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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. Такве су Пролом и Луковска бања. Међутим, и оне се суочавају сa дoстa 

прoблeмa и прeпрeкa у свoм рaзвojу кaкo би задржале, али и побољшале позицију на 

домаћем и страном тржишту. Неопходно је формирати план њиховог будућег 

привредног и друштвеног развоја, али и план развоја туризма, како би задржале своје 

место у Србији и како би побољшале своју позицију на европском тржишту. 

Прeдмeт oвoг рaдa неће бити само приказ и анализа природних и антропогених 

вредности на којима се заснива развој туризма у бањи, већ и анализа индикатора који ће 

дати одговор на питање да ли се туризам у бањама општине Куршумлија развија на 

одрживим основама. У првој глави биће дате Физичко-географске карактеристике 

општине Куршумлија. У другој глави дате су карактеристике развоја туризма у бањама 

општине Куршумлија, Пролом, Куршумлијској и Луковској бањи, а на крају поглавља 

и развој целе општине. На почетку треће главе биће дефинисан и појам „одрживи 

туризам“ и приказане могућности за мерење одрживог туризма.  Такође, биће 

дефинисани индикатори за праћење утицаја туризма на одрживи развој, а након тога 

дата компаративна анализа индикатора одрживог туризма коју је дала Европска Унија, 

а затим и примена те анализе на  бањама на подручју општине Куршумлија. У четвртој 

глави посебна пажња биће посвећена стратегији и правцима развоја туризма у бањама 

на подручју општине Куршумлија, 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 неопходни у будућем периоду како би развој туризма био одржив. 
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На крају четвртог поглавља дат је кратак приказ стратегије развоја туристичког ластера 

раданског подручја чији су саставни и неизоставни део све три бање на територији 

општине Куршумлија. 

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 бање 

општине Куршумлија. 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 туризам у 

бањама на подручју општине Куршумлија трeбa дa сe нaђe у фoкусу свих нaших 

пoлитикa, oд пojeдинaцa и грaђaнa дo лoкaлнe зajeдницe и свих њeних друштвeних 

чинилaцa.  
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I Физичко-географске карактеристике општине Куршумлија 

У склопу брдско-планинског простора Куршумлијског краја сви природни 

фактори или елементи физичко-географског комплекса: геоморфолошки, климатски, 

хидрографски и биогеографски уједно представљају и природне атрактивне факторе 

туристичке понуде. Они се овде одликују веома израженим рекреативним, естретским и 

куриозитетним атрибутима туристичке привлачности. Уз то скоро сви ти фактори на 

овом простору имају или могу имати рентни карактер, тј. могу под одређеним условима  

доносити приход или доходак. Отуда они имају својства природних туристичких 

ресурса или добара, које је уз изградњу адекватне матерјалне базе туристичке понуде 

могуће успешно туристички и економски валоризовати. 

Ти ресурси представљају утолико значајан туристички потенцијал што су 

највећим делом, до данас, релативно добро очувани у облику разноврсних природних 

екосистема, великог броја представника флоре и фауне, те бројних геоморфолошких, 

хидрографских и других знаменитости. Свакако пре него наведемо најзначајније 

физичко-географске елементе морамо посветити пажњу и физичко-географском 

положају општине Куршумлија. 

 

1.1. Физичко-географски положај општине Куршумлија 

О Куршумлијском крају је до сада написано мало у било ком погледу, па спада у 

најмање проучене просторе Србије. Општина Куршумлија налази се на југу Србије у 

горњем сливу реке Топлице и њених притока Косанице и Бањске, на југоисточним 

падинама Копаоника и северозападним падинама Радан планине. Заузима површину од 

952km2 и административно припада Топличком округу. Граничи се са општинама: 

Брус, Блаце, Прокупље, Медвеђа, Подујево и Лепосавић. Југозападна граница, у 

дужини од 105 km поклапа се са природном и политичко-административном границом 

Косова и Метохије. У овом делу налазе се два превоја, два прелаза, Мердаре и 

Преполац.1 

 

                                                           

1 Вукоичић, Д., Бањски туризам у функцији развоја општине Куршумлија, Српско географско друштво, 
Београд, 2009, стр. 8. 
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Слика 1.  Карта Куршумлије 

 

Извор: www.wikipedia.com 

 

 Куршумлија се налази на путу Прокупље-Приштина, на ушћу Бањске у 

Топлицу. Не може се рећи да има повољан географски положај, јер се не налази на 

важним магистралним путевима ни у близини привредно развијених региона. Како је 

географски положај променљива категорија, то се положај Куршумлије током историје 

мењао, што је зависило од места и улоге коју је имала у одређеној историјској епохи. У 

римско доба налазила се на путу Љеш-Ниш. У доба Стевана Немање овде је била једно 

време његова престоница и дворац. У доба турске владавине такође је преко ње ишао 

пут према Нишу из Рашке.2 

 

                                                           
2 Вукоичић, Д., цит. дело. стр.9. 
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 Слика 2. Карта саобраћајне повезаности у Куршумлији и ван ње 

 

Извор: www.wikipedia.com 

У новијој историји положај Куршумлије је знатно поправљен. Године 1948. 

изграђена је железничка пруга Прокупље-Куршумлија-Приштина, а 1974. пуштена је у 

саобраћај деоница топличке магистрале Куршумлија-Рача-Мердаре, према 

Приштини.На територији општине Куршумлија укрштају се бројни путни правци и 

пролази железничка пруга Ниш-Пећ. Најважнија саобраћајница је магистрални пут Е80 

(Ниш-Приштина). Куршумлија је од Ниша удаљена 65 km, од Крушевца 71 km, а  261 

km од Београда.3 

 
                                                           

3 Маћејка, М. М., Танасковић, М. Р.,Општина Куршумлија - водич, Туристичка организација општине 
Куршумлија, Куршумлија, 2005, стр.6. 
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1.1.1. Положај према главним туристичким дисперзивима 

 

Куршумлијски крај је удаљен од великих привредних центара и гушће насељених 

простора. Има релативно периферијски положај у односу на географско језгро Србије 

(Шумадију и Велико Поморавље) и градске центре (Београд, Нови Сад и Крагујевац). 

То показују подаци о удаљености Куршумлије од великих градова (табела бр. 1). То се 

негативно одражава на туристички развој овог краја. Међутим, у задњих неколико 

година, захваљујући добром геотуристичком положају у односу на остале важније 

путне правце и добром саобраћајном повезаношћу, и све већом популаризацијом 

бањског туризма, све је више туриста из већих центара Србије, а посебно са севера из 

Војводине. 

Слика 3: Контрактивна зона Куршумлије 

 

 

                до 100 km                                                  до 300 km                                             до 500 km                     

Извор: www.wikipedia.com 
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У зони удаљености до 100km, најзначајнија дисперзивна кретања чине становници 

Ниша, Крушевца, Приштине, Прокупља, Лесковца и Косовске Митровице. Излетничка 

кретања су све више заступљена из ових регионалних центара због куриозитетних 

природних вредности (Ђавоља Варош...). 

Другу групу туристичких дисперзива удаљењих до 300 km представљају: Београд, 

Крагујевац, Софија, Скопље, Пирот и Краљево. Центри овог простора представљају 

потенцијалне изворе туристичке тражње Косанице. Међу њима се посебно истиче 

Београд - као највећи туристички дисперзив у земљи, који има највише удела у 

географској структури посетилаца Куршумлијских бања (10,6% у Луковској Бањи и 

30,5% у Пролом Бањи). 

 

 
1.2. Геолошка грађа терена 

Основе геолошке грађе и рељеф Топлице постали су у време алпског набирања. 

Средином олигомиоцена дошло је до разламања старе родопске масе, а као последица 

тих процеса формирале су се громадне планине и котлине. Оне су раздвојене раседима. 

У том геолошком периоду формирана је и Топличко-косаничка котлина са својим 

ободом. Топличко-косаничка котлина смештена је између Малог и Великог Јастрепца 

на северу, Копаоника и Пожара на западу, Проломских планина, Соколовице, 

Арбанашке планине, Видојевице и Пасјаче на југозападу и југу. 

У време неогена један залив Панонског језера продро је у Топличко-косаничку 

котлину и испунио је водом, чији је ниво достизао 760m надморске висине4. Геолошки 

састав Топлице доста је једноставан. Геолошка основа састављена је од кристаластих 

шкриљаца (нарочито гнајса и микашиста), кроз који су се местимично пробиле 

еруптивне масе гранита и габра, а кристаласти шкриљци су палеозојске старости, 

набрани пре перма, за време херцинског набирања. Преко геолошке основе Топличко-

косаничке котлине наталожене су разноврсне седиментне стене. Кредни седименти 

наталожени су на западном ободу Топличке котлине и на подгоринама Копаоника и 

Соколовице, а представљени су базалтним конгломератима, кварцним и глиновитим 
                                                           
4 Ракићевић Т., Физичко-географске особине слива Косанице, Зборник радова Географског завода, 
Београд 1995, стр. 13. 

 



14 
 

пешчарима и лапорцима. Топличка котлина је испуњена језерским седиментима Нишке 

и Лесковачке котлине, што нас наводи на закључак да су настали у исто време и у 

истом језерском басену. 

Обод Толичке котлине састављен је од кристаластих шкриљаца. Соколовица, 

Радан, Мајенске и Арбанашке планине изграђене су искључиво од вулканских стена, те 

су због тога богате разним рудама. Подручје Луковске бање саграђено је углавном од 

серпентина, кречњака и кварца. 

Долина Топлице је композитна јер се састоји од више проширења и клисура. 

Према С. Милојевићу, састављена је из четири морфолошки различита дела: 

- Клисурастог дела долине Топлице – од изворишта до села Влахиње, које је 

западно од Куршумлије; 

- Топличко-косаничке котлине (котлина средње Топлице) од Влахиње до села 

Губетина; 

- Кратке пробојнице између Губетина и Прокупља и  

- Долине доње Топлице, која је усечена у језерске седименте Добрича. 

У оквиру Топлице могу се издвојити две котлине: Топличка и Косаничка, као и 

више мањих проширења и клисура у долинама притока реке Топлице. Са дна Топличке 

котлине местимично се уздижу узвишења која представљају делове геолошке основе са 

којих су денудационим процесима спрани језерски седименти. Надморска висина 

таквих усамљених узвишења износи до 500 m, а најпознатији су Губа, Велика чука, 

Боровњак, Хисар, који представља ртну епигенију реке Топлице код Прокупља. 

По странама речних долина могу се приметити местимично сачуване абразионе 

терасе, које су дисециране речним долинама и углавном деформисане и скоро 

уништене. Једна од таквих тераса је и она у којој је формирана ''Ђавоља варош'', код 

села Ђака, недалеко од Куршумлије.5 

 

 

                                                           

5 Маћејка, М. М., Танасковић, М. Р., цит. дело, стр.7. 
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1.3.Рељеф 

 

Подручје општине Куршумлије је брдско планинско. Надморска висина се креће 

од 300 до 1703 m. Око 85% подручја је брдско планинско, а 15% је равничарско. На 

територији општине Куршумлија, која заузима површину од 952 km2, могу се према 

рељефу и физиономији предела издвојити 3 различите целине: 

1. Најмању и најнижу просторну целину, северно од линије Влахиња-

Куршумлија-Грабовница чини југозападни део Топличке котлине, са висином између 

300 и 803 m. То је благо заталасан предео испресецан плитким долинама река и потока, 

који веома подсећа на шумадијске пејзаже. 

2.  Родопи су старе громадне планине које чине Соколовица (1050м) и Радан у 

ширем смислу, што се изједначује са појмом Лецки андензитски масив. Планину Радан 

чине мање планине: Проломска, Мејанска, Равна, Мајдан, Кравар, Маја брајина, Голак 

и највиша Ђак планина, чија висина достиже 1370 m на Соколовом вису. У блиској 

геолошкој прошлости (олигоцен) прекривене су великим количинама магматске масе. 

Терен је касније, деловањем спољашњих сила (речна ерозија, денудација), знатно 

снижен и преображен. У пејзажу доминирају типичне купе угашених вулкана (Соколов 

вис, Иванова кула, Трпеска главица), окружене шумом и феномен Ђавоља варош. 

3. Пространством и висином истиче се млађа веначна планина Копаоник са 

својом подгорином, чији пејзажи имају многе алпске елементе. Копаоник је до недавно 

сврставан у Родопиде јер је стваран током свих геолошких доба. Топличка подгорина 

Копаоника је систем који чине два главна и неколико мањих огранака Копаоника, 

бројне дубоке долине и мање котлине у сливу Горње Топлице. Североисточни огранак 

Копаоника је краћи, нижи (Црна чука сагоњевска 1196 m) и одваја Топличку од 

Расинске подгорине. Југоисточни огранак Копаоника је знатно дужи, виши и међа је 

према Лапској подгорини Копаоника. На њему се нижу многи врхови Копривница 

1636м, Пилатовица, Тумба 1488 m, Мадљика 1318 m, итд. У унутрашњости се истичу 

Треска 1439 m, Ћелавица 1257 m, Игришко брдо 1106 m итд.6 

                                                           

6 Маћејка, М. М., Танасковић, М. Р.,цит. дело, стр.7. 
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Граница између Копаоника и Радана води, по неким ауторима, долинама 

Преполачког потока, Бањске и Топлице, а по другим, долинама Мале Косанице и 

Косанице, мада гребен Самокова има више одлике Радана. Најзначајнији превоји преко 

којих воде важне саобраћајнице су Преполац 876 m и Мердаре 645 m. 

Планински предели су испресецани густом мрежом долина река и потока, међу 

којима се издвајају долина Топлице, Луковске реке, Бањске и Косанице. У њима су 

многа ерозивна и котлинска проширења. У мањим котлинама су смештена највећа 

насеља: Куршумлија, Рача и 3 бање (Луковска, Пролом и Куршумлијска). 

 

1.4. Клима 

 Клима на подручју општине Куршумлија у основи је умерено континентална. На 

њену климу веома јак утицај има планински обод, који је затвара са свих страна изузев 

са истока. Од најниже тачке (Доње Точане 300 m) до највише (Пилативица 1703 m), а 

према утицајима на организам човека, може поделити на 3 висинска климатска појаса: 

1.Поднебље побрђа (300-600 m) – (малих висина, жупни климат) захвата долине 

Топлице и њених притока до 600 m надморске висине, У односу на низијски климат 

лето је нешто краће, али нешто влажније, без великих летњих спарина и ''тропских 

ноћи'', а зиме су дуже, хладније и снеговитије. Због близине планина и висине, појачано 

је струјање ваздуха, које посебно освежава лети (Куршумлија, Кастрат, Пепељевац, 

Рударе и Куршумлијска бања). 

2.Подпланинско (субалпско) поднебље (600-1200 m) – захвата велике просторе 

на Копаонику, Соколовици и Радану до 1200 m надморске висине. Зиме су дуже и 

хладније (55-80 дана), а лета краћа (мање од 60 дана) и са пријатном свежином, 

представља изванредно уточиште за оне који тешко подносе жегу и спарно време. Овај 

климат је погодан за опоравак и очвршћавање организма (Штава, Луковска бања, Иван 

Кула, Пролом бања). 

3.Планинско поднебље (1200-1703 m) – Захвата углавном подручје око Луковске 

бање. Одликује се дугачким, хладним и снежним зимама и свим условима за зимски 

туризам. Занимљиво је да Пилатовица има више сунца у децембру и јануару него било 

које место у нижим пределима, што још више истиче њену погодност за зимски 

боравак. Лета су врло кратка и свежа, али погодна за рекреацију, посебно спортиста. 
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Ова климатска зона је без сталних насеља, а неки локалитети у околини Штаве, као 

Каона (1425 m) и Велико градно брдо (1241 m) заслужују посебну пажњу 

каоперспективне климатске станице и зимско спортски центри.  

У свакој зони, услед деловања локалних фактора (рељеф, експозиција, нагиб, 

вегетација, топли извори) може се издвојити велики број климатских подтипова и 

варијетета,погодних за боравак здравих и оболелих, па је скоро читава општинска 

територија једна пространа ''ваздушна бања''. 

1.4.1. Температура ваздуха 

Од свих климатских елемената највећи утицај на туристичка кретања има 

температура ваздуха. Она више него било који други фактор детерминише дужину и 

квалитет летње и зимске туристичке сезоне. 

Табела бр.1: Средње месечне и годишње температуре ваздуха (период 1931.-2011. год.) 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. Ампл. 

Куршумлија 378 -0,8 0,7 5,6 10,4 15,0 17,8 20,3 19,8 15,7 10,8 5,3 2,7 10,3 21,1 

Кур. Бања 442 -0,1 0,5 4,3 9,9 14,4 17,8 20,0 19,5 15,6 10,4 6,0 1,4 9,9 21,0 

Прол. Бања 598 2,1 -0,1 4,1 9,3 14,0 16,9 19,8 19,4 15,7 10,2 5,5 0,4 9,0 21,9 

Лук. Бања 681 -2,4 -0,7 3,1 8,3 13,2 16,7 18,8 18,3 14,6 9,5 4,8 0,1 8,7 21,2 

Пилатовица1703 -4,5 -4,1 -2,2 3,0 8,1 12,9 15,5 15,4 12,4 7,0 1,7 -1,5 5,3 19,9 

Златибор     1030 -3,4 -1,9 1,3 6,6 11,3 14,7 16,6 16,6 13,3 8,3 3,6 1,1 7,2 20,0 

Врњачка Бања 235 -0,5 1,8 5,8 10,2 15,4 18,4 19,2 19,2 15,9 10,6 5,2 3,2 10,2 20,3 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Београд, 2012. 

У Куршумлијском крају најтоплији месец је јули, а најхладнији јануар, затим 

октобар је топлији од априла. Средње месечне температуре ваздуха у местима са већом 

надморском висином (Пилатовица 1703 м – 5,3 0С) су нешто мање у односу на остала 

нича места Косаничког краја.7 Она је мања од температуре на Златибору за 1,9 0С, а у 

односу на Врњачку Бању за 4,9 0С. 

 

                                                           
7 Ракићевић Т., цит.дело, стр. 15. 
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         Графикон 1. – Средње месечне температуре ваздуха у 2011.години 
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Извор: Републички хидрометеоролошки завод Београд, 2012. 

Летњи месеци јули и август омогућавају најпогоднију купалишну сезону у 

водама које нису много загадене, као што су Топлица узводно од Куршумлије, 

Косаница и Бањска река. 

Од значаја за оцену туристичке вредоинисти климе је и распоред температуре 

ваздуха по годишњим добима, то јест какви су термички и остали метеоролошки 

услови за боравак и рекреативне активности туриста у туристичким сезонама и ван 

сезоне и у коликој мери утичу на атрактивна својства посматраног простора. 

Табела бр.2: Средње температуре ваздуха по годишњим добима (1961.-2011. год.) 

 Зима Пролеће Лето Јесен 
Куршумлија 0,9 10,3 19,3 10,6 
Кур. Бања 0,3 9,5 19,1 10,7 
Прол. Бања -0,6 9,1 18,7 10,5 
Лук. Бања -1,0 8,2 17,9 9,6 
Пилатовица -3,4 3,0 14,6 7,0 
Златибор -2,1 6,4 15,9 8,4 
Врњ. Бања 1,5 10,5 19,1 10,6 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Београд, 2012. 

У свим посматраним местима лето је умерено топло, а зима умерено хладна. 

Јесен је топлија од пролећа и ова погодност се позитивно одражава на продужење 

туристичке сезоне, пре свега у бањским туристичким местима. 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 
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Најнижа средња вредност температуре ваздуха у Куршумлијском крају у зимском 

периоду је на Пилатовици (-3,4°С), а највиша у летњем периоду у Куршумлији (19,3°С). 

Апсолутне максималне летње и минималне зимске температуре ваздуха појединих 

месеци су веома велике. У летњим месецима температура је доста висока изнад 40°С, а 

у зимском веома ниска испод (-20°С).  

 

1.4.2. Облачност и инсолација 

Режим облачности зависи од више чинилаца, а нарочито од циклонске активности 

на ширем простору, промена ваздушне температуре и релативне влаге. Велика 

облачност смањује сунчево зрачење, земљино израчивање, температуру ваздуха и 

видљивост у простору. 

Табела бр.3: Средња облачност у десетинама покривености неба (период 1946.-2006.год) 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Гoд 
Куршумлија 7,4 6,4 5,6 5,3 5,4 4,3 3,0 2,9 3,3 5,0 6,4 7,4 5,2 
Кур. Бања 6,3 6,1 5,9 5,6 5,2 4,4 3,1 2,6 3,2 5,0 6,7 6,9 5,1 
Прол. Бања 6,8 6,6 6,1 5,5 5,5 4,8 3,5 3,1 3,4 4,8 6,6 7,1 5,3 
Лук. Бања 6,8 6,7 6,3 5,7 5,8 5,1 3,7 3,3 3,6 5,1 6,6 7,1 5,5 
Просек к.к 6,8 6,5 6,0 5,5 5,5 4,6 3,3 3,0 3,4 5,0 6,6 7,1 5,3 
Златибор 7,0 7,0 6,6 6,3 6,3 6,0 5,0 4,4 4,8 5,7 6,7 6,9 6,1 
Врњ. Бања 7,0 6,9 6,3 5,7 5,9 5,3 4,1 3,6 3,8 5,0 6,9 7,0 5,4 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Београд, 2012. 

У свим местима облачност је највећа у децембру и јануару, а најмања у јулу и 

августу. Посматрајући кретање облачности по годишњим добима запажа се да се 

облачност смањује идући од зиме према лету, да би се затим опет повећала према 

јесени (зима 68%, пролеће 56%, лето 36%, јесен 49%). 

Куршумлијски крај са 5,3 десетине средње годишње облачности има мању 

облачност од Златибора (6,1) и Врњачке Бање (5,4). Трајање сунчевог сјаја првенствено 

утиче на мобилност туриста и даје једно од основних обележја туристичкој вредности 

климе.8 

 

 
                                                           
8 Вукоичић Д., цит.дело, стр.33. 
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Табела бр. 4.- Укупна месечна и годишња инсолација у периоду 1951-2011. год. 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Гoд 

Куршумлија 72 85 124 165 187 219 274 279 212 154 78 59 1908 

Ниш 68 82 133 180 219 250 303 295 234 171 86 55 2076 

Златибор 82 96 130 162 202 226 261 255 202 158 99 70 1943 

Врњ. Бања 73 88 123 176 214 250 286 272 207 160 86 68 2003 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Београд, 2012. 

Куршумлија са инсолацијом од 1908 часа или дневно од 5,2 има мању инсолацију 

од Ниша 2076, Златибора 1943 и Врњачке Бање 2003 часа. 

Табела бр. 5.-Просечан број ведрих (В) и тмурних дана (Т) у периоду 1951-2011. год. 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Куршумлија В 

Т 

3,1 

4,0 

2,6 

11,4 

4,7 

11,9 

5,2 

6,2 

4,2 

6,2 

5,6 

4,5 

12,2 

10,0 

14,3 

11,6 

13,2 

11,6 

9,3 

8,6 

3,1 

2,5 

3,6 

2,2 

Куршумлијска 

бања 

В 

Т 

4,4 

13,5 

4,1 

10,9 

6,0 

12,4 

5,6 

8,3 

5,6 

7,7 

6,7 

5,5 

13,6 

3,8 

14,8 

2,3 

14,0 

4,6 

9,8 

7,5 

3,6 

12,9 

3,5 

14,5 

Пролом бања В 

Т 

3,7 

13,7 

3,1 

11,5 

5,1 

11,1 

5,6 

8,2 

4,8 

7,2 

6,2 

4,8 

12,1 

3,1 

14,1 

2,7 

12,9 

3,3 

9,5 

7,5 

3,5 

12,0 

3,6 

15,5 

Луковска бања В 

Т 

3,3 

13,3 

3,1 

11,4 

4,7 

11,7 

4,9 

8,6 

3,9 

7,3 

5,1 

4,9 

11,3 

3,2 

13,1 

3,0 

12,2 

4,0 

9,2 

7,5 

3,4 

12,1 

3,9 

15,8 

Златибор В 

Т 

3,0 

15,0 

2,0 

13,0 

4,0 

14,0 

3,0 

17,0 

2,0 

20,0 

2,0 

20,0 

6,0 

19,0 

9,0 

17,0 

7,0 

17,0 

6,0 

15,0 

3,0 

15,0 

3,0 

14,0 

Ниш В 

Т 

2,7 

16,2 

1,7 

13,9 

4,0 

12,8 

4,3 

9,6 

3,6 

8,9 

4,2 

5,8 

10,4 

3,0 

11,1 

3,3 

11,6 

4,2 

8,2 

8,2 

2,5 

14,2 

2,2 

68 

Врњачка бања В 

Т 

3,3 

16,4 

2,0 

13,0 

4,5 

12,7 

5,6 

8,9 

4,8 

8,6 

5,7 

6,9 

10,5 

5,2 

12,9 

3,8 

12,3 

4,5 

8,8 

8,6 

3,2 

12,8 

3,5 

16,9 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Београд, 2010. 

У току године Куршумлијска Бања има највише (91,7) ведрих дана. Највише 

ведрих дана има у августу (14,8), затим у септембру (14,0) и у јулу (13,6). 

Интересантно је да октобар са 9,8 има више ведрих дана од маја (5,6) и јуна (6,7). За 

туристички промет најбоље је лето, јесен је повољнија од пролећа, док ће зима са 

изградњом смучарских терена у вишим планинским пределима добити већи значај. 

Број тмурних дана је доста висок у Нишу (117), што директно утиче на мобилност 

туриста у туристичке центре Србије, међу којима значајно место имају и бање 

Куршумлијског краја. 
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1.4.3. Релативна влажност ваздуха 

Овај климатски елеменат, у зависности од утицаја температуре ваздуха и ветрова 

битно утиче на физиолошке осећаје људског организма. У области умереног климата 

као оптимални услови за чивот, рад и боравак човека обично се сматрају: релативна 

влачност ваздуха 60% и температура ваздуха  22 оС при тихом времену. 

У сразмери са кретањем дневног тока температуре јавља се и влажност ваздуха 

која је са становишта туризма најповољнија у летњем периоду године. 

Табела бр.6.- Годишњи ток релативне влажности ваздуха у периоду 1961.-2011. година 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год Амп 

Куршумлија 85 83 79 76 76 70 65 66 71 79 83 87 77 22 

Кур. Бања 84 79 78 70 73 74 74 69 78 77 81 85 77 15 

Прол. Бања 84 80 76 70 73 76 74 73 78 79 81 84 77 14 

Златибор 85 81 76 70 75 74 72 69 74 76 81 85 76 16 

Ниш 79 76 76 68 64 68 65 63 68 72 76 71 71 15 

Врњ. Бања 84 81 75 70 74 75 74 74 78 80 82 86 78 16 

Извор:Републички хидрометеоролошки завод Београд, 2012. 

Ваздух је у току године у посматраним местима Косаничког краја умерено 

влажан, јер средња годишња релативна влажност износи 77%. Максимум релативне 

влажности јавља се у децембру 87% и јануару 85% што је последица обилних падавина 

и ниских температура у то доба године, а минимум у августу 66% када су и средње 

температуре ваздуха највише. Највећом стабилношћу годишњег хода релативне 

влачности карактерише се Пролом Бања, јер разлика између екстремних месеци износи 

14%, што је последица малих амплитуда температуре и падавина.9 

 

1.4.4. Ветрови 

Својим правцем кретања, честином и јачином ветар утиче на туристичка кретања 

непосредно и посредно, преко дејства на остале климатске елементе. Правац и брзина 

ветра се мења у зависности од конфигурације терена. Источни ветрови се јављају зими 

и доносе суво и хладно време. Западни ветрови су најчешће у пролеће и представљају 

                                                           
9 Ракићевић Т., цит. дело, стр. 21. 
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главни извор падавина. Јужни и југозападни ветрови су релативно топли, крајем зиме и 

почетком пролећа убрзавају отапање снега. Лети је то најчешћи ветар, а у 

поподневним часовима, када су максималне температуре ваздуха делује освежавајуће 

на посетиоце.10 

Табела бр. 7. - Средња честина (у °/00) и јачина (у бофорима)  

Правац ветра  N NE E SE S SW W NW 

Честина ветра 

и тишина 

Куршумлија 

Златибор 

171 

220 

162 

169 

26 

49 

44 

37 

117 

175 

310 

250 

15 

38 

53 

41 

Јачина у м/с Куршумлија 

Златибор 

2,4 

2,1 

2,0 

2,0 

2,0 

1,8 

2,5 

2,0 

2,7 

3,4 

2,1 

3,1 

1,5 

2,1 

1,9 

1,7 
Извор: Метеоролошка опсерваторија "Тврђава" - Ниш 

У Куршумлији најчешће дува ветар из југозападног правца 310°/00, затим са 

севера 171°/00 и североистока 162°/00. Из југозападног правца дува скоро преко целе 

године, има уједначен правац и брзину, лети доноси освежење, а у јесен влагу. Северни 

ветар има већу честину од јануара и марта и доноси суво и хладно време. 

Североисточни ветар има већу честину од новембра до фебруара. Најмању честину 

јављања имају западни 15°/00 и источни ветар 26°/00. Честина тишина износи 102°/00.  

Тихо време повољно утиче на боравак посетилаца. У Куршумлији представља 

десети део времена у години. Тишине су нешто чешће у новембру и периоду од јуна до 

августа. Најмање тихог времена је у октобру и мају.11 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10   Ракићевић Т., цит. дело, стр. 18. 
11  Ракићевић Т., цит. дело, стр. 20. 
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Графикон 2.- Ружа ветрова за Куршумлију ( период 1961-2011. год.) 

Извор: www.wikipedia.com 

Куршумлију одликују у просеку јачи ветрови. Највећу јачину има јужни (2,7 

бофора), југозападни (2,5) и северни (2,4), док најмању јачину има западни ветар (1,5). 

За овај крај карактеристични су ветрови са полудневним периодом у које спадају 

долински и горски ветар. 

 

1.4.5. Падавине 

Падавине се јављају и као ограничавајућии и као мотивациони фактор 

туристичких кретања. Тако, дучи кишни период моче потпуно да паралише или 

онемогући, не само купалишни туризам, већ и читаву туристичку сезону. Насупрот 

томе, без снечних падавина нема зимско-спортског туризма нити зимске туристичке 

сезоне на планинама. 

Куршумлијски крај има релативно мању количину падавина на простору Србије, 

добија свега 770 mm талога у току године. Количина падавина је већа у односу на Ниш 

(555 mm), мања у односу на Врњачку Бању (804 mm) и Златибор (918 mm).12 

 
                                                           
12 Ракићевић Т., цит. дело, стр. 23. 
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Табела бр.8.-Средње месечне и годишње висине падавина период 1961-2011. година 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Гoд 

Куршумлија 45 38 43 52 76 70 52 47 32 74 46 70 645 

Пролом Бања 46 46 50 71 82 96 67 65 53 99 88 83 846 

Луковска Бања 55 54 56 65 87 70 57 53 60 81 89 87 814 

Просечна количина 

падавина у општини 
49 46 50 63 82 79 59 55 48 85 74 80 770 

Златибор 58 53 57 70 102 103 95 78 79 75 80 69 918 

Врњачка Бања 56 54 61 73 79 99 79 53 54 68 66 62 804 

Извор:  Републички  хидрометеоролошки завод Београд, 2012. 

У Куршумлијском крају највише падавина има у мају (82 mm) и октобру (85 mm), 

а најмање у фебруару (46 mm). Према годишњим добима највише падавина има у јесен 

(228 mm), затим пролеће (214 mm), лето (172 mm), а најмање зима (156 mm). 

Поред релативно високе температуре ваздуха летња туристичка сезона се 

карактерише и знатним бројем ведрих и сунчаних дана, малом количином падавина, 

умереном релативном влажношћу ваздуха и великом честином тишина. Топли и ведри 

дани и свече ноћи представљају доминантан и доста стабилан тип времена у овој 

сезони. Најповољнији временски услови за развој бањског, излетничког, риболовног и 

здравствено-рекреативног туризма јављају се у јуну, јулу и августу месецу. Зимска 

туристичка сезона у планинском пределу овог краја се одликује повољним временским 

условима за боравак и активности туриста, нарочито у јануару и фебруару. 

 Табела бр. 9.- Просечан број дана снежног покривача  годишње  период 1960.-2010. год  

Место >1 cm >10 cm >30 cm >50 cm 

Пилатовица 120 90 40 10 

Луковска бања 80 60 30 10 

Пролом бања 60 60 20 8 

Златибор 100 60 20 10 

Врњачка бања 50 20 5 до 5 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Београд, 2010. 

За планински део који се испољава као туристичко-рекреациони врло је вачна 

висина и дужина трајања снечног покривача.Са порастом надморске висине расте и 

висина и дужина трајања снежног покривача. 
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Табела бр. 10. Просечан број дана по месецима са снечним покривачем (1960-2010.) 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Гoд 

Куршумлија 19.1 18.0 9.0 1.1 0.1     0.1 3.1 9.4 59.9 

Кур. Бања 15.8 11.2 6.3 0.2      0.4 2.4 9.5 45.8 

Пролом Бања 18.4 14.8 11.3 0.6 0.2     0.5 3.6 12.9 62.3 

Лук. Бања 21.7 19.0 14.5 3.7 0.3     0.7 5.6 15.0 80.5 

Златибор  26.4 22.0 17.7 4.9 0.7     1.7 7.6 18.6 99.6 

Врњ. Бања 18.3 14.1 8.7 0.3      0.1 1.7 7.2 50.4 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Београд, 2010. 

 

Средњи покривач дебљи од 1 cm траје 100 дана годишње на Златбору и 50 дана у 

Врњачкој Бањи, а на Пилатовици 120 дана, што даје одличне услове за развој зимског 

туризма. У свим местима где је вршено осматрање највећи број дана са снежним 

покривачем је у јануару, фебруару и децембру. 

Табела бр. 11. Средња максимална висина снежног покривача (1960.-2010.) 

Пилатовица 1703 мнв 1 m 
Куршумлија 378 мнв 0,40 m 
Пролом Бања 598 мнв 0,45 m 
Луковска Бања 681 мнв 0,45 m 
Златибор 1030 мнв 0,50 m 
Врњачка Бања 235 мнв 0,30 m 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Београд, 2010. 

Средња максимална висина снежног покривача креће се од 0,40 m у Куршумлији 

(378 m надм. вис.) до 1 m на Пилатовици, која се налази на 1703 m. На Златибору средња 

максимална висина снежног покривача износи 0,50 m, а у Врњачкој Бањи 0,30 m. 

Снежни покривач је значајан за спорт, одмор и туризам. Заједно са другим 

особеностима климе, снежни покривач делује и естетски. Сунчање и тихо време 

стварају услове за хелиотерапију која је веома корисна за здравље људи. 
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Табела бр. 12.— Средњи датум првог и последњег дана са снежним покривачем 

 (1960.-2010. год.) 

Пилатовица 1.11.    1.05. 
Куршумлија 1.12.   1.04. 
Пролом Бања 16.11.    16.04. 
Луковска Бања 16.11.    20.04. 
Златибор 1.11.    16. 04. 
Врњачка Бања 1.12.   16.03. 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Београд, 2010. 

Период снежних падавина на околним планинама почиње почетком новембра и 

траје до краја априла. У највећем делу зимског периода снежни покривач је претежно 

сув, прашинаст и постојан и погодан за смучање. Потенцијални скијашки терени се 

налазе на висини изнад 1000 m, везани су за ледене дане и висину снечног покривача од 

20 – 30 сm. Број ледених дана креће се од 25 у Куршумлији до 50 на Пилатовици. 

 

1.5. Хидрографија 

 

Куршумлија располаже богатим хидрографским потенцијалом за развој туризма. 

Тај потенцијал чине: термоминерални извори у Проломској, Луковској и 

Куршумлијској Бањи, "Ђавоља вода", "Ђавоље Врело", Црвена вода и велики број 

извора и издана у планинским пределима овог краја, река Топлица у горњем току са 

својим притокама Бањском и Косаницом, вештачка акумулација Селова и неколико 

мањих природних језера у околини Пролом Бање.13 Сви већи хидрографски објекти 

овог краја (реке, језера, јака врела) поседују полиатрактивна својстава и омогућују 

развој језерског, спортско-рекреативног, риболовног и излетничког туризма. Осим тога, 

туристички и уопште привредни значај водних ресурса огледа се и кроз 

водоснабдевање насеља и туристичких објеката, наводњавање пољопривредних 

површина, хидроенергетско искоришћавање и друго. 

                                                           

13 Маћејка М. М., Танасковић М. Р.,  цит. дело, стр.9. 
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Слика број 3 - Хидрографија општине Куршумлија  

 

Извор: www.wikipedia.com 

Туристичку вредност хидрографских објеката не треба посматрати изоловано, већ 

у комплексу и комплементарном односу са осталим атрактивним факторима туристичке 

понуде (рељеф, клима, биљни покривач и др.) 

 

1.5.1. Површинске воде 

 

 Највећа река у Топлици је Топлица, по којој је читав крај добио име. Њен 

хидролошки систем образован је тек крајем плиоцена, кад је отекло језеро из Топличке 

котлине. Топлица је највећа лева притока Јужне Мораве, како по дужини, тако и по 

количини воде. Просечан протицај при ушћу у Јужну Мораву је 13 m3 воде у секунди. 

Терен општине Куршумлије је пртежно изграђен од вододрживих стена па је 

отицање воде површинско. Све воде се сливају у Топлицу, која је од изворишта своје 

леве саставнице Ђерекаруше, испод Панчићевог врха на Копаонику (на око 1840 m нв), 

па до ушћа у Јужну Мораву код Дољевца, дугачка 131 km. У свом горњем току, при 
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средњем водостају, Топлица је тече коритом широким 10-15 m, преко брзака, букова и 

вирова, дубока је до 1 m, а дубока 0,70 до 0,90 m. Због отапања снега на околним 

планинама, највећу количину воде има у марту, а најмању у септембру, јер се у току 

летњих месеци, који су углавном без кише, цео терен Топлице јако исуши и њенњ 

притоке скоро пресахну, те се у тим месецима појави и проблем снабдевања 

становништва водом, како у сеоским тако и у градским насељима. У средњем току, од 

Куршумлије до Прокупља, на дужини од 42 km, Топлица тече коритом широким до 25 

m, има равномернији пад, а дубина је до 1,5 m.14 Пошто прими реку Бањску (прихвата 

отпадне воде дрвне индустрије) у Куршумлији, воде Топлице су веома загађене, чести 

су помори риба, док је купање опасно по здравље. 

Са десне стране најважније притоке Топлице су: Бањска, Грабовничка, 

Косаничка, Арбанашка, Растовничка и Црнатовачка река, а са леве стране: 

Барбатовачка, Драгушка, Јошаничка, Планска и Богдановачка река. Највећа притока 

Топлице је Косаница, која постаје од Мале и Велике Косанице. Косаница нешто раније 

од Топлице носи максималне количине воде, јер долази из нижих терена, где се раније 

отапа снежни покривач, а изворишни делови Ђерекаруше и Луковске реке, које чине 

Топлицу, су на већим надморским висинама. Леве притоке потисле су Топлицу према 

југу те тече јужним ободом Топличке котлине. Ове реке су акумулирале планински 

материјал са Јастрепца на северном ободу котлине, па је нејасна граница између овог 

материјала и језерских седимената. 

 На територији општине Куршумлија природна језера су мала, нека лети пресуше 

и готово су непозната, а акумулација код Селове још није завршена. У околини Пролом 

бање су Радојичино језеро у близини Пупавичких ливада, језеро испод Соколовог крша, 

безимено језеро на Соколовици, Бачијско, Проломско, као и Игришко. Језеро Селова се 

гради од 1986. године на реци Топлици код истоименог села, на 17 km од Куршумлије 

ка Мерћезу. Основне намене језера су водоснабдевање великих градова и наводњавање 

плодних поља, потом заштита од поплава, заустављање поплавних таласа и наноса, 

производња електричне енергије, изградња пастрмског рибњака, узгој шарана, 

спортски риболов, туризам и рекреација. 

                                                           

14  Маћејка М. М., Танасковић М. Р., цит. дело, стр.10. 
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1.5.2. Подземне воде 

 

 Југ Србије је познат по минералним и термалним водама, па се једна пространа 

регија у том делу назива Топлица. Крај је добио име по истоименој реци која настаје од 

многобројних поточића и речица чије извориште се налази на Копаонику, Радан и 

околним планинама. Река Топлица извире на падинама Копаоника где јој се придружује 

Луковска река на којој је и Луковска бања. 

 Топле и минералне воде у околини Куршумлије су бројне, разноврсне и богате. 

На том простору су познате Куршумлијска, Пролом и Луковска бања, али и многи 

лековити извори за које знају само мештани. 

Куршумлијска бања – Налази се на југу Србије у котлинском проширењу 

долине реке Бањске, на 442 m нв, 11 km југозападно од Куршумлије. Бањску котлину 

окружују са свих страна добро пошумљене планинске косе и висови до 900 m висине. 

Куршумлијска бања има више врста лековитих вода које се сврставају у ред 

најатрактивнијих у Европи (сумпоровите, угљено киселе, алкалне и гвожђевите). 

Температуре су  14 - 68оC. Са најумеренијом климом од свих бања у Србији, 

Куршумлијска бања уз околни природни амбијент који сачињавају шуме, атрактивне 

долине речица и потока са чистом водом, као и чист ваздух, представља и лечилиште и 

рекреативни центар.15 

 Пролом бања – Налази се на југу Србије, на крајњем југоистоку општине 

Куршумлија, на јужним падинама Соколовице, на 550 до 668 m нв, 23 km југоисточно 

од Куршумлије. Лековите воде Пролом бање припадају врло ретким водам високих 

балнеолошких вредности, које пружају могућности за веома широке индикације. То су 

азотне, средње алкалне (pH 8,4), ниско минерализоване (337-441mg/l), натријум 

хидрокарбонатне, силицијумске хипотерме.Клима Пролом Бање је умерено 

континетална са особинама субалпске, па делује повољно на људски организам. 16 

 Луковска бања – Налази се на југу Србије у Топличкој подгорини Копаоника,у 

западном делу општине Куршумлија, на 681m нв, окружена висовима од преко 1000 m 

нв. Удаљена је од Куршумлије 36 km. Позната је по највећем броју извора (37) и 

огромној количини од преко 100 l/s врелих (до 65оC) минералних вода. То је највиша 
                                                           
15 Вукоичић Д., цит. дело стр.143. 
16 Вукоичић Д., цит. дело, стр.25. 
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бања у Србији (681 m нв центар бање), па је истовремено и ваздушна бања. Луковску 

бању одликује умерено континентално поднебље, шумски тип средњих висина, нешто 

ублажено дејство локалних фактора, па је погодно за опоравак и јачање организма.17 

 

1.6. Педолошке карактеристике терена 

Педолошки састав пољопривредног земљишта Куршумлије чине различити 

типови земљишта. Најплоднији тип земљишта су алувијум, који се налази у котлинама 

и уз реке Топлицу и Косаницу и смоница, која се налази у брдским теренима. Смоница 

је изузетно богата хумусом, 4-6 %, али су механичке особине услед велике количине 

глине, врло неповољне. На овим типовима могу се успешно гајити житарице, 

индустијско и крмно биље. Са повећањем надморске висине, појављује се гајњача, која 

се протеже и до 700 m надморске висине. На вишим теренима заступљена су 

органоминерална црница, смеђа подзоласта земљишта, која су плитка, обично на већим 

нагибима, па се користе као ливаде, пашњаци и шуме.  

 

1.7. Биљни и животињски свет 

 Некада је читаво пространство општине Куршумлија било под шумама. Са 

насељавањем становништва шуме су крчене око насеља и на заравњеним теренима 

стварани су пашњаци, ливаде, воћњаци и њиве. Веома посно обрадиво земљиште на 

вишим теренима није могло пружити ни довољно жита за прехрањивање становништва, 

а његова плодност се одржавала само интензивним ђубрњем. Производња квалитетног 

кромпира је од посебне важности за домаће потребе и тржиште. На нижим теренима и у 

долинама река на квалитетнијем земљишту, развијено је ратарство, воћарство и 

сточарство са значајним вишковима за тржиште. Називи неких села, као Бело Поље, 

Вршевац и сл, указују на сасвим другачије условеза привређивање у односу на 

сиромашна планинска села.  

Шуме покривају 52400 hа или 56% територије општине Куршумлија, па 

представљају и туристичке ресурсе. Већи део шумских површина је у државном 

                                                           
17 Костић А, Глигоријевић Р, Танасковић Р. “ Луковска бања и околина“; Куршумлија, 2009, стр.49. 
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власништву (57%) и њима упраља Јавно предузеће ''Србијашуме'', односно Шумско 

газдинство ''Топлица'', чије је седиште у Куршумлији. 

 Преовлађују листопадне шуме храста сладуна и цера, шуме храста китњака и 

граба, брдске и планинске шуме букве, шуме букве и јеле и шуме букве и смрче изнад 

1500 m. Шуме белог бора срећу се само на Пилатовици и Копривници. Поред реке 

расту врба, топола и јова. Особита је хигијенска и естетска улога малих засада борова у 

Луковској и Куршумлијској Бањи, што је од важности за квалитет ваздуха и стварање 

ваздушне бање. Последњих деценија присутан је следећи процес: оранице се претварају 

у ливаде, шире се шуме на рачун воћњака, ливада и пашњака. Посебно богатство 

представља дивље воће од кога се прави квалитетна ракија, јабуково сирће, сок, слатко, 

итд. Велики комплекси ливада богати су разноврсним лековитим биљем, а веома 

уносно занимање становника постало је сакупљање гљива. 

 Богат и разноврстан биљни свет је омогућио да на територији општине 

Куршумлија живе разни сисари, птице, гмизавци и др. Главне ловне врсте дивљачи у 

ловиштима општине Куршумлија су дивља свиња, зец и јаребица. Заштићене врсте 

дивљачи су срна, јелен, муфлон, веверица, фазан, барска кокица, јазавац, врабац, а 

трајно заштићене врсте дивљачи су видра, ласица, сова, соко, орао, дивља гуска, итд. 

 

1.8. Дарови природе 

Куршумлијски крај има врло очувану и атрактивну природу. То су брдско 

планински предели са густим шумама, пуних шумским плодовима и разним врстама 

дивљачи, чистим рекама и речицама са разним врстама речних риба, бројним изворима 

термоминералних и чистих питких вода, многим природним реткостима, од којих се 

издвајају: ''Ђавоља варош'', увијене шљиве у Пролому, заштићени храст у селу 

Данковићу, храст у селу Барлову и неколико водопада у близини Луковске бање. 

Ђавоља варош - Споменик природе Ђавоља варош, налази се на југу Србије, 27 

km југоисточно од Куршумлије. До њега се долази скретањем са пута Ниш-

Куршумлија-Приштина код Саставака, затим асфалтним путем до села Зебице (5,7 km), 

путем до уласка у заштићено подручје (3 km) и пешице до видиковца (900 m). 
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Овај природни споменик чине два, у свету ретка природна феномена: земљане 

фигуре, као специфични облици рељефа који у простору делују врло атрактивно и два 

извора јако киселе воде са високом минерализацијом. Атрактивност феномена 

допуњују природни амбијент који око земљаних фигура делује сурово, скоро мистично, 

а у ширем окружењу живописно и питомо; ту су и остаци старе цркве и неколико јама 

саских рудника. 

У непосредној околини Ђавоље Вароши су две воде необичних својстава. 

„Ђавоља вода“ је хладан и екстремно кисели (рН 1,5) извор са високом 

минерализацијом (15 g/l воде), а налази се у Ђавољој јарузи. „Црвено врело“ је други 

извор поред пешачке стазе на средини заштићеног подручја, са рH 3,5 и са нижом 

општом минеризацијом ( 4.372 mg/l воде). 

Земљане фигуре (202), саграђене су од лапорца, глине, крупнозрног пешчара и 

незаобљених андензитских комада, различитог облика и димензија, висине од 2-15 m, 

ширине 0,5- 3 m, са каменим капама на врху,које их штите од разарања, резултат су 

специфичног ерозивног процеса који траје вековима: образују се, расту, мењају, 

скраћују, нестају и поново стварају. Ови облици рељефа настали су деловањем 

кишнице на некадашњу топографску површину, коју чини веома растресит, али чврст 

материјал. Спирањем песка и шљунка испод мањих или већих камених блокова остају 

фигуре у облику кула или пирамида, природно обложене кором од гвожђевитог, 

лимонитног цемента. Ипак, спољашње силе (киша, снег, лед, ветар) временом нагризају 

''куле'' и руше их, на једној страни, док се услед спирања тла стварају нове, на другој 

страни. Тако се земљани стубови ''померају'', увлачећи се све дубље у унутрашњост 

планинске косе.18 

 

 

 

 

 

                                                           

18 Маћејка М. М., Танасковић М. Р., цит. дело, стр.49. 
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II  Карактеристике развоја туризма у бањама на подручју општине 

Куршумлија 

Водећу улогу у развоју туризма у општини Куршумлија имају бање, које својим 

географским и природно историјским вредностима пружају једној од, по пространству 

највећих општина, могућност даљег развоја и специјализације у туристичко-

балнеолошком туризму.  

Атрактивност туристичког потенцијала општине са природним раритетима 

(Пролом, Куршумлијска и Луковска бања, Топличка котлина, планина Радан, уникатни 

природни феномен – Ђавоља варош, падине Копаоника и близина Националног парка 

Копаоник, бројни културни и историјски споменици, богато етнографско наслеђе), у 

великом је раскораку са његовом валоризацијом и комплетирањем кроз туристичку 

понуду. Циљеви на којима се заснива оријентација даљег развоја туризма треба да буде 

у склопу развоја подручја Копаоника и кластера планине Радан. 

 

2.1. Туристички промет Пролом Бање 

Околина Пролом бање била је насељена крајем млађег каменог доба. Први 

становници били су Дардани, познати као сточари, рудари и ратници, па где год је било 

развијено рударство коришћене су и термалне воде. Топле воде коришћене су и у доба 

Римљана, када су била подигнута бројна купатила очему сведоче остаци римског 

утврђења на Зеленој чуки, и остаци путева који су водили ка Нишу. За време постојања 

средњовековне српске државе и све до друге сеобе Срба под Арсенијем Јовановићем 

Шакабентом 1739. године, бања је постојала. У периоду између 1739. и 1878. године 

у околини бање живели су Арнаути и исламизирани Срби, а бања је тада вероватно 

замрла. После ослобођења Топлице од Турака 1878. године староседеоци су новим 

становницима пренели како су термалне изворе користили за лечење неких кожних 

болести.  

У развоју туризма Пролом Бање издвајају се три карактеристична периода и то: 

I до 1961. године, II између 1961. и 1972. године и III од 1973. године до данас. 

За први период не постоје поуздане статистике о броју туриста, али се 

посредством неких чланака дошло до неких података. У међуратно доба термални 

извори се више користе. Уверење о њиховој лечилишној моћи ширило се међу 
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становницима даље околине. Пред почетак II светског рата бања је још увек 

непозната, изузев у пет срезова унаоколо, а током лета 1939. године имала је преко 

2000 посетилаца , који су се по народном веровању, поглавито купањем и пијењем 

воде лечили од стомачних, кожних и реуматичних болести. Бања тада није имала 

основне услове за боравак и лечење, до ње се дуго и мучни путовало, а посетиоци су 

морали да носе са собом све што им је било потребно за живот у бањи. После II св. 

рата побољшавају се саобраћајни услови, па је бања била доступна из правца Рудара. 

Услови за смештај и боравак у бањи нису се много побољшали, али је посета из 

године у годину расла. Добар глас о исцелитељској  моћи проломбањских извора 

брзо се преносио широм бивше Југославије, нарочито од 1956. године.  

Табела бр.13: Укупан број посетилаца и ноћења у Пролом Бањи  (1961-1972.година) 

Година Посетиоци Ноћења Просечан боравак у 
данима 

1961 1.879 27.892 14,8 
1962 4.170 - - 
1963 6.433 63.730 9,9 
1964 6.149 59.134 9,6 
1965 5.108 49.745 9,7 
1966 6.749. 61.464 10,1 
1967 6.821 60.956 8,9 
1968 8.351 92.985 11,1 
1969 9.055 94.510 10,6 
1970 8.129 86.120 10,6 
1971 6.880 75.501 11,0 
1972 7.433 84.657 11,4 
Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Београд 

Други период од 1961. године одликује се изразитим порастом посетилаца. Те 

године је почело бележење броја посетилаца и њихових ноћења, када је бања постала 

друштвено власништво. Већ тада је амсовношћу посете надмашила Куршумлијску и 

Луковску Бању, али и многе друге бање у Србији. 

У трећем периоду, за нас најважнијем раздобљу можемо разликовати две етапе 

развоја туризма Пролом Бање. Прва етапа траје од 1973. до 1990. године. 19 

 

 
                                                           

19 Вукоичић Д., цит. дело, стр.78. 
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Табела бр.14: Број посетилаца и ноћења у Пролом Бањи (1973-2012.година) 

Година Посетиоци Ноћења Просечан боравак  
1973 8.167 95.152 11,6 
1974 8.928 95.329 10,7 
1975 9.087 99.140 10,9 
1976 8.457 90.825 10,7 
1977 11.391 119.004 10,4 
1978 10.771 111.930 10,4 
1979 10.740 104.680 9,7 
1980 9.905 105.630 11,1 
1981 10.007 112.557 11,2 
1982 9.616 108.729 11,3 
1983 10.187 111.441 10,9 
1984 9.022 98.724 10,9 
1985 9.120 100.233 11,0 
1986 9.870 105.925 10,7 
1987 9.603 100.893 10,5 
1988 10.915 111.021 10,2 
1989 11.484 111.948 9,7 
1990 15.188 145.636 9,6 
1991 11.227 112.858 10,1 
1992 11.274 105.004 9,3 
1993 8.571 83.347 9,7 
1994 9.392 123.414 13,1 
1995 12.376 111.118 8,9 
1996 11.078 94.529 8,5 
1997 11.911 104.326 8,7 
1998 10.562 90.522 8,5 
1999 6.944 52.773 7,6 
2000 9.595 78.190 8,1 
2001 7.470 64.148 8,6 
2002 12.376 100.522 8,1 
2003 10.317 79.477 7,7 
2004 10.768 80.369 7,4 
2005 12.074 80.341 6,6 
2006 11.715 76.119 6,5 
2007 10.598 64.178 6,0 
2008 15.625 79.996 5,1 
2009 14.440 69.648 4,8 
2012 14.300 62.693 4,3 
2011 15.186 64.938 4,2 
2012 14.844 65.056 4,4 
Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Београд 

Тада туристички промет показује стални успон, што је била последица 

сталног побољшања услова живота и лечења у бањи, односно рада службе за продају 

капацитета. Максимум броја посетилаца и ноћења у Пролом Бањи остварен је у 1990. 
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години (15.188 посетилаца и 145.363 ноћења), што је рекорд од постанка бање па до 

данас. Друга етапа траје од 1991. године до данас. Од тада наступа период опадања 

туристичког промета, као резултат неповољне политичке и економске ситуације у 

земљи и најближем окружењу. Године 1999. забележен је најмањи број ноћења од 

1966. године, пошто бања није радила око три месеца због НАТО агресије. Потом 

следе године опоравка бање и стабилизације на бањском туристичком тржишту. 

У 2004. години забележено је 10.768 долазака и 80.369 ноћења, а просечан 

боравак гостију износио је 7,4 дана. После 1990. године највећи број туриста 

забележен је 2008. године са 15.625 долазака али са релативно малим бројем ноћења 

(79.996), што указује на већу мобилност туриста у задњих неколико година и 

повећање транзитног туризма. 

Највећи део туристичког промета (ноћења) од око 86% оствари се у објектима 

„Планинке“, док приватне собе ућествују са 14%. Просечно задржавање гостију у 

бањи износи 7,5 дана, у хотелском смештају 7,1 дан, а у приватним собама 10,2 дана. 

Бања је увела праксу од 2003. године да у јануару не прима госте, јер радници 

„Планинке“ одлазе на колективни годишњи одмор, а врше се и опште припреме 

објеката за рад током осталих месеци. Најпосећенији месец у години је август, затим 

јули; септембар је боље посећен од јуна, потом мај. То су сезонски месеци у бањи, 

пошто се у сваком од њих реализује више од 1/12 (8,3%) од укупног броја ноћења у 

току године. Октобар знатно заостаје у погледу обима промета, док се најмање 

ноћења оствари у децембру.20 

Приватни смештај прихвата госте углавном од маја до септембра, док се у јулу 

и августу оствари више од 70% ноћења. Приватни смештај има дугу традицију, али 

његов капацитет и учешће у туристичком промету Пролом Бање већ две деценије 

опада. То је последица пооштравања критеријума, као и снажне конкуренције 

хотелског смештаја. 

 

                                                           

20 Маћејка М. М., Танасковић М., цит. дело, стр.44. 
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2.2. Туристички промет Куршумлијске Бање 

 

Куршумлијска Бања била је насељена још у праисторијско доба. За време 

Римљана извори су били каптирани, а у Доњој Бањи је постојало насељем на левој 

обали Бањске реке, дуж пута који је водио из правца Ниша, преко Куршумлије (Ад 

Финес), превоја Преполца до Косова, пролазећи најпре кроз царинску станицу Акуае 

Басијана. Нађено је више објеката, а приликом изградње бањског купатила нааилазило 

се и на „опеке и зидине“, сребрни новац императора Филипа (244 – 249.године) и један 

римски надгробни споменик. 

И у српско средњевековно доба су постојала купатила и бањско насеље,а у 

њиховој близини бројни рудници и Немањина престоница. У време Турака бања је 

опустела. У 1885.години коришћена су 6 извора вруће воде за купање у базену који је 

био у једној кућици. Тачних података о стварном броју посетилаца у бањи дуго 

времена није било, јер није вођена евиденција. Ј. Јокић је 1885. године забележио да 

су бању посећивале многе фамилије из Ниша, Прокупља, Куршумлије и свако је био 

задовољан њеном лековитошћу. Феликс Каниц је 1889. године забележио да се у 

бањи преко лета лечило 50 људи . До 1929.године Куршумлијска Бања била је 

претежно лечилиште за сеоски свет. Краљ Александар Први је 1929.године својим 

указом прогласио ову бању за опште корисну и лековиту минералну воду па она 

доживљава убрзан развој све до Другог светског рата.  

Прва званична евиденција о посети бањи датира из 1930. године. Евидентирани 

су само гости који су се јавили лекару  (евидентирано 779 болесника). Године 1931. 

је евидентирано 587 посетилаца. У 1932.години је евидентирано 140 ноћења 

болесника и 588 осталих бањских посетилаца. У 1933. години је у предсезони 

боравило 33 болесника и 52 туриста, у сезони 830 болесника. У 1934.години је 

смањен број посетилца у бањи па је бањски лекар прегледао свега 299 болесника. У 

1935.години је прегледано 724 болесника. У бањи је 1936. године укупно боравило 

844 болесника, а лекар је прегледао 460 особа.21 

                                                           

21 Маћејка М. М., Танасковић М. Р., цит. дело, стр.36. 
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Стагнација броја посетиоца се наставља 1938. године, а 1939. године када је 

почео Други светски рат посетиоци напуштају Куршумлијску Бању. После II св.рата 

туристички промет у бањи има сезонски карактер и јасни варира из године у годину.  

Табела бр.15: Укупан број посетилаца и ноћења у Куршумлијској Бањи (1964-2006.година) 

Година Посетиоци Ноћења Просечан боравак у 
данима 

1964 1.895 19.725 10,4 
1965 1.812 15.486 8,5 
1966 1.982 18.382 9,3 
1967 2.173 20.412 9,3 
1968 2.364 25.935 10,9 
1969 2.202 22.728 10,3 
1970 1.832 15.683 8,3 
1971 2.632 16.492 6,3 
1972 2.495 16.234 6,5 
1973 2.380 16.366 6,9 
1974 1.979 15.291 7,7 
1975 2.070 15.306 7,4 
1976 1.463 10.999 7,5 
1977 1.781 14.641 8,2 
1978 1.701 34.509 20,3 
1979 1.832 36.652 20,0 
1980 1.167 18.466 15,8 
1981 843 10.856 12,9 
1982 789 9.486 12,0 
1983 6.662 48.539 7,3 
1984 2.982 15.006 5,0 
1990 7.485 81.910 10,9 
1991 7.361 66.629 9,0 
1992 6.743 57.457 8,5 
1993 2.928 23.014 7,9 
1994 6.387 57.293 8,0 
1995 5.588 48.367 8,6 
1996 5.493 48.397 8,8 
1997 4.514 37.474 8,3 
1998 6.107 49.353 8,1 
1999 3.391 22.404 6,6 
2000 4.124 35.059 8,5 
2001 2.013 15.776 7,8 
2002 1.977 70.926 35,8 
2003 2.029 101.370 49,9 
2004 1.575 103.651 65,8 
2005 1.747 34.403 19,6 
2006 95 424 4,4 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Београд 
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У послератном периоду кретање броја посетиоца може да се подели у четири 

фазе. У првој фази (1945-1950.) туризам јако омасовљен број посетиоца се кретао око 

3000. У другој фази (1951-1962.) је дошло до пада броја посетиоца. Трећа фаза (1963-

1982.), када је у континуитету бања имала у просеку око 2000 посетилаца годишње, а 

четрвта фаза траје од 1982. до 2006. године, када је бања затворена. Број посетилаца 

се бележи од 1964. године. 

Број посетилаца и ноћења у Куршумлијској Бањи јако варира из године у годину. 

Бања је 1990. године забележила највећи број долазака од постанка бање па до данас, 

(4.785 гостију и 81.910 ноћења), са просечним боравком од 10,9 дана, а је остварена 

изванредна искоришћеност од преко 90%. У структури гостију преовлађују пни који 

долазе на лечење болести органа за кретање и реуматска обољења. У 2004. години 

регистровано је у „Жубору“ 103.651 ноћења (са ноћењима полазника полицијске 

школе), што представља апсолутни рекорд бање. Прави бањски гости остварили су 

туристички промет од 811 доласка и 6.626.ноћења, са просечним боравком од 8,2 

дана. Туристичка сезона траје 6 месеци, од маја до октобра. Од средине 2006. године 

бања је затворена.  

 

2.3. Туристички промет Луковске бање 

 

Луковска бања са својим лековитим водама од давнина је привлачила људе да их 

користе у лечилишне и друге сврхе. У Горњој Бањи су пронађени „остаци водоводних 

цеви и грађевина“ из доба Римљана, што значи да су се ту лечили римски војници и да 

су ту имали своје насеље, које је штитило утврђење код карауле Пилатовица. 

Насеље је постојало и у српско средњовековно доба. Доказ су средњовековно 

утврђење на Јеринином граду, црквиште Св. Ђурђа и трагови старих рударских 

градова. У Крушевачком дефтеру Н 567 наводи се Бања Лукова 1575/76. године, а јавно 

купатило-хамам подигнуто је седамдесетих година 16 века. У млађе турско дова 

Луковска Бања је запустела.22  

                                                           

22 Маћејка М. М., Танасковић М. Р., цит. дело, стр. 36. 
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Лековите воде Луковске Бање почињу да се користе у првој половини 19 века. 

Пред српско-туркске ратове у бањи је над топлим изворима биле изграђене колибе. У 

рату је бања опустошена. 

Око 1900. Године граничне трупе су подигле прво купатило „даскама ограђено“ а 

у Горњој Бањи и камену зграду за становнике, прву и једину зидану зграду до 1924. 

године. После Другог светског рата изграђују се амбуланта и апотека и још пар 

туристичких објеката. Ресторан „Копаоник“ саграђен је 1971.године а 2000.године 

хотел „Копаоник“, затворени базени са термалном водом, три спортска терена итд. 

Број посетилаца се бележи од 1959.године, а у развоју туризма Луковске бање 

можемо издвојити три периода.  

Табела бр.16: Број посетилаца и ноћења у Луковској Бањи (1959.-1985.година) 

Година Посетиоци Ноћења Просечан 
боравак у данима 

1959 933 9.107 9,7 
1960 1.447 12.783 8,8 
1961 1.975 19.197 9,7 
1962 1.318 15.624 11,9 
1963 1.323 12.914 9,8 
1964 1.284 13.633 10,6 
1965 1.569 14.214 9,1 
1966 1.641 14.458 8,8 
1967 1.689 17.813 10,6 
1968 1.423 14.965 10,5 
1969 1.446 13.750 9,5 
1970 1.714 17.067 10 
1971 2.087 21.761 10,4 
1972 2.329 22.461 9,6 
1973 2.264 22.171 9,8 
1974 2.192 21.687 9,9 
1975 2.041 20.896 10,2 
1976 1.965 19.960 10,1 
1977 2.469 24.393 9,8 
1978 2.400 23.393 9,7 
1979 2.159 21.449 10 
1980 1.059 9.839 9,2 
1981 1.570 14.818 9,4 
1982 1.401 15.553 11,1 
1983 1.393 14.114 10,1 
1984 1.015 10.060 9,9 
1985 1.065 10.652 10 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Београд 
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Први период до 1985. године, када је развој туризма био у благом порасту 

(1970. године је било 2.469 посетилаца и 24.393 ноћења). Проблем је био у томе што 

је смештај био само у приватној радиности и зато је њихова структура била врло 

неповољна за шири наступ на бањском тржишту Србије. Туристи нису имали услова 

за боравак током читаве године. Већина гостију долазила је од јуна до септембра, 

претежно ради лечења и дужина боравка је зависила од временских прилика. 

Други период почиње од 1986. године и траје до 1999. године. Сем 

катастрофалних земљотреса на Копаонику 80-тих година, економска круза и ратови 

током 90-тих година су знатно умањили број посетилаца (1999. године био је само 

један посетилац и једно ноћење). 

Табела бр. Број посетилаца и ноћења у Луковској Бањи у периоду 1986.-1999.године 

Година Посетиоци Ноћења Просечан боравак 
у данима 

1986 387 4.517 11,7 
1987 1.130 13.423 11,9 
1988 828 8.017 9,7 
1989 608 5.610 9,2 
1990 651 3.298 5 
1991 224 1.908 8,5 
1992 528 5.143 9,7 
1993 617 6.034 10 
1994 385 2.799 7,3 
1995 395 3.393 9,8 
1996 336 3.101 9,9 
1997 216 2.066 10 
1998 600 4.690 7,8 
1999 1 1 1 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Београд 

Трећи и најзначајнији период за Луковску Бању почиње од 2000. године, па све 

до данас. Са отварањем хотела „Копаоник“ крајем 1999.  године створени су услови 

за савремени развој туризма (створени су услови за смештај, исхрану, бањско лечење 

и рехабилитацију, рекреацију и припреме спортиста). 23 

 

                                                           

23 Вукоичић Д., цит. дело, стр.78. 
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Табела бр. Број посетилаца и ноћења у Луковској Бањи у периоду 1999.-2012.година 

Година Посетиоци Ноћења 
Просечан 
боравак у 

данима 
2000 2.185 14.709 6,3 
2001 2.286 15.095 6,6 
2002 3.372 23.342 6,9 
2003 4.600 36.216 7,9 
2004 3.341 28.412 8,5 
2005 4.024 35.264 8,8 
2006 4.148 31.800 7,7 
2007 4.511 31.897 7,1 
2008 5.086 36.788 7,3 
2009 6.170 36.726 6 
2010 8.034 52.130 6,5 
2011 11.620 65.756 5,7 
2012 10.604 67.418 6,3 

    Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Београд 

Туристички промет бање био је веома неуједначен по месецима, годинама и 

привређивању. Промет у хотелу и бање као целине брзо се повећао, али не и у 

домаћој радиности. Само за четири године број бањских гостију је удвостручен, док 

је број ноћења 2,5 пута већи. Луковска бања је у 2011. години остварила промет од 

11.620 посетилаца (максимум) и 65.756 ноћења, са просечним боравком од 5,7 дана. 

Већ следеће године број ноћења се повећао на 67.418 (максимум) због дужег 

просечног боравка у данима, иако је укупан број посетилаца био за чак 1000 мањи. 

 

2.4. Туристички промет општине Куршумлија 
 

Куршумлијски  крај почиње туристички да се искоришћава тек у првој половини 

XX века. У овом периоду забележене су посете туриста бањама овог краја. Међутим, 

савремени развој туризма у овом крају почиње тек изградњом савремених бањско-

угоститељских капацитета и инфраструктуре. У периоду од 1964-1990, године развој 

туризма је каратерисао раст броја долазака гостију и њихових ноћења.  

У 1964. години реализовано је 9.328 долазака са 92.492 ноћења и дужином 

боравка од 9,9 дана. Највећи удео је и тада имала Пролом Бања са 6.149 долазака и 

59.134 ноћења, а просечна дужина боравка била је 9,6 дана. У 1990. години број гостију 



43 
 

је био три пута већи у односу на 1964. годину и та година се бележи као најбоља година 

у историји туризма овог краја до данашњег дана, са бројем долазака од 28.287 гостију и 

241.172 ноћења, са просечном дужином боравка од 8,5 дана.  

Захваљујући Пролом Бањи у 1990. години повећан је број долазака и ноћења у 

односу на 1988. годину, да би у 1997. години дошло до осетног пада. Максималан број 

посетилаца и ноћења је остварен у Пролом Бањи 1990. години са 15.188 долазака и 

145.636 ноћења, што је било 54% од укупног броја долазака и 64% од укупног броја 

ноћења за цео Куршумлијски крај. Овакав високи процентуални удео Пролом Бање у 

туристичком промету Куршумлијског краја произилази  из њене балнеолечилишне 

функције и већег броја лежаја. Према подацима Савезног завода за статистику, Београд 

за 1994. годину на ранг листи туристичких места која су остварила више од 100.000 

ноћења, Пролом бања се налазила на 20. месту, иза Новог Сада, са 1% учешћа на нивоу 

бивше СРЈ.  

Затим наступа период смањења туристичког промета због настале економске 

ситуације у земљи и региону. У 1997, години је остварено 19.777 долазака и 150.550 

ноћења, са просечном дужином боравка од 7,6 дана. Због НАТО агресије у 1999, години 

остварено је само 12.083 долазака и 79.503 ноћења, са просечном дужином боравка од 

6,6 дана. После тога наступа период постепеног раста туристичког промета. У 2003. 

години остварено је 17.275 долазака и 215.319 ноћења, са просечном дужином боравка 

од 12,5 дана. Те године Куршумлијска општина је била на осмом месту у Србији по 

туристичком промету, са учешћем од 3,2%. Испред ње су биле само општине Врњачка 

Бања, Савски Венац, Рашка, Чајетина, Соко Бања, Стари Град и Бајина Башта.  

Куршумлијска општина је у врло неповољном периоду по туристичка кретања од 

1991-2006. године тринаест пута испунила услов (најмање 150.000 ноћења годишње) да 

се сматра правом туристичком регијом. Инострани туризам је слабо развијен, пошто 

ноћења страних туриста ретко прелазе 1%. У 2008. години остварен је највећи број 

долазака после 1990. године, са 22.558 долазака и 126.972 ноћења, са просечном 

дужином боравка од 5,6 дана. 24 

 

                                                           
24  Историјски архив СО Куршумлија, стр. 36. 
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Опадање дужине боравка је резултат веће мобилности туриста, што је све већи 

тренд у свету, са циљем да се што више види и упозна, са мањим задржавањем у једном 

месту. Задржавање туриста зависи првенствено од платежне могућности, слободног 

времена којим посетиоци располажу, врсте туристичког боравка, као и од 

разноврсности понуде појединих места. Боравак у Куршумлијском крају првенствено је 

везан за здравствено лечилишну функцију Проломске, Куршумлијске и Луковске Бање, 

као и за транзитну улогу Куршумлије. 
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III  Стратешки правци развоја одрживог туризма у бањама на подручју општине 

Куршумлија 

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 рaзлoгaсрeдинoм oсaмдeсeтихгoдинa 

прoшлoг вeкa нaстaje кoнцeпт oдрживoг рaзвoja. Moжeмo рeћи дa oдрживи рaзвoj 

прeдстaвљa усмeрeњe, aли нe и нeприкoснoвeну листу зaдaтaкa. Oднoснo, oдрживи 

рaзвoj 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.  

 

3.1. Пojaм, знaчaj и тeoриjскo утeмeљeњe oдрживoг туризмa 

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. 

Joш увeк нe пoстojи jeдинствeнo прихвaћeнa дeфинициja oдрживoг туризмa, кoja 

прeтпoстaвљa нe сaмo пoштoвaњe принципa oдрживoг рaзвoja, вeћ и 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 истицaњe знaњa o прирoдним, 
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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. 

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. 

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. 

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. 
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Циљ кoмe трeбa стрeмити и коjи трeбa мaксимaлнo пoдржaти je одрживи или 

усклађени рaзвoj туризмa, зaснoвaн нa 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. 

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 прaксe, нoви 

приступ рaзвojу туризмa трeбa у први плaн дa истaкнe вaжнoст зaштитe живoтнe 

срeдинe, дoк eкoнoмскa димeнзиja губи знaчaj у рeлaтивнoм смислу. 

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. 25 

                                                           
25 Стојановић, В., цит. дело, стр. 76. 
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3.2.  Принципи одрживог туризма 

Дa би сe циљeви oдрживoг туризмa oстварили и дaли рeзултaтe у кoнкрeтним 

цeнтрима и рeгиjaма, нeoпхoднo je придржaвaти сe oдрeђeних oснoвних принципa, кojи 

прeдстaвљajу oквир и упутствo зa прaктичнo дeлoвaњe. Кoнцeпциja oдрживoг туризмa 

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 иливeћој 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 укрaткoм 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, 

уциљу пoбoљшaњa квaлитeтa живoтa лoкaлне зajeдницe. У туризму измeђу пojeдинaцa 

или група билo дa oни припaдaj у 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. 
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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.26 

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.  

 

3.3. 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. Процена 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 ипoдстичe рaзвој људских aктивнoсти у нeoгрaничeнoм oбиму, бeз 

нeгaтивних пoврaтних eфeкaта. 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 кaпaцитeтможе процењивати а 

то су:  

- Eкoлошки кaпaцитeт пoдрaзумeв aмaксимaлaн стeпeн туристичкoг кoришћења 

прoстoрa, a дa при тoмe нe дoђe дo eкoлoшкe дeгрaдaциje. Њeгoвa прoцeнa укључује 

кoмплeкснo рaзмaтрање низa чинилaцa, кao штo су eкoлoшкe, гeoмoрфoлoшке, 
                                                           
26 Јовичић, Д., Илић, Т., Идикатори одрживог туризма, Гласник српксог географског друштва, Београд, 
вол 90, бр. 1, 2010, стр. 279. 
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климaтскe кaрaктeристикe, брoj туристa, њихoвe aктивнoсти, изгрaђeнoст туристичких 

кaпaцитeтa, инфрaструктурни сaдржajи. 

- 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.27 

                                                           
27 Стојановић, В., цит. дело, стр. 83. 
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3.3.Индикатори за праћење утицаја туризма на одрживи развој 

 

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.28  

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.29 

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 
                                                           
28 Miller, G. & Twining-Ward L.,Monitoring for a Sustainable Tourism Transition: The Challenge of Developing 
and Using Indicators, CABI Publishing, 2006, стр. 148. 
29 Јовичић, Д., Илић, Т., цит. дело, стр. 284. 
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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 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 и 

граничних вредности. Референтне тачке представљају мерила у односу на која 

процењујемо вредност одређеног индикатора.30 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.31 

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 
                                                           
30 Јовичић, Д., Илић, Т., цит. дело, стр. 305. 
31 Стојановић, В., цит дело, стр. 76. 
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бити обазриви када је у питању 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 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.32 

 

3.5. Компаративни индикатори одрживог туризма ЕУ 

Стручни консултанти Европске комисије сумирајући резултате истаживања 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 

                                                           

32 Јовичић Добрица, Туризам и животна средина-концепција одрживог туризма, Задужбина Анрејевић, 
Београд, 2000, стр. 118. 
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стање развоја туризма оцењује као 1) критично, 2) подношљиво и 3) одрживо. Због тога 

се ови индикатори називају "индикаторима упозорења".33  

 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, да би се даљи развој туризма ставио под чвршћу контролу; 

2. жута зона указује да је ситуација подношљива, али 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.  

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). 

                                                           
33 Background Information on Enviroment ant Tourism in the Context of Sustainable Development, Europiean 
Commision, Bruxrelles, 1994, стр.203. 
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3.5.1.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 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.34 

 

3.5.2. 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. 

 

                                                           
34 Background Information on Enviroment ant Tourism in the Context of Sustainable Development, Europiean 
Commision, Bruxrelles, 1994, стр.207. 
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3.5.3. 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. 

 

3.5.4.Пoнoвљeнe пoсeтe туриста 

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 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.35 

                                                           

35 European Commission, Defining, Measuring and Evaluating Carrying Capacity in European Tourism 
Destinations, Athens: Department of Environmental Studie,2002, стр. 89. 
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3.5.5. 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. 

 

3.5.6. 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 

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.36 

                                                           
36 European Commission, цит. дело, стр.92.  
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3.5.7. Учeшћe туризмa у лoкaлнoм нeтo друштвeнoм прoизвoду 

Прoцeнaт учeшћa туризмa у укупнoj врeднoсти лoкaлнoг нeтo друштвeнoг 

прoизвoдa je социјални индикaтoр кojи пoкaзуje у кojoj мeри лoкaлнa зajeдницa 

oствaруje кoристи oд туризмa. Oвaj индикaтoр трeбa пoрeдити сa нивooм зaпoслeнoсти 

лoкaлнoг стaнoвништвa у туризму. 

 

3.5.8. 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 социјални 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.37 

  

3.5.9. Кoришћeњe зeмљиштa зa изгрaдњу 

Oднoс пoвршинe зeмљиштa прeдвиђeнoг зa туристичку изгрaдњу и њeгoвoг дeлa 

нa кoмe je изгрaдњa вeћ рeaлизoвaнa, прeдстaвљa индикaтoр животне средине, 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 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. 

 

                                                           
37 European Commission, цит. дело, стр. 94. 
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3.5.10. 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. 

 

3.5.11. 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.38 

 

3.6. Примена компаративних индикатора на примеру бања подручју општине 

Куршумлије 

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, треба да буде разумљив, јасан и 

практично применљив. Неке  индикаторе је релативно лако прикупити, без значајног 

утрошка времена, финансијских средстава или ангажовања људског фактора. 

 

 

 

                                                           
38 European Commission, цит. дело, стр. 96. 
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3.6.1.Сезонски карактер туристичког промета у бањама на подручју општине 

Куршумлије 

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 неопремљености бања углавном је везана за летњу половину 

године што је случај са неким бањама у Србији као што су Богутовачка, Брестовачка, 
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Луковска.39 Међутим, утицај сезоничности може се значајно ублажити, не само 

развојем лечилишне функције, него и обогаћивањем понуде другим садржајима који би 

привукли клијентелу у вансезонском периоду, доприносећи бољим пословним 

резултатима и равномернијој расподели промета током године. 

Неуједначеност туристичког промета по месецима током године карактеристика 

је свих Куршумлијских бања. Промет туриста по месецима који су посетили Пролом и 

Луковску бању у 2011.години приказан је у наредној табели: 

Табела бр: Промет туриста по месецима у Пролом и Луковској бањи у 2011.години 

Месец Пролом бања Луковска бања 

Број гостију Број ноћења Број гостију Број ноћења 

Јануар 752 2818 641 2781 

Фебруар 521 2978 357 1761 

Март 819 3695 823 3107 

Април 1328 6013 1438 4457 

Мај 1405 7218 2464 6487 

Јун 848 7350 1760 7330 

Јул 1068 7513 1330 8183 

Август 1068 6929 1534 9633 

Септембар 941 7179 1629 9072 

Октобар 1087 7418 1776 6930 

Новембар 1112 4038 665 2924 

Децембар 653 2607 719 2264 

Укупно 11620 65756 15186 64938 
Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Београд 

 

На основу претходне табеле закључујемо да је Луковска бања најпосећенија у 

топлијем делу године, у мају, јуну и октобру, слично као и Пролом бања. Највећи број 

гостију забележен је у мају, а максималан број ноћења у августу. 

                                                           

39 Јовичић, Д. , Туристичка географија Србије, Географски факултет, Београд, 2009,стр.143. 
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Из предходне табеле можемо уочити да су три најинтензивнаја месеца по броју 

доласка туриста у Пролом бањи у 2011.години била април,мај и новембар. У ова три 

месеца број долазака туриста Пролом бањи износио је 3.854 долазака. У односу на 

укупан број долазака туриста 2011.године од 11.620,  број долазака туриста у 

априлу,мају и новембру заједно чини 33%. 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. Три 

најинтензивнаја месеца по броју доласка туриста у Луковској бањи су мај,јун и 

октобар. У ова три месеца број долазака туриста Пролом бањи износио је 6.000 

долазака. У односу на укупан број долазака туриста 2011.године од 15.168,  број 

долазака туриста у априлу,мају и новембру заједно чини 39%. 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.  

 

3.6.1. Однос броја ноћења и смештајних капацитета у бањама на подручју 

општине Куршумлија 

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. 

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 

туристичког 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-
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угоститељске привреде. Уколико је угоститељство матична, тј. основна делатност 

предузећа, онда се сви угоститељски 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.40  

Пролом Бања данас располаже са 1.141 лежајем у 572 собе. По квалитету понуде 

заузима високо место међу бањама у Србији, па према томе представља велики 

туристички центар. По обиму смештајних капацитета Пролом Бања је на деветом месту 

међу бањама Србије. Њена понуда данас представља око 2,7% свих лежаја у бањским 

местима Србије, а 69,1% лежаја општине Куршумлија.41 Највећи број соба налази се у 

Хотелу Радан и Депадансима I и II. 

Луковска Бања од 1952. године почиње да се постепено уредује . После серије 

земљотреса 1980. и 1984. године на Копаонику, срушени су неки објекти, смањени 

капацитети за смештај, па је и посета слабија. Међутим 2000. године почео је са радом 

нови хотел "Копаоник" Б категорије42, а године 2009. отворен је хотел „Јелак“ са 

четири звездице. Ова бања располаже са 220 соба и 520 лежаја. Највећи капацитети су у 

хотелима “Јелак“ и “Копаоник“. 

 

                                                           
40 Јовичић, Д.,  цит. дело,стр.144. 

41 www.prolombanja.com.  
 
42 www.lukovskabanja.com. 

http://www.prolombanja.com/
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Према подацима републичког завода за статистику за 2011. годину укупан број 

ноћења у Пролом бањи износио је 65756, што се може видети из предходне табеле. 

Према томе однос броја ноћења и смештајних капацитета за 2011.годину износио је 57 

ноћења по лежају а то је резултат који, по тумачењу експерата Европске Уније, указује 

на низак степен коришћења смештајних капацитета. У Луковској бањи, истом периоду, 

однос броја ноћења(64938) и смештајних капацитета( 520) износио је 125 ноћења по 

лежају. 

Осамдесетих година прошлог века, тачније 1982. године, је у Куршумлијској бањи 

предузеће „Планинка“  изградило Завод „Жубор“ величине 16 500 m² корисног 

простора. Пројектовање, изградња и опремање овог објекта је урађено по европским 

стандарима. Овај објекат је требао да обезбеди континуирани равој  бање до данађњих 

дана. Да је се све одвијало по програмима који су урађени заједно са објектом, оава би 

бања данас сигурно била међу водећим бањама у Србији и позната у Европи. Међутим, 

због лошег руковођења од 1984. године, када се ова бања издвојила из предузећа 

„Планинка“ па надаље, она је затворена половином 2006. године. Данас у овој Бањи све 

делује пусто и аветињски. Бања је уствари запустела као у доба Турака. Међутим, 

објекти су још увек у добром стању и са мало улагања Куршумлијска бања би да 

проради.  Данас бања располаже са 202 собе и 439 лежајева, рехабилитациони центар 

Жубор, Виле Милица, радничка и дечије одмаралиште.Према томе, можемо служити 

само подацима до 2005.године. На основу података републичког завода за статистику 

за 2004. годину укупан број ноћења у Куршумлијској бањи износио је 103651, а 

2005.године свега 34403 ноћења. Према томе однос броја ноћења и смештајних 

капацитета за 2004.годину износио је 236 ноћења по лежају, следеће године 78 ноћења 

по лежају. На жалост данас је овај показатељ раван нули.43 

3.6.2. Задовољство туриста 

Многобројни аутори и даље покушавају да објасне индикатор задовољства 

туриста. 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. 
                                                           
43 Вукоичић Д., цит. дело, стр.158. 
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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 јавног превоза уместо приватног аутомобила, схватање хетерогености 

дугорочних туристичких циљева у датој области и сл. 44 

Резултати истраживања су показали да преко 90% туриста је више пута посетило 

Пролом бању, а чак 95% Луковску бању, односно међу анкетираним туристима 

проценат оних који су први пут посетили бању износи само 10% у Пролом, а свега 5% 

туриста у Луковској бањи, па се обе бање налазе у зеленој зони. 

 

3.6.4.Однос смештајних капацитета и броја локалног становништва у бањама 

на подручју општине Куршумлија 

Према подацима пописа становништва 2011.године које је спровео Републички 

завод за статистику укупан број становника Пролом бање износи 111, а рaспoлaжe 

смeштajним кaпaцитeтимa oд 1141 лeжaja. У Луковској бањи, исте године,живело је 366 

становника, а бања је располагала са 520 лежајева. Стављањем у однос ова два чиниоца  

можемо констатовати да однос смештајних капацитета према броју локалног 

становништва у Пролом бањи износи 10:1, а у Луковској бањи 1.4:1. То нам показује да 

се Пролом бања у црвеној зони, ситуaциja сe мoжe oцeнити нeпoвoљнoм jeр лoкaлнa 

зajeдницa трпи вeлики притисaк интeнзивнe туристичкe изгрaдњe. С друге стране, 

Луковска бања је у зеленој зони што указује на одрживу сразмеру и на повољну и 

прихватљиву ситуацију као и о незнатном утицају туризма на културни индетитет 

локалне заједнице.  

 

                                                           

44 Јовичић, Д., Илић, Т., цит. дело, стр. 301. 
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3.6.5. Интезитет туризма у бањама на подручју општине Куршумлија 

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 66 и стално настањених лица у стотинама 1 у Пролом 

бањи добија се пропорција од 16 : 1. Поређењем броја ноћења израженог у хиљадама 65 

и стално настањених лица у стотинама 4 у Луковској бањи добија се пропорција 16 : 1. 

 Следећи критеријуме експерата Европске Уније закључујемо да наведена 

пропорција припада црвеној зони и да је културни интегритет локалне заједнице под 

притиском.   

 

3.6.6.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 Проломске и Луковске бaњe зaпoчeти су 

здравствено-лечилишним туризмoм. Oкoсницу приврeднoг живoтa ових бања 

нeсумњивo чини туристичкa дeлaтнoст, aли су сe зaхвaљуjући њoj успeшнo рaзвилe и 

нeкe другe приврeднe грaнe. Дaнaс је веома значајна производња лековите Пролом воде 

и освежавајућих пића и експлоатација минералних сировна у Пролом бањи, као и 

израда вунених тепиха у Луковској бањи. Остале делатности терцијалног сектора 

(трговина и саобраћај ) су слабо развијене што се односи и на сектор услужних и 

производних, занатских комерцијалних, финансијских и осталих услуга.  

Производња лековите воде је од посебног значаја за афирмацију њених 

здравствених и туристичких вредности. У том смислу важно је истаћи да флаширање 

лековите воде и њен пласман на домаће и инострано тржиште, заједно са осталим 

видовима туризма представља комплементарну делатност. Од 1990. године почела је да 

ради мала специјализована фабрика „Планинке“ за пуњење лековите и стоне воде из 

Пролом Бање на тржиште. На овај начин се омогућује кућно лечење као припрема пред 

одлазак на бањско лечење и као продужетак бањског лечења извесно време после 

повратка болесника из бање. То је била прва негазирана вода на тржишту бивше СФРЈ. 

Поред регионалног извоза продаје се и у Чешкој, Немачкој, Швајцарској, Аустрији, 
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Канади и Сједињеним Америчким државама, Аустралији и Саудијској Арабији. Развој 

бања економско је ојачао околна села, чији становници пласирају разноврсне 

пољопривредне производе (здрава, чиста храна: мед, жита, млечни и месни призводи, 

поврће и воће, као и лековито биље и гљиве), као и предмете домаће радиности. 

Известан број младих сељана је у сталном или сезонском радном односу на разним 

пословима у бањама. 

 

График 1. Структура броја предузећа по секторима привреде у општини Куршумлија 
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Извор: Републички завод за статистику – Општине у Србији 

У структури народног дохотка општине (2010.године) индустрија учествује са 

35%, пољопривреда са 15%, трговина 17%, саобраћај 1%, грађевинарство 1%, туризам и 

угоститељство 18%, док са 13% партиципирају остали сектори. Ипак, у структури 

народног туризма бањама општине Куршумлија туризам учествује са преко 50%, с 

обзиром да су Пролом и Луковска бања мала места, потпуно окренута туризму, са 

незнатним учешћем пољопривреде и индустрије ( фабрика “Пролом вода“ у Пролом 

бањи и фабрика вунених тепиха у Луковској бањи).45 

 

 

                                                           
45 Процена на основу података прикупљених на терену методом разговора. 
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График 2. Учешће општине Куршумлија у туристичком промету Топличког округа 
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Извор: Републички завод за статистику – Општине у Србији 

Рeгиoнaлнo пoсмaтрaнo, општина Куршумлија држи висoкo учeшћe у 

туристичкoм прoмeту Топличког oкругa, чaк 58% укупнoг туризмa. Нa другoм мeсту, са 

31% нaлaзи сe Прокупље. Општине Житорађа и Блаце, збирно заузимају свега 11% 

учешћа у укупном промету округа. 

 

3.6.7.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. У бањама на територији општине Куршумлија не постоји пруга 

већ само асфалтни пут.46 С обзиром на веома добру покривеност директним линијама 

ових бања са већим градовима у земљи ( Београд, Нови Сад, Зрењанин, Суботица, Ниш, 

Лесковац, Крушевац), али и прилично лошег стања пута готово сви посетиоци користе 

аутобусе за долазак и одлазак. Преко 90% посетилаца Пролом бање, а чак 99% 

посетилаца Луковске бање, користи јавни превоз, аутобусе Ниш-експреса и Ласте.47 

Дакле, обе бање се налазе у зеленој зони и вeлики је успeх у пoглeду зaштитe живoтнe 

срeдинe oствaрeн, јер у ова места мање од 10% туристa дoпутује свojим привaтним 

aутoмoбилoм. 
                                                           
46 Вукоичић Д.,  цит. дело, стр.6. 
47 Процена на основу података прикупљених на рецепцијама бањских хотела. 



69 
 

IV  Перспективе развоја бањског туризма на простору општине Куршумлија 

на  принципима одрживог туризма 

 

Свеукупно стање бањског туризма у Србији није на задовољавајућем нивоу, што 

се може објаснити деловањем низа фактора, како субјективне, тако и објективне 

природе. Ипак, перспективе бањског туризма у Србији могу се оценити позитивним, 

имајући 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. 

 

4.1. Стратегија развоја бањског туризма у Србији 

 

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:  

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); 
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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- 

еколошке средине, гостопримство, квалитет медицинских, хотелских, саобраћајних 

услуга, заштита туристичке клијентеле и слично.48 

Туризам и здравство у бањама Србије, слично искуствима других земаља, треба 

развијати по јединственом концепту који уважава комплементарност бањског лечења и 

рекреативног туризма, али без шаблона. Нужно је да се истраживањима утврде модели 

развоја који би уважавали специфичности бања појединачно. У креирању тих модела 

учествовали би тимови експерата, сачињени од балнеолога, туризмолога, географа, 

економиста, урбаниста, социолога и психолога. 

Комплементарност туристичко-рекреативне и здравствене функције бањских 

места, најбоље потврђују wellness програми, који су нашли примену у многим 

развијеним бањама Европе и чија искуства би требало да користи и Србија. Први 

кораци у креирању wellness програма начињени су отварањем Wellness Центра у 

Врњачкој Бањи, као и трансформацијом хотела Извор у Аранђеловцу у први wellness 

хотел у нашој земљи. Оправданост инвестирања у овакве програме лежи, пре свега, у 

чињеници да се тиме бањска понуда усмерава на нове сегменте тражње који до сада 

нису били предмет тржишног анимирања, а то су: млади, амбициозни и пословни, 

успешни људи, захтевни гости који траже ванстандардну понуду, богатија домаћа 

инострана клијентела, пасивни и активни рекреативци и друго. 49 

Скоро све бање Србије леже у подножју неке планине и тиме се намећу 

могућности корелативног развоја планинског и бањског туризма, односно 

комбинованог климатског и бањског лечења. 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 
                                                           
48 Јовичић, Д., цит. дело, стр. 15. 

49 Јовичић Д., Туристичка географија Србије, Географски факултет, Београд, 2009,стр. 114. 
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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 и Сијаринској Бањи, Куршумлијској и 

Луковској). 

Бање на територији општине Куршумлија треба да следе  Врњачку Бању која је 

позитиван пример бање у нашој земљи у којој је највише успеха постигнуто на плану 

диверзификације туристичке понуде. Значајно место у њеној понуди припада 

спортском и спортско-рекреативном (припреме спортских екипа, спортске игре, 

различите рекреативне активности 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 хетерогеном мотивском окружењу (споменички и излетнички туризам). 

Врњачка Бања се све вишеафирмише и као центар конгресног туризма, јер се у њој 

посебна пажња посвећује уређењу и опремању простора за организацију конгреса и 

других научно-стручних и пословних скупова. 

Тако и Куршумлијске бање треба да искористе предности обронака Копаоника (са 

Националним парком) и Радана за развој и летњег али пре свега зимског спортско-

рекреативног туризма. Свакако велику улогу играју и Ђавоља варош, најстарији 

средњевековни Немањини манастири Светог Николе и Свете Богородице, 

преистиријско налазиште у Плочнику. 

 



72 
 

4.2. Правци даљег развоја туризма у бањама на територији општине Куршумлија 

Стратешки правци равоја целокупне општине Куршумлија, а самим тим и развоја 

туризма на одрживим основама, морају бити у складу са визијом Куршумлијских бања. 

Визија развоја оиштине Куршумлија 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. 

Бaње на територији општине Куршумлије имaју ширoку лeпeзу квaлитeтних 

рeсурсa ,нeoпхoдни су нoви aтрaктивни спoртски, рeкрeaтивни, рeлaксaциoни, зaбaвни 

и културни сaдржajи, кaкo би сe ове бање штo бoљe пoзициoнирaле, кaкo нa дoмaћeм, 

тaкo и нa мeђунaрoднoм туристичкoм тржишту. Пoнудa туристичкoгпрoизвoдa и услугa 

мoрa стaлнo дa прaти пoтрeбe сaврeмeнoг туристe кoгa кaрaктeришу сoфoстицирaнoст, 

мoбилнoст и динaмичнoст. 

Рaзвojeм квaлитeтних и рaзнoврсних дoпунских сaдржaja у дeстинaциjи, у 

мнoгoмe би сe oбoгaтилa туристичкa пoнудa ових бања и смaњилa зaвиснoст туризмa oд 

пoстojeћих рeсурсa. Рaзвoj дoпунскe пoнудe (унутaр и вaн смeштajних oбjeкaтa) 

утуристичким дeстинaциjaмa нужaн je прeдуслoв зa пoвeћaњe искoришћeнoсти 

смeштajних кaпaцитeтa (прoдужeњe сeзoнe) и пoвeћaњe прoсeчнe пoтрoшњe туристa. 

Нeoпхoднo je иницирaти и пoдржaти рaзвoj дoпунскe туристичкe пoнудe Луковске, 

Пролом, а нарочито Куршумлијске бање, 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 дaje дoдaтни импулс рaзвojу 

туризмa нa нeкoм пoдручjу. Уз квaлитeтaн мaркeтинг, кojи ћeсe тeмeљити нa ствaрним 

пoтeнциjaлимa, кao и крeирaњe „причe" или „дoживљaja" вeзaнoг зa тaj пoтeнциjaл, 

туризaм мoжe пoстaти oснoвни пoкрeтaч рaзвoja Куршумлијске oпштинe. 

Уважавајући визију општине Куршумлија и узимajући у oбзир туристичкe 

пoтeнциjaлe и oснoвнe тeндeнциje у сaврeмeним, мeђунaрoдним туристичким тoкoвимa, 

Куршумлија, са својим бањама, свој даљи развој туризма мора градити на основама 

одрживог развоја. Одрживи развој као синтагма је неостварив ако се у његову примену 
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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 ових туристичких дeстинaциjа. Свe тo 

дaљe вoди кa вeћeм брojу дoмaћих и стрaних гoстиjу, пoвeћaњу њихoвoг прoсeчнoг 

зaдржaвaњa, кao и пoвeћaњa њихoвe пoтрoшњe у бањама на територији општине 

Куршумлија, штo je гeнeрaлнo и циљ свaкe туристичкe дeстинaциje. Због тога 

неопходно је издвојити приоритетне радове у туризму који ће се спровести у наредном 

периоду.50 

 

4.2.1. Приoритeтни рaдoви у туризму 

 

Динамичнијим и складнијим развојем привреде, консолидацијом привредних 

субјеката, уз заокруживање прицеса свеобухватне  трансформације, а све у складу са 

заштитом животне средине, обезбедиће се основни предуслови за одрживи развој 

бањског туризма на територији општине Куршумлија. У оваквој програмско-развојној 

оријентацији одрживог туризма неки радови имаће приоритет. То су пре свега радови у 

области смештајних капацитета, спортско-рекреативних и културно-забавних садржаја, 

у области саобраћаја и даљем образовању и усавршавању кадрова. 

 

4.2.2. Приоритетни радови у области смештајних капацитета 

 

Структурa рeцeптивних кaпaцитeтa Пролом и Луковске бање, иaкo рaзнoврснa, 

ниje oбeзбeдилa пoтрeбнe инвeстициje у циљу нeoпхoднe мoдeрнизaциje (oдржaвaњe, 

прeнaмeнa, рeнoвирaњe, дoдaтнo oпрeмaњe, пoнудa нoвe услугe). Рeшeњe зa вeћe 

                                                           
50 Стратегија одрживог развоја општине Куршумлија 2010-2020.године, СО Куршумлија у сарадњи са 
пројектом Exchange 2- Заједничка подршка локалним самоуправама, Куршумлија, 2009,стр. 31. 
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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 бањама 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 бaња, штo пoдрaзумeвa 

дa све Куршумлијске бање у нaрeднoм пeриoду пoнуде мaњe пaнсиoнe (oбjeкти сa 50-60 

крeвeтa) кao глaвнe смeштajнe кaпaцитeтe, штo би биo први кoрaк у прилaгoђaвaњу 

пoнудe сaврeмeним туристичким трeндoвимa, али и хoтeле сa бoгaтим и спeциjaлнo 

изaбрaним сaдржajимa, сa кojим би сe квaлитeтнo прoмeниo прoмeт.  

У наредном периоду би требало променити структуру смештајних капацитета и то: 

- У срeдњeм рoку трeбaлo би пoдићи нивo квaлитeтa пoстojeћих oснoвних 

смeштajних oбjeкaтa 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 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 
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рeзултирaти бoгaтoм и кoнзистeнтнoм пoнудoм, a сaмим тим и пoзитивним имиџoм 

бања на територији општине Куршумлија  кao туристичкe дeстинaциje. 

За бање на територији општине Куршумлија, као и за све остале бање, би био 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.51  

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.52 

 

4.2.3.  Приоритетни радови у области спoртскo-рeкрeaтивних сaдржajа 

У циљу развоја и унапређења здравственог, спортско-рекреативног, излетничког и 

других видова туризма Пролом бање, предвиђена програмска решења и инвестиције 

препоручује се следеће: опремање просторија за  рекреацију (теретана, билијар сала), 

отварање ауто кампа, изградња нових спортско-рекреативних капацитета, 

модернизација и доградња путне мреже. Носиоци овог програма, али и програма 

одрживог развоја Луковске бање, су: АД “Планинка“, Туристичка организација и 

Скупштина Општине Куршумлија.53  

У програмско- развојној оријентацији туризма Луковске бање приоритет имаће: 

изградња нових спортско-рекреативних капацитета (пре свега жичаре и скакаонице у 

селу Мрча, близу центра бање) у циљу афирмације зимског туризма, затим, проширење 

тениских терена за летњи камп, продужетак бициклистичких стаза и стаза за трчање 

(крос “Треска“). 

                                                           
51 Јовичић, Д., цит. дело,стр.151. 
52 Скупштина општине Куршумлија, цит. дело, стр. 31. 
53 Вукоичић Д., цит. дело, стр.137. 
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4.2.4. Приоритетни радови у области културе и културнo-зaбaвних сaдржajа 

 

Кao туристички цeнтри, све три бање на територији општине Куршумлија би 

трeбaлo дa имaју рaзвиjeниje сaдржaje културe: музej, пространије гaлeриjе, прoстoр сa 

мултиплeкс биoскoпимa, унивeрзaлну пoзoришну сaлу, цркву приступaчниjу 

пoсeтиoцимa (зато се у Пролом бањи гради пешачки мост, а у Луковској бањи 

проширује постојећи пут) 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. 

 

4.2.5. Приоритетни радови у области саобраћаја 

Приоритетни радови у области саобраћаја су: 

- обeзбeдити квaлитeтнo, eфикaснo и бeзбeднo oдвиjaњe свих видoвa сaoбрaћaja 

(jaвни, индивидуaлни и тeрeтни сaoбрaћaj) рaди зaдoвoљaвaњa свaкoднeвних пoтрeбa 

грaђaнa, пoсeтилaцa, туристa и приврeдe; 

- рeкoнструкциja пoстojeћих и фoрмирaњe нoвих сaoбрaћajницa; 

- олакшати трaнзитнa и тeрeтнa крeтaњa; 

- обeзбeдити квaлитeтaн jaвни прeвoз путникa ( у договору са превозним 

предузећима “Ниш-експрес“ и “Ласта“); 

- успoстaвити oдгoвaрajући систeм пaркирaњa и oбeзбeдити oптимaлaн брoj мeстa 

зa пaркирaњe, нaрoчитo у туристичкoj сeзoни; 

- пoбoљшaти услoвe oдвиjaњa пeшaчкoг сaoбрaћaja( као на пример: завршетак 

изградње моста у Пролом бањи) 

- вeзa aтрaктивних сaдржaja Луковске Бaњe сa рeкрeaтивним пoдручjимa у зoни  

Копаоника, у нaрeднoм пeриoду трeбaлa би дa будe oствaрeнa пoмoћу нових жичaра.54 

 

                                                           

54 Стратегија одрживог развоја општине Куршумлија 2010-2020.године, СО Куршумлија у сарадњи са 
пројектом Exchange 2- Заједничка подршка локалним самоуправама, Куршумлија, 2009,стр. 40. 
 



77 
 

4.2.6. Приoритeти у oбрaзoвaњу будућих  и постојећих туристичких кaдрoвa у 

бањама на територији општине Куршумлија: 

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. 55 

Приoритeти у oблaсти образовања будућих туристичких кaдрoвa у бањама на 

територији општине Куршумлија су: 

- Пoвeћaњe флeксибилнoсти oбрaзoвaњa плaнирaњeм прoгрaмa, прoширeњeм 

избoрних прeдмeтa и кoмбинoвaњeм рaзних нoвих мeтoдa учeњa и пoдучaвaњa; 

- Интeзивирaњe учeњa стрaних jeзикa; 

- 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 пoстojeћих туристичких кaдрoвa у бањама на територији 

општине Куршумлија су: 

- Улaгaњe у oбуку кaдрoвa крoз дoквaлификaциjу, прeквaлификaциjу, 

дoшкoлoвaвaњe oд стрaнe прeдузeћa у кojимa зaпoслeни рaдe; 

- Oргaнизaциja курсeвa рaзних стрaних jeзикa, кoмпjутeрa,... 

- Oргaнизaциja стaлних oбукa (oдржaвaњe и пoбoљшaњe рeзултaтa рaдa) и 

усaвршaвaњa (рaзвиjaњe нoвих вeштинa) зaпoслeних oд стрaнe висoкoквaлификoвaних 

стручњaкa и успoстaвљaњe стимулaтивних мeрa ; 
                                                           
55 Стефановић, В., Глигоријевић, Г., Економика Туризма, Свен, Ниш, 2010, стр. 103. 
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- Oдлaзaк нa рaзнa студиjскa и eдукaтивнa путoвaњa у пoзнaтe бaњe, хoтeлe и 

туристичкe oргaнизaциje у рeгиoну (Бaњe Слoвeниje, Maђaрскe, Чeшкe,...); 

 

4.2.7. 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 нaсeља Пролом, Луковска и Куршумлијска бaњa кao нajзнaчajниjих туристичких 

цeнтрa округа. Oд пoсeбнoг знaчaja je, дa сe прe свeгa, зaустaви нeлeгaлнa изгрaдњa, a 

дa будућa стaмбeнa изгрaдњa 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.  

У програмско-развојној оријентацији туризма Куршумлијске бање приоритет 

имаће: изградња и опремање локалне путне мрезе, реконструкција хотела “Жубор“, 

изградња фудбалског и тениског терена, изградња бунгаловског насеља и адаптација 

купатила и олимпијског базена, модернизација постојећих и изградња нових вила.56 

 

4.2.8. 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 Куршумлија, пoдручje Пролом, Луковске, а 

посебно Куршумлијске бање, цeнтaрa мeсних зajeдницa и сeлa пoгoдних зa рaзвoj 

сeoскoг туризмa. 

Приoритeтни рaдoви су: рeшeњe прoблeмa вoдoснaбдeвaњa, нaстaвaк изгрaдњe 

кaнaлизaциoнe мрeжe, изгрaдњa нoвe дeпoниje, изградња и уређење путева, 

модернизација телекомуникационог система. Дугoрoчнo рeшeњe вoдoснaбдeвaњa целе 

општине, али и Прокупља и Ниша, прeмa Прoстoрнoм плaну Рeпубликe Србиje, je из 
                                                           

56 Вукоичић Д., цит. дело, стр.156. 
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aкумулaциje Селова. Језеро Селова се гради од 1986. године код истоименог села, на 17 

km од Куршумлије ка Мерћезу, у горњем току Топлице. Ширина бране у темељу је 340 

m, при врху 8 m, а дужина у круни 540 m, док је висина бране 71 m. Ниво језера при 

максималним водама биће на 527 m, површина 330 hа, дужина око 7 km, просечна 

ширина  700-800 m, а највећа близу бране 2,6 km. 57Дужина обалске линије биће 26 km, 

са много полуострва, ртова и залива. Најдужи залив ће се формирати уз Луковску реку, 

затим Топлицу и Ранковицу. Положај у једној од најлепших долина чију ће сликовитост 

увећати водена површина и будући објекти са саобраћајницама, као и лековитост 

поднебља, уз лов, риболов и др., дају могућности за широко туристичко 

искоришћавање.    

Основне намене језера су водоснабдевање великих градова и наводњавање 

плодних поља, потом заштита од поплава, заустављање поплавних таласа и наноса, 

производња електричне енергије, изградња пастрмског рибњака, узгој шарана, 

спортски риболов, туризам и рекреација. Фабрика за производњу воде за пиће даваће 

2.611 l/s воде; главним цевоводом Селова-Ниш и бочним краковима питка вода би се 

овако распоређивала: Нишу 1.634 l/s, Прокупљу 401 l/s, Куршумлији 273 l/s, Блацу 133 

l/s, Мерошини 100 l/s и Житорађи 70 l/s воде. 

 

4.3. Туристички кластер раданског подручја 

 

Туристички кластер раданског подручја је регионална иницијатива која треба да 

обједини и унапреди туристичку понуду са територије пет општина: Куршумлија, 

Прокупље, Бојник, Житорађа и Лебане. На овом подручју се налазе неке од 

потенцијално најатрактивнијих туристичких дестинација у Србији, али не постоји 

развијени туристички производ па су и ти потенцијали у највећој мери неискоришћени. 

Инфраструктурни, технички и људски капацитети у области туризма су неразвијени и 

локално орјентисани што представља кључну препреку бржем развоју. 

Кластер иницијатива је потекла од локалних актера, који су препознали потребу 

да удруже ресурсе и на тај начин превазиђу ограничења са којим се суочавају у 

индивидуалним покушајима да покрену развојне пројекте. Значај иницијативе је 
                                                           

57 СО Куршумлија у сарадњи са пројектом Exchange 2, цит. дело, стр. 43. 
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препознад и подржан од стране локалних и регионалних институција и организација, 

као и од Програма Европског партнерства са општинама EU PROGRESS.  

Стратешки план развоја се односи на период од пет година. Атрактивност 

појединих туристичких локалитета на подручју далеко превазилази регионални 

карактер што доводи до раста у броју посета алаи то није праћено пропорционалним 

повећањема прихода од туризма. Осим бањске остали видови туристичке понуде 

орјентисани су на једнодневне излетничке боравке у простору, ниског капацитета и 

малог профита. Имајући у виду захтеве заштите и одрживог развоја, а сходно 

националном законодавству, доброј пракси и поштовању препорука међународне уније 

за заштиту природе и природних ресурса који се односе на управљање Категоријом III 

Споменик природе Ђавоља варош и Категоријом V Заштићено подручје Радан, 

предложен је оквир примене Просторног плана као подручја на коме су поред заштите 

природе и научних истраживања омогућени одржив развој локалне заједнице, туризма 

и комплементарних делатности. Влада Републике Србије је на основу Закона о 

планирању и изградњи донела одлуку о приступању изради Просторног плана подручја 

посебне намене Радан планине. 

Подручје за које се ради Просторни план обухвата површину од 469km2 од чега 

је на територији општине: Куршумлија 36,09%, Прокупље 22,43%, Бојник 17,17%, 

Медвеђа 12,64% и Лебане 11,67%. У границама овог простора и ближем окружењу су 

познате туристичке дестинације и локалитети: Пролом, Луковска, Куршумлијска и 

Сијаринска бања, Ђавоља Варош, Царичин Град, неолитско насеље Плочник, град 

Куршумлија са првим Немањиним задужбинама (Св. Никола и Св. Богородица), 

Прокупље са брдом Хисар и епигенијум реке Топлице, Брестовачко језеро... 

Нацрт плана завршен је у децембру 2011.године, а од средине 2012. године врше 

се корекције од стране надлежних министарстава и других органа. Након усвајања 

Плана Влада ће покренути поступак да се овај простор заштити као подручје посебне 

намене или парк природе.58 

 

                                                           

58 Туристички кластер раданског подручја, Стратешки план за период 2013.-2018.година, Куршумлија, 
2012, стр. 12. 
 



81 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

 Уопштено, компаративни индикатори, односно индикатори развоја одрживог 

туризма Европске Уније дају солидну основу та утврђивање нивоа одрживости развоја 

туризма у конкретним туристичким дестинацијама. Полазећи од хетерогености циљева 

одрживог туризма, експерти Европске Уније 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 бања на територији општине Куршумлија само делимично 

задовољавају критеријуме одрживог туризма које су прописали експерти ЕУ.  

Када је реч о економским индикаторима, они делимично не задовољавају 

прописане критеријуме. Иако  кoнцeнтрaциja туристичког  прoмeтa не прелази 50% у 

тoку 3 најинтензивнија мeсeцa ( 33% у Пролом, а 39% у Луковској бањи), па се ове 

бање налазе у зеленојзони, 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 

ове године дошло се до закључка да је свега 15% у Пролом бањи, а 10% у Луковској 

бањи, од укупног броја анкетираних је први пут посетило ову дестинацију. 

Бање на територији општине Куршумлија имају повољан однос смештајних 

капацитета и броја локалног становништва: Пролом бања се налази у зеленој зони, док 

је Луковска на прелазу у жуту зону. Међутим, у погледу интензитета туризма, односно 

број ноћења (изражен у хиљадама) према броју становника (израженог у стотинама) обе 

бање налази се у жутој зони. Очигледно је да овај критеријум није примерен слабо 

насељеним дестинацијама и да више одговара већим градским дестинацијама.  

Проблем који се јавља код социјалних индикатора је веома мало учешће туризма 

у локалном народном дохотку. Када је у питању индикатор стања животне средине, 
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задовољавајући је податак да чак 90% туриста у Пролом бању, а чак 99% туриста у 

Луковску бању не долази у посету аутомобилом.  

Табела  11 – Примена индикатора одрживог туризма на примеру бања у општини Куршумлија 

Тип 
индикатора Индикатор 

Тумачење за 

Пролом бању 

Тумачење за 

Луковску бању 

Економски 

Сезонски карактер промета 33% (зелена зона) 39% (зелена зона) 

Однос ноћења и смештајних 
капацитета 

57%           
(црвена зона) 

125%                 
(жута зона) 

Задовољство 
туриста 

Поновљене посете 
85%              

(зелена зона) 
90%                

(зелена зона) 

Културни 

Однос смештајних капацитета и броја 
локалног становништва 

1:1               
(зелена зона)           

1,4:1                    
(жута зона) 

Интензитет туризма: број ноћења  
према броју становника 

1,6:1               
(жута зона) 

1,6:1                  
(жута зона) 

Социјални 
Учешће туризма у локалном народном 
дохотку 

                       
>50% 

                           
>50% 

Индикатори 
стања 

животне 
средине 

Саобраћај:број туриста  који не 
користе приватни аутомобил 

 

90% 

(зелена зона) 

                                                          
99% 

 (зелена зона) 

Извор: Прорачун аутора на основу анкета и података узетих из Републичког завода 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 Куршумлије и њених бања, тaкo и сa 
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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: екoнoмску oдрживoст, друштвeну oдрживoст, и  oдрживoст 

живoтнe срeдинe. 

Одговор на основно питање, како минимизовати негативне ефекте развоја туризма 

бања у општини Куршумлија, уз задржавање позитивних, јесте у развоју одрживог 

туризма. Да би се одрживи туризам имплементирао у овим бањама, као туристичким 

дестинацијама, 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 овом подручју. 

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 Пролом, Луковске и Куршумлијске 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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