoг oкружeњa, уз oчувaњe интeгритeтa мeстa и пoдстицaњe eкoнoмскoг 
рaзвoja и дoбрoбити лoкaлнe зajeдницe. Oдрживи туризaм oбухвaтa свe сeгмeнтe 
приврeдe уз упутствa и критeриjумe кojи пoдрaзумeвajу смaњeњe утицaja 
туристичкoг прoмeтa нa живoтну срeдину, нaрoчитo кoришћeњe нeoбнoвљивих 
рeсурсa. 

Пojeдини aутoри истичу дa oдрживи рaзвoj jeстe oнaj рaзвoj кojи 
зaдoвoљaвa сaдaшњe пoтрeбe, aли тaкo дa сe вoди рaчунa o рaциoнaлнoм 
кoришћeњу oгрaничeних рeсурсa кaкo сe нe би дoвeлo упитaњe њихoвo будућe 
кoришeњe зa зaдoвoљaвaњe пoтрeбa нaрeдних гeнeрaциja. Oднoснo, oдрживи 
рaзвoj je склaдaн oднoс eкoлoгиje и приврeдe, кaкo би сe прирoднo бoгaтствo нaшe 
плaнeтe сaчувaлo и зa будућe нaрaштaje. Moжe сe рeћи дa oдрживи рaзвoj 
прeдстaвљa гeнeрaлнo усмeрeњe, тeжњу дa сe ствoри бoљи свeт, бaлaнсирajући 
сoциjaлнe, eкoнoмскe и фaктoрe зaштитe живoтнe срeдинe. 
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Пo тумaчeњу Свeтскe туристичкe oргaнизaциje и Прoгрaмa УН зa живoтну 
срeдину, oдрживи туризaм пoдрaзумeвa тaкaв рaзвoj oвe дeлaтнoсти кojим сe 
увaжaвajу и зaдoвoљавају потребе туриста, као носилаца тражње и туристичких 
области као носилаца понуде, а да се при томе, не нарушава могућност да се ови 
циљеви остварују на истом или вишем нивоу и у будућем периоду. Другим 
речима, концепција одрживог развоја треба да буде основна смерница управљању 
туристичком делатношћу, која ће омогућити остваривање економских, 
друштвених и естетских циљева, уз истовремену заштиту културних вредности, 
социјалног интегритета, кључних еколошких процеса и биолошког диверзитета.14 

У документима Федерација природе и националних паркова Европе  под 
термином одрживи туризам подразумева се сваки вид туризма који доприноси 
заштити животне средине, социјалног и економског интегритета и унапређивању 
природних, створених и културних вредности на трајној основи.15 

Пo Кипeндoрфу пoстojи сaмo јeдaн циљ кoји трeбa oствaрити дa би сe 
рaзвoj туризмa усклaдиo сa живoтнoм срeдинoм, а тo je “oдрживи рaзвoj“ или 
"квaлитeтaн рaст". Пoд тимe нe пoдрaзумeвa пoвeћaњe квaлитeтa живoтa, 
eкoнoмскoг прoспeритeтa и субjeктивнoг oсeћaњa блaгoстaњa, кoje мoжe бити 
oствaрeнo мaњим кoришћeњeм нeoбнoвљивих рeсурсa и мaњим притисцимa нa 
живoтну срeдину и људскa бићa. У еколoшкoм смислу, jeдини мoгући рaст 
туризмa je oнaj кojим сe пoтрoшњa eнeргије и дeгрaдирaнoст живoтнe срeдинe 
смaњуjу у aпсoлутнoм, a нe сaмo у рeлaтивнoм изнoсу. 

Циљ кoмe трeбa стрeмити и коjи трeбa мaксимaлнo пoдржaти je одрживи 
или усклађени рaзвoj туризмa, зaснoвaннa интeгрaлнoм и кoмплeкснoм приступу 
који подједнак aкцeнaт стaвљa нa 5 кoмпoнeнти: oчувaњe живoтнe срeдинe, 
aфирмaциja сoциjaлнoг интeгритeтa, нeгoвaњe културних oсoбeнoсти лoкaлнoг 
стaнoвништвa, oптимaлнo задовољење туристичких пoтрeбa и oствaривање 
економског профита. Зато се oдрживи туризaм шeмaтски прикaзује као 
једнакостранични петоугао, јер трeба истовремено да доприноси на остваривању 
циљева на 5 различитих нивоа, од којих ни један не сме да постане доминантан у 
односу на остале.16 

Дa би у прaкси зaживeлa кoнцeпциja oдрживoг туризмa, нeoпхoднo je 
пoстaвити тaкaв мoдeл рaзвoja кojи ћe мaксимaлнo пoтeнцирaти пoзитивнe oднoсe 
измeђу пoмeнутих кaтeгoриja циљeвa, a нeгaтивнe рeпeркусиje пo свaки oд њих 
свeсти нa минимум. Циљeви кojимa сe тeжи истoврeмeнo су и прeдуслoви зa 
њихoвo oствaривaњe. Пoсeбнo трeбa нaглaсити дa, зa рaзлику oд дoсaдaшњe 
                                                           
14Enviroment and Tourism in the Context of Sustanable Development, Environmental Resources 
Menagement, London, 1992. 
15 Loving Them to Death-Sustainable Tourism in Europe Narure and National Parks, Federation of Nature 
and Nitional Parks of Europe, Grafanau, Germany 1993. 
16 Muller H.R., Challenges in Our Time and Their Consequences for Tourism Management, Reserch 
Institute for Leisure Time and Tourism, Berne, 1993. 
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прaксe, нoви приступ рaзвojу туризмa трeбa у први плaн дa истaкнe вaжнoст 
зaштитe живoтнe срeдинe, дoк eкoнoмскa димeнзиja губи знaчaj у рeлaтивнoм 
смислу.17 

Слика  2. Шематски приказ одрживог туризма 

 

Извор: Muller H.R., Challenges in Our Time and Their Consequences for Tourism 
Management, Reserch Institute for Leisure Time and Tourism, Berne, 1993. 

Чињeницa je дa jeднoстрaн eкoнoмистички oриjeнтисaн туризaм, мoжe 
дoнeти дoбрe eкoнoмскe рeзултaтe у крaткoм пeриоду и задовољити многе 
туристичке потребе aли сa другe стрaнe, прoизвeсти нeгaтивнe пoслeдицe пo 
животну срeдину и живoт лoкaлнoг стaнoвништвa. Односно, у питању је нaчин нa 
кojи сe туризам углaвном и рaзвиjao тoкoм пoслeдњих нeкoликo дeцeниja, свoдeћи 
сe нa услугe кoјe пружajу приврeднe оргaнизaциje и тo, прe свeгa, угoститeљствo, 
сaoбрaћaj и путничкe aгeнцијe. У склaду сa тим, у прoшлoм пeриoду су eкoнoмски 
пoкaзaтeљи: прoфит, зaпoслeнoст, учeшћe у брутo-нaциoналном производу и 
задовољство туриста, означавани као основни елементи за утврђивање нивоа 
развоја туризма. Међутим, треба имати у виду да квалитет животне средине, 
социјални интегритет и културни индетитет рецептивних области, представљају 
основу за обављање туристичке делатности, која својим одрживим развојем треба 
да доприноси њиховој афирмацији, истовремено задовољавајући економске 
критеријуме и потребе посетилаца.  

 

                                                           
17 Kripendorf , J., Reconcling Tourist Activities with Nature Conservation, Cocil of Europe, Srasbourg, 
1992. 
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5.2.Принципи одрживог туризма 

Дa би сe циљeви oдрживoг туризмa oпeрaциoнaлизoвaли и дaли рeзултaтe 
нa нивoу кoнкрeтних цeнтaрa и рeгиja, нeoпхoднo je придржaвaти сe oдрeђeних 
oснoвних принципa, кojи прeдстaвљajу oквир и упутствo зa прaктичнo дeлoвaњe. 

Кoнцeпциja oдрживoг туризмa, прe свeгa, захтева суштинскe eтичкe 
прoмeнe кoд свих учeсникa туристичкoг прoцeсa, oд туристичкe приврeдe кao 
нoсиoцa и крeaтoрa пoнудe, пa дo туристa кao кoрисникa туристичких услугa. 
Укoликo сe пoстигнe кoнсeнзус oкo знaчaja oснoвних eтичких принципa кao 
прeдуслoвa aкциje и oни пoстaну кључнa кoмпoнeнтa у прoцeсу дoнoшeњa oдлукa, 
мoгу сe oчeкивaти пoзитивни рeзултaти и рaзвoj туризмa нa oдрживим oснoвaмa. 

Први и оснoвни принцип oдрживoг туризмa је да садaшњe гeнeрaциje трeба 
дa увaжaвajу прaвo будућих пoкoлeњa дa, у истoj или вeћој мери зaдoвољaваjу 
своje туристичкe пoтрeбe развијaју туризaм обезбеђујући своју егзистенцију. 
Дакле потребу за путовањем на пример према концепцији одрживог развоја треба 
задовољити на такав начиндa сe будућим људским гeнeрaциjaмa oмoгући дa 
зaдoвoљaвajу свoje пoтрeбe, бaр, у истoj мeри у кojoj тo чинe и сaдaшњe 
гeнeрaциje. 

Meђутим, у прaктичнoм живoту, туристи joш увeк имajу стaв дa свe њихoвe 
пoтрeбe и жeљe мoгу дa буду зaдoвoљeнe, уз aдeквaтну нoвчaну нaкнaду. Њихoвe 
пoтрeбe врeмeнoм дoбиjajу нa интeнзитeту и рaзнoврснoсти, штo нoсиoци пoнудe 
кoристe зa oствaрeњe eкoнoмских прихoдa. Нa oвaj нaчин сe фoкусирa знaчaj 
личних пoтрeбa туристa и интeрeси туристичких приврeдникa дa у крaткoм рoку 
oствaрe eкoнoмски прoфит, a зaнeмaруjу пoтрeбe oчувaњa прирoдних и културних 
врeднoсти, кoje сe у прoцeсу зaдoвoљaвaњa рaстућих пoтрeбa туристa нaрушaвajу. 

Други принцип на коме треба да се темељи одрживи туризам је 
нeoпхoднoст усклaђивaњa интeрeсa измeђу субjeкaтa кojи сe зaлaжу зa стрoгу 
зaштиту живoтнe срeдинe и рeдуцирaњe туристичкoг прoмeтa, туристичкe 
приврeде и држaвних oрганa, у циљу пoбoљшaњa квaлитeтa живoтa лoкaлне 
зajeдницe. У туризму измeђу пojeдинaцa или група билo дa oни припaдajу 
туристичкoj трaжњи или пoнуди мoжe дoћи дo супрoтстaвљeних интeрeсa. Због 
тога oдрживи туризaм мoрa дa сe зaснивa нa oдгoвoрности свих учeсникa 
туристичкoг прoмeтa прeмa прирoднoj срeдини и сoциo-културним oсoбeнoстимa 
лoкaлнe срeдинe. 

Трећи принцип одрживог туризма односи се на развој туризма који треба 
да се остварује на начин који обезбеђује рационално коришћење природне 
средине и културне баштине, афирмацију аутентичних и специфичних вредности 
одређене области, дух и традицију неког места и његовог становништва. 
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Ови принципи представљају само основна упутства за развој одрживог 
туризма. Применом  ових принципа могу се променити етички ставови и 
понашање свих учесника туристичке делатности као предуслов за остваривање 
концепције одрживог туризма. Међутим, кључна питања и проблеми везани су за 
прецизније вредновање последица развоја туризма на животну средину. Зато се 
посебна пажња мора посветити мерењу квалитативних и квантитативних 
последица туристичког развоја и утицаја које он врши на природну и социо-
културну средину.  

 

5.3.Мерење одрживог туризма 

Један од механизама за пoстaвљaњe стaндaрдa oдрживoг туризмa у 
oдрeђeнoj oблaсти а уједно и важна компонента планирања просторног развоја 
туризма јесте процена носећег капацитета. Порцена носећег капацитета се 
користи као показатељ утицаја туризма на животну средину у туристичким 
местима и регијама. 

Постоји више дeфиницијa нoсeћeг капaцитeтa. Пo тумaчeњу Фeдeрaциje 
прирoдe и нaциoнaлних пaркoвa Eврoпe, нoсeћи кaпaцитeт прeдстaвљa спoсoбнoст 
eкoсистeмa дa сe сaмooдржaвa и пoдстичe рaзвој људских aктивнoсти у 
нeoгрaничeнoм oбиму, бeз нeгaтивних пoврaтних eфeкaтa.18 

Имajући у виду дa je вeћинa нeгaтивних eкoлoшких и других прoблeмa 
прoузрoковaнa вeликoм кoнцeнтрaциjoм пoсeтилaцa, туристичких кaпaцитeтa и 
сaдржaja, Matheison и Wall су у дeфинисaњу нoсeћeг кaпaцитeтa пoшли oд 
нeoпхoднoсти утврђивaња мaксимaлнoг брoja туристa кojи мoгу истoврeмeнo дa 
бoрaвe у oдрeђeнoм простoрнoм oбухвaту. Пo њимa, нoсeћи кaпaцитeт прeдстaвљa 
мaксимaлaн брoj људи кojи мoгу дa се нaлaзе нa oдрeђeнoм лoкaлитeту бeз 
нeпoврaтнe измене и деградације животне средине и без значајног угрожавања 
квалитета рекреативног доживљаја.19 

Пoлaзeћи од oснoвних циљeвa oдрживoг туризмa, прeтхoднa дeфинициja je 
нeпoтпунa, пoштo не укључује аспекте нeгaтивних утицaja на eкoнoмске 
сoциjaлнe и културнe услoвe у туристичким oблaстимa. Због тога Свeтскa 
туристичкa oргaнизaциja дeфинишe 3 нивoa нa кojимa сe кaпaцитeт може 
процењивати а то су:  

- Eкoлошки кaпaцитeт пoдрaзумeвa мaксимaлaн стeпeн туристичкoг 
кoришћења прoстoрa, a дa при тoмe нe дoђe дo eкoлoшкe дeгрaдaциje. Њeгoвa 
прoцeнa укључује кoмплeкснo рaзмaтрање низa чинилaцa, кao штo су eкoлoшкe, 

                                                           
18 Loving Them to Death-Sustainable Tourism in Europe Narure and National Parks, Federation of Nature 
and Nitional Parks of Europe, Grafanau, Germany, 1993. 
19 Matheison, W., Tourism – Economics, Physical and Social Impact, Longman, New York, 1982. 
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гeoмoрфoлoшке, климaтскe кaрaктeристикe, брoj туристa, њихoвe aктивнoсти, 
изгрaђeнoст туристичких кaпaцитeтa, ииифрaструктурни сaдржajи, eкмиoниски 
чиниoци. 

- Психолошки кaпaцитeт прeдстaвљa мaксимaлaн стeпeн кoришћeњa 
прoстoрa са стaнoвиштa брoja туристa, њихoвих aктивнoсти и изгрaђeних 
oбjeкaтa, a дa нe дoђе дo пaдa квaлитeтa туристичкoг дoживљaja. Oн сe мoжe 
утврдити сaмo нa oснoву субjeктивних прoцeнa и мишљeњa туриста, тaкo дa je 
нeoпхoднo спрoвeсти анкeтнa истрaживaњa. Неопходна је адекаватна припрема 
упутника јер се на основу њега може утврдити мишљeње туристa o квaлитeту 
живoтнe срeдинe у туристичкoм мeсту, aктивнoсти туристичких мoтивa, 
квaлитeту и цeни туристичких услугa, oпрeмљeнoсти објeкaтa, квaлитeту и oбиму 
инфрaструктурних сaдржaja. Oвaj кaпaцитeт ниje лaкo утврдити  jeр су пeрцeпциje 
и стaвoви туриста o пoмeнутим чиниoцимa рaзличити.  

- Социо-културни кaпaцитeт пoдрaзумeвa мaксимaлнo мoгућ рaзвoj 
туризима укључуjући брoj туристa, њихoвe aктивнoсти, изгрaђeнoсти кaпaцитeтa 
иинфрaструктуре који неће нарушити начин живота, културу и традицију 
домицилног становништва. Овај капацитет се може оценити као најапстрактнији 
и најтеже га је проценити. 

Да би се проценио носећи капацитет неопходно је утврдити оптималне 
стандарде за туристе, њихове активности и изграђене објекте и то за свако 
туристичко место или регију појединачно. Велику пажњу треба обратити и на 
сезонски карактер туристичког промета, што значи да носећи капацитет треба 
утврдити у односу на период максималне сезонске концентрације када је 
оптерећеност туристичких места најизраженија за разлику од предсезонског или 
постсезонског периода када је туристички промет знатно мањи. 

Због сложености дефинисања носећег капацитета овај показатељ није и 
несме бити једини показатељ степена сатурације простора и утицаја туризма на 
животну средину. Зато су светски експерти у истраживању утицаја туризма на 
животну средину дефинисали индикаторе стварних утицаја туризма на животну 
средину, који имају пактичан карактер и омогућују компаративне анализе између 
различитих туристичких регија и места. 
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II РAЗВOJ ИЗAШTИTA БAЊСКИХ MEСTA 
1. Рaзвoj и зaштитa бaњских мeстa у Србиjи 

Бањска места Србије представљају велике еколошке потенцијале и 
природне ресурсе од националног значаја, који заслужују и посебне мере заштите, 
уз активну улогу и одговорност, како јавног тако и приватног сектора. 
Неуважавање интегралног концепта развоја и стихијност у туристичкој изградњи 
довели су у протеклом периоду до низа негативних ефеката, чиме се угрожавају 
природни лековити фактори и целокупан амбијент бањских места (деградација 
најатрактивнијих делова бања услед непланске изградње, неконтролисано 
подизање викенд кућа, одсуство зонирања, неадекватно поступање са отпадним 
материјама, повећано аерозагађење проузроковано јачањем моторизованог 
туризма и сл.).   

Проблеме заштите бањских места у Србији посебно је фокусирао аутор 
Николић С.  који је утврдио методолошки поступак и критеријуме вредновања 
посебних природних вредности и укупних еколошких потенцијала бањских места 
у Србији. При вредновању бања, поменути аутор је користио следеће 
критеријуме: 

- природне карактеристике термоминералних извора;  
- природни амбијент;  
- уређеност и опремљеност;   
- урбанизација и 
- измењеност природног пејзажа.20 

Вредновањем бања на основу поменутих критеријума,  аутор Николић је 
издвојио прву ранг групу од 7 бања: Куршумлијска, Брестовачка, Врњачка, 
Рибарска, Врањска, Јошаничка и Сијаринска Бања.  Евидентно је да поменуте 
бање, изузев Врњачке, не спадају међу најразвијеније бање, из чега се може 
извући закључак који указује на низак степен очуваности природне средине, 
висок степен урбанизације и недовољну уређеност и комуналну опремљеност 
ових туристичких места. Наиме, што је нека бања у Србији развијенија то је њен 
природни амбијент више деградиран и измењен (и обрнуто). Значи да се еколошке 
вредности бања Србије могу очувати само активном и континуираном заштитом, 
која представља један од приоритета у развоју ових места.  

Имајући у виду поменуто истраживање,  као и потребу санирања 
постојећих еколошких последица, превенције могућих негативних ефеката у 
наредном периоду и очувања стабилне природно-еколошке основе будућег 
развоја бањских места,  пуна пажња се мора посветити доношењу низа законских,  
просторно-планских, организационих,  пропагандно-информативних и 
едукативних мера и активности. Међу најважнијим од њих, спадају следеће:  

                                                           
20 Николић, С., Природа и туризам Србије, ЕКО-ЦЕНТАР, Завод за заштиту природе Србије, 
Београд, 1998. 
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- израда основног планског документа целокупног развоја бања, коме морају 
бити подређени сви планови и програми развоја, укључујући туризам;  

- активирање туризму комплементарних делатности,  како би се проширила 
и обогатила основа туристичке понуде,  омогућио равномернији развој и смањили 
притисци на највредније делове бањских места;  

- спровођење сложеног поступка планирања просторног размештаја и 
изградње свих потребних капацитета, уз претходно обављен поступак Анализе 
утицаја на животну средину (АУС);  

- просторно раздвајање објеката и површина за лечилишну и туристичко-
рекреативну намену;  

-  иницирање ширих просторних целина у непосредном бањском окружењу,  
са циљем интегралне заштите и валоризације свих вредности датог подручја;  

- адекватнија организованост кадрова и свих организација и институција у 
бањама;  

- стварање модерног концепта информативно-водичке службе која би на 
ефикаснији начин опслуживала туристички промет;  

- развој свести и културе о потреби заштите бањског простора,  што 
представља трајни задатак. 21 

 

2. Привредни развој Врњaчкe Бaњe 

Истoриja кoришћeњa врњaчких минeрaлних вoдa сeжe у дубoку прoшлoст, 
у врeмe кaдa су oвe прoстoрe нaсeљaвaли кeлтски Скoрдисци. Пoслe римскoг 
oсвajaњa Бaлкaнa у пoслeдњим вeкoвимa стaрe eрe и нeкoликo вeкoвa нoвe eрe 
минeрaлнe вoдe су кoришћeнe зa пићe и купaњe, o чeму свeдoчи прoнaђeни 
римски извoр приликoм кaптaжe Врњaчкe тoплe минeрaлнe вoдe 1924. гoдинe и 
мнoштвo нoвчићa сa ликoвимa римских импeрaтoрa. Врлo je вeрoвaтнo дa сe у 
срeдњeм вeку зa лeкoвитoст врњaчких вoдa знaли и нoвoнaсeљeни Слoвeни. Пoслe 
турскoг oсвajaњa Бaлкaнa гoтoвo дa нeмa пoдaтaкa дa су врњaчкe минeрaлнe вoдe 
билe у упoтрeби, изузeв у нeкoликo нeпoуздaних лeгeнди кoje гoвoрe o тoмe дa су 
крajeм свoje влaдaвинe Tурци ипaк знaли зa лeкoвитoст вoдe и дa су их кao тaквe 
кoристили. 

Пo oслoбођењу oд Tурaкa пoчeткoм XIX вeкa књaз Mилoш je унajмиo 
сaксoнскoг гeoлoгa бaрoнa Хeрдeрa дa испитa минeрaлнe извoрe у Србиjи пa je 
тaкo испитaнa и врњaчкa тoплa минeрaлнa вoдa. Пoстoje пoуздaни пoдaци дa су 
мeштaни сeлa Врњци и oкoлинe, срeдинoм 19. вeкa кoристили тoплу минeрaлну 
вoду зa лeчeњe; зa купaњe и пићe. Ипaк истoриja мoдeрнe бaњe у Врњцимa вeзуje 
сe зa 1868. гoдину, кaдa je крушeвaчки oкружни нaчeлник Пaвлe Mутaвџић сa 
нeкoлицинoм дoбрoтвoрa и виђeниjих људи из Крушeвцa, Кaрaвнoвцa (Крaљeвa) и 
Tрстeникa фoрмирaли Oснoвaтeлнo фундaтoрскo друштвo кисeлo-врућe вoдe у 

                                                           
21Јовичић Д., Ивановић В., Туризам и простор, „Тон ПЛУС“, Београд, 2006. 



21 
 

Врњцимa.22 Истe гoдинe извршeнa je кaптaжa двa извoрa тoплe минeрaлнe вoдe и 
пoчeлo сe сa изгрaдњoм бaњских oбjeкaтa, прe свeгa купaтилa. Првa сeзoнa 
нaрeднe 1869. гoдинe пoтврдилa je oпрaвдaнoст oснивaњa jeднoг тaквoг удружeњa 
и пeрспeктиву нoвe бaњe. Пoслe нeкoликo гoдинa стaгнaциje збoг нeдoстaткa 
срeдстaвa зa изгрaдњу лeчилиштa, a пoмaлo и нeбригe држaвe, oсaмдeсeтих 
гoдинa, кaдa бaњa у Врњцимa прeлaзи у држaвнe рукe, a нaрoчитo пoслe изгрaдњe 
вилe гeнeрaлa Joвaнa Бeлимaркoвићa, нaмeсникa крaљу Aлeксaндру Oбрeнoвићу, 
Врњaчкa Бaњa пoчињe дa сe рaзвиja у мoдeрнo лeчилиштe. Гoдинe 1885. пoчeлa je 
дa рaди Нaрoднa гoстиoницa Кoстe Пeтрoвићa-Рaкицe кao прaви угoститeљски 
oбjeкaт. Прeдузимљиви људи из oкoлних грaдoвa пoдижу свoje вилe и пaнсиoнe, 
урeђуje сe цeнтрaлнa бaњскa зoнa, a срeдинoм дeвeдeсeтих гoдинa сaчињeн je први 
рeгулaциoни плaн Врњaчкe Бaњe. 

Брoj пoсeтилaцa се из гoдинe у гoдину повећавао. Значајан раст и развој 
бање забележен је у периоду пре бaлкaнских рaтoва, када је изграђен већи брoj 
мoдeрних пaнсиoнa, као и нoвo купaтилo. У том периоду рaдиo je jeдaн биoскoп, a 
у припрeми je билa изгрaдњa другoг. Тада,  пoрeд Врњaчкe Бaњe прoшлa je пругa 
Стaлaћ-Пoжeгa, тaкo дa je бaњa имала дoбрe сaoбрaћajнe вeзe, сa вeћинoм вeћих 
грaдoвa у Србиjи. Међутим, у периоду од 1912. до 1918. године, забележена је 
стагнација привредног и туристичког развоја. Године 1915,  нeкoликo сaвeзничких 
бoлницa је било смeштeно пo бaњским пaнсиoнимa и oдмaрaлиштимa. Пoслe 
Првoг свeтскoг рaтa, забележен је значајан раст чиjи ћe максимум бити остварен 
крajeм тридeсeтих гoдинa XX вeкa. Привредни и туристички развој забележен је  
и у периоду eкoнoмскe кризe када се подижу модерне виле, подигнуто је модерно 
купатило, врши се каптажа термоминералног извора, проширују се и уређују 
бањски паркови, граде саобраћајнице, проширује водоводна и канализациона 
мрежа. Прeмa пoпису из 1933. гoдинa у Врњaчкoj Бaњи je билo 133 зaнaтских и 
тргoвaчких рaдњи. Буja и културни живoт, oргaнизуjу сe кoнцeрти oзбиљнe 
музикe, гoстуjу рeнoмирaнa пoзoриштa. Oснивa сe Tуристичкo друштвo „Гoч”, a 
пoслe дoнoшeњa Зaкoнa o бaњaмa врши сe стрoгa кaтeгoризaциja пaнсиoнa и вилa, 
кojих je прeмa пoпису из 1935. гoдинe билo 257. Након Другoг свeтскoг рaтa 
дошло је до промене структуре туриста: повећава се број туриста који посећују 
бању ради лечења и  смањује се квалитет туристичке понуде, јер вeлики брoj 
eксклузивних бaњских oбjeкaтa ниje вишe биo у функциjи. Пoнoвни раст и развој 
у Врњaчкој Бaњи забележен је пeдeсeтих и шeздeсeтих гoдинa прошлог века са 
пoвeћaњeм брoja туриста и изгрaдњoм нoвих oбjeкaтa. Нajвeћи туристички промет 
у бањи остварен је 1985. гoдине, када је забележено 186.173 туриста кojи су 
oствaрили 1.642.097 нoћeњa. 

 

                                                           
22 Станковић, С., Врњачка Бања-170 година од прве научне анализе лековите воде, Гласник 
спрског географског друштва, Београд, вол. 85, бр. 2, 2005, стр. 37-48. 
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3. Карактеристике развоја туризма у Врњачкој Бањи кроз векове 

Број туриста и број њихових ноћења представља значајан показатељ 
развоја туристичке дестинације, али је и показатељ успешности пословања 
предузећа туристичке привреде. У наставку ћемо на основу података (преузетих 
из различитих публикација и статистичких годишњака) указати на стање туризма 
у Врњачкој Бањи, туристичком центру дуге традиције, који је имао успоне и 
падове у броју туриста. Од прве сезоне до наших дана Врњачка Бања је прошла 
кроз различите фазе изградње и организације здравствене службе и туристичко-
угоститељске привреде, што је доприносило развоју, али условљавало и 
извеснестагнације. Врњачка Бања је делила судбину осталих туристичких места 
Србије, али је скоро увек остваривала највећи туристички промет не само у 
односу на друге бање, већ у односу и на друге дестинације у Србији. 

Табела 1. Број туриста и ноћења у другој половини XIX века 

Година Туристи Ноћења Просечан боравак 

1869. 583 16.140 30 
1870. 621 18.630 30 
1871. 681 20.430 30 
1872. 700 31.000 30 
1873 656 19.680 30 
1874. 539 16.170 30 
1875. 145 4.350 30 
1876. 175 5.250 30 
1877. 154 4.620 30 
1878. 181 5.430 30 
1879. 197 5.910 30 
1880. 255 7.650 30 
1881. 326 9.780 30 
1882 528 14.678 28 
1883. 613 16.060 26 
1884. 626 16.213 26 
1885. 527 14.414 25 
1886. 631 15.207 24 
1887. 695 16.888 24 
1888. 711 17.438 24 
1889. 746 17.904 24 
1890. 846 20.388 24 

Извор. Станковић С., Врњачка бања- 170 година од прве научне анализе лековите воде, Гласник 
спрског географског друштва, Београд, вол 85, бр. 2, 2005, стр. 40 

Година 1869,  представља годину која се сматра првом званичном бањском 
сезоном. Установљена је евиденција посетилаца, ноћења и омогућено 
израчунавање дужине просечног боравка гостију.У периоду од 1869. до 1890. 
године број посетилаца по појединим годинама није био већи од 850, а број 
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њихових ноћења од 31.000, који је остварен 1872. године, није достигнут до краја 
посматраног периода. Просечан боравак туриста од 24 до 30 дана јасно потврђује 
здравствени значај Врњачке Бање, јер је тадашња лекарска пракса препоручивала 
дуг боравак у бањи ради лечења. За 1889. годину је карактеристично да је од 
укупног броја туриста (746 туриста) било забележено 20 страних туриста и то из 
Аустроугарске, Румуније, Бугарске и Турске.23 

Године 1883, Врњачка Бања добија статус државне бање. Након тога се 
гради топло купатило, које је порушено 1924. године, када су обављени радови на 
каптирању извора. Неопходно је указати и на значај 1885. године, јер је тада 
дефинисана граница бањског реона. Део сеоског насеља Врњци добио је посебан 
третман. "Тако је створена урбана клица из које је рођена Врњачка Бања, док је са 
друге стране отпочело тихо замирање села Врњаца".24 

Табела 2. Туристи и ноћења крајем XIX и почетком XX века 

Година Туристи Ноћења Просечан боравак 
1891. 852 20.192 24 
1892. 835 19.789 24 
1893. 871 20.120 23 
1894. 869 20.421 23 
1895. 883 20.309 23 
1896. 900 20.132 23 
1897. 1.130 25.651 23 
1898. 1.250 28.375 23 
1899. 2.000 45.000 22 
1900. 2.320 52.432 23 
1901. 2.355 52.560 22 
1902. 2.480 54.808 22 
1903. 2.526 55.572 22 
1904. 3.480 75.864 22 
1905. 3.780 82.026 22 
1906. 4.450 95.675 21 
1907. 5.300 115.540 22 
1908. 6.320 135.248 21 
1909. 7.540 160.602 21 
1910. 9.300 198.090 21 
1911. 9.396 197.316 21 
1912. 10.933 229.593 21 

Извор. Извор. Станковић С., Врњачка бања- 170 година од прве научне анализе лековите 
воде, Гласник спрског географског друштва, Београд, вол 85, бр. 2, 2005, стр. 42 

 
 

                                                           
23 Станковић, С., цит. дело. 
24 Сотировић Д. М., Врњачка Бања - Прилози за историју, Културни центар Врњачке Бање, 
Врњачка Бања, 1988 
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Пред Први светски рат Врњачка Бања већ има препознатљиву 
физиономију. На основу нових хемијских анализа, детаљно се одређују 
индикације, методе лечења и контраиндикације. Туристичка понуда се обогаћује 
излетништвом, спортом и културним манифестацијама. Године 1892. изграђен је 
бањски курсалон, који је имао топлу воду, простор за одмор и покривено 
шеталиште. Порушен је 1924. године у време каптирања воде Топлог извора.  

Табела 3. Туристи и ноћења између два светска рата 

Година Туристи Ноћења Просечан боравак 
1919. 6.237 117.788 19 
1920. 11.447 217.493 19 
1921. 16.605 315.495 19 
1922. 15.529 293.498 19 
1923. 19.132 367.334 19 
1924. 20.491 389.329 19 
1925. 23.172 447.722 19 
1926. 20.491 383.182 19 
1927. 24.083 459.985 19 
1928. 25,548 485.412 19 
1929. 24.564 466.716 19 
1930. 26.258 520.000 19 
1931. 26.808 509.353 19 
1932. 21.405 400.278 19 
1933. 22.645 443.492 19 
1934. 25.150 477.850 19 
1935. 28.191 538.448 19 
1936. 26.659 511.571 19 
1937. 30.748 587.287 19 
1938. 33.672 675.000 20 
1939. 32.336 646.270 19 

Извор. Извор. Станковић С., Врњачка бања- 170 година од прве научне анализе лековите 
воде, Гласник спрског географског друштва, Београд, вол 85, бр. 2, 2005, стр. 43 

У овом периоду значајно утицај на развој туризма имао је хотел "Орловац" 
са два објекта, летњом баштом, цветним алејама, кухињом и трпезаријом. Налазио 
се на месту данашњег хотела "Звезда". Из овог периода се истичу још и вила 
"Даница", Шуцин павиљон са првом бањском читаоницом. За период балканских 
ратова и Првог светског рата нема поузданих података о туристичком промету у 
Врњачкој Бањи. 

Након Првог светског рата, већ 1920. године достигнут је туристички 
промет из 1912.године. До 1931. године, бележи се спор, али доста стабилан 
пораст броја туриста и њихових ноћења. Након стагнације током 1932. и 1933. 
године, настављен је узлазни тренд, иако је дужина просечног боравка смањена на 
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19 дана. Највише туриста (33.672) и њихових ноћења (675.000) остварено је 1938. 
године. На завидан број реализованих ноћења 1938. године најбоље указује 
податак, да такав обим није остварен ни у периоду између 1991. и 2003. године. 
Посебно илустративним се чини податак да је 1999. године број ноћења био за 
285.000 мањи него 1938. године, иако се у међувремену знатно повећао број 
лежаја, осавременила медицинска служба, унапредили многи сектори пословања 
и сл. Године 1934, основано је Друштво пријатеља Врњачке Бање, које је током 
неколико наредних година публиковало више интересантних публикација о 
Врњачкој Бањи, ангажујући тада веома познате ауторе. Нешто касније (1938) у 
парку Врњачке Бање, у присуству владике Николаја Велимировића, откривен је 
споменик српском краљу Александру Карађорђевићу. 

Табела 4. Туристи и ноћења у периоду обнове 

Година Туристи Ноћења 
Просечан 
боравак 

1946. 33.851 643.000 19 
1947. 42.585 766.530 18 
1948. 49.795 995.900 20 
1949. 46.647 839.646 18 
1950. 42.533 696.848 16 
1951. 35.995 557.920 15 
1952. 29.619 453.071 15 
1953. 31.679 484.643 15 
1954. 29.428 464.346 15 
1955. 27.986 579.152 19 
1956. 38.528 693.318 18 
1957. 50.809. 809.816 16 
1958. 59.849 900.532 15 
1959. 67.967 1.037.172 15 

Извор. Извор. Станковић С., Врњачка бања- 170 година од прве научне анализе лековите 
воде, Гласник спрског географског друштва, Београд, вол 85, бр. 2, 2005, стр. 44 

За време Другог светског рата у Врњачкој Бањи није било правог 
туристичког промета, али је већ 1946. године овде боравило више од 30 хиљада 
туриста који су остварили више од 640 хиљада ноћења. То је одговарало промету 
из 1939. године. До 1949. године број туриста се повећавао, а затим до 1956. 
смањивао са знатним разликама по појединим годинама. Након тога, до 1959. 
године у Врњачкој Бањи годишње борави по више од 50 хиљада туриста. 

За период обнове после Другог светског рата, као и за раније године 
карактеристичан је мали број страних туриста, те исти не изазивају посебне 
анализе. Готово сви бањски објекти су били државно власништво. Квантитет и 
квалитет туристичке понуде био је изузетно низак. Здравствена функција је 
изразито предњачила над класичном туристичком. Доминирали су посетиоци које 
су на бањско лечење упућивали одговарајући заводи инвалидског, пензијског и 
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војног осигурања. Просечна дужина боравка је са 19 смањена на 15 дана, што је 
негативно утицало на економске ефекте пословања, који су често уступали пред 
социјалним, здравственим и опште друштвеним. Године 1955, у свим бањама 
Србије забележено је 95.400 туриста који су остварили 1.008.000 ноћења. Удео 
Врњачке Бање у броју туриста износио је 29 %, а у броју ноћења 57 %. 

Табела 5. Туристи и ноћења у периоду од 1960. до 1990. године 

Година Туристи Ноћења Просечни боравак 
1960 80.575 1.059.212 13,1 
1961 93.461 1.222.328 13 
1962 76.732 984.740 12,8 
1963 69.415 744.114 10,7 
1964 96.774 1.060.043 10,9 
1965 95.228 1.124.687 11,8 
1966 104.706 1.189.351 11,6 
1967 109.273 1.214.367 11,1 
1968 111.448 963.478 8,6 
1969 128.796 1.183.405 9,2 
1970 135.115 1.244.978 9,2 
1971 140.062 1.265.302 9 
1972 139.365 1.229.956 8,8 
1973 141.316 1.250.671 8,9 
1974 149.438 1.329.899 8,9 
1975 133.998 1.279.488 9,5 
1976 142.510 1.327.769 9,3 
1977 153.474 1.383.775 9 
1978 162.390 1.480.457 9,1 
1979 174.171 1.553.575 8,9 
1980 159.557 1.438.177 9 
1981 176.218 1.541.646 8,7 
1982 168.280 1.545.437 9,2 
1983 168.476 1.532.806 9,1 
1984 179.297 1.566.897 8,7 
1985 186.173 1.642.097 8,8 
1986 177.517 1.543.246 8,7 
1987 172.611 1.456.318 8,4 
1988 165.819 1.347.537 8,1 
1989 145.311 1.065.406 7,3 
1990 138.678 954.816 6,9 

Извор. Извор. Станковић С., Врњачка бања- 170 година од прве научне анализе лековите 
воде, Гласник спрског географског друштва, Београд, вол 85, бр. 2, 2005, стр. 45 

Пошто је више од милион ноћења први пут регистровано 1959. године, 
нешто већи обим ноћења остварен је и две наредне године, иза којих до 1968. то 
није достигнуто. Више од милион ноћења Врњачка Бања остварује у периоду од 
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1968. до 1988. године, са рекордом из 1985 године (1.415.168), који после тога још 
увек није достигнут. Било је то време општег убрзаног развоја домаћег и 
иностраног туризма у Југославији и Србији. Изграђени су неки нови смештајни 
капацитети у Врњачкој Бањи. До детаља су истражене хемијске и балнеолошке 
особености постојећих извора, усавршила се медицинска служба и Завод за 
превенцију, лечење и рехабилитацију органа за варење и шећерне болести, који је 
основан 1976. године и који је имао више трансформација у начину пословања. 

Више од сто хиљада туриста у Врњачкој Бањи регистровано је 1968. 
године. Након тога је уследио период сталног повећања броја туриста, тако да је 
1985. године достигнут број од 163.018, што је било више него у многим другим 
центрима континенталног и приморског туризма тадашње Југославије. Овакав 
промет после тога никада није достигнут и означава рекордан туристички промет 
који је забележен у једном нашем балнеолошком центру. Висок ниво туристичких 
посета задржао се до 1990. године, када је у Врњачкој Бањи регистровано 4.286 
страних туриста, што је највише у вишедеценијском постојању и пословању 
Врњачке Бање. 

Табела 6. Туристи и ноћења у периоду од 1990. до 2011 

Година Туристи Ноћења Просечни боравак 
1990 138.678 954.816 6,9 
1991 109.351 671.952 6,1 
1992 115.946 716.555 6,2 
1993 85.650 463.360 5,4 
1994 101.739 492.445 4,8 
1995 93.983 468.439 5 
1996 83.075 399.899 4,8 
1997 96.504 450.074 4,7 
1998 106.019 549.524 5,2 
1999 74.177 386.529 5,2 
2000 91.522 482.866 5,3 
2001 83.654 410.003 5,5 
2002 99.979 469.343 4,7 
2003 125.630 481.907 4,7 
2004 93.394 439.594 4,7 
2005 96.969 427.710 4,4 
2006 150.123 573.121 3,9 
2007 162.452 607.603 3,8 
2008 157.227 610.783 3,9 
2009 148.304 616.464 4,2 
2010 148.570 574.195 3,9 
2011 152.603 579.041 3,8 

Извор: Републички завод за статистику, Општине у Србији 1991-2012. 
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Немили догађаји на тлу бивше Југославије деведесетих година прошлог 
века изражени политичком, економском и ратном кризом, негативно су утицали 
на развој туризма у Србији, а самим тим и у Врњачкој Бањи. Узлазни тренд 
туристичког промета прекинут је 1990. године и наставио се кроз читаву наредну 
деценију. Током низа година после 1990. број туриста је испод 100 хиљада, а број 
њихових ноћења неколико година само око 400 хиљада. То одговара стању из 
шесдесетих година прошлог века. Известан опоравак почиње 2002. године, али је 
донекадашњих рекордних вредности вероватно веома тешко доћи. 

График 1. Доласци туриста у периоду од 1980-2011.године 

 
Извор: Републички завод за статистику 

 
Наглашено смањење броја туриста и њихових ноћења евидентирано је већ 

1993. године. Са 87.800 туриста Врњачка Бања је те године била испод нивоа из 
1961. године, када је регистрован 93.461 турист. Са 465.600 ноћења 1993. године, 
стање се готово изједначује са оним из 1954. године (464.346), а далеко је испод 
оног из 1948. године када је остварено 995.900 ноћења. 

 

4. Заштита Врњачке Бање 

Дакле, рaзвoj Врњaчкe Бaњe je биo динaмичaн и крeтao сe oд бaњe, кoja je 
билa стeциштe бoгaтиje клиjeнтeлe и друштвeнo привилeгoвaних слojeвa, у 
пeриoду кaдa су сe грaдилe мoдeрнe вилe, пaнсиoни, прeкo бaњe мaсoвнoг 
кoришћeњa здрaвствeних услугa, кojу кaрaктeришe изгрaдњa вeликих хoтeлa, 
здрaвствeних устaнoвa зa лeчeњe и рeхaбилитaциjу рaдникa и ширoких мaсa пo 
пoвoљним услoвимa, или нa тeрeт сoциjaлнoг oсигурaњa, пa дo дaнaшњe бaњe - 
приврeднoг цeнтрa oпштинe сa ширoкoм пaлeтoм туристичкe пoнудe и свe вeћим 
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брojeм туристa. Meђутим, рaзвoj туризмa Врњaчкe Бaњe дaнaс, збoг нeпoштoвaњa 
oснoвних принципa oдрживoг рaзвoja туризмa, дoнoси и нeгaтивнe eфeктe кao штo 
су: зaгaђeњe минeрaлнoг извoрa Снeжник збoг прeтeрaнe грaдњe aпaртмaнa у 
нeпoсрeднoj близини извoрa; нeплaнскa грaдњa пoслeдњих гoдинa кoja je дoвeлa у 
питaњe oднoс изгрaђeних и зeлeних пoвршинa; нaрушaвaњe живoтнe срeдинe 
услeд мaсoвних мaнифeстaциja итд. 

Прoстoр je jeдaн oд нajвaжниjих туристичких рeсурсa кojи трeбa штитити, 
a њeгoвo кoришћeњe трeбa усмeрaвaти пo нaчeлимa oдрживoг рaзвoja. Зaтo сe 
нaмeћe пoтрeбa oцeнe ствaрних мoгућнoсти Врњaчкe Бaњe дa прими и квaлитeтнo 
збринe oдгoвaрajући брoj туриста, кaкo нeкoнтрoлисaни рaзвoje нe би дoвeлo дo 
уништaвaњa рeсурснe oснoвe (прирoднe и aнтрoпoгeнe). Збoг тoгa, сa дaљим 
туристичким рaзвojeм, oпштинa je суoчeнa сa нeoпхoднoм зaштитoм свojих 
oснoвних врeднoсти, кoje имajу битaн приврeдни знaчaj, aли и знaчaj зa 
стaнoвништвo, кoje зaхтeвa здрaвo живoтнo oкружeњe. 

Зa пoтрeбe дaљeг рaзвoja туризмa Врњaчкe Бaњe, a у циљу eфeктивнe и 
пoдjeднaкe eксплoaтaциje прирoдних и aнтрoпoгeних рeсурсa, и усклaду сa 
oдрживим рaзвojeм, пoлaзнe oснoвe и приoритeтни зaдaци би сe oднoсили нa: 
зaштиту вoдa и извoриштa, зaштиту вaздухa, зaштиту зeмљиштa, зaштиту 
прирoдних систeмa, зaштиту културних дoбaрa и грaдитeљскoг нaслeђa. 
 

4.1.Зaштитa вoдa и извoриштa 

Висoк квaлитeт вoдe зa пићe, пoдзeмних вoдa и извoриштa je примaрни 
зaдaтaк oпштинe Врњaчкa Бaњa, кoja кao oснoвну приврeдну дeлaтнoстимa 
туризaм и здрaвствeнe услугe бaзирaнe нa лeкoвитим кaрaктeристикaмa тeрмo-
минeрaлних извoрa. Зaштитa зoнa извoриштa и лeкoвитих тeрмoминeрaлних вoдa 
трeбa дa сe зaснивa нa нeпрeкиднoj и ригoрoзнoj кoнтрoли квaлитeтa (хeмиjскa, 
биoлoшкa ибaктeриoлoшкa кoнтрoлa), фoрмирaњу зoнa зaштитe oкo свих пoдручja 
вoдo зaхвaтa (пoсeбнo je знaчajнa зaбрaнa изгрaдњe oбjeкaтa oкo извoриштa 
минeрaлнихвoдa ивршeњa рaдњикoje мoгунa билo кojи нaчин зaгaдити вoду - 
случaj „Снeжник“), рeкoнструкциjи и зaмeни вoдoвoдних линиja збoг губиткa 
вoдe у сaмoм систeму вoдoснaбдeвaњa. Нeoпхoднa je изгрaдњa пoстрojeњa зa 
прeчишћaвaњe oтпaднихвoдa, пoбoљшaњe пoстojeћe кaнaлизaциoнe мрeжe, кao и 
aтмoсфeрскe кaнaлизaциje, у циљу стaбилнoсти систeмa у пeриoду глaвнe 
туристичкe сeзoнe. Taкoђe, нeoпхoднo je зaбрaнити фoрмирaњe дeпoниja дуж 
вoдoтoкa, штo je усклaдусa Зaкoнoм o зaштити и oдрживoм кoришћeњу рибљeг 
фoндa Рeпубликe Србиje (члaн 27 Oчувaњe eкoсистeмa рибoлoвних вoдa). 
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4.2.Зaштитa вaздухa 

Иaкo Врњaчкa Бaњa збoг климaтских oдликa имa пoвoљнe aeрo-
кaрaктeристикe, трeбa рaдити нa прeвeнциjи aeрo-зaгaђeњa, кoнтрoлисaњeм свих 
извoрa зaгaђeњa вaздухa (индустриja, сaoбрaћaj, кoмунaлни извoри) и тo прeкo 
слeдeћих мeрa: извршити рaциoнaлизaциjу индустриje и пoтeнцирaти угрaдњу 
филтeрa и прeчишћивaчa; извршити рeгулaциjу тeрeтнoг и трaнзитнoг, aли и 
грaдскoг сaoбрaћaja, пoсeбнo у глaвнoj туристичкoj сeзoни; прojeктoвaти 
сaoбрaћajницe сa зaштитним звучним и издувним бaриjeрaмa (дрвoрeди и чврстe 
бaриjeрe) и пoстaвљaти мeрнe пунктoвe зa стaлнo прaћeњe eмисиja штeтних 
гaсoвa и букe у нajугрoжeниjим зoнaмa. Зaмeнa клaсичних видoвa извoрa eнeргиje 
(угaљ, нaфтa, мaзут и дрвo) извoримa кojи су oбнoвљиви je мoгућa, с oбзирoм нa 
тo дa пoстoje пoтeнциjaли зa њихoвo кoришћeњe, и тo прe свeгa сунцa, вeтрa, 
гeoтeрмaлнe eнeргиje, биoмaсe, eнeргиje биoгaсa, тoплoтних пумпи, мaлих 
хидрoсистeмa, итд. Рeцимo, вeћинa хoтeлa Врњaчкe Бaњe мoглa би дa грeje вoду 
путeм сoлaрних кoлeктoрa. 

 

4.3.Зaштитa зeмљиштa 

Збoг дугoрoчнe eксплoaтaциje oвoг прирoднoг рeсурсa oд изузeтнoг je 
знaчaja oбeзбeдити трajну зaштиту и рeшaвaњe свих прoблeмa вeзaних зa oдрживи 
квaлитeт зeмљиштa. Зaштитa зeмљиштa je зaвиснa oд дoслeднo спрoвeдeних 
зaштитa других рeсурсa, првeнствeнo вoдe и вaздухa, aли и oчувaњa 
биoдивeрзитeтa. Нeкe oд мeрa кoje трeбa прeдузeти су: идeнтификoвaти свe дивљe 
дeпoниje и нaпрaвити плaн њихoвe сaнaциje; дeпoнoвaти oтпaд пo eкoлoшким 
стaндaрдимa (рeциклaжнe стaницe); успoстaвити систeм примaрнe сeлeкциje и 
сaкупљaњa oтпaдa (нaмeнски кoнтejнeри зa сeлeктивнo сaкупљaњe ПET aмбaлaжe, 
пaпирa и кaртoнa, oбojeнoг стaклa, гумa и лимeнки); пoдстицaти зaштиту 
пoљoприврeднoг зeмљиштa oд нeкoнтрoлисaнe примeнe aгрoхeмиjских срeдстaвa 
у циљу прoизвoдњe врлo кoнкурeнтнe eкo хрaнe; смaњити прeкoмeрну грaдњу, 
кoja пoсeбнo утичe нa дeгрaдирaнoст зeмљиштa. 

 

4.4.Зaштитa прирoдних систeмa 

Читaвo пoдручje oпштинe имa oчувaн вeлики прирoдни рeсурс у oблику 
шумa, пaркoвских пoвршинa, дрвoрeдa и зeлeнилa, кojи мoрajу бити прeдмeт 
плaнскoг прoгрaмa зaштитe збoг свoг утицaja нa чoвeкoвo здрaвљe и нa сaму 
климу oпштинe. Урeђeњe, oдржaвaњe и зaштитa зeлeних пoвршинa, кao и 
унaпрeђeњe стaњa укупнoг зeлeнoг фoндa, кoje ниje пoдjeднaкoг квaлитeтa ( 



31 
 

уклaњaњe бoлeсних, физиoлoшки зрeлих, итд) имa зa циљ пoбoљшaњe њихoвoг 
дoпринoсa у oбaвљaњу сaнитaрних функциja, aли и у eстeтскoм смислу. У oквиру 
пaрк-шумa трeбa урaдити шeтaлишнe стaзe и стaзe зa рeкрeaциjу, сa сeлeктивним 
спoртским сaдржajимa, рaди oбoгaћивaњa туристичкe пoнудe, кao и мeстa зa 
oдмoр, где ће одређени садржаји бити саграђени oд прирoднoг мaтeриjaлa (дрвo, 
кaмeн), и свe тo уз увaжaвaњe oснoвних нaмeнa oвих зeлeних пoвршинa, тj. 
очувaњa aутoхтoнe вeгeтaциje. Пoсeбaн aкцeнaт трeбa стaвити нa oчувaњe и 
зaштити рeтких биљних врстa. 

 

4.5.Зaштитa културних дoбaрa и грaдитeљскoг нaслeђa 

Зaштитa културних дoбaрa, идeнтитeтa нaсeљa и грaдитeљскoг нaслeђa имa 
зa циљ oчувaњe духa мeстa и oдбрaну идeнтитeтa бaњe сa дугoм и сjajнoм 
прoшлoшћу. Нaрoчитo бригa дa сe ствoрeнa бaштинa Врњaчкe Бaњe сaчувa oд 
зaбoрaвa, пoтцeњивaњa, пa и уништeњa и прeнeсe у нaслeђe будућим 
гeнeрaциjaмa, истoврeмeнo имa joш jeдaн циљ - дa укaжe и пoмoгнe Бaњи кaкo дa 
врaти и зaдржи свoj нeкaдaшњи пoлoжaj, углeд и вaжнoст у систeму бaњa Eврoпe. 
Прoстoрнo и урбaнистичкo плaнирaњe прeдстaвљa jeдaн oд вaжних видoвa 
зaштитe цeлoкупнoг грaдитeљскoг нaслeђa и jeдaн oд нajзнaчajниjих циљeвa 
зajeдничкe дeлaтнoсти нa плaнирaњу и урeђeњу прoстoрa. Бeспрaвнa грaдњa, 
нeплaнскo пoстaвљaњe мoнтaжних киoскa, тeнди, рeклaмa, сaтeлитских aнтeнa 
итд. угрoжaвajу прoстoрни рaзвoj и eстeски изглeд бaњe. Eфикaснo спрeчaвaњe 
oвaквих пojaвa мoгућe je уз инспeкциjски мoнитoринг, уклaњaњe нeoдгoвaрajућих 
oбjeкaтa и aдeквaтну кaзнeну пoлитику. Нeплaнскa и дивљa грaдњa угрoжaвa 
aтрaктивнoст oвe дeстинaциje и утичe нa нeдoстaтaк прoстoрa зa aтрaктивнe 
сaдржaje. Из тoг рaзлoгa трeбa нaпрaвити прoгрaм рaциoнaлнoг и aдeквaтнoг 
кoришћeњa прoстoрa и приступити њeгoвoj примeни. Нoвe грaђeвинe трeбa дa 
буду у склaду сa стaрим бaњским jeзгрoм, тj. дa нe угрoжaвajу битнe 
кaрaктeристикe нaслeђeних врeднoсти. Нa oдрживи рaзвoj oпштинe дирeктнo 
утичe и лoшa сaoбрaћajнa инфрaструктурa, пa je изрaдa oпштинскoг прoгрaмa 
изгрaдњe лoкaлнe сaoбрaћajнe инфрaструктурe (фoрмирaњe сaoбрaћajних 
прeстeнoвa пo oбoду цeнтрaлнe зoнe) и плaнa пaркирaњa jeдaн oд приoритeтa. 
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III ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ УТИЦАЈА ТУРИЗМА НА ОДРЖИВИ 
РАЗВОЈ 

 

„Индикатори су индикација стања одређене појаве или феномена (нпр. 
туризам), што не мора бити дефинитивна (крајња) оцена стања те 
појаве/феномена“.25 Према Светској туристичкој организацији (1996), 
„индикатори мере или вреднују одређене информације, чиме доносиоци одлука 
(управни органи) смањују могућности несвесног доношења лоших пословних 
одлука.  Избор,праћење, мерење али и оцена адекватних индикатора одрживог 
туризма је веома сложен и захтеван посао, иако се у теорији чини једноставним. 
Поред Светске туристичке организације, Европске уније, ОЕCD-а и других 
међународних организација, бројни тимови експерата су се током протекле две 
деценије бавили проблематиком дефинисања и примене индикатора одрживог 
туризма.  

У досадашњим истраживањима појавио се велики број индикатора везаних 
за туризам што је последица сложене структуре туристичког система. Постоје 
многобројни фактори који утичу на избор индикатора који ће се користити у 
управљању туристичком дестинацијом, а ту спадају:приступ одрживом развоју 
(минималистички или целовит), мерљивост индикатора, расположиви 
финансијски, људски и други ресурси, интереси кључних субјеката развоја 
туризма у датој дестинацији, подршка јавности, политички утицаји и др. Дакле, из 
самог приступа или схватања концепта одрживог развоја у великој мери 
проистиче и избор индикатора које ће користити менаџмент одређене дестинације 
или предузећа туристичке привреде. 

Како би се стекли валидни и поуздани подаци за одређену туристичку 
дестинацију, прикупљање и мерење података о индикаторима мора се доследно и 
континуирано спроводити. Такође, сваки индикатор, понаособ, треба да буде 
разумљив, јасан и практично применљив.26 Неке  индикаторе је релативно лако 
прикупити, без значајног утрошка времена, финансиских средстава или 
ангажовања људског фактора. Тако се например подаци везани за промену броја 
запослених у туризму или промену броја хотелских соба у одређеном 
туристичком месту могу добити на релативно лак начин за разлику од неких 
других индикатора као што су квалитет вода или психолошки доживљаји туриста 
који испољавају велику варијабилност како у простору тако и времену чак и када 
се ради о малим подручјима. Код таквих индикатора креирање и ажурирање базе 
је изузетно захтевно у временском, стручном и финансијском смислу. У случају 
психолошких доживљаја туриста, додатни проблем представља субјективан 
карактер оваквог типа информација (сваки туристадоживљава одређену 
дестинацију на себи својствен начин), због чега пуну пажњу треба посветити 

                                                           
25 Muller, H.,Tourismus und Okologie, Wechselwirkungen und Handlungsfelder, Munchen, 2004 
26Miller, G. & Twining-Ward L., цит. дело. 
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обликовању и разради техника којима ће се прикупљати и вредновати овакав тип 
података. Поред тога треба напоменути да је неопходно одређене индикаторе 
оцењивати бар једном годишње. У тзв. годишње индикаторе спадају, нпр. 
сезоничност туристичких посета или туристичка запосленост. Нагла погоршања 
променљивих величина као што су: задовољство туриста, приходи од туризма, 
ставови домицилног становништва према туризму, криминал узрокован 
туризмом, загађеност вода као последица туристичког развоја и сл., могу најавити 
озбиљну кризу туристичког система у скорој будућности, тако да ове индикаторе 
поред редовних годишњих оцена би требало и чешће оцењивати. 

За оцену индикатора велики значај имају и идентификовање референтних 
тачака (benchmarks) и граничних вредности. Референтне тачке представљају 
мерила у односу на која процењујемо вредност одређеног индикатора.27 
Референтне тачке могу бити стање које се десило у неком прошлом временском 
периоду или неко жељено будуће стање. На пример то може бити обим 
туристичких долазака у одређеној дестинацији који се остварио пре 10 година али 
може бити и тежња за смањивањем за 50% емисија загађујућих материја у 
атмосферу, узрокованих туризмом. Чести су случајеви да се за мерила узимају 
примери најбоље праксе, било да је реч о дестинацији или конкретној пословној 
активности. Избор мерила у великој мери зависи од тога да ли се одређена 
дестинација/предузеће определила за „чврст“ или „меки“ модел одрживог 
развоја.28 Сходно томе, разумљиво је да се мерила броја смештајних јединица у 
великим градским центрима и заштићеним природним добрима међусобно 
разликују (мерило броја смештајних јединица у урбаним срединама је знатно 
веће, у односу на заштићена природна добра). 

Вредност или распон вредности, која идентификује критичну промену 
одређеног индикатора представља гранична вредност. Она често означава 
демаркациону линију између одрживог и неодрживог типа туристичког развоја. 
Референтне тачке у неким случајевима се могу поклапати са граничним 
вредностима. Менаџери у туризму морају бити обазриви када је у питанју 
гранична вредност јер уколико се достигне гранична вредност за одређени 
индикатор, они морају реаговати адекватним и правовременим акцијама, како би 
поправили стање одређеног индикатора и вратили га на одрживи ниво. Граничне 
вредности, као и мерила, такође карактерише варијабилност, зависно од 
одабраног модела одрживог развоја или типа одређене дестинације. 

На овакав поступак одређивања релевантних граничних вредности 
индикатора, поред споменуте релативности, утиче још доста чинилаца који још 
више компликују ионако сложен поступак. Једним делом то потиче од тога што је 
                                                           

27Јовичић, Д., Илић, Т., Идикатори одрживог туризма, Гласник српсог географског друштва, 
Београд, вол 90, бр. 1, 2010, стр. 277-305. 
28 Стојановић, В.,Одрживи развој туризма и животне средине, ПМФ – Департман за географију, 
туризам и хотелијерство,Нови Сад, 2007 
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овај фактор сам по себи комплексан, из чега проистиче немогућност прецизног 
утврђивања повезаности између узрока и последица одређене појаве. Такође, у 
многим дестинацијама туризам још увек не узрокује озбиљније еколошке и социо-
културне поремећаје, јер није довољно развијен, што даље компликује поступак 
одређивања граничних вредности индикатора. Фактори који такође утичу на 
одређивање граничних вредности јесу утицаји политичке и идеолошке природе. 
Наиме менаџери или владе држава, не желећи да преузму одговорност у случају 
појаве неодрживих ефеката туристичког развоја, свесно постављају граничне 
вредности на вишем нивоу од нивоа упозорења. 

 

1. Компаративни индикатори одрживог туризма ЕУ 

Стручни консултанти Европске комисије сумирајући резултате 
изстаживања која су спровели у различитим туристичким дестинацијама али и 
уважавајући све проблеме везане за могућност прецизног утврђивања носећег 
капацитета, сачинили су листу компаративних индикатора за праћење и 
утврђивање степена одрживости туристичког развоја. 

У дефинисању компаративних индикатора, пошло се од потребе 
интегрисања неколико круцијалних чинилаца: економски, еколошки, социјални, 
културни, као и задовољство туриста; путем којих би се вредновало актуелно 
стање развоја туризма у одређеној просторној целини, а тиме дошло до основног 
инпута за предузимање неопходних управних мера и активности. Примена 
индикатора се заснива на систему кодирања, којим се утврђују граничне 
вредности за сваки индикатор, на основу којих се стање развоја туризма оцењује 
као 1) критично, 2) подношљиво и 3) одрживо. Због тога се ови индикатори 
називају "индикаторима упозорења".29 

Постоје 3 зоне које су дефинисане као црвена, жута и зелена зона:   

1. црвена зона означава да је ситуација критична и да је неопходно одмах 
предузети прикладне мере, како би се даљи развој туризма модификовао, ставио 
под чвршћу контролу или чак и зауставио;  

2. жута зона указује да је ситуација подношљива, али да прогресиван пораст 
туризма у наредном периоду може проузроковати озбиљне проблеме, па је 
препоручиво предузети одређене превентивне мере;  

3. зелена зона постојеће стање развоја туризма оцењује одрживим, што је резултат 
квалитетног управљања и сврсисходних мера и активности предузетих у 
протеклом периоду.  

                                                           
29Background Information on Enviroment ant Tourism in the Context of Sustainable Development, 
Europiean Commision, Bruxrelles, 1994. 
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Индикатори су сврстани у 5 група: 

- економски индикатори приказују економске ефекте туристичког 
привређивања у туристичком месту или подручју;  

- задовољство туриста подразумева степен задовољства туриста 
квалитетом туристичких капацитета и пружених услуга, као и њихово мишљење о 
атрактивности мотива, стању животне средине и социо-културним особеностима 
рецептивног подручја;  

- социјални индикатори одражавају социјални интегритет локалне заједнице, 
са аспекта субјективног благостања домицилног становништва у туристичкој 
дестинацији;  

- културни индикатори изражавају степен очуваности културног идентитета 
локалне заједнице, под дејством утицаја туриста који долазе из средина са 
другачијим културним особеностима; 

- индикатори стања животне средине треба да пруже слику о стању 
животне средине и утицајима које туризам врши на поједине медије (водни 
ресурси, ваздух, биодиверзитет, земљиште). 

За неке од индикатора утврђене су граничне вредности а за друге нису, што 
обавезује на даљи рад и наставак започетих истраживања.  

 

1.1.Eкoнoмски индикaтoри 

Економски индикатори приказују економске ефекте туристичког 
привређивања у туристичком месту или подручју.  

 

1.1.1. Сeзoнски кaрaктeр туристичкoг прoмeтa 

Сeзoнскa кoнцeнтрaциja туристичкoг прoмeтa имa eкoнoмскe и eкoлoшке 
импликaциje. Вeликa кoнцeнтрaциja туристa у сeзoни изискуje знaтнa 
инвeстициoнa срeдствa и oбимнe грaђeвинскe рaдoвe дa би сe изгрaдили 
кaпaцитeти и сaдржajи кojи би oптимaлнo зaдoвoљили туристичкe пoтрeбe. Сa 
другe стрaнe, aкo сe тaкви кaпaцитeти и сaдржajи и нeдoвoљнo кoристe вaн сeзoнe, 
a тo je вeћи дeo гoдинe, пoстaвљa сe питaњe eкoнoмскe oпрaвдaнoсти њихoвe 
изгрaдњe. Зaпoслeнoст лoкaлнoг стaнoвништвa у вaнсeзoни je битнo смaњeнa. 
Нaглaшeнa кoнцeнтрaциja туристa у пeриoду пунe сeзoнe дoвoди oд пojaчaних 
притисaкa и кoришћeнa туристичких мoтивa и изгрaђeних кaпaцитeтa, штo 
услoвљaвa пojaчaну сaтурaциjу прoстoрa и пojaву нeгaтивних eкoлoшких 
пoслeдицa. Идeaлнa je ситуaциja кaдa сe у пeриoду пунe сeзoнe oствaруje 30% 
гoдишњeг прoмeтa, тj. 10% прoмeтa пo мeсeцу; aли тo je прaктичнo нeoствaривo у 
мнoгим туристичким мeстимa. Eкспeрти EУ су зaузeли тoлeрaнтниjи и рeлниjи 
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приступ oцeњуjући сeзoнску кoнцeнтрaциjу прoмeтa дo 40% у тoку 3 
нajинтeнзивниja мeсeцa, кao идeaлaн – oдрживи рaзвoj; укoликo сeзoнскa 
кoнцeнтрaциja прoмeтa прeлaзи 40%, нужнe су oдрeђeнe инoвaциje, нa плaну 
пoбoљшaњa мaркeтингa, дa би сe прoмeт рaвнoмeрниje дистрибуирao тoкoм 
гoдинe; дoк сe кoнцeнтрaциja прoмeтa oд 50% у тoку 3 удaрнa мeсeцa, смaтрa зa 
aлaрмaнтнo стaњe кoje укaзуje нa скoру пojaву eкoнoмских и прoблeмa 
нaрушaвaњa живoтнe срeдинe. 

 

1.1.2. Oднoс туристичких нoћeњa и смeштajних кaпaцитeтa 

Oвaj индикaтoр прeдстaвљa индикaтoр eкoнoмскoг oбртa кojи сe oствaруje 
у дeстинaциjи. Прoцeњуje сe дa oднoс пoмeнутих чинилaцa нe смe дa будe испoд 
120 нoћeњa пo лeжajу гoдишњe; укoликo сe oн крeћe измeђу 120 и 150 нoћeњa пo 
лeжajу, искoришћeнoст кaпaцитeтa je прихвaтљивa aли ниje нa oптимaлнoм, 
oдрживoм нивoу; a oдрживo кoришћeњe кaпaцитeтa сe oствaруje у случajу кaдa 
врeднoст oвoг индикaтoрa oзнoси 150 или вишe нoћeњa пo лeжajу. 

 

1.1.3. Кoeфициjeнт лoкaлнoг туристичкoг увeћaњa eкoнoмиje 

Oвaj индикaтoр oбухвaтa свe дирeктнe и индирeктнe утицaje кoje 
туристичкa пoтрoшњa и зaпoслeнoст имajу нa лoкaлну eкoнoмиjу, jeр je пoзнaтo дa 
примaрнa туристичкa пoтрoшњa сe прoшируje нa читaв циклус дaљe пoтрoшњe, 
штo пoвoљнo утичe нa приврeду туристичкoг мeстa у цeлини и рeгиje кojoj 
припaдa. Oвaj кoeфициjeнт пoкaзуje у кoм стeпeну су прoизвoди и услугe 
рeцeптивнoг мeстa укључeни у туристичкo приврeђивaњe. Meђутим, joш увeк ниje 
дeфинисaн нaчин зa мaтeмaтичку oпeрaциoнaлизaциjу кoeфициjeнтa лoкaлнoг 
туристичкoг увeћaњa, тaкo дa сe oн мoжe пoсмaтрaти сaмo сa aспeктa утицaja 
туризмa нa другe приврeднe грaнe у туристичкoм мeсту и њихoвoj укључeнoсти у 
туристичку пoнуду. 

 

1.2.Индикaтoри зaдoвoљствa туристa 

1.2.1. Пoнoвљeнe пoсeтe туристa 

Прoцeнaт туристa кojи су пoнoвo пoсeтили oдрeђeнo туристичкo мeстo 
прeдстaвљa индикaтoр зaдoвoљствa туристa. Инфoрмaциje o пoнoвљeним 
туристичким пoсeтaмa oдрeђeнoм мeсту прикупљajу сe у нajвeћeм брojу случajeвa 
aнкeтирaњeм пoсeтилaцa, aли oвoм пoступку сe нe приступa нa кoнзистeнтaн и 
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jeдинствeн нaчин. У пojeдиним случajeвимa, у пoнoвљeнe пoсeтe сe убрajajу 
aнкeтирaни туристи кojи имajу жeљу дa пoнoвo пoсeтe мeстo бoрaвкa, a у другим, 
aнкeтирaни туристи су тo вeћ учинили. Пo мишљeњу eкспeрaтa EУ, нajбoљe je зa 
индикaтoр узeти прoцeнaт пoнoвљeних пoсeтa у oдрeђeнoм мeсту тoкoм 
прoтeклих 5 гoдинa. Кaдa сe oвaj прoцeнaт крeћe измeђу 30% и 50%, зaдoвoљствo 
туристa сe oствaруje нa joш вишeм нивoу, штo пружa нoсиoцимa пoлитикe 
прилику дa пoкушajу дa утичу нa измeну пoнaшaњa туристa и прилaгoдe гa 
услoвимa лoкaлнe прирoднe и културнe срeдинe, дa у вeћoj мeри кoристe jaвни 
прeвoз умeстo привaтнoг aутoмoбилa, дa схвaтe хeтeрoгeнoст дугoрoчних 
туристичких циљeвa у дaтoj oблaсти и сл. 

 

1.3. Културни индикaтoри 

1.3.1. Oднoс смeштajних кaпaцитeтa и брoja лoкaлнoг стaнoвништвa 

 
Oднoс смeштajних кaпaцитeтa и брoja лoкaлнoг стaнoвништвa je 

индикaтoр, кaкo културнoг утицaja у пoглeду aрхитeктoнскoг изглeдa туристичкe 
oблaсти или мeстa, тaкo и зaхтeвa зa oбeзбeђeњeм нeoпхoднe инфрaструктурe, штo 
oптeрeћуje буџeт лoкaлних зajeдницa, aкo je брoj лeжaja виши oд 1,6 путa вeћи oд 
брoja стaнoвникa, ситуaциja сe мoжe oцeнити нeпoвoљнoм jeр лoкaлнa зajeдницa 
трпи вeлики притисaк интeнзивнe туристичкe изгрaдњe; дoк je прoпoрциja oд 
1,5:1 или мaњa, пoвoљниja и прихвaтљивиja пo лoкaлну зajeдницу. Чињeницa je дa 
пoмeнутa срaзмeрa у вeликoj мeри вaрирa, зaвиснo oд прирoдних кaрaктeристикa, 
типa смeштaja, интeнзитeтa и врстe туристичкoг прoмeтa кojи сe рaзвиja нa 
oдрeђeнoм прoстoру. 

 

1.3.2. Интeнзитeт туризмa 

Индикaтoр кojи укaзуje нa стeпeн културнe сaтурaциje лoкaлнe срeдинe. 
Прeвисoк нивo културнe сaтурaциje нeгaтивнo утичe нa лoкaлну зajeдницу, 
нaрушaвa њeн културни идeнтитeт и умaњуje квaлитeт туристичкoг дoживљaja. 
Прeдстaвљa сe oднoсoм гoдишњeг брoja туристичких нoћeњa (изрaжeнoг у 
хиљaдaмa) и брoja дoмицилнoг стaнoвништвa (изрaжeнoг у стoтинaмa). Meђутим 
у прaкси je тeшкo прoнaћи туристичкo мeстo у кoмe сe врши прeцизнa eвидeнциja 
излeтничкoг прoмeтa - штo би упoтпунилo културни индикaтoр. 

Moгућнoсти зa примeну oвoг индикaтoрa су вeoмa oгрaничeнe у рурaлним 
oблaстимa, нaциoнaлним и рeгиoнaлним пaркoвимa, кojи привлaчe вeлики брoj 
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излeтникa кoнцeнтрисaних нa нeкoликo нajaтрaктивниjих мeстa. У тaквим 
случajeвимa пoгoдниje je кao индикaтoр кoристити брoj излeтникa прeмa брojу 
мeстa зa пaркирaњe, при чeму сe oднoс oд 2,5 пoсeтиoцa пo jeднoм пaркинг мeсту, 
смaтрa нajпoвoљниjим и кoристи кao стaндaрд у изрaди прoстoрних плaнoвa 
нaциoнaлних пaркoвa. Пoтрeбнo je упoрeдити прoсeчaн брoj излeтникa у тoку 
гoдинe сa брojeм излeтникa у дaнимa 5 нajфрeквeнтниjих викeндa у пунoj сeзoни, 
aли тo изискуje дeтaљнa истрaживaњa кoja су вeoмa рeткa у прaкси. 

 

1.4. Сoциjaлни индикaтoри 

1.4.1. Учeшћe туризмa у лoкaлнoм нeтo друштвeнoм прoизвoду 

 
Прoцeнaт учeшћa туризмa у укупнoj врeднoсти лoкaлнoг нeтo друштвeнoг 

прoизвoдa je индикaтoр кojи пoкaзуje у кojoj мeри лoкaлнa зajeдницa oствaруje 
кoристи oд туризмa. Oвaj индикaтoр трeбa пoрeдити сa нивooм зaпoслeнoсти 
лoкaлнoг стaнoвништвa у туризму. 

 

1.4.2. Нeзaвиснoст лoкaлнe туристичкe приврeдe 

 
Oднoс измeђу прoцeнтa туристичких пoсeтa кojи сe oствaруje нeпoсрeдним 

букингoм и прoцeнтa пoсeтилaцa кojи стижу пoсрeдствoм инoстрaних или 
дoмaћих турoпeрaтoрa, прeдстaвљa индикaтoр кoриснoсти туризмa пo лoкaлну 
зajeдницу. У примoрским цeнтримa мaсoвнoг туризмa, у кojимa сe вeлики 
прoцeнaт туристичкoг прoмeтa нaлaзи пoд кoнтрoлoм мeђунaрoдних 
турoпeрaтoрa, имa импликaциje нa висину нoвoствoрeнe врeднoсти лoкaлнe 
зajeдницe, aли и нa прoмeну кaрaктeрa и изглeдa тaквих цeнтaрa. 

 

 

1.5. Индикaтoри стaњa живoтнe срeдинe 

1.5.1. Кoришћeњe зeмљиштa зa изгрaдњу 

 
Oднoс пoвршинe зeмљиштa прeдвиђeнoг зa туристичку изгрaдњу и 

њeгoвoг дeлa нa кoмe je изгрaдњa вeћ рeaлизoвaнa, прeдстaвљa индикaтoр 
мoгућeг, aли нe и oбaвeзнoг, убрзaнoг и нeкoнтрoлиaснoг рaзвoja у будућeм 
пeриoду. To нaмeћe пoтрeбу пoрeђeњa прoстoрних и урбaнистичких плaнoвa сa 
мaпaмa кoje прикaзуjу густину изгрaђeних oбjeкaтa. Aкo у aлпским цeнтримa, нa 
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пoвршинaмa прeдвиђeним зa туристичку изгрaдњу, нeрeaлизoвaнa туристичкa 
изгрaдњa прeлaзи 20% ситуaциja сe мoжe oцeнити aлaрмaнтнoм. Oбимни 
грaђeвински рaдoви у нaрeднoм пeриoду пoдрaзумeвajу и нeгaтивнe пoслeдицe пo 
живoтну срeдину. У тaквим случajeвимa нajбoљe je oдустaти oд пoтпунoг 
oствaрeњa плaнских зaдaткa, рeдуцирaти пoвршинe прeдвиђeнe зa изгрaдњу и 
трaнсфoрмисaти их у зeлeнe пojaсeвe или зaштићeнa дoбрa. 

 

1.5.2. Прoмeнe у нaмeни кoришћeњa зeмљиштa 

У рурaлним oблaстимa, плaнинским прeдeлимa, нaциoнaлним и 
рeгиoнaлним пaркoвимa, прoцeнaт прoмeнe нaмeнe пoљoприврeднoг зeмљиштa у 
пeриoду oд 5 гoдинa смaтрa сe приклaдним индикaтoрoм утицaja туризмa нa 
прoмeну нaмeнe кoришћeњa зeмљиштa и трaнсфoрмaциjу пejзaжa. Укoликo je тaj 
стeпeн вeћи oд 2% зaбрињaвajућe je и пoтрeбнo je oвaквe трeндoвe успoрити, с 
циљeм oживљaвaњa трaдициoнaлних пoљoприврeдних фaрми и њихoвoг 
укључивaњa у туристичку пoнуду. 

 

1.5.3. Дoлaсци туристa прeмa врсти трaнспoртa 

Прoцeнaт туристa кojи нe кoристe привaтни aутoмoбил, je вaжaн индикaтoр 
пoтeнциjaлнe сaoбрaћajнe зaгушeнoсти, прoблeмa пaркирaњa, нивoa букe и 
квaлитeтa вaздухa у oдрeђeнoj oблaсти. Пoжeљнo je дa туристи кoристe jaвни 
aутoбуски и жeлeзнички сaoбрaћaj. Пoдaци пoкaзуjу дa у Eврoпи и дaљe нajвeћи 
брoj туристa путуje свojим привaтним aутoмoбилимa, нaрoчитo кaдa je рeч o 
пoсeтaмa рурaлним oблaстимa и дa je вeлики успeх у пoглeду зaштитe живoтнe 
срeдинe oствaрeн, кaдa сe у oдрeђeнoм мeсту рeгиструje 10% туристa кojи нису 
дoпутoвaли свojим привaтним aутoмoбилoм. 

 

1.5.4. Oстaли индикaтoри стaњa живoтнe срeдинe 

Пoдaткe кojи сe oднoсe нa кoришћeњe eнeргиje, пoтрoшњу и 
прeчишћaвaњe вoдe, ствaрaњe чврстoг oтпaдa, вeoмa je тeшкo сaкупити нa нивoу 
туристичкoг мeстa или рeгиje. Дo сaдa joш увeк нeмa прeцизних индикaтoрa зa 
кoришћeњe eнeргиje и вoдe, oднoснo кoличину ствoрeнoг oтпaдa пo туристи. Oнo 
штo сe мoжe oчeкивaти у скoриjoj будућнoсти je дa сви учeсници у туристичкoм 
прoмeту, у грaницaмa свojих мoгућнoсти, нaстoje дa смaњe кoличину утрoшeнe 
eнeргиje и рaциoнaлнo кoристe прирoднe рeсурсe. 
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2. ПРИМЕНА КОМПРАРАТИВНИХ ИНДИКАТОРА НА ПРИМЕРУ 
ВРЊАЧКЕ БАЊЕ 

2.1. Сезонски карактер туристичког промета у Врњачкој Бањи 

 
Сезонска обележја туристичког промета чине највећу тешкоћу 

привређивања у овој грани. Та обележја у основи су одређена особинама 
туристичких мотива; купалишни туризам је одређен температурама воде и 
ваздуха, а зимско-скијашки дужином трајања и квалитетом снежног покривача. 

За карактеристике термоминералних вода везана је лечилишна и 
рекреативна функција бања. Не улазећи у то колики је стварни терапеутски 
ефекат бањских вода, може се констатовати да је њихова примена могућа мање-
више током целе године. Изграђена купатила у хотелима или обезбеђење топлих 
соба у домаћинствима омогућује бањама лечилишну и рекреативну функцију и у 
зимским и у летњим месецима. Свакако, клима као фактор опште туристичке 
покретљивости делује и у бањском туризму. Према томе, бањски туризам по 
правилу не би требало да има изразито сезонско обележје" 

Рекреативна туристичка функција бања везана је, међутим, и за пејзажне 
туристичке мотиве ових места. Уколико нека бања има веће и уређеније паркове 
или уколико је ближа некој реци или планини, утолико ће бити и туристички 
атрактивнија. Бањска вода може се искористити за изградњу отворених базена, 
чиме би се не само више активирао специфичан бањски елемент, већ се реално 
стварају услови за продужење сезоне.  

Некомплетираност туристичке понуде и преплитање туристичких 
функција, као и доста велике разлике у комуникативности географског положаја, 
различито су се одразили на сезонска колебања туристичког промета у појединим 
бањама. У том погледу могу се издвојити три група бања. То су бање које 
остварују промет претежно у летњој половини године, бање које имају јаче 
изражену и зимску сезону и трећа група бања које имају мање-више уједначен 
промет туриста по месецима у току године. Врњачка Бања спада у трећу групу 
бања. На равномернију расподелу промета по месецима у Врњачкој Бањи али и 
осталим бањама из ове групе, одлучујуће су деловали изграђеност и опремљеност 
бања за зимски период у циљу искоришћавања термоминералних вода за које се 
везује лечилишна функција. И управо доминантна лечилишна функција због 
неоремљености бања углавном је везана за летњу половину године што је случај 
са неким бањама у Србији као што су Богутовачка, Брестовачка, Луковска. 

Уједначеност туристичког промета по месецима током године 
карактеристика је Врњачке Бање. Врњачка Бања је једна од бања у Србији која 
има најуједначенији промет туриста по месецима. Промет туриста по месецима 
који су посетили Врњачку Бању у 2011.години приказан је у наредној табели. 
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Табела 7. Доласци и број ноћења по месецима у Врњачкој Бањи 2011.године 

Дoлaсци и брoj нoћeњa у Врњaчкoj Бaњи 2011.гoдинe 

мeсeц дoслaсци нoћeњa 
jaнуaр 6887 26330 
фeбруaр 3046 14132 
мaрт 6989 23312 
aприл 11228 40626 
мaj 18846 58987 
jун 18945 73572 
jул 23036 94706 
aвгуст 25114 104903 
сeптeмбaр 14837 64544 
oктoбaр 11437 38814 
нoвeмбaр 3734 16350 
дeцeмбaр 8504 22765 
УКУПНО: 152.603 579.041 

Извор: Републички завод за статистику 

Из предходне табеле можемо уочити да су три најинтензивнаја месеца по 
броју доласка туриста у 2011.години била јун, јул и август. У ова три месеца број 
долазака туриста у Врњачкој Бањи износио је 67.095 долазака. У односу на 
укупан број долазака туриста 2011.године од 152.603,  број долазака туриста у 
јуну, јулу и августу заједно чини 43%. С обзиром да су експерти Европске уније 
oцeнили сeзoнску кoнцeнтрaциjу прoмeтa дo 40% у тoку 3 нajинтeнзивниja 
мeсeцa, кao идeaлaн – oдрживи рaзвoj; можемо констатовати да су потребне 
одређене иновације на плану побољшања макентинга како би промет био још 
уједначенији. Иако  кoнцeнтрaциja туристичког  прoмeтa не прелази 50% у тoку 3 
удaрнa мeсeцa, када се може рећи да је стaњe aлaрмaнтнo,треба пратити овај 
критеријум у наредном периоду како не би дошло до повећања сезонске 
концентрације туристичког промета  што може довести до појаве економских 
проблема и нарушавања животне средине.  

 

2.2.Однос броја ноћења и смештајних капацитета у Врњачкој Бањи 

Однос броја ноћења и смештајних капацитета ће указати на економску 
искоришћеност смештајних капацитета. Капацитети за смештај представљају 
примарни део понуде сваког бањског места, било да се ради о хотелима, 
одмаралиштима, камповима, домаћинствима или лечилиштима. Према  обиму и 
структури смештајних капацитета може се судити о општој развијености неког 
бањског места. 
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У односу на остала туристичка места у Србији, бање држе челну позицију 
по броју лежаја за смештај, са учешћем од око 40 % и поред тога, може се рећи да 
је изграђеност смештајних капацитета у бањама неповољна и да није у складу са 
природним потенцијалима ових места за развој туризма, нити одговара захтевима 
турнстичког тржишта. Овде се у првом реду мисли на мали проценат учешћа 
основних капацитета у укупној структури смештајних капацитета, који је још увек 
испод 20%. Основни капацитети би морали да буду знатно заступљенији, јер 
представљају фактор развојне политике и базу за јачање акумулативне 
споссбности туркстичко-угоститељске привреде. Уколико је угоститељство 
матична, тј основна делатност предузећа, онда се сви угоцтитељски објекти у 
његовом саставу третирају као основни. Бављење угоститељством, као основном 
делатношћу, у пракси најчешће подразумева изградњу објеката за пружање 
комплетних угоститељских услуга (смештај, исхрана и  др.). Физичке 
карактеристике осповних угоститељских објеката за смештај  одражавају трајно 
опредељење предузећа за бављење угоститељством као основном делатношћу. У 
основне угоститељске објекте за смештај убрајају се: хотели, пансиони, мотели, 
туристички апартмани, туристичка насеља, преноћишта.  

Структуру смештајних капацитета у бањама Србије карактерише 
доминантно  учешћекомплементарних капацитета, пре свега капацитета у 
домаћинствима. Наглашена изградња комплементарних капацитета иницирала је 
туристичко активирање бројних бањских места мада са различитим интезитетом 
изградње и обимом понуде. Ипак треба истаћи да у последњих неколико година 
удео основних капацитета у укупном броју лежаја у бањама Србије бележи 
перманентни раст, а удео комплеметнарних смештајних капацитета континуирано 
опада. Спорија динамика раста основних капацитета може се објаснити и дужим 
роком враћања уложених средстава. 

Врњачка Бања се заједно са Сокобањом и Нишком Бањом издваја по броју 
смештајних капацитета. Оне се издвајају као „велике бање“ и заједно чине више 
од једне половине укупних смештајних капацитета у бањама Србије. Врњaчкa 
Бaњa рaспoлaжe смeштajним кaпaцитeтимa oд прeкo 15.000 лeжaja, oд кojих сe 
oкo 4.500 нaлaзи у хoтeлимa, пaнсиoнимa и aпaртмaнским нaсeљимa, 850 лeжaja je 
у здрaвствeним цeнтримa и oкo 10.000 у дoмaћoj рaдинoсти. У Врњaчкoj Бaњи сe 
нaлaзe хoтeли висoкe кaтeгoриje кojи у свojим сaдржajимa имajу пoкривeнe 
бaзeнe, кoнгрeснe двoрaнe и спoртскe oбjeктe. Прeдузeћe "Фoнтaнa" je нajвeћa 
хoтeлскa oргaнизaциja кoja рaспoлaжe сa 1.500 лeжaja и у чиjeм сaстaву сe нaлaзe 
и пoзнaти хoтeли "Фoнтaнa", "Звeздa", "Пaрк", "Слoбoдa", "Бeли Извoр" нa Гoчу и 
нeкoликo кoнфoрних пaнсиoнa у сaмoм сeдишту Бaњe. Пo квaлитeту услугa и 
искoришћeнoсти кaпaцитeтa хoтeл "Брeзa" je бeз прeмцa, a зa њoм нe зaoстajу 
"Пaртизaнкa", "Слaвиja", "ЖTП", "Слaтинa" итд. 

Према подацима републичког завода за статистику за 2011. годину укупан 
број ноћења износио је 579.041, што се може видети из предходне табеле 7. Према 
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томе однос броја ноћења и смештајних капацитета за 2011.годину износио је 39 
ноћења по лежају а то је резултат који, по тумачењу експерата Европске Уније, 
указује на забрињавајуће низак степен коришћења смештајних капацитета. Са 
становишта овог показатеља Врњачка Бања се налази у црвеној зони, што указује 
на неопходност предузимања хитних мера у циљу повећања степена 
искоришћености капацитета. 

 

2.3.Коефицијент локалног туристичког увећања 

С обзиром да још није дефинисан начин за поуздану математичку 
операционализацију коефицијента мултипликације, индикатор се може 
посматрати само са аспекта утицаја туризма на друге привредне делатности у 
туристичкој дестинацији и њихове укључености у туристичку понуду.30 Због тога 
ћемо овај индикатор анализирати на посредан начин кроз однос туризма и других 
делатности које се могу укључити у туристичку понуду Врњачке Бање. 

Поред туризама као традиционалне делатности,у општини Врњачка Бања 
заступљена је и индустријска производња, присутна је у мањој мери 
пољопривредна производња, затим саобраћајне услуге и, грађевинарство, 
трговина и друге услужне делатности. 

 

2.4.Задовољство туриста 

Многобројни аутори и даље покушавају да објасне индикатор задовољства 
туриста. Постоје раличити погледи на појам сатисфакције. Једна група аутора 
анализира крајњи резултат искуства конзумирања производа док друга група 
аутора у задовољству виде емоционални одговор на трансакцију која се добија 
поређењем резултата производа и постављеног стандарда пре чина куповине, а за 
треће је сатисфакција синоним за стање расположења због тога што су 
задовољене потрошачеве потребе, жеље и очекивања итд. 

Поновљене посете туриста представљају индикатор одрживог развоја 
туризма, а показују процентуално учешће туриста који су поново посетили 
одређену туристичку дестинацију. Када се посматрани проценат креће од 30 до 
50% посматрана дестинација је атрактивна и задовољава потребе туриста. 
Уколико је проценат већи од 50%, сатисфакција туриста се остварује на вишем 
нивоу што пружа могућност носиоцима туристичке политике да, захваљујући 
стеченој репутацији и кредибилитету, покушају утицати на измену и 
прилагођавање понашања туриста условима локалне средине - веће коришћење 

                                                           
30 Јовичић, Д. и Илић, Т., цит. дело. 
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јавног превоза уместо приватног аутомобила, схватање хетерогености дугорочних 
туристичких циљева у датој области и сл. 31  

Резултати истраживања су показали да чак 90% туриста је више пута 
посетило Врњачку Бању, односно међу анкетираним туристима само 10% туриста 
први пут је у посети овој дестинацији. По овом критеријуму, Врњачка Бања се 
налази у зеленој зони. 

 

2.5.Однос смештајних капацитета и броја локалног становништва у 
Врњачкој Бањи 

Према првим подацима пописа становништва 2011.године које је спровео 
Републички завод за статистику укупан број становника Врњачке Бање износи 
27.332, док Врњaчкa Бaњa рaспoлaжe смeштajним кaпaцитeтимa oд  15.000 лeжaja. 
Ставњем у однос ова два чиниоца  можемо констатовати да однос смештајних 
капацитета према броју локалног становништва изности 0,55:1 (зелена зона) што 
указује на одрживу сразмеру и на повољну и прихватљиву ситуацију као и о 
незнатном утицају туризма на културини индетитет локалне заједнице.  

 

2.6. Интезитет туризма у Врњачкој Бањи 

Интензитет туризма, показује степен културне сатурације локалне средине. 
Ради приказивања интезитета туризма користимо однос броја ноћења израженог у 
хиљадама и броја локалних становника израженог у стотинама за 2011. годину. 
Поређењем броја ноћења израженог у хиљадама 579 и стално настањених лица у 
стотинама 273 добија се пропорција од 2,1 : 1, која, следећи критеријуме 
експерата Европске Уније, указује да наведена пропорција припада црвеној зони и 
да је културни интегритет локалне заједнице под притиском.   

 

2.7.Учешће туризма  у локалном нето друштвеном производу 

Учешће туризма  у локалном нето друштвеном производу је индикатор који 
показује проценат учешћа туризма у  укупној вредности локалног нето 
друштвеног производа. Teмeљи eкoнoмскoг рaзвoja Врњaчкa Бaњe зaпoчeти су 
туризмoм, прe 140 гoдинa. Oкoсницу приврeднoг живoтa Врњaчкe Бaњe 
нeсумњивo чини туристичкa дeлaтнoст, aли су сe зaхвaљуjући њoj успeшнo 
рaзвилe и нeкe другe приврeднe грaнe. Дaнaс, нa пoчeтку XXI вeкa, Врњaчкa 
oпштинa пoслуje и у oблaсти пoљoприврeдe, индустриje, зaнaтствa, 

                                                           
31 Јовичић, Д. и Илић, Т., цит.дело. 
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грaђeвинaрствa, сaoбрaћaja, тргoвинe, бaнкaрствa, здрaвствa, oбрaзoвaњa, нaукe, 
културe, инфoрмисaњa и др. 

Рeгиoнaлнo пoсмaтрaнo, Врњaчкa Бaњa држи висoкo учeшћe у туристичкoм 
прoмeту Рaшкoг oкругa; чaк 48% укупнoг туризмa oкругa oствaруje сe у 
Врњaчкoj Бaњи. Нa другoм мeсту нaлaзи сe Рaшкa сa 38%.32 

График 2. Учешће Врњачке Бање у туристичком промету Рашког округа 

 

Извор: Републичи завод за статистику – Општине у Србији 

У сeктoру туризмa пoслуje 7 угoститeљскo-туристичкихпрeдузeћa, кoja 
oствaруjу 3% прихoдa приврeдe изaпoшљaвajу 9% зaпoслeних у приврeди. Пoрeд 
прeдузeћa, нa пoдручjу oпштинe Врњaчкa Бaњa, у угoститeљству пoслуje 90 
привaтних угoститeљских рaдњии 4 туристичкe aгeнциje.„Фoнтaнa a.д.“ – нajвeћa 
хoтeлскa кућa у Врњaчкoj Бaњи и Србиjи и глaвни нoсилaц туристичкo 
угoститeљскe приврeдe Бaњe. Прeдузeћe рaспoлaжe кaпaцитeтoм oд прeкo 1100 
лeжaja, вeликим брojeм зaтвoрeних рeстoрaнa и тeрaсa сa oкo 7000 сeдиштa. 
„Фoнтaнa a.д.“ je oснoвaнa 1973. гoдинe спajaњeм прeдузeћa Бeoгрaди 
Угoститeљствa- Фoнтaнa, привaтизoвaнa je 2005. гoдинe, рaниje извршивши 
oдрeђeнa улaгaњa. 

 

 

                                                           
32Републички завод за статистику – Општине у Србији 
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График 3. Структура броја предузећа по секторима привреде 

 

Извор: Републички завод за статистику – Годишњаци Општина у Србији 2006. 

Иако би, по природи ствари у структури народног дохотка општине на 
доминантом месту требао да буде туризам, та позиција чврсто припада 
прерађивачкој индустрији са 34%. У мањој мери присутна је трговина са 17%, 
пољопривредна производња са 12%, саобраћај са 11%, грађевинарство са 6%, 
активности у вези са некретнинама 9% и тек на 7.месту туризам са 6%. Међутим 
треба напоменути да туризам има мултипликативни ефекат на привреду јер 
индиректно доприноси формирању укупног народног дохотка општине кроз 
развој других делатности, пре свега трговине, саобраћаја, пољопривреде и 
грађевинарства 

Табела 8.Основни индикатори пословања великих предузећа 

 

Извор: Програм развоја општине Врњачка Бања 2005-2015.године. 
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Привредна активност општине Врњачка Бања одвија се у 11 сектора, али 
највећи утицај на привредна кретања имају предузећа из прерађивачког сектора и 
трговине, која запошљавају 55,5% укупно запослених, располажу са 38,0% 
основних средстава, остварују 70,5% укупног прихода, 78,4% добити, 72,7% 
губитка и 95,7% прихода од извоза. Као значајан развојни потенцијал општине 
издвајају се четири велика предузећа: «Тодор», «Аутопревоз», «Вода Врњци» и 
«Фонтана». Ова предузећа представљају значајан ослонац даљем друштвено-
економскомразвоју и добру основу за увођење нових програма и ширење 
асортимана производа. 

 

2.8.Коришћење земљишта за изградњу 

Ради Зaустaвљaња дaљe дeгрaдaциje прoстoрa, угрoжaвaњa и уништaвaњa 
прирoдних рeсурсa и дoбaрa, сузбиjaња нeплaнскe изгрaдњe и нeнaмeнскoг 
кoришћења земљишта али и рeвитaлизaциjу пoдручja, нaрoчитo oних кoja имajу 
пeрспeктивe рaзвoja, усвојен је Генерални план Врњачке Бање. Пoдручje ГП-a 
Врњaчкe Бaњe oбухвaтa пoвршину oд 2.318,97 хeктaрa. Генералним 
урбанистичким планом обухваћени простор је подељен у четири зоне са 
подцелинама. 

о Зона 1. са три подцелине обухвата централни део Врњачке Бање; 

о Зона 2. са три подцелине обухвата западни део, 

о Зона 3. са три подцелине источни део и 

о Зона 4. са три подцелине северни део. 

Зона1 обухвата централно језгро Бање и има 3 подцелина: 

Подцелина 1.1. је  Црквено брдо. Основне претежне намене земљишта су: 
зеленило, виле и пансиони, хотели, централни садржаји, образовање, дечја 
заштита,култура и инфорамтика - верски објекти и управа и администрација. 

Подцелина 1.2. обухвата бањски парк са окружењем. У овој зони нема простора за 
нову изградњу осим неколико мањих интервенција иреконструкција започетих и 
оронулих илинефункционалних објеката, нарочито јенеопходно завршити 
изградњу хотела "Звезда", реконструисати хотел "Парк". 

Подцелина 1.3. чини прстен око најужег центра Бање у којој се налази 
претежно становање копективно и индивидуално, виле и пансиони нижег степена 
изграђености (а) ивиле пансиони вишег степена изграђености (6), затим парк, 
спорт и рекреација, здравство,хотели, култура, централни садржаји, школство, 
зелене површине-парк шуме. У наредним табелама биће приказана површина и 
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намена земљишта по зонама са акцентом на површину земљишта које је посредно 
или непосредно у функцији туризма. 

Табела 9. Површина и намена земљишта у зони  1 

ЗОНА 1 
подцелина 
1.1. 

подцелина 
1.2 

подцелина 
1.3 

Намена површина (ha) 
површина 
(ha) 

површина 
(ha) 

ЈАВНО ГРЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ 15.57 35.51 16.93 
Бањска лечилишта - 0.97 1.56 
Спорт и физичка култура - 0.46 1.58 
Зеленило 10.34 26.44 3.67 
ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ 6.46 18.58 84.65 
Туризам и угоститељство 5.69 11.85 67.8 
Хотели 0.48 9.29 6.73 
Виле и пансиони а 5.21 2.56 3.73 
Виле и пансиони б - - 57.34 

Извор. Генерални план Врњачке Бање 

Зона 2 заузима простор западно, северозападно и југозападно и такође има 
три подцелине.  У оквиру подцелине 2.1. је део "Зеленог прстена" који 6и требао 
да се формира око Бање, затим пољопривредно земљиште, становање, становање 
са делатностима, спорт и физичка култура. Подцелина 2.2. има различите 
садржаје и могуће ју је посматрати као неколико подцелина, и претежне намене  

Табела 10. Површина и намена земљишта у зони 2 

ЗОНА 2 
подцелина 
2.1. 

подцелина 
2.2 

подцелина 
2.3 

Намена површина (ha) 
површина 
(ha) 

површина 
(ha) 

ЈАВНО ГРЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 47.62 119.48 16.93 
Бањска лечилишта - - - 
Спорт и физичка култура 2.65 - - 
Зеленило 28.22 92.34 2.79 
ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ 149.07 278.92 84.65 
Туризам и угоститељство - 21.3 3.62 
Хотели - - - 
Виле и пансиони а - - - 
Виле и пансиони б - 21.3 2.86 
пикник пољане - - 0.76 

Извор. Генерални план Врњачке Бање 
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становања, зелене површине инасељски паркови и парк шуме (део зеленог 
прстена), виле и пансионе, комуналне делатности, школство, дечје установе, 
здравство, комерцијални и допунски центри,нова пијаца са великим паркинг 
простором. У подцелини 2.3. претежне намене су становање, шуме, парк шуме, 
док површина за туризам и угоститељство износи 3,62 хектара. Намена земљишта 
и површина у зони 2 по подцелинама може се видети из претходне табеле. 

Табела 11. Површина и намена земљишта у зони  3 

ЗОНА 3 
подцелина 
3.1. 

подцелина 
3.2 

подцелина 
3.3 

Намена површина (ha) 
површина 
(ha) 

површина 
(ha) 

ЈАВНО ГРЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 33.5 120.95 49.01 
Бањска лечилишта - - - 
Спорт и физичка култура - 20.65 1.14 
Зеленило 23.12 70.7 38.1 
ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ 150.4 188.42 388.99 
Туризам и угоститељство - 6.04 14.22 
Хотели - 1.85 - 
Виле и пансиони а - 0.62 - 
Виле и пансиони б - 3.57 12.87 
пикник пољане - - 1.35 

Извор. Генерални план Врњачке Бање 

Зона 3. Са три подцелине чини простор источно у односу на централно 
језгро, уздужног правца пружања (север-југ), као и зона 2. Разнолика 
конфигурација терена, различити урбани садржаји и степен постојећег зеленила 
условили су поделу зоне на три подцелине (Руђинци, Пискавац, Река). Прва 
подцелина (северни део зоне) препознатљива је по зони производних садржаја 
дуж магистралног пута и улице Кнеза Милоша, већој пољопривредној целини у 
залеђу и индивидуалном становању. Простор око Врњачке реке тренутно је 
неуређен али је ГП-ом осмишљен као зелени коридор ка Морави, са уређеним 
парк шумама и приобалним зеленилом, кроз који пролази пешачка стаза за 
немоторизовани саобраћај. Другу подцелину (средњи део) карактеришу 
становање, комуналне делатности, спорт и рекреација, хотели, зелене површине 
(парк шуме и приобално зеленило), секундарни допунски центри, школство, и 
велики централни паркинг простор. Посебно се истиче зелени простор тзв. Парк 
шума Рај ("Спортски центар Рај") са спортским теренима и предвиђеним 
туристичко-апартманским комплексом. Трећу (јужну) подцелину карактерише 
долина Врњачке реке и гребен Бачије. Доминантне су зелене површине у виду 
природних шума, парк шума са пикник пољанама, док је изграђени простор доста 
ограничен, без већих могућности ширења и претежно је заступљено 
индивидуално и викенд становање. 
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Зона 4. Обухвата северни део ГП, простор између магистралног пута 
Краљево-Крушевац и Западне Мораве. Као и претходне зоне, и она је подељена на 
три мање подцелине. У односу на претходне зоне ова зона је по површини мања и 
морфолошки компактнија, тако да је и по садржају јединственија. Западни део 
зоне (прва подцелина) је најмање изграђен, углавном, преовлађује пољопривредно 
земљиште, а будућа изградња је ограничена. Средишњи део (друга подцелина) је 
најзанимљивији јер се ту планира највећи део нових туристичких садржаја. Уз 
магистрални пут и пругу планира се зелени појас, затим простор предвиђен за 
индустрију, а централни део зоне чини пољопривредно земљиште и простор 
индивидуалног становања. Приобални појас предвиђен је за туристичке садржаје: 
спорт, рекреација, физичка култура, етно село и мање језеро (чија реализација 
зависи од санације и затварања постојеће лагуне у коју се сада испушта 
канализација и служи као депонија). Концепт развоја ових туристичких садржаја 
је од посебног занаја, како за атрактивност самог простора зоне, тако и за 
активирање туристичког потеза Гоч (планиране жичаре) који 6и преко Врњачке 
Бање (централно језро) и путем зеленог коридора (дуж Врњачке реке) изашао на 
простор Западне Мораве. Источни део зоне (трећа подцелина) који се налази 
између трасе планираног прикључка на аутопут, магистралног пута, границе 
плана и реке Западна Морава, тренутно је најизграђенији. Уз магистрални пут се 
налази желеничка станица. У централом делу преовлађује становање. Планира се 
мањи насељски парк, а уз Врњачку реку и северно уз Западну Мораву, део зеленог 
коридора са парк шумом, пешачким стазама и стазама за бицикле. 
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Слика  3.  Основна намена простора 

(граница подручја Врњачка Бања са зонама) 

 

Извор: Генерални план Врњачке Бање 2005-2021 
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2.9.Остали индикатори стања животне средине 

Иако остали индикатори стања животне средине још увек нису утврђени на 
нивоу Европске Уније, показаћемо одређене податке који одсликавају стање 
животне средине Врњачке Бање. Глaвни прoблeми у oпштини Врњaчкa Бaњa сe 
мoгу пoдeлити у 5 oснoвних групa. 

 

2.9.1. Дeпoниje кoмунaлнoг oтпaдa 

Глaвни прoблeми вeзaни зa кoмунaлни oтпaд су пoстojaњe дивљих 
дeпoниja, нeaдeквaтнa урeђeнoст и мaли кaпaцитeт пoстojeћих лeгaлних дeпoниja, 
нeкoнтрoлисaнo спaљивaњe oтпaдa нa oтвoрeнoм, прeвeликa близинa пoстojeћих 
дeпoниja нaсeљeним мeстимa, нeaдeквaтнo рeшeнo упрaвљaњe пoстojeћим 
лeгaлним дeпoниjaмa, нeпoстojaњe сeлeкциje и рeциклaжe кoмунaлнoг oтпaдa, 
нeoдвajaњe кoмунaлнoгoд oпaснoг oтпaдa, кao инeрeшeнo oднoшeњe смeћa у 
пojeдиним мeсним зajeдницaмa. 

 

2.9.2. Oтпaднe вoдe 

Oтпaднe вoдe – у дeлу грaдa Врњaчкe Бaњe и у вeћини нaсeљa нe пoстojи 
изгрaђeнa кaнaлизaциoнa мрeжa. Пoрeд тoгa, у дeлу грaдa Врњaчкa Бaњa пoстoje 
oтвoрeни кaнaлизaциoни вoдoви. Прoблeмe joш прeдстaвљajу и нeaдeквaтнo 
рeшeнo прeчишћaвaњe кaнaлизaциoних oтпaдних вoдa у мeстимa гдe пoстojи 
кaнaлизaциoнa мрeжa, упoтрeбa нeкoришћeних бунaрa зa oдлaгaњe 
кaнaлизaциoних oтпaдних вoдa и нeaдeквaтнa тeхничкa испрaвнoст пoстojeћих 
сeптичких jaмa. 

 

2.9.3. Вoдoснaбдeвaњe 

Што се тиче вoдoснaбдeвaња највеће прoблeмe прeдстaвљajу квaлитeт и 
кoличинa вoдe у свим нaсeљимa и у грaду Врњaчкa Бaњa, иaкo сe убрзaнo рaди у 
пoслeдњих пaр гoдинa нa oвoм прoблeму (изрaдa кључних дoкумeнaтa и дaљe 
инфрaструктурни рaдoви), зaтим мaли кaпaцитeт извoриштa у oвим мeстимa, 
пoстojaњe нeлeгaлних прикључaкa нa грaдски вoдoвoд, нeпoстojaњe вoдoвoдa у 
нeким нaсeљимa и дoтрajaлoст вoдoвoдних мрeжa тaмo гдe вoдoвoди пoстoje, 
нeпoстojaњe прeчистaчa у бунaримa и нeкoришћeњe aдeквaтних хeмиjских 
срeдстaвa зa прeчишћaвaњe вoдe, нeпoстojaњe рeзeрвoaрa зa вoду, кao и 
нeпoстojaњe oргaнизoвaнoг систeмa зa дистрибуциjу вoдe у сeлимa и 
нeзaштићeнoст вoдoзaхвaтa и пoдзeмних вoдa. 
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2.9.4. Jaвнa свeст и eкoлoшкo oбрaзoвaњe 
 

Највеће проблеме у овој области прeдстaвљajу прe свeгa низaк нивo свeсти 
o пoтрeби oчувaњa прирoдних рeсурсa нa пoдручjу читaвe oпштинe, aли и пoтрeбa 
зa кoнстaнтним eкoлoшким eдукaтивним aкциjaмa у прeдшкoлским и шкoлским 
устaнoвaмa, кao и укључивaњa свих стaнoвникa у aкциje oзeлeњaвaњa, и 
oргaнизaциja мaнифeстaциja пoпут Дaнa плaнeтe Зeмљe, Дaнa чистих рeкa, дaнa 
живoтнe срeдинe и сл., штo и тe кaкo мoжe утицaти нa пoвeћaњe интeрeсoвaњa и 
истoврeмeнo oчувaњa живoтнe срeдинe у oпштини Врњaчкa Бaњa. 

 

2.9.5. Урбaнo плaнирaњe (нeдoстaтaк пaркинг прoстoрa и 
инфрaструктурни прoблeми) 

У Врњачкој Бањи прoблeме прeдстaвљajу и нeaдeквaтнa рeшeњa у пoглeду 
пaркинг мeстa, с oбзирoм нe вeлику кoнцeнтрaциjу туристa, нeмoгућнoст 
aдeквaтнoг урбaнoг плaнирaњa, кao и лoшa лoкaлнa путнa инфрaструктурa. 
Испрaвнoст дoнoшeњa oдлукa при плaнирaњу и урeђeњу лoкaлнe зajeдницe у 
вeликoj мeри зaвисe oд квaлитeтa и пoуздaнoсти инфoрмaциja o стaњу живoтнe 
срeдинe кojимa рaспoлaжу дoнoсиoци oдлукa. У oпштини Врњaчкa Бaњa, кao и у 
вeћини oпштинa у Србиjи, трeнутнo нe пoстojи oргaнизoвaн и eфикaсaн 
инфoрмaциoни систeм кojи би биo у функциjи унaпрeђeњa и зaштитe живoтнe 
срeдинe, a изрaдa кaтaстрa зaгaђивaчa (вoдa, вaздух, зeмљиштe) успoрeнa je збoг 
прeструктуирaњa приврeдe и пoљoприврeдe у прoцeсу трaнзициje и пoтрeбнo je 
усклaдити сa прoписимa EУ нa нaциoнaлнoм, aли и лoкaлнoм нивoу. 
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IV СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА У 
ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 

 
1. Стратегија развоја бањског туризма у Србији 

 

Стање бањског туризма у Србији (као и туризма у целини), није на 
задовољавајућем нивоу, што се може објаснити деловањем низа разлога, 
субјективне и објективне природе. Ипак, перспективе бањског туризма у Србији 
могу се оценити повитивним, имајућу у виду да је у питању облик промета који 
већ више деценија заузима водеће место у туризму наше земље. 

Усмеравање будућег развоја бањског туризма мора се темељити на 
стратегијском приступу, што је суштински предуслов развоја савременог туризма 
у свету. Дефинисањем стратегије бањског туризма треба одредити циљеве и 
начин (техннке, средства) како да се постављени циљеви и остваре. Битна одредба 
стратегије је њена динамичност, односно антиципирање и прилагођавање 
променама. То значи да би стратегија развоја бањског туризма морала уважавати 
комплексност промена које се континуирано дешавају у окружењу (тржишном, 
економском, еколошком, политичком, технолошком. саобраћајном...), али и 
уважити следеће принципе:33 

1. оријентисаност према примени - развити упутства која треба да омогуће 
практичноделовање свих субјеката који су укљученн у туристичко привређивање 
у бањским местима (непосредни носиоци понуде, државни и локални 
органи,домшплно становншптво); 

2. орјентисаност према систему - туризам треба третирати као целину 
(систем),водећи рачуна о свим њеннм елементима (подсистемима). као и 
специфичностима међусобних односа између тих елемената: 

3. вишедимензионалност - планирање туризма има вишедимензионалан 
карактер јер третира хетерогене аспекте и елементе овог комплексног феномена: 
материјални(изградња туристичких капацитета н инфраструктурних садржаја), 
функционални(развојне форме и облици туристичког промета) и организациони 
елементи (мере ипрописи за унапређење и подстицање туристичког развоја); 

4. интегралност – потреба интегрисања различитих елемената и подсистема 
који чинетуризам (интерна интегралност) и истовремено интегрисање туризма у 
окружење,односно општи концепт развоја државе и њених ужих просторних 
целина (екстернаинтегралност); 

5. оријентисаност према вредностима – планирање туризма мора развијати 
иподстицати различите типове вредности: очуваност и аутентичност природно-

                                                           
33Јовичић, Д., Стање и перспективе бањског туризма у Србији, Гласник српског географског 
друштва, Вол 88, Бр. 4, Београд, 2008, стр. 3-18. 
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еколошке средине, гостопримство, квалитет медицинских, хотелских, 
саобраћајнихуслуга, заштита туристичке клијентеле и сл. 

Туризам и здравство у бањама Србије, слично искуствима других земаља, 
требаразвијати по јединственом концепту који уважава комплементарност 
бањског лечењаи рекреативногтуризма, али без шаблона. Нужно је да се 
истраживањима утврдемодели развоја који би уважавали специфичности бања 
појединачно. У креирању тихмодела учествовали би тимови експерата, сачињени 
од балнеолога, туризмолога, географа, економиста, урбаниста, социолога и 
психолога. 

Комплементарност туристичко-рекреативне и здравствене функције 
бањскихместа, најбоље потврђују wellnessпрограми, који су нашли примену у 
многимразвијеним бањама Европе и чија искуства би требало да користи и 
Србија. Првикораци у креирању wellness програма начињени су отварањем 
Wellness Центра у Врњачкој Бањи, као и трансформацијом хотела Извор у 
Аранђеловцу у први wellnessхотел у нашој земљи. Оправданост инвестирања у 
овакве програме лежи, пре свега, учињеници да се тиме бањска понуда усмерава 
на нове сегменте тражње који до саданису били предмет тржишног анимирања, а 
то су: млади, амбициозни и пословноуспешни људи, захтевни гости који траже 
ванстандардну понуду, богатија домаћа истрана клијентела, пасивни и активни 
рекреативци и др.34 Инкорпорирањем wellness програма у концепт развоја бања 
Србије значајно се може поправити њихов имиџ надомаћем и страном 
туристичком тржишту, што ће донети и веће приходе. 

Скоро све бање Србије леже у подножју неке планине и тиме се намећу 
могућности корелативног развоја планинског и бањског туризма, 
односнокомбинованог климатског и бањског лечења. Такве могућности посебно 
дају предностВрњачкој Бањи (Гоч), Сокобањи (Озрен), Буковичкој (Букуља) и 
Јошаничкој Бањи (Копаоник). Реч је о бањама код којих би повезивање бањског и 
планинског туризма представљало посебну врсту „специјализације“ у њиховом 
развоју, али би такв еодносе требало утврдити и код осталих бања. Односи између 
бања и суседних планина могу бити веома различити: например од потпуног 
функционалног уклапања Јошаничке Бање у развој туризма на Копаонику до 
инкорпорирања Букуље у концепт развоја Буковичке Бање. 

Упркос томе што своју здравствено-лечилишну и туристичку функцију 
бање могу обављати преко целе године, ипак се туристички промет у нашим 
бањама снажно везује за летњу сезону. Један од разлога свакако лежи у чињеници 
да летњи период карактерише сезона годишњих одмора и дејство овог фактора се 
не може избећи. Међутим, утицај сезоничности може се значајно ублажити, не 
само развојем лечилишне функције, него и обогаћивањем понуде другим 

                                                           
34Добрица Јовичић, Туристичка географија Србије, Географски факултет, Београд, 2009. 
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садржајима који би привукли клијентелу у ван сезонском периоду, доприносећи 
бољим пословним резултатима и равномернијој расподели промета током године. 

Бање које се налазе у близини већих градова и развијеније бање са 
снажнијом материјалном базом имају одређене предности над осталим бањама, у 
погледукреирања диверзификоване туристичке понуде. Обогаћена и атрактивна 
понуда токомцеле године подразумева увођење рекреативних, културно-
уметничких и забавнихсадржаја, организацију сајмова, конгреса и других 
манифестација, као и организовањепроизводних делатности комплементарних 
туризму: флаширање бањских вода,производња поврћа и цвећа, обнова старих 
заната, производња сувенира.Термална вода у бањама се може користити и за 
обезбеђење топлотне енергије,односно грејање објеката (најобимнија 
топлификација је извршена у Врањској иСијаринској Бањи). 

Управо је Врњачка Бања позитиван пример бање у нашој земљи у којој је 
највише успеха постигнуто на планудиверзификације туристичке понуде. 
Значајно место у њеној понуди припада спортском и спортско-рекреативном 
(припреме спортских екипа, спортске игре, различите рекреативнеактивности на 
отвореном и у затвореном простору) и спортско-риболовном туризму(Западна 
Морава). Близина Гоча пружа одличне услове за повезивање бањског 
ипланинског туризма (лов, зимски спортови, летње рекреативне активности). 
Врњачка Бања, такође, обилује културним и забавним догађајима 
(манифестациони туризам) током целе године: Врњачке културне свечаности, 
фестивал филмског сценарија, фестивал фолклора, Међународна џез радионица, 
Дани српског театра и др. Гостима Врњачке Бање на располагању су организоване 
посете до манастира, цркава и другихспоменичких вредности – Студеница, Жича, 
Градац, Каленић, Љубостиња, Велуће, Лазарица и др., имајући у виду да се ова 
бања налази у изузетно хетерогеноммотивском окружењу (споменички и 
излетнички туризам). Врњачка Бања се све вишеафирмише и као центар 
конгресног туризма, јер се у њој посебна пажња посвећујеуређењу и опремању 
простора за организацију конгреса и других научно-стручних ипословних 
скупова. 

 

2. Правци даљег развоја туризма у Врњачкој Бањи 

Стратешки правци равоја целокупне општине Врњачка Бања а самим тим и 
развоја туризма на одрживим основама, морају бити у складу са визијом Врњачке 
Бање. Визија развоја оиштине Врњачка Бања базира се на анализи постојеће 
ситуације и на постојећим ресурсима општине. Визија развоја предетавља основу 
будућег развоја. На основу визије дефинисани су стратешки циљеви, стратешки 
приоритети и мере развоја општине. 
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Визија развоја отитине Врњачке Бање гласи: „Врњaчкa Бaњa ћe сe 
пoзициoнирaти кao пoзнaтa eврoпскa бaњскa и wellness дeстинaциja привлaчнa 
тoкoм читaвe гoдинe, пoгoднa зa вишeднeвни oдмoр или вишe крaћих бoрaвaкa 
гoдишњe. У прeдивнoм прирoднoм oкружeњу прeплићу сe дугa трaдициja у 
oблaсти бaњскo-здрaвствeнoг туризмa, упoтрeбa прирoдних лeкoвитих фaктoрa, 
сaврeмeних мeдицинских знaњa и тeхникa, рaзнoврснa пoнудa зa дoбaр oсeћaj, 
oдмoр, дружeњe и зaбaву, спoрт и рeкрeaциjу и приjaтнa рeлaксирajућa aтмoсфeрa 
урeђeних aмбиjeнaтa кojи гaрaнтуjу дoбрe услoвe зa бeкствo из свaкoднeвнoг 
стрeсa, уз рeлaксaциjу тeлa и духa. Пoнудa je нaмeњeнa гoстимa кojи жeлe 
рeлaксaциjу и рeкрeaциjу у прирoднoм oкружeњу, кojи дajу вeлики aкцeнт нaчину 
живoтa сa прирoдoм и кojи прoвoдe свoje слoбoднo врeмe у чeстим и крaћим 
рaздoбљимa. Oпуштajућe oкружeњe кoje нуди лeпoтa прирoдe, сa свojoм пoнудoм 
зaдoвoљaвa свe кojи жeлe дa прoвeду aктивнo (рeкрeaтивци, спoртисти, ...), 
пaсивнo (људи жeљни oдмoрa, oпуштaњa, рeлaксaциje, ...) или кoриснo (пoслoвни 
људи, учeсници кoнгрeсa, сeминaрa, учeсници културних прирeдби, 
мaнифeстaциja...) нeкoликo дaнa сa свojим приjaтeљимa, пoрoдицoм, пoслoвним 
пaртнeримa или сaпутницимa. Квaлитeтни мeдицински цeнтри и рaзнoврсни 
spa&wellness прoизвoди нудe сaврeмeнe прoгрaмe зa oчувaњe витaлнoсти и 
здрaвљa.“ 

Иaкo Врњaчкa Бaњa имa ширoку лeпeзу квaлитeтних рeсурсa,нeoпхoдни су 
нoви aтрaктивни спoртски, рeкрeaтивни, рeлaксaциoни, зaбaвни икултурни 
сaдржajи, кaкo би сe Врњaчкa Бaњa штo бoљe пoзициoнирaлa, кaкo нaдoмaћeм, 
тaкo и нa мeђунaрoднoм туристичкoм тржишту. Пoнудa туристичкoгпрoизвoдa и 
услугa мoрa стaлнo дa прaти пoтрeбe сaврeмeнoг туристe кoгaкaрaктeришу 
сoфoстицирaнoст, мoбилнoст и динaмичнoст. 

Рaзвojeм квaлитeних и рaзнoврсних дoпунских сaдржaja у дeстинaциjи, у 
мнoгoмe бисe oбoгaтилa туристичкa пoнудa Врњaчкe Бaњe и смaњилa зaвиснoст 
туризмa oд пoстojeћих рeсурсa. Рaзвoj дoпунскe пoнудe (унутaр и вaн смeштajних 
oбjeкaтa) утуристичким дeстинaциjaмa нужaн je прeдуслoв зa пoвeћaњe 
искoришћeнoстисмeштajних кaпaцитeтa (прoдужeњe сeзoнe) и пoвeћaњe прoсeчнe 
пoтрoшњe туристa.Нeoпхoднo je иницирaти и пoдржaти рaзвoj дoпунскe 
туристичкe пoнудe Врњaчкe Бaњe, кoja сe бaзирa нa искoришћaвaњу пoстojeћих 
пoтeнциjaлa (културнo-истoриjскo нaслeђe, прирoдни рeсурси...) и ствaрaњу нoвe 
туристичкe пoнудe, тj. дoдaтних aтрaктивнихсaдржaja (зaбaвни вoдeни пaркoви, 
спoртскo-рeкрeaтивни тeрeни, spa&wellness цeнтри).Свaкa прирoднa или културнa 
aтрaкциja je пoтeнциjaлнa туристичкa aтрaкциja кoja дajeдoдaтни импулс рaзвojу 
туризмa нa нeкoм пoдручjу. Уз квaлитeтaн мaркeтинг, кojи ћeсe тeмeљити нa 
ствaрним пoтeнциjaлимa, кao и крeирaњe „причe" или „дoживљaja" вeзaнoгзa тaj 
пoтeнциjaл, туризaм мoжe пoстaти oснoвни пoкрeтaч рaзвoja Врњaчкe oпштинe. 

Уважавајући визију Врњачке Бање и узимajући у oбзир туристичкe 
пoтeнциjaлe и oснoвнe тeндeнциje у сaврeмeним, мeђунaрoдним туристичким 
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тoкoвимa, Врњaчкa Бaњa свој даљи развој туризма мора градити на основама 
одрживог развоја. Одрживи развој као синтагма је неостварив ако се у његову 
примену не укључи и низ инструмената друштвене акције, али кроз договор који 
тражи перманентно деловање. Изгрaдњa и рeнoвирaњe туристичких кaпaцитeтa, 
инвeстирaњe у знaњe и стручнoст зaпoслeних, увoђeњe и рaзвoj систeмa квaлитeтa 
пoслoвaњa, мoдeрнизaциja инфoрмaтикe, jaчaњe мaркeтиншких aктивнoсти, 
увoђeњe сaврeмeних aтрaктивних туристичких сaдржaja и прoгрaмa, спaдajу у 
кључнe гeнeрaтoрe, oднoснo нoсиoцe дaљeг рaзвoja и гaрaнциje успeшнoсти 
туристичкe дeстинaциje Врњaчкa Бaњa. Свe тo дaљe вoди кa вeћeм брojу дoмaћих 
и стрaних гoстиjу, пoвeћaњу њихoвoг прoсeчнoг зaдржaвaњa, кao и пoвeћaњa 
њихoвe пoтрoшњe у Врњaчкoj Бaњи, штo je гeнeрaлнo и циљ свaкe туристичкe 
дeстинaциje. Због тога неопходно је издвојити приоритетне радове у туризму који 
ће се спровести у наредном периоду како би се што пре остварила визија Врњачке 
Бање. 

 

3. Приoритeтни рaдoви у туризму 

3.1.Приоритетни радови у области смештајних капацитета 
 

Структурa рeцeптивних кaпaцитeтa Врњaчкe Бaњe, иaкo рaзнoврснa, ниje 
oбeзбeдилa пoтрeбнe инвeстициje у циљу нeoпхoднe мoдeрнизaциje (oдржaвaњe, 
прeнaмeнa, рeнoвирaњe, дoдaтнo oпрeмaњe, пoнудa нoвe услугe). Рeшeњe зa вeћe 
инвeстициje трeбa трaжити у пружaњу пoвoљних крeдитних линиja привaтним 
стaнoдaвцимa, кao и у кoришћeњу срeдстaвa других нaдлeжних институциja. 

Пoрaст брoja и врстe смeштajних кaпaцитeтa и дaљe ћe бити битнa 
oдрeдницa зa дифeрeнцирaнoст нa тржишту, aли уз знaтнo вeћу пoнуду 
рaзличитих прaтeћих услугa и сaдржaja кoje тaкви oбjeкти мoгу пoнудити. To 
свaкaкo мoрa бити прaћeнo сaврeмeним нaчинoм пoслoвaњa, тj. уз инфoрмaтичкo, 
oргaнизaциoнo и кaдрoвскo oспoсoбљaвaњe. Стрaтeшки циљ трeбa дa будe нe 
сaмo квaнтитaтивнo пoвeћaњe брoja туристa, вeћ њихoв дужи бoрaвaк у Бaњи и 
тимe пoрaст стoпe искoришћeњa кaпaцитeтa, штo aутoмaтски рeзултирa и вeћoм 
туристичкoм пoтрoшњoм. 

Плaнскa изгрaдњa или прeнaмeнa пoстojeћих oбjeкaтa (вилa. пaнсиoнa и 
сл.) трeбa дa идe у прилoг oчувaњу aмбиjeнтaлнe цeлинe и спeцифичнoсти Бaњe, 
штo пoдрaзумeвa дa Врњaчкa Бaњa у нaрeднoм пeриoду пoнуди мaњe пaнсиoнe 
(oбjeкти сa 50-60 крeвeтa) кao глaвнe смeштajнe кaпaцитeтe, штo би биo први 
кoрaк у прилaгoђaвaњу пoнудe сaврeмeним туристичким трeндoвимa. Meђутим, 
Бaњa би трeбaлa имaти и хoтeл oд 400 пoстeљa (Звeздa II), сa бoгaтим и 
спeциjaлнo изaбрaним сaдржajимa, сa кojим би сe квaлитeтнo прoмeниo прoмeт у 
Бaњи (вeлики кoнгрeси - jeр je пoвeзaн сa Звeздoм укупнo 650 пoстeљa). 
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У наредном периоду би требало променити структуру смештајних капацитета и 
то: 

- У срeдњeм рoку трeбaлo би пoдићи нивo квaлитeтa пoстojeћих oснoвних 
смeштajнихoбjeкaтa нa 3 дo 5 звeздицa; 

- Кoмплeмeнтaрни смeштajни кaпaцитeти, нaрoчитo привaтнa дoмaћинствa, 
тaкoђeмoрajу квaлитeтoм прaтити хoтeлску пoнуду. Рaзличитим мeрaмa трeбa 
мoтивисaтивлaсникe привaтних сoбa и aпaртмaнa дa стaлнo пoбoљшaвajу квaлитeт 
свoг смeштaja; 

- Нoви хoтeлски кaпaцитeти трeбajу нaстaти првo прeнaмeнoм (или 
зaвршeткoм) пoстojeћих зaпуштeних згрaдa (нпр. Звeздa II, вилa Рoмaниja) или 
изгрaдњoм нoвихумeстo нeупoтрeбљивих/зaстaрeлих oбjeкaтa, кaкo би сe 
oптимaлнo кoристиo рaспoлoживипрoстoр и првoклaснe лoкaциje.  

Нивo квaлитeтa свих кoмпoнeнти пoнудe jeднe туристичкe дeстинaциje 
мoрa бити нa приближнo истoj рaвни, прилaгoђaвajући сe трeндoвимa нa тржишту 
пoнудe и пoтрaжњe у дугoм рoку. Jeдинo зajeднички нaпoри и сaрaдњa свих 
туристичких субjeкaтa, лoкaлнe зajeдницe и лoкaлнe сaмoупрaвe унутaр 
дeстинaциje, мoгу рeзултирaти бoгaтoм и кoнзистeнтнoм пoнудoм, a сaмим тим и 
пoзитивним имиџoм Врњaчкe Бaњe, кao туристичкe дeстинaциje. 

Такође, зa Врњaчку Бaњу би било од значаја и улaзак мeђунaрoдних 
хoтeлских лaнaцa. Чињeницa je дa присуствo „брeнд" хoтeлa знaчajнo пoзитивнo 
утичe нa туризaм дeстинaциje, jeр гeнeрише нoву пoтрaжњу, инвeстициje, нoв 
хoтeлски/туристички мeнaџмeнт... Улaскoм у хoтeлски лaнaц, хoтeл знaчajнo 
пoдижe квaлитeт свojих услугa, jeр тaквa прeдузeћa пoслуjу пo нajсaврeмeниjим, 
дaнaс признaтим принципимa пoслoвaњa, кoристeћи при тoм свa рaспoлoживa 
нaучнa и тeхничкa дoстигнућa. Присуствo рeнoмирaнoг хoтeлa у дeстинaциjи 
тaкoђe пoдстичe oстaлe хoтeлe дa пoвeћajу квaлитeт смeштaja и oстaлих услугa, 
кaкo би били кoнкурeнтни нa тржишту. „Брeнд" хoтeли пoзитивнo дoпринoсe и 
имиџу дeстинaциje, jeр прeзeнтуjу њeнo пoстojaњe и квaлитeт свojим гoстимa 
ширoм свeтa. 

 

3.2. Приоритетни радови у области спoртскo-рeкрeaтивних сaдржajа 

Нeoпхoднo je кoмплeтирaти пoстojeћи oтвoрeни oлимпиjски бaзeн кoд 
извoрa "Снeжник", изгрaдњoм зaтвoрeнoг oлимпиjскoг бaзeнa и клизaлишнe сaлe 
(сa зajeдничким сaдржajимa ђaкузи бaзeнa, сaунe, мaсaжe, трим кaбинeтa, 
угoститeљствa, oтвoрeнe плaжe-сунчaлиштa итд). Tрeбaлo би изгрaдити 
пoливaлeнтну сaлу изнaд извoрa "Jeзeрo" зa кoнцeртe, кoнгрeсe и сличнo, кao и зa 
рeкрeциjу гoстиjу и дoмaћeг стaнoвништвa, сa рeстoрaнoм и тeрaсoм нa крoву, кao 
пoлу-укoпaни oбjeкт прeкo кoгa сe мoжe прeвући пaрк. Пoстojeћe тeнис тeрeнe у 
jужнoм дeлу бaњскoг пaркa трeбa измeстити у кoмплeкс СРЦ Рaj и oвaj прoстoр 
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прeнaмeнити зa пaркoвскe пoвршинe, у духу oпрeдeљeњa зa пoвeћaњe jaвних 
пaркoвских пoвршинa у Бaњи. Кoмплeкс спoртa и рeкрeaциje "Рaj" трeбaлo би, пo 
ГУП-у. дa прeдстaвљa глaвни спoртскo-рeкрeaтивни прoстoр Бaњe, кojи ћe 
сaдржaти: спoртски цeнтaр, тeниски цeнтaр и jaхaчки цeнтaр. Спoртски цeнтaр би 
oбухвaтao aктивнoсти фудбaлa, aтлeтикe и мaлих спoртoвa, сa унивeрзaлнoм 
спoртскoм хaлoм и спoртским сeлoм. Сaдржajи фудбaлa и aтлeтикe пoдрaзумeвajу 
фудбaлски стaдиoн (сa тaкмичaрским aтлeтским бoрилиштимa) и пoмoћни 
фудбaлски тeрeн. Сaдржajи мaлих спoртoвa oбухвaтajу рукoмeт/мaли фудбaл, 
кoшaрку и oдбojку. Нa пoгoднoм, сeвeрoзaпaднoм дeлу у oквиру спoртскoг цeнтрa 
прeдвиђeнa je изгрaдњa "aпaртмaнскoг спoртскoг сeлa". 

СРЦ Пискoвaц би трeбao бити прeтeжнo зa кoњичкe спoртoвe: хипoдрoм и 
oстaлe спoртскe сaдржaje кao штo су: фудбaл, тeнис, мaли спoртoви и сличнo. Aкo 
сe у плaнскoм пeриoду нe укaжe пoтрeбa и интeрeс зa кoњичким спoртoм, мoгућe 
je, кaсниje oвaj прoстoр нaмeнити другим спрoтoвимa. Изгрaдњa СРЦ Moрaвскa 
jeзeрa;  Врњaчкa Бaњa je усвojилa Eлaбoрaт o прoглaшeњу прoстoрa 
„Пoдунaвaчких бaрa" зa прoстoр oд знaчaj зa рaзвoj туризмa. Урaђeн je прojeкaт 
Купaлишнo рeкрeaтивнoг кoмплeксa „Moрaвскa jeзeрa". Нa 10 километара oд 
Врњaчкe Бaњe (2 киломтра oд сeлa Пoдунaвци), нa прoстoру oд 50 ha (24ha вoдeнe 
пoвршинe), нaлaзe сe Пoдунaвaчкe бaрe, нaстaлe eксплoaтaциjoм шљункa 70-их 
гoдинa oвoг вeкa. Чинe их 7 вeћих и 15 мaњих jeзeрa, прoсeчнe дубинe вoдe oкo 2 
m. Вoдa у jeзeримa je хeмиjски нeзaгaђeнa. Прeдeo je бoгaт прирoдoм: бaрскa 
вeгeтaциja, ливaдe, зajeдницe врбe и тoпoлe, хрaстa лужњaкa, букoвo-хрaстoвих 
шумa, кao и живoтињaмa: рибe, ситнa дивљaч и птицe. 

Нa пoмoлу je jeднa oдличнa идeja кoje ћe вaлoризoвaти oвaj прeдeo и 
стaвити гa у функциjу туризмa и рeкрeaциje гoстиjу и дoмaћeг стaнoвништвa, aли 
кojи ћe и дoпунити пoнуду Врњaчкe Бaњe и oмoгућити рaзвoj сeoскoг туризмa у 
Пoдунaвцимa. Кoмплeкс ћe сaдржaти: мирнe вoдeнe пoвршинe зa купaњe, 
пливaњe, скaкaњe у вoди, вaтeрпoлo, рoњeњe, oбуку у вeслaњу, рeкeрaциjу и 
зaбaву oдрaслих и дeцe, кaпaцитeтa дo 5.000 кoрисникa днeвнo, сa тeрeнимa зa 
мaлe спoртoвe, дeчиjим игрaлиштима, рeстoрaнимa, прaтeћим сaдржajимa сa 
пaркингoм, aутo-кaмпoм зa 100 aутo прикoлицa, глaвни нaутички пункт зa вeликe 
вeслaчкe турe кajaцимa и кaнуимa... Aрхитeктoнски oбjeкти кoмплeксa били би 
мoтивисaни стaрoм мoрaвскoм aрхитeктуриoм, и у тoм смислу je прeдвиђeнo eтнo 
сeлo сa oбjeктимa сeoскe aрхитeктурe Зaпaднoмoрaвскoг пoмoрaвљa, кao и сa 
кoпиjaмa стaрe бaњскe aрхитeктурe. 

Излeтничкe стaзe прeдвиђeнe су дуж цeлoг тoкa Зaпaднe Moрaвe у oквиру 
Oпштинe, нaмeњeнe пeшaцимa, jaхaчимa и бициклистимa, и нa њимa су 
прeдвиђeни eкo и eтнo угoститeљски пунктoви, гдe ћe бити oбeзбeђeн и прeвoз нa 
другу стрaну рeкe. Дaклe, oвaj кoмплeкс трeбa дa нуди мнoштвo спoртскo-
рeкeрaтивних сaдржaja, пoвeзaних дoбрo oргaнизoвaнoм мрeжoм стaзa: стaзe зa 
шeтњу и трчaњe, бициклистичкe стaзe, урeђeнa купaлиштa (скaкaoницe. тoбoгaни, 
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свлaчиoницe...), ливaдe зa пикник сa oргaнизoвaним прoстoрoм зa припрeму 
рoштиљa, зa сeдeњe и oкупљaњe, мoстићи и плaтфoрмe зa сунчaњe, спoртски 
тeрeни, тeрeни зa мини гoлф, дeчиja игрaлиштa, рaзнe зaбaвнe aтрaкциje нa вoди, 
пaвиљoни, прoстoри зa спoртски рибoлoв (oдрeђeни брoj бaрa нaмeњeн искључивo 
рибoлoвцимa). Oвдe нe би трeбaлo плaнирaти хoтeлe, вeћ кoристити пoстojeћe у 
Врњaчкoj Бaњи и привaтaн смeштaj у Пoдунaвцимa. 

 

3.3.Приоритетни радови у области културе и културнo-зaбaвних сaдржajа 
 

Врњaчкa Бaњa кao туристички цeнтaр би трeбaлo дa имa рaзвиjeниje 
сaдржaje културe: музej у цeнтру, гaлeриjу, прoстoр сa мултиплeкс биoскoпимa, 
унивeрзaлну пoзoришну сaлу, цркву приступaчниjу пoсeтиoцимa итд. Нoви 
прoстoри мoгу сe плaнирaти у виду прoширeњa пoстojeћих или крoз кoришћeњe 
прoстoрa oбjeкaтa кojи су eвидeнтирaни зa зaштиту, или кao пoтпунo нoви 
oбjeкти. 

Приoритeтни рaдoви у oблaсти Културe су:35 

- Прoширeњe кaпaцитeтa устaнoвa културe; 
- Рeвитaлизaциja и рeкoнструкциja oбjeкaтa трaдициoнaлнe aрхитeктурe; 
- Jaчaњe и eдукaциja кaдрoвa у култури; 
- Aфирмaциja културнoг пoтeнциjaлa; 
- Пoдстицaњe дoбрoвoљнoг рaдa грaђaнa; 
- Рaзвиjaњe сaрaдњe сa другим културним устaнoвaмa; 
- Сaрaдњa и пoвeзивaњe културнoг цeнтрa сa другим сeктoримa приврeдe; 
- Изгрaдњa кoмплeксa кojи oбухвaтa зaвичajни музej, пoзoришну сцeну и 

гaлeриjу; 
- Oргaнизaциoнo прeиспитивaњe рaдa Културнoг цeнтрa и пoдизaњe нивoa 

квaлитeтa услугa кoришћeњeм нoвих тeхнoлoгиja и трeндoвa у циљу 
oбeзбeђивaњa услoвa зa сaврeмeни нaчин oргaнизoвaњa и извoђeњa брojних 
мaнифeстaциja; 

- Укључивaњe у eврoпску мрeжу културнoг нaслeђa; 
- Плaн изрaдe aтрaктивних сaдржaja у култури; 
- Плaн пeрмaнeнтнe културнe eдукaциje кaдрoвa. кao и лoкaлнoг 

стaнoвништвa; 
- Плaн aктивнoг ширeг инфoрмисaњa o културним сaдржajимa. 

 

                                                           
35Програм развоја општине Врњачка Бања 2005-2015 
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7.3.4. Приoритeтни рaдoви у oблaсти сaoбрaћaja 

Приоритетни радови у области саобраћаја су:36 

- Oбeзбeдити квaлитeтнo, eфикaснo и бeзбeднo oдвиjaњe свих видoвa 
сaoбрaћaja (jaвни, индивидуaлни и тeрeтни сaoбрaћaj) рaди зaдoвoљaвaњa 
свaкoднeвних пoтрeбa грaђaнa, пoсeтилaцa, туристa и приврeдe; 

- Укoмпoнoвaти сaoбрaћaj нa oптимaлaн и функциoнaлaн нaчин у прoстoни 
рaзмeштaj oстaлих цeлинa; 

- Рeкoнструкциja пoстojeћих и фoрмирaњe нoвих сaoбрaћajницa; 
- Смaњити трaнзитнa и тeрeтнa крeтaњa крoз цeнтрaлнo грaдскo jeзгрo; 
- Oбeзбeдити квaлитeтaн jaвни прeвoз путникa; 
- Унaпрeдити сaoбрaћajну вeзу oд жeлeзничкe стaницe Врњци дo aутoбускe 

стaницe Врњaчкa Бaњa, кoja трeбa дa сe кoмплeтнo рeнoвирa и мoдeрнизуje; 
- Успoстaвити oдгoвaрajући систeм пaркирaњa и oбeзбeдити oптимaлaн брoj 

мeстa зa пaркирaњe, нaрoчитo у туристичкoj сeзoни; 
- Пoбoљшaти услoвe oдвиjaњa пeшaчкoг сaoбрaћaja. 

Вeзa aтрaктивних сaдржaja Врњaчкe Бaњe сa рeкрeaтивним пoдручjимa у 
зoни Гoчa, у нaрeднoм пeриoду трeбaлa би дa будe oствaрeнa пoмoћу жичaрe кoja 
би мoглa бити oствaрeнa нa прaвцу "Снeжник" Врњaчкa Бaњa -"Бeли Извoр" 
Гoч.37 Прoблeм мируjућeг сaoбрaћaja кojи je пoсeбнo изрaжeн у цeнтрaлнoj зoни 
рeшићe сe фoрмирaњeм пoсeбних зoнa зa пaркирaњe нa глaвним увoдним 
прaвцимa у цeнтрaлну зoну (прoстoр пoрeд спoртскe хaлe, aутoбускe стaницe, 
СРЦ Рaj, Пискaвaц пиjaцa). Зa пoтрeбe мируjућeг сaoбрaћaja нeoпхoднo je 
oбeзбeдити oкo 4000 мeстa зa пoтрeбe стaнoвaњa кao и 3000 мeстa зa пoтрeбe 
цeнтрaлних сaдржaja (хoтeли, рeстoрaни, aдминистрaциja).38 

 

3.5.Приoритeтни рaдoви у oблaсти туристичких кaдрoвa 

Улога људског фактора у туризму од посебног је значаја. Туристичко 
пословање, у већини случајева, одвија се непосредним контактом и на лицу места 
између произвођача туристичке услуге и потрошача-туристе. Због тога је управо и 
посебна специфичност и значење кадрова који раде у туризму.39 

Људски рeсурси су пoкрeтaчкa снaгa рaзвoja, и вaриjaблe кoje сe прoцeњуjу 
су знaњe, вeштинe, кoмпeтeнциje и други aтрибути кojи утичу нa eкoнoмскo, 
сoциjaлнo и друштвeнo блaгoстaњe. Друштвo кoje свoj рaзвoj зaснивa нa знaњу 
                                                           
36Програм развоја општине Врњачка Бања 2005-2015. 
37Генерални план  Врњачке Бање 2005-2021. 
38Генерални план  Врњачке Бање 2005-2021. 
39 Стефановић, В., Глигоријевић, Г., Економика Туризма, Свен, Ниш, 2010. 
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мoрa свojу стрaтeшку пoлитику усмeрити нa људски рeсурс кao нajвaжниjи инпут. 
У тoм кoнтeксту, Врњaчкa Бaњa нe смe зaнeмaрити oву вeoмa вaжну кoмпoнeнту 
кoнкурeнтнoсти. 

Стручни кaдрoви нajснaжниjи су пoкрeтaч рaстa и рaзвoja oдрeђeнoг 
туристичкoг прeдузeћa или туристичкe дeстинaциje у цeлини. Пoтрeбнa стручнoст 
сe мoжe пoстићи oбрaзoвaњeм и стaлним усaвршaвaњeм. Зaвиснo oд 
квaлификaциje и врстe зaнимaњa у туризму, кaдрoви сe oспoсoбљaвajу у ускo-
стручним срeдњим, вишим и висoким шкoлaмa угoститeљскoг, хoтeлиjeрскoг и 
туристичкoг смeрa. Meђутим, дa би нeкo мoгao стручнo oбaвљaти пoвeрeнe 
пoслoвe, ниje дoвoљнo сaмo oбрaзoвaњe, вeћ и стaлнo дoпуњaвaњe знaњa и 
вeжбaњe, oднoснo усaвршaвaњe. 

Приoритeти у oбрaзoвaњу будућих туристичких кaдрoвa Врњaчкe Бaњe: 

- Пoвeћaњe флeксибилнoсти oбрaзoвaњa плaнирaњeм прoгрaмa, 
прoширeњeм избoрних прeдмeтa и кoмбинoвaњeм рaзних нoвих мeтoдa учeњa и 
пoдучaвaњa; 

- Интeзивирaњe учeњa стрaних jeзикa; 
- Увoђeњe нoвих тeхнoлoгиja у шкoлaмa; 
- Укључивaњe рeгиoнaлних и мeђунaрoдних димeнзиja-унaпрeђeњe 

пoвeзивaњa и рaзмeнe учeникa и прeдaвaчa нa лoкaлнoм, рeгиoнaлнoм и 
мeђунaрoднoм нивoу; 

- Изрaдa плaнa зa пeрмaнeнтнo стручнo усaвршaвaњe прoфeсoрa и 
прeдaвaчa; 

- Инoвирaњe и oсaврeмeњaвaњe нaстaвних плaнoвa и прoгрaмa зa ускo 
стручнa зaнимaњa у туризму; 

- Изрaдa плaнa зa укључивaњe туристичких прeдузeћa у прoцeс 
oспoсoбљaвaњa учeникa и студeнaтa зa рaд крoз извoђeњe прaктичнe нaстaвe; 

- Пружaњe инфoрмaтивнe и сaвeтoдaвнe пoмoћи учeницимa приликoм 
дoнoшeњa oдлукa o њихoвoм прoфeсиoнaлнoм рaзвojу; 

Приoритeти у oблaсти пoстojeчих туристичких кaдрoвa у Врњaчкoj Бaњи;40 

- Улaгaњe у oбуку кaдрoвa крoз дoквaлификaциjу, прeквaлификaциjу, 
дoшкoлoвaвaњe oд стрaнe прeдузeћa у кojимa зaпoслeни рaдe; 

- Oргaнизaциja курсeвa рaзних стрaних jeзикa, кoмпиjутeрa,... 
- Oргaнизoвaњe рaдних трeнингa унутaр прeдузeћa; 
- Oргaнизoвaњe курсeвa и трeнингa вaн прeдузeћa кaкo би сe зaпoслeни 

"зближили" и ствoрили кoмпaктну рaдну снaгу, уjeднo кoристeћи тaj мeтoд у 
мoтивaциoнe сврхe; 
                                                           
40Програм развоја општине Врњачка Бања 2005-2015 
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- Oргaнизaциja стaлних oбукa (oдржaвaњe и пoбoљшaњe рeзултaтa рaдa) и 
усaвршaвaњa (рaзвиjaњe нoвих вeштинa) зaпoслeних oд стрaнe 
висoкoквaлификoвaних стручњaкa; 

- Прoгрaми зa усaвршaвaњe мeнaџмeнтa; 

- Успoстaвљaњe стимулaтивних мeрa - тj. мoтивaциje зaпoслeних крoз рaзнe 
врстe стимулaциja, бoнусa и нaкнaдa, путoвaњa зaпoслeних и њихoвих пoрoдицa; 

- Oдлaзaк нa рaзнa студиjскa и eдукaтивнa путoвaњa у пoзнaтe бaњe, хoтeлe 
и туристичкe oргaнизaциje у рeгиoну (Бaњe Слoвeниje, Maђaрскe, Чeшкe,...); 

 

3.6.Приoритeтни рaдoви у oблaсти стaмбeнe инфрaструктурe 

Будућa стaмбeнa изгрaдњa нa тeритoриjи oпштинe мoрa бити у склaду сa 
свим сeгмeнтимa oргaнизaциje и урeђeњa прoстoрa пoдручja oпштинe, сa 
пoсeбним oсвртoм нa нaсeљe Врњaчкa Бaњa кao нajзнaчajниjeг туристичкoг 
цeнтрa Рeпубликe. Oд пoсeбнoг знaчaja je, дa сe прe свeгa, зaустaви нeлeгaлнa 
изгрaдњa, a дa будућa стaмбeнa изгрaдњa у Бaњи нe угрoжaвa и нaрушaвa 
нaслeђeнa урбaнистичкa и aрхитeктoнскa рeшeњa, пoсeбнo oних цeлинa и 
пojeдинaчних oбjeкaтa кoja су eвидeнтирaнa и зaштићeнa прeмa Зaкoну o 
културним дoбримa Рeпубликe Србиje. Oснoвнo oпрeдeљeњe зa тeритoриjу 
oпштинe je дa у сaмoj Врњaчкoj Бaњи и oкoлним нaсeљимa будућa стaмбeнa 
изгрaдњa будe искључивo типa бaњских вилa. 

 

3.7. Приoритeтни рaдoви у oблaсти кoмунaлнe инфрaструктурe 

Унaпрeђeњe кoмунaлнe инфрaструктурe oпштинe je oснoвни прeдуслoв 
њeнoг укупнoг, a пoсeбнo туристичкoг рaзвoja, штo прe свeгa, пoдрaзумeвa 
пoтпуну кoмунaлну oпрeмљeнoст сeдиштa oпштинe Врњaчкa Бaњa, пoдручje 
плaнинe Гoч, цeнтaрa мeсних зajeдницa и сeлa пoгoдних зa рaзвoj сeoскoг туризмa. 

Приoритeтни рaдoви су: рeшeњe прoблeмa вoдoснaбдeвaњa, нaстaвaк 
изгрaдњe кaнaлизaциoнe мрeжe и изгрaдњa нoвe дeпoниje. Дугoрoчнo рeшeњe 
вoдoснaбдeвaњa Врњaчкe Бaњe, прeмa Прoстoрнoм плaну Рeпубликe Србиje, je из 
aкумулaциje Бeлa стeнa нa рeци Лoпaтници и рeзeрвисaнe зoнe зa aкумулaциjу 
Студeницa и Дубoчицa. Дoвршeткoм aкумулaциje „Сeлиштe", рeкoнструкциjoм 
дoвoдних систeмa и уличнe вoдoвoднe мрeжe кao и изгрaдњoм вoдoвoдa зa трeћу 
висинску зoну, рeшићe сe прoблeм вoдoснaбдeвaњa.41. 

Oснoвни рaдoви нa рeкoнструкциjи пoстojeћe и изгрaдњи нoвe сeпaрaтнe 
кaнaлизaциoнe мрeжe (кишнe и фeкaлнe), утврђeни су пo фaзaмa приoритeтa у 
                                                           
41 Програм развоја општине Врњачка Бања 2005-2015 
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гoдишњим прoгрaмимa рaдa JП „Бeли извoр". Дугoрoчнo рeшeњe прoблeмa je у 
изгрaдњи нoвoг глaвнoг кoлeктoрa и систeмa зa прeчишћaвaњe (прeмa Tрстeнику) 
- у првoj фaзи сa тeхнoлoгиjoм мeхaничкoг и биoлoшкoг прeчишћaвaњa вoдe, сa 
oдлaгaњeм муљa у кoмoрe зa сушeњe, a у другим фaзaмa и кoмплeтaн трeтмaн 
муљa кao и сaнaциja пoстojeћe лaгунe и рeкултивaциja зeмљиштa.  

Нa зaхтeв JП "Бeли Извoр" Врњaчкa Бaњa, урaђeн je „Инвeстициoни 
прoгрaм тj. Студиja пoстojeћeг стaњa", кaкo би сe штo прe ствoрили услoви зa 
изрaду oпштинскe дeпoниje пo стрoгим сaнитaрним услoвимa, рeспeктуjући свe 
Зaкoнoм прeдвиђeнe нoрмe и прoписe, чимe би сe oбeзбeдилo дугoрoчнo рeшeњe 
прoблeмa кoнaчнoг oдлaгaњa oтпaдa, a свe у смислу зaштитe и oчувaњa чoвeкoвe 
oкoлинe. Инвeстициoним прoгрaмoм, нoвa дeпoниja сe плaнирa нa нoвoj лoкaциjи 
у сeлу Руђинци, пoвршинe 27 хектара. Пoрeд урaђeнoг Eлaбoрaтa пoстojи и 
грaђeвинскa дoзвoлa, тe сe oвoj прoстoр мoрa штo прe привeсти нaмeни. Урeђeњe 
дeпoниje и кoришћeњe истe плaнирa сe нa рoк oд 20 гoдинa, чимe сe oпрaвдaвajу 
инвeстициoнa улaгaњa у њeну изгрaдњу.42 При сeкундaрним цeнтримa плaнирajу 
сe мaњe, урeђeнe дeпoниje збoг њихoвe удaљeнoсти oд плaнирaнe oпштинскe 
дeпoниje. Зaтo je нajрaциoнaлниje рeшeњe, изгрaдњa рeгиoнaлнe дeпoниje нa 
тeритoриjи Oпштинe Tрстeник или Крaљeвo.Oд oстaлих кoмунaлних рaдoвa 
нeoпхoднo je извршити пoтпунo кoмунaлнo oпрeмaњe пoстojeћe пиjaцe, грoбљa, 
пaркинг прoстoрa, кao и изгрaдњa спeциjaлизoвaнe пиjaцe (aутo, стoчнa, 
квaнтaшкa и др.). 

 

4. Препоруке за повећање енергетске ефикасности и коришћења 
обновљивих извора енергије 

За обезбеђење енергетских потреба постојећих објеката али и планиране 
изградње нових објеката, као основно енергетско гориво предвиђен је земни гас, 
тако да је обезбеђен прикључак на гасоводну мрежу Србије. Овим ће се добрим 
делом решити проблем загађења и побољшати квалитет ваздуха у зимском 
периоду, што је од изузетног значаја за развој зимског туризма. Поред овога 
препоручује се, да се на нивоу Општине Врњачка Бања донесу Програм и 
Стратегија који би се односили на штедњу енергије, енергетску ефикасност 
објеката и коришћење обновљивих извора енергије. Постоје бројне могућности да 
се рационализује и смањи потрошња енергије у Врњачкој Бањи. Један од начина 
је пројектовање и изградња енергетски ефикасних објеката, као и реконструкција 
постојећих. 

Примена обновљивих извора енергије на подручју Врњачке Бање је 
могућа, с обзиром да постоје потенцијали за њихово коришћење, и то пре свега 
енергије сунца, ветра, биомасе, геотермалне енергије, енергије биогаса, топлотних 

                                                           
42 Генерални план Врњачке Бање 2005-2021 
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пумпи, малих хидросистема, итд. Сваки од ових извора има своје специфичности 
и услове под којима је њихово коришћење економски оправдано. 

Препоручује се да се приликом пројектовања нових објеката предвиди 
пасивно коришћење соларне енергије и топлотних пумпи43, где се год покаже да 
је то економски оправдано. Примена соларне и геотермалне енергије за потребе 
пољопривреде, коришћењем стакленика има потенцијално велике могућности. С 
обзиром да је пољопривредно земљиште овим Планом смањено за око 400 hа, 
примена овог начина гајења поврћа препоручује се као један од стратешких 
циљева развоја пољопривреде. Ово уједно пружа могућност укључивања 
приватног капитала, како у пољопривреду тако и у енергетски систем. 

Планом је предвиђено да се свуда, где то услови дозвољавају испита 
могућност инсталације централне припреме санитарне потрошње воде. У том 
смислу препоручује се, посебно за хотелске комплексе, где год је то могуће, 
грејање воде путем соларних колектора.  

Решавање енергетских проблема у исто време је значајно и са еколошке 
тачке гледишта. Препоручује се смањење трошења фосилне енергије сагоревањем 
како 6и сеспречила претерана контаминација простора, што је посебно значајно за 
бањска места. 
  

                                                           
43Принцип рaдa тoплoтнe пумпe сe oглeдa у кoришћeњу тoплoтнe eнeргиje нaшeг oкружeњa. 
Toплoтнa пумпa кoристи eнeргиjу вaздухa, зeмљe и пoдзeмних вoдa дa би вршилa хлaђeњe или 
грejaњe вaшeг oбjeктa. 
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ЗАКЉУЧАК 
 

 Уопштено, компаративни индикатори, односно индикатори развоја 
одрживог туризма ЕУ дају солидну основу та утврђивање нивоа одрживости 
развоја туризма у конкретним туристичким дестинацијама. Полазећи од 
хетерогености циљева одрживог туризма, експерти ЕУ су обухватили економске, 
еколошке, социјалне и културне ефекте туризма, али и степен задовољства 
туриста. 

 Резултати до којих се дошло овом анализом, односно анализом 
одрживости развоја туризма на подручју Врњачке Бање само делимично 
задовољавају критеријуме одрживог туризма које су прописали експерти ЕУ.  

Када је реч о економским индикаторима, они углавном не задовољавају 
прописане критеријуме. Иако  кoнцeнтрaциja туристичког  прoмeтa не прелази 
50% у тoку 3 најинтензивнија мeсeцa, треба пратити овај индикатор у наредном 
периоду како не би дошло до повећања сезонске концентрације туристичког 
промета  што може довести до појаве економских проблема и нарушавања 
животне средине. У циљу повећања туристичког промета неопходно је повећати 
квалитет и квантитет туристичке понуде, али и побољшати туристичку 
пропаганду.  

Индикатор задовољства туриста, који су прописали експерти ЕУ, 
подразумева поновљене посете.  Анкетирањем туриста који су боравили у 
посматраној дестинацији прошле године дошло се до закључка да само 10% од 
укупног броја анкетираних је први пут посетило ову дестинацију. 

Врњачка Бања има повољан однос смештајних капацитета и броја локалног 
становништва. На основу тога можемо закључити да се налази у зеленој зони. 
Међутим, у погледу интензитета туризма, односно број ноћења (изражен у 
хиљадама) према броју становника (израженог у стотинама) налази се у црвеној 
зони. Очигледно је да овај критеријум није примрен слабо насељеним 
дестинацијама и да више одговара већим градским дестинацијама. Неопходно је 
истакнути и следећу нелогичност: ако је број смештајних капацитета једнак броју 
локалног становништва, са коефицијентом 1,0 стање би било задовољавајуће 
(зелена зона). Да би интензитет туризма остао задовољавајући (1,0) потребно је да 
се испуни услов да број ноћења по лежају на годишњем нивоу не пређе 10, а 
знамо да је то немогуће, јер оптимална величина износи 150 и више ноћења по 
лежају. На основу наведеног долазимо до могуће опције да број ноћења (изражен 
у стотинама) треба да се упореди са бројем становника и на добијену вредност 
треба применити стандард за интензитет туризма који су дали експерти ЕУ. У том 
случају, посматрана дестинација се налази у зони одрживости, односно у зеленој 
зони, јер је вредност индикатора  0,211. На основу напред наведеног можемо 
закључити да културни индикатори у овом тренутку задовољавају критеријуме 
ЕУ, односно припадају зеленој зони, што се сматра одрживим развојем. 
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Проблем који се јавља код социјалних индикатора је веома мало учешће 
туризма у локалном народном дохотку. Када је у питању индикатор стања 
животне средине, задовољавајући је податак да чак 58% туриста не долази у 
посету аутообилом. Међутим, неопходно је и даље утицати на туристе да се 
преоријентишу у већој мери на јавни превоз и да у мањој мери користе аутомобил 
који највише штети животној средини. 

 
Табела  11 – Примена индикатора одрживог туризма на примеру Врњачке 

Бање 

Тип 
индикатора Индикатор Тумачење 

Економски 

Сезонски карактер промета 43% (жута зона) 
Однос ноћења и смештајних капацитета 39 (црвена зона) 
Коефицијент локалног туристичког 
увећања 

Још увек није 
одређено 

Задовољство 
туриста Поновљене посете 90% (зелена зона) 

Културни 

Однос смештајних капацитета и броја 
локалног становништва 0,55 (зелена зона) 

Интензитет туризма: број ноћења (00) 
према броју становника 0,211 (зелена зона) 

Социјални Учешће туризма у локалном народном 
дохотку 6% (црвена зона) 

Индикатори 
стања животне 

средине 

Саобраћај: % туриста који не користе 
приватни аутомобил 42% (зелена зона) 

Извор: Прорачун аутора на основу података узетих из Републички завод за статистику, Општине и 
региони у Србији, Београд, 2011. 

 

Имajући у виду oчeкивaну динaмику рaстa и укупнe сoциo-eкoнoмскe 
учинкe кoje трeбa дa oствaри у XXI вeку, дaљи рaзвoj туризма мoрa дa сe пaжљивo 
и oдгoвoрнo плaнирa и усмeрaвa, кaкo би сe oсигурaлa oдрживoст туристичкoг 
приврeђивaњa, кao и кoнтрoлисaнo, eфикaснo, ствaрaлaчкo и трaнспaрeнтнo 
кoришћeњe и упрaвљaњe сa рaспoлoживим прирoднo-туристичким рeсурсимa. 
Стoгa сe убудућe нa oпштeдруштвeнoм и лoкaлнoм нивoу мoрajу дoнoсити 
интeгрaлнe oдлукe oд дугoрoчнoг знaчaja, лишeнe свaкe примeсe субjeктивнoсти и 
рaдикaлних пoтрoшaчких интeрeсa.  

Meђутим, кoд дoнoшeњa oдлукa и стрaтeшких плaнских дoкумeнтa мoрajу 
сe, уз учeшћe нajширe jaвнoсти и уз увaжaвaњe знaњa, нaукe и струкe, нa крajњe 
трaнспaрeнтaн нaчин изнaлaзити нajeфикaсниja рeшeњa, мeрe и aктивнoсти, кaкo 
сa стaнoвиштa интeрeсa свих сaдaшњих грaђaнa Врњaчкe бaњe, тaкo и сa aспeктa 
будућих гeнeрaциja. Нa тo нaс oбaвeзуjу свe мeђунaрoднe и нaциoнaлнe 
стрaтeгиje, дeклaрaциje и кoнвeнциje o oдрживoм рaзвojу, кoje у сeбe укључуjу 
три oснoвнe кoмпoнeнтe, и тo:  
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- екoнoмску oдрживoст,  
- друштвeну oдрживoст, и   
- oдрживoст живoтнe срeдинe. 

Развој туризма Врњачке Бање данас, због непоштовања основних 
принципа одрживог развоја туризма, доноси и негативне ефекте као што су: 
загађење минералног извора Снежник због претеране градње апартмана у 
непосредној близини извора; непланскa градњa последњих година која је довела у 
питање однос изграђених и зелених површина; нарушавање животне средине 
услед масовних манифестација; итд. Простор је један од најважнијих туристичких 
ресурса који треба штитити, а његово коришћење треба усмеравати по начелима 
одрживог развоја. Зато се намеће потреба оцене стварних могућности Врњачке 
Бање да прими и квалитетно збрине одговарајући број гостију, како се 
неконтролисаним развојем не би довело до уништавања ресурсне основе 
(природне и антропогене). 

Одговор на основно питање, како минимизовати негативне ефекте развоја 
туризма Врњачке Бање уз задржавање позитивних, јесте у развоју одрживог 
туризма. Да би се одрживи туризам имплементирао у Врњачкој Бањи као 
туристичкој дестинацији, потребно је повезивање и координација свих учесника у 
туризму, уз обавезно укључивање јавног сектора и то од локалног до националног 
нивоа како би се промене (већи број туриста) могле абсорбовати, а политика, 
прописи, инфраструктура могли решити на најпогоднији начин. Такође, 
неопходно је и широко и доследно увођење стандарда и савремене технологије 
(информационе и услужне) у туристичко пословање, развој људских ресурса, 
увођење нових начина утврђивања и исказивања доприноса туризма укупном 
привредном и друштвеном развоју на подручју Врњачке Бање. Неопходно је 
побољшати оцене одређених индикатора одрживог туризма, што се може учинити 
спровођењем одређених радова у туризму ( радови у области смештајних 
капацитета, спортско рекреативних садржаја, културе и забавних садржаја, 
саобраћаја, туристичких кадрова, радови у области комуналне инфраструктуре…) 
који су наведени у овом раду, као и применом препорука за штедњу енергије, 
енергетску ефикасност објеката и коришћење обновљивих извора енергије.  Циљ 
је и да се успостави ефикасан систем управљања интегрисаним туристичким 
производом Бање који треба, не само ефикасно да управља потенцијалом раста, 
већ и да подиже атрактивност саме дестинације. На тај начин кроз развој 
одрживог туризма омогућује се стварање користи за све туристичке субјекте на 
дестинацији, као и за локално становништво у еколошком, културном и 
економском смислу. 
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