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    УВОД  

Вид туризма који у Србији има најдужу традицију, je свакако бањски туризам. 

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. У питању 

су рeткa и нeзaмeнљивa нaциoнaлнa бoгaтствa, дрaгoцeни прирoдни, aли и рeкрeaтивнo-

туристички пoтeнциjaл, сa кoмпaрaтивним прeднoстимa eврoпскoг знaчaja. Бање 

представљају неисцрпни потенцијал, па би због тога требале да буду основа за развој 

туризма наше земље.  

Бањска места карактеришу разне специфичности, а то утиче на пројекте њихове 

одрживости, јер се у њима обједињују различите функције. Једна од специфичности 

бањских места су доминантне активности у вези са здравством. Знатан број бањских 

места временом су постала туристичка места, тако да посебност њихове туристичке 

понуде и питања развоја су слична за већину места. Постављају се питања како решити 

проблем променљивог броја корисника простора у различитим сезонама, како 

испланирати и организовати превоз и рекреативне капацитете,  као и многа друга 

питања. Једно важно питање које се никако не сме занемарити, јесте локално 

становништво одређеног насеља, као и њихове потребе. Заговорници одрживих решења 

настоје да уведу равнотежу и интегрално третирање потреба туриста и становника 

бањских насеља, максимизирањем добробити и једних и других, а уједно и 

минимизирањем негативних ефеката који прате сегментно третирање различитих 

категорија корисника. Одржива решења су она у којима је природно и културно наслеђе 

очувано, а локална заједница прихватила туризам као пожељну привредну грану, што 

значи да ће туристима бити понуђен добар квалитет услуга и да се туристичка места 

неће суочити са прекомерним коришћењем и загађењем њихових ресурса од стране 

посетиоца. 

Поред анализа природних и антропогених вредности на којима се заснива развој 

туризма у бањи, предмет овог рада ће бити и анализа индикатора одрживог развоја у 

туризму, са посебним акцентом на економске индикаторе. Реч је о анализи која ће дати 

одговор на питање да ли се туризам у Врањској бањи развија на одрживим основама. У 

раду ће бити објашњени појмови као што су: „одрживи развој“ и „одрживи туризам“, као 

и претпоставке и принципи њиховог утемељења. 

У првој глави, биће описане основне карактеристике развоја туризма у бањама 

Србије (мисли се на њихове потенцијале, број остварених туристичких ноћења, 

туристички промет итд), док ће друга глава описивати карактеристике развоја туризма, 

али у Врањској бањи, са посебним освртом на развој и заштиту Врањске бање. Развој 

Врањске бање биће описан кроз број долазака туриста и број остварених ноћења, а биће 

поменуте и неке најбитније историјске чињеница које су утицале на њен развој.  



 Увод  4 
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  Трећа глава се односи на физичко-географске карактеристике Врањске бање, 

кроз које ће се детаљније обрадити следеће:   

-физичко географски положај Врањске бање; 

-туристичко-географски положај Врањске бање  (положај према главним 

туристичким правцима, положај према главним туристичким дисперзивама, положај 

према конкурентним туристичким просторима); 

-природне туристичке вредности Врањске бање (геоморфолошке, климатске, 

хидрографске, биогеографске вредности); 

-антропогене туристичке вредности Врањске бање (културно-историјски 

споменици, културно-туристичке манифестације).  

У четвртој глави биће објашњени термини „одрживи развој“ и „одрживи 

туризам“, заједно са њиховим концепцијама и принципима. 

У петој глави биће дефинисани индикатори за праћење утицаја туризма на 

одрживи развој (са посебним акцентом на економске индикаторе), а након тога 

компаративни индикатори одрживог туризма подељени у пет основних група са 

граничним вредностима, који су увели експерти Европске уније. У овој глави ће такође 

бити извршена анализа вредности компаративних индикатора одрживог туризма у 

Врањској бањи при чему ћемо посебну пажњу посветити економским индикаторима.  

У шестој глави ћемо указати на правце развоја туризма у Врањској бањи, односно 

на приоритетне радове које је неопходно извршити у области туризма (приоритетни 

радови у области смештајних капацитета, спортско рекреативних садржаја, културе и 

забавних садржаја, саобраћаја, туристичких кадрова…), а који су неопхони у будућем 

периоду како би развој туризма био одржив. Такође, биће истакнуте препоруке за 

повећање енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије у Врањској 

бањи. 

Циљ рада је да се полазећи од компаративних индикатора одрживог туризма ЕУ 

укаже на стање и перспективе развоја одрживог туризма у Врањској бањи. Да се на 

основу дефинисаних појмова спозна значај развоја туризма на одрживим основама за 

било коју туристичку дестинацију, па тако и за Врањску бању. 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 Врањске бање трeбa дa сe нaђe у фoкусу свих нaших пoлитикa, oд пojeдинaцa и 

грaђaнa дo лoкaлнe зajeдницe и свих њeних друштвeних чинилaцa. 

 



 

Мастер рад Андријана Миленковић 

1.  КАРАКТЕРИСТИКЕ  РАЗВОЈА  

ТУРИЗМА У БАЊАМА СРБИЈЕ  

Србију популарно зову „Републиком бања“. Такав епитет она је добила због 

бројности термо-минералних извора, дуге традиције и опште познатости бања, као и 

њиховог значаја у туристичком промету. У Србији скоро да нема краја без лековитих 

вода и бања. „Мало је земаља у свету, које на релативно малој површини, као што је 

територија Србије, имају обиље минералних и термо-минералних вода.
1
 На територији 

Србије регистровано је око 300 извора минералних, односно термо-минералних вода. 

Међутим, знатно је већи број нерегистрованих, појединачних извора мање или веће 

издашности, које би требало каптирати, заштитити и утврдити њихов минерални састав. 

Није тешко објаснити богатство и разноврсност термо-минералних вода Србије, ако се 

зна да геолошке чињенице говоре о сложеним тектонским односима (бројне и 

испреплетане раседне линије), и о разноврсном геолошком саставу терена, укључујући и 

велико распрострањење магматских стена. Већина бања се налази у подножју планина, 

окружене шумама, заштићене од јаких ветрова и имају благу климу. Њихов природни 

пејзаж допуњен је атрактивним амбијентом, парковима и шеталиштима. Модерни 

смештајни објекти, спортски терени, паркови и базени, представљају посебан 

здравствени, односно туристички садржај бања. У њиховој близини налазе се бројни 

споменици културне баштине, планински туристички центри, ловна и риболовна 

подручја, тако да су бање и културно-забавни и спортско-рекреативни центри. 

Што се туристичког промета тиче, његов најадекватнији показатељ јесте 

просторна дистрибуција, који указује на природна својства мотива, као и на утицај 

туристичке изградње. Природна својства термоминералних вода и величина смештајних 

капацитета нису до сада имали пресудан утицај на величину туристичког промета које 

су остваривале поједине бање Србије. Али су зато, географски положај и удаљеност од 

градских насеља као основни елементи туристичке валоризације,  пресудно утицали и на 

величину промета у бањама наше земље. 

У Србији се према величини оствареног промета могу издвојити неколико група 

бања. I групу чине наше најпосећеније бање: Врњачка бања и Сокобања. Врњачка бања 

је наша најразвијенија бања, која је са учешћем од око 20% у укупним бањским 

ноћењима далеко испред свих осталих бања у Србији. Најбоље резултате Врњачка бања 

је, попут других туристички значајнијих центара у Србији, остваривала током 1980-их 

година. Каснији туристички резултати, у „кризним 1990-им годинама“ били су 

неупоредиво скромнији, међутим све време је присутна убедљива доминација Врњачке 

бање у односу на остале бање у нашој земљи. У питању је наша најизграђенија бања, са 

                                                 
1
 Минералне воде су оне које у једном литру садрже најмање један грам растворених минералних 

материја. Топле минералне воде се називају термо-минералне воде. 
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најдужом традицијом, која лежи у подножју атрактивне планине Гоч и има 

најуједначенију дистрибуцију промета по месецима у години, што указује на веома 

повољне перспективе њеног будућег развоја и због чега она заслужује посебно место у 

развоју туризма у Србији. 

Одмах иза Врањчке бање, по величини промета налази се Сокобања (18% учешћа 

у бањским ноћењима Србије у 2005. године), са солидном смештајном базом и 

медицинским капацитетима, дугом традицијом и која заједно са Озреном, у чијем 

подножју се налази, чини јединствену туристичку и функционалну целину.  

II групу чине бање које, појединачно гледано, остварују преко 100.000 ноћења 

годишње, где спадају Нишка бања, Ковиљача, Буковичка бања 
2
 и Матарушка бања, које 

припадају групи наших најразвијенијих бања. Ове бање се одликују релативно 

развијеном лечилишном функцијом, располажу солидном материјалном базом и имају 

повољан положај (близина комуникативних праваца, градских насеља и других мотива). 

У III групу спадају бање које остварују преко 50.000 ноћења годишње, као што 

су: Горња Трепча, Гамзиградска, Сијаринска и Пролом бања.
3
 

Међу осталим бањама треба издвојити још Врањску (одличан положај, 

најпознатија хипертерма у нашој земљи, са температуром воде вишом од 900˚C), 

Богутовачку, Куршумлијску (близина Копаоника), као и Рибарску бању која бележи 

значајан успон током протеклих неколико година, користећи погодности свог положаја 

јер се налази на падинама Јастрепца, у близини Крушевца, а такође је развила 

лечилишну функцију и унапредила материјалну базу. Све остале бање далеко заостају 

иза поменутих и у њима се не могу очекивати већи резултати у краћем и средњорочном 

периоду. 

Табела 1. Туристичка ноћења (у хиљадама) у познатијим бањама Србије 

Бање 1970.г. 1980.г 1990.г. 2000.г. 2006.г. 

Врњачка 1073 1212 900 477 494 

Сокобања 368 588 484 340 323 

Нишка 308 458 271 420 201 

Ковиљача 107 118 153 198 210 

Буковичка 101 196 141 125 37 

Матарушка 157 259 190 109 100 

Врањска 74 86 67 43 32 

Гамзиградска 27 41 94 76 66 

Богутовачка 67 58 54 31 31 

Горња Трепча - 257 130 101 82 

Извор: Завод за статистику Републике Србије 

                                                 
2
 Буковичка бања последњих година бележи пад промета, због проблема са власничком трансформацијом 

смештајних објеката, али је по оствареним резултатима у другој половини 20. в. представљала једну од 

водећих бања Србије. 
3
 Јовичић, Д., Туристичка географија Србије, Географски факултет Универзитета у Београду, Београд, 

2009, стр. 142. 
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Генерално гледано, бањски туризам, слично осталим облицима промета у Србији, 

у првој деценији 21. века карактерише тренд стагнације, са око 1/3 учешћа у укупним 

туристичким ноћењима. Може се рећи да највећи број бања Србије бележи мали 

туристички промет, иако неке од њих имају или повољан географски положај (Овчар 

бања) или су веома атрактивне (Јошаничка бања). Узроци оваквом стању су различити: 

неплански приступ развоју, неизграђене саобраћајнице, одсуство пропаганде, удаљеност 

од градских насеља, итд. 

У две главне просторне целине познате по бројности бања реализује се скоро 85% 

укупног бањског туристичког промета у Србији. Наиме, западно-моравско подручје 

апсорбује око половине целокупног туристичког промета у бањама Србије, а јужно-

моравско нешто више од од једне трећине. У оба подручја постоје бање са краћим 

(утицај транзита) и бање са дужим туристичким боравком (утицај лечилишне функције); 

такође, у обе групе постоје бање са изразито великим (повољни елементи валоризације) 

и са веома малим туристичким прометом (неповољни елементи туристичке 

валоризације). Изван ових подручја истичу се Буковичка бања, Ковиљача и 

Гамзиградска бања, које такође одликују повољни елементи валоризације, због чега 

заузимају значајно место у бањском туризму Србије. 
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2.  КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЈА 

ТУРИЗМА У ВРАЊСКОЈ БАЊИ  

У развоју туризма Врањске бање, можемо издвојити три карактеристична 

периода: 

Прва етапа обухвата период од ослобођења бање од Турака до Првог светског 

рата; 

Друга етапа обухвата период између два светска рата; 

Трећа етапа обухвата период после Другог светског рата. 

У првом раздобљу туризам у бањи био је у иницијално фази развоја. Иако је у 

том периоду Врањска бања била недовољно уређена, имала неповољне услове за 

становање, мамила је посетиоце својом лековитошћу. То управо потврђују вековна 

емпиријска и научна сазнања о благотворном дејству њених вода. Још у 19. веку, након 

ослобођења ових крајева од Турака, прочуло се о лековитом дејству бањских извора на 

болесне од реуматизма, захваљујући пре свега војном доктору Копши који је запазио да 

су топли бањски извори знатно поправили здравствено стање његовог генерала, те да су 

„благотворни“ за излечење облолелих од реуматизма. Доктор Копша је предузео мере да 

се побољшају услови за лечење у бањи и допринео да се ови природно бањско 

лечилиште модернизује и доведе на европски ниво. Уреди је базене са топлом водом и 

базен са лековитим блатом, па је приступио испитивању лековитости воде. По својој 

лековитости Врањска бања се прочула у целој Европи. У бању су почели да долазе 

многи виђени људи, тако да је постала Мека здравственог туризма. Тако је забележено 

да се број посетиоца на крају 19. века кретао од 409-743. Поред домаћих гостију, у то 

време боравили су и лечили се и многи гости из иностранства. 1897. године Врањску 

бању је посетило 115 странаца и то из Солуна 37, Скопља 13, Призрена 12, Битоља 8, 

Велеса, Прилепа, Гњилана, Крушева и Штипа 12, Аустро-Угарске 17, Бугарске 8, Босне 

4. Те године се у бањи лечило 226 лица из трговачког сталежа, 227 официра и војника, 

116 занатлија, 86 занатлија и 65 сељака. Бања је била на великом гласу. Постојао је и 

обичај да сви богатији и отменији људи изађу на празник или недељом да се мало 

одморе и „избањају“ у бањи.
4
 Уобичајено је било да бању посећују људи после неких 

већих скупова који су одржавани у Врању. Број посетиоца се повећавао из године у 

годину. Осим имућнијих људи, бању је посећивао и сиромашнији свет. Они су се лечили 

бесплатно. Тако је 1910. године поред 25 800 плаћених карата издато 10 440 бесплатних 

карата за купање. Године 1910. поред 1550 болесника, који су се лечили од разних 

болести, бању је посетило исто толико пратилаца и пролазника. У то време бању су 

посећивали и страни туристи. Број страних туриста се од 184 из 1901. године пред Први 

                                                 
4
 Спасић, Н., Врањска Бања, Врање, 2003, стр. 31. 
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светски рат повећао на 260. Брзи развој бање утицао је на богате људе да граде хотеле и 

виле. 

У периоду између два светска рата Врањска бања је имала највећи број ноћења од 

свих бања у Србији. Тај број се нарочито повећао 1929. године када је изграђено више 

приватних вила. Од 1929-1940. године број посетиоца порастао је 4 пута, а број ноћења 

12 пута. 

Табела 2. Преглед посетиоца и ноћања у периоду 1929-1940. године 

Година Број посетилаца Број ноћења 

1929 1.606 8.030 

1930 2.046 20.579 

1931 3.783 50.070 

1932 2.669 45.149 

1933 2.744 43.170 

1934 3.202 49.779 

1935 3.978 62.056 

1936 4.034 66.000 

1937 4.555 74.984 

1938 4.847 85.887 

1939 4.803 76.928 

1940 6.378  

Извор: Спасић Н. (Врањска бања 2003) 

Просечна дужина боравка зависила је од одлуке лекара, али је у основи „Кура“ 

трајала 21 купање по болеснику. У том периоду изграђено је више вила као што су: 

„Деса“, „Морава“, „Варшава“, „Браћа Стошић. Бањски посетиоци су у периоду између 

два светска рата били махом из Врања и околине, затим Македоније, Београда, Ниша и 

крајева југоисточне Србије. У овом периоду посетиоци су били готово свих социјалних 

група. 

После Другог светског рата у Врањској бањи је заблежен, као и у већини бања 

Србије већи прилив посетиоца. Међутим, број посетиоца у бањи тек је 1959. године 

достигао ниво из 1940. године. у периоду од 1959. до 1966. године дошло је до културне 

манифестације као што су били „Дани врањског севдаха“, када расте број једнодневних 

посета. Повећан број посетиоца је био условљен наглим индустријским развојем Врања, 

који није био у могућности да прихвати све посетиоце. 
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Због запостављања бањског туризма, неизграђеног хотела и лоших услова, број 

посетиоца се смањује 1988. године. Нажалост, све до 1966. године у бањи није изграђена 

ниједна соба, што се битно одразило на њен туристички развој. На број посетиоца такође 

су утицале и санкције које је Међународна заједница увела према Југославији, 

инфлација у држави која је довела до опадања економске моћи туриста. Од 2000. године, 

туристички промет бележи благи раст, али је неупоредиво мањи у односу на 1980. 

годину. 

 

Слика 1. Некадашњи изглед Врањске бање 

Извор: http://www.forum-srbija.com/ 
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3.  ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ  

КАРАКТЕРИСТИКЕ ВРАЊСКЕ  

БАЊЕ  

3.1. Физичко-географски положај Врањске бање 

Врањска бања се налази на југу Србије, у подножју огранака Бесне Кобиле (1922 

m) на надморској висини од 410 m. Удаљена је 10 km од Врања, а 335 km од Београда. 

Простире се у Врањској котлини, у уској клисурастој долини реке Бањштице, десне 

притоке Јужне Мораве. Врањска бања окружена је брдима и густом вегетацијом. У 

горњем делу бање висока брда, с леве и десне стране Бањштице скоро да су затворили 

њен продор узводно. Такав положај условио је развој бање низводно са обе стране 

Бањске реке све до Јужне Мораве, преко које је 1860. године мостом повезана са 

царским друмом. Изнад Врањске бање са десне стране уздижу се оштри и стрми висови: 

Пуљина чука (740 m), Шиљес камен (737 m), Бањски рид (67 m) и Говедарчиште (557 

m). Са леве стране Бањштице висови су стрмији и виши. Они се постепено спуштају од 

Гумништа (806 m) преко Каталенског рида, Стршљевца, Стршељ-камена до Кумаревске 

чуке и Доње чуке. У том раседу између ових висова простиру се брежуљкасти терени, 

који су засађени виновом лозом и разним пољопривредним засадима.  

 

Слика 2. Географски положај Врањске бање 

Извор: http://www.vranjskabanja.org/ 



  Физичко-географске карактеристике Врањске бање   12 

Мастер рад Андријана Миленковић 

Географске координате Врањске бање су: 42 33' 18'' северне географске ширине и 

21 59' 32'' источне географске дужине. Подручје обухвата 790 хектара, од чега је 273 

хектара под њивама (10,3). 

Врањска бања има изузетан саобраћајно-географски положај. Налази се на 350-ом 

километру магистралног пута од Београда према Македонији и Грчкој, удаљена свега 4 

km од друмске и железничке магистрале на међународном коридору Е-10 који повезује 

Београд-Скопље-Солун-Атину. Врањска бања је једина бања у Србији у којој можете 

стићи возом. Од своје железничке станице лечилиште је удаљено 2,5 km. На истоку 

преко Босилеграда повезана је путем са Софијом. Положају бање погодује и близина 

аеродрома у Нишу (90 km), Скопљу (70 km), Приштини (105 km). 

3.2. Туристичко- географски положај 

Туристички положај је променљива категорија и као такав утиче на степен и 

начин туристичке валоризације.
5
 (Туристичко-географски положај Врањске бање 

представља њен просторни однос према главним дисперзивним зонама и сличним 

туристичким просторима. У вези с тим, туристички положај Врањске бање може се 

посматрати у односу на: 

1. Главне туристичке правце; 

2. Главне туристичке дисперзиве; 

3. Конкурентне туристичке просторе. 

3.2.1. Положај према главним туристичким правцима 

Положај Врањске бање према главним туристичким правцима је повољан јер је 4 

km удаљена од друмске и железничке саобраћајнице која спаја северне делове наше 

земље и Европе. Саобраћајно-туристички павац (Београд-Ниш-Врање-Скопље-Солун) 

има транзитни значај. То најбоље илуструје податак да овом трансевропском друмско-

железничком саобраћајницом прође у смеру Грчке или из супротног правца, близу два 

милиона возила са око седам милиона путника годишње. Према томе, овај правац може 

представљати велики подстицај за туристички развој Врањске бање. 

Табела 3. Удаљеност Врањске бање од важнијих извора туристичке тражње 

Град Раздаљина у километрима 

Нови Сад 419 

Београд 335 

Крагујевац 249 

Краљево 246 

Крушевац 185 

Ниш 115 

Лесковац 55 

Извор: Аутодаљинар транспортног предузећа Јединство Врање, 2009. год. 

                                                 
5
 Јовичић, Д., Јовичић, Ж., Ивановић, В., Основе туризма, Интегрално-феноменолошки приступ, Београд, 

2005, стр. 75. 
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3.2.2. Положај према главним туристичким дисперзивама 

Врањска бања има периферни положај у односу на данашње географско језгро 

Србије (Шумадија, Велико Поморавље), најразвијеније привредне центре (Војводине, 

Тимочки басен, Велико Поморавље и градске центре (Београд, Нови Сад, Крагујевац, 

Ниш). Она је удаљенија од Ниша и Крагујевца него од Скопља. То се негативно 

одражава на развој туризма у Врањској бањи. Најближи градски центар је Врање, који је 

и средиште и највећи град Пчињског округа, па као такав представља одређени извор 

туристичке тражње. У зони удаљености до 100 km, осим Лесковца и Ниша нема 

значајнијих дисперзива. Другу групу чине дсперзиви удаљени до 300 km. Међу њима се 

посебно истиче Београд као највећи туристички дисперзив у земљи. Међутим, због веће 

близине већ афирмисаних бања, као што су Врњачка бања, Ковиљача и Сокобања, 

могућност посете Врањској бањи из овог градског центра је мања.  

3.2.3. Положај према конкурентним туристичким просторима 

Планинске области Власине с Власинским језером, Бесна Кобила, затим 

Бујановачка бања, Сијаринска, Нишка, Куршумлијска и Пролом бања су конкурентне 

туристичке вредности Врањској бањи. Компаративне предности Врањске бање огледају 

се пре свега у куриозитетним вредностима најтоплијег термо-минерланог извора у 

Европи, као и у повољном саобраћајно-географском положају и близини трансевропске 

саобраћајнице Е-75. С друге стране, главни компаративни недостаци Врањске бање у 

односу на већ поменуте просторе су недовољно развијена материјална база туризма и 

већа просторна удаљеност од главних туристичких дисперзива. 

3.3. Природне туристичке вредности 

Природне туристичке вредности Врањске бање, на основу генезе, особености и 

врсте туризма које условљавају, можемо поделити на: 

- геоморфолошке, 

- климатске, 

- хидрографске, 

- биогеографске вредности. 

3.3.1. Геоморфолошке туристичке вредности 

У сливу Јужне Мораве лежи Врањска котлина и Грделичка клисура. Оне 

предцтављају посебну географску целину у рељефу Јужне Србије у оквиру Јужног 

Поморавља. Котлину чини већа Врањско-масурачко-бањска и Бујановачка котлина. 

Грделичка клисута као кривудави дубоки коридор дужине 25 km везује на северу 

Лесковачку котлину и на југу Врањску котлину. Као таква добила је велику саобраћајну 

улогу балканских и европских размера, јер кроз њу пролазе главне саобраћајнице. 

Врањска котлина, пространог и издуженог облика, оивичена је планинама Бесном 

кобилом, Стрешером, Чемерником, Дукатом и Ђерманом на истоку и огранцима 

Кукавице, Облика, Грота и Китка на западу. Рељеф је својом разноликошћу и 
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вертикалном разуђеношћу пресудно утицао на физиономско обликовање урбане 

композиције Врањске бање. На брдима и планинама изнад бање у давној прошлости 

било је више вулканских отвора из којих је избијала лава. Вулканске ерупције јављљале 

су се повремено и под различитим условима. С околних планина у облику већих и 

мањих сливова таложили су се вулкански материјали. Данас се примећују брда из којих 

је у прошлости шикљала лава. То су купасти врхови Грота, Облика, Липовца, 

Кумаревске чуке и других брда и планина у околини. Планински појас од Бујановца 

преко Златокопа, Врањске бање до Сурдулице чине један расед који је формиран још у 

терцијару.
6
  

На основу најновијих испитивања, инжењер Светислав Станковић је утврдио да 

основу терцијарних седимената изграђује прекамбријски комплекс кристалних 

шкриљаца и у њему утиснуте магматске стене. Услед интензивних радијалних покрета 

преко комплекса шкриљаца наталожени су слојеви терцијера и креде. Комплекс 

кристалних шкриљаца у Врањској бањи чине дволискунски шкриљци, амфибиодски 

ситнозрни биотитски гнајсеви и кварци. Са леве и десне стране Бањштице налазе се два 

велика раседа који су међусобно усправни. Пролазећи поред разних стена прегрејана 

вода прима разне минералне честице и супстанце и као минерални извор избија на 

површину земље. 

По сеизмичким карактеристикама, Врањска бања припада Врањској котлини као 

делу Родопске трусне области. Учесталошћу земљотреса у овој области истиче се 

период од 1900. до 1936. године, када је било 2699 потреса, од којих 125 јаких. У 

земљотресу 4. априла 1904. године којим је била захваћена Врањска котлина, нанете су 

велике материјалне штете Врању, Врањској бањи и другим насељима у околини. 

3.3.2. Клима као туристичка вредност 

Поднебље Врањске бање је умерено-континентално са извесним одликама 

подпланинске климе, под утицајем суседних планина. Ваздух је чист, а насеље је 

окружено шумовитим брежуљцима и заштићено од јаких ветрова. Овај крај се одликује 

врло променљивим зимама и доста стабилним летњим пеиодом. Летње ноћи су свеже, 

иако су током дана врућине. У пролећним и јесењим периодима јављају се  велике 

дневне и међудневне температурне промене. Деловањем локалних чиниоца, у склопу 

урбане територије и њене непосредне околине, ови климатски утицаји се модификују 

особен микроклиматски тип. Његове главне карактеристике су: топла лета, хладније 

јесени од пролећа, релативно благе зиме. Оваква микроклиматска својства погодују 

балнеолошкој егзистенцији људи. 

3.3.3. Температура ваздуха 

Најтоплији дани се претежно јављају у другој половини јула и првој половини 

августа, што указује да је друга половина лета топлија од прве. Период високих 

температура у овом крају може бити доста дуг и јавља се од марта па све до октобра. 

Топли део године је погодан за различите рекреативне туристичке активности као што 

су излети, пешачке туре, риболов, купање. 

                                                 
6
 Трифунонски, Ј., Врањска котлина – књига II, Скопље, 1963, стр. 87. 
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Средња годишња температура у Врањској бањи износи 11,1˚ С. Најтоплији 

месеци су август и јул, а најхладнији јануар и фебруар. Просечна температура током 

лета износи 20˚ С, зиме 2,3˚ С, пролећа 15,1 и јесени 7,1˚ С. Температурни прелаз са зиме 

према лету је равномернији у односу на прелаз лето-зима, јер је повећање температуре 

ваздуха од марта до маја 9,9 ˚С, а смањење од септембра до новембра 10,4 ˚ С. Дужина 

безмразног периода износи око 212 дана. 

3.3.4. Падавински режим 

Врањска бања се налази у зони умерених годишњих количина падавина. У односу 

на остале крајеве, годишње количине падавина у просеку су умерене. Просечна 

количина падавина износи око 70 mm по кубном метру. Највећа количина падавина 

излучи се у новембру и априлу, а јул и август су најсушнији. Што се града тиче, 

најчешће се јавља у мају и јуну, тако да се ова зона може сматрати зоном раније појаве 

града, који се може јављати и у периоду од марта до септембра. Снег се најпре јавља на 

околним планинама, пре свега на Бесној Кобили на којој се задржава и по 9 месеци 

годишње. 

Табела 4. Клима Врањске бање (˚C) 

Показатељ Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец Год 

Апсолутни 

макс. 
16,1 21,7 26,0 31,5 32,4 37,0 39,7 38,0 35,6 30,6 25,0 16,0 39,7 

Средњи 

макс. 
3,0 6,2 11,3 16,7 21,6 24,8 27,3 27,6 24,0 18,0 10,6 4,6 16,3 

Средњи мин. −3,9 −1,8 1,3 5,4 9,6 12,6 13,9 13,8 10,5 6,0 1,8 −2,2 5,6 

Апсолутни 

мин. 
−25 −22 −13 −4,3 0,0 2,3 5,0 4,5 −2,4 −7 −12,6 −17,7 −25 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

3.4. Хидрографске туристичке вредности 

Од хидрографских туристичких вредности у Врањској бањи и њеној околини 

могу се издвојити термоминерални извори и мањи водени токови, од којих се истиче 

Бањска река. 

3.4.1. Бањска река 

Кроз Врањску бању протиче Бањска река, или, како је становништво назива, 

Бањштица. Она настаје од извора испод Грнчарске махале у Бабиној пољани који се зобе 

Барица.  Низводно са десне стране придружује се Бзјачки поток, који извире испод саме 

Бесне Кобиле, затим Зла долина и Црновршки поток. Затим Бањска река прихвата воде 

из Мачкине долине и Јаруцког потока. Са леве стране, она прихвата воде Вучковог 

потока, Темкарског потока, Марковачке долине, Циганске долине и Дуголучког потока. 

Бањска река је типична планинска река која у свом горњем делу полази са 1200 м 

надморске висине и спушта се у Бањско поље. У време када корито реке није било 

регулисано, Бањска река је плавила целу Бањску котлину све до термалних извора. 
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Изградњом бране код Скендерске махале донекле је укроћена Бањштица, а регулисањем 

речног корита 1954.године, вода је уведена у речно корито до Узунске Махале, одакле се 

поново слободно разлива све до уливања у Јужну Мораву.
7
 

 

Слика 3. Бањска река 

Извор: Лична фотографија 

3.4.2. Извори хипертермалне воде 

Врањска бања има више извора хипертермалне воде. Готово сви су груписани у 

једној зони која се пружа правцем југозапад-североисток на дужини од 60 m. Условљени 

су раседом и вулканским стенама које се овде јављају. „Појављивање термалних извора 

је локализовано на обод проширене долине Бањске реке, уз контакт вулканита и 

кристаластих петрозојских шкриљаца. Кристаласти шкриљци су представљени 

микашистима, гнајсевима и лискуноватим шкриљцима. У реону бање су на већем 

простору откривени дацити терцијарне старости, као и масе силификованих 

гранодироита. Западно од бање, према Каталенцу, у релативно стрмом одсеку терена, 

сачувани су ерозивни остаци вулканске купе. Ту се у профилу смењују туфови, 

вулканске брече и агломерати, типишни лавични сливови и слични продукти, са јасно 

израженим падом серије према југозападу. Купа је у продужетку свог пространства ка 

Топлацу и даље била испод нивоа језера, тако да са удаљавањем од бање поступно 

преовлађују седиментне творевине и форма купе се губи у еоценској вулканогено-

седимент серији“, истиче Д. Протић и самим тим објашњава високе температуре 

бањских извора, који се убрајају у најтоплије у Европи ,јер на површини избијају из 

великих дубина. Врањска бања је најтоплија бања у Европи, са температуром од 96 ˚С, 

док се на појединим местима температура креће и до 111 ˚С.  

                                                 
7
 Спасић, Н., цит. дело, стр. 58. 
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Још конкретније констатује да је вулкански центар био у реону саме бање, а 

савремена депресија бање је највероватније последица колапса (потонућа) вулканског 

кратера са делом вулканске купе. Ободни расед, дуж којег је извшено тоњење 

централног дела вулканске купе, маркиран је данас појавама термалних извора, а према 

западу још и неком Шупљи камен. Ерозијом су уништени остаци вулканске купе 

источно и североисточно од бање.  

Формирањем тектонског рова Јужне Мораве деформисана је бањска депресија 

која је првобитно била кружног или елипсастог облика, а депресија је испуњена 

неогеним и квартарним седиментима. 

Топли извори Врањске бање су недовољно искоришћени. Свакодневно у Јужну 

Мораву отиче око 6 милиона литара топле и лековите воде, чија је топлота и после 

коришћења, још увек изнад 50 ˚С. 

Највећу лековиту вредност воде представља растворен лековит гас-водоник-

сулфид. Сумпор из сулфидних минералних вода лако се ресорбује преко коже, црева и 

плућа. Његова ресорпција је већа код виших температура воде и киселе реакције. Кроз 

кожу и преко респираторног система ресорбује се преко 90% сумпор-водоника, а 

максимална концентрација у крви достиже се после купања. Осим водоник-сулфида 

велики квалитет минералне воде представља и њена температура од преко 90 степени, 

што јој даје велику балнеотерапијску вредност, јер може да се користи купањем у склоп 

низа хидротерапијских процедура, вежби и подводних масажа. 

То се лековито одражава на седећа хронична обољења: 

1. Болести локомоторног апарата: 

- запаљенски реуматизам, 

- дегенеративни реуматизам, 

- екстра артикуларни-ванзглобни реуматизам, 

- последице траума и стања после прелома костију и хирушких интервенција на 

коштано-зглобном систему; 

2. Неуролошка обољења; 

3. Гинеколошка обољења; 

4. Кожне болести. 

3.5. Биљни и животињски свет 

Биљни свет Врањске бање и њене околине је разноврстан и представљен је 

различитим биљним врстама самониклим и културогеним. Природну вегетацију бање и 

околине чине више мозаичних асоцијација распоређених хипсометријски, од терена са 

најнижом апсолутном висином до највиших. У том правцу смењује се: степа, храст, цер, 

буква.највећи туристичко-рекреативни значај имају шумски предели. Околина Врањске 

бање била је у прошлом веку веома богата шумом, нарочито планински предели. Шуме 

су мозаичног изгледа и смењују се са ограниченим површинама, пашњацима и ливадама. 

Посебно се квалитетом истичу шуме Бесне Кобиле, које спадају у једне од 

најквалитетнијих у Србији. Међутим, у новије време неконтролисаном сечом шума, ове 

вредности се озбиљно нарушавају. Потребно је предузети хитне мере за очување и 

проширење шумског фонда и рационално коришћење шумског потенцијала,како би се 

заштитило земљиште од ерозије.  
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Врањска бања пружа изванредне могућности за организовање бројних летњих 

рекреативних активности као што су:  

1. Пешачке туре крозатрактивне шумске пределе, 

2. Сакупљање шумских плодова, 

3. Брање лековитог биља, 

4. Јахање. 

Животињски свет богатством појединих врста дивљачи пружа знатне могућности 

за развој лова, како са становишта спорта, тако и у системском смислу за развој ловног 

туризма. Ове могућности суу садашњој фази минимално искоришћене. У овој сфери 

друштвено-економског живота примарну улогу има  удружење ловаца основано 1926. 

године. удружење се бави унапређењем и организацијом лова, гајењем и чувањем 

дивљачи, као и уништавањем пољопривредних штеточина. У Врањској бањи постоји 

још и рибњак кроз који протиче чиста вода планинске реке Бањштице. Из рибњака се на 

тржишту нуде шаран и пастрмка. 

 

Слика 4. Биљни и животињски свет Врањске бање 

Извор: http://www.vranje.org.rs/ 
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3.6. Антропогене туристичке вредности 

Антропогене туристичке вредности Врањске бање чине: 

1. Културно-историјски споменици; 

2.   Културно-туристичке манифестације. 

3.6.1. Културно-историјски споменици 

Испод некадашњег византијскох града Изома налазила се Бањска црква. Данашња 

бањска црква Св. Илија била је храм Св. Николе, али писаних података о томе нема. 

Црква у бањи је место где се људи бање и околних села два пута годишње окупљају. 

Први пут, уочи ускршњих поклада, а други на Илиндан, 2. августа. Народ се на Илиндан 

окупља и данас на сабор у част старозаветног пророка Илије, заштитника више заната. 

Зато се на овај свети дан организује сабор. 

У Бањи је средином 15. века постојало старо српско насеље са црквом. Алекса 

Јовановић је 1878. године зпазио да се на другој страни бањске речице, спрам купатила, 

виде темељи старе цркве. Око цркве сељаци су налазили старе новчиће, а при копању за 

нову цркву наишли су на неке крстиће и друге остатке старе цркве. Средином 19. века на 

темељима некадашњег манастира, хришћани су подигли цркву правоугаоног облика. 

Бањска црква је била освештена 1896. године. Због дотрајалости зграде, а и потребе да 

једно место овако значајно на југу Србије заслужује лепшу цркву, 1928. године започета 

је изградња храма Св. Илије у Врањској бањи. 

Предивна архитектура овог светог здања зрачи над бањом, не само   величином, 

већ и духовним сјајем. Као да је Бог овој цркви одредио високо место испод византијске 

тврђаве, одакле је могла да мотри и грли све у бањи и даље до Јужне Мораве и далеко на 

југоисток уз кањон Бањштице. 

Поред цркве у бањи се налази и Споменик палим борцима у народно-

ослободилачкој борби. 

.  

Слика 5. Црква Св. Илије у Врањској бањи 

Извор: Лична фотографија 
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3.6.2. Туристичке манифестације 

Врањска бања је одувек била седиште разних културних манифестација. На месту 

где се данас налази Споменик палим борцима 1941-1945. године, био је саграђен 

„феник“, чардак од дрвених греда који је био покривен црепом. Сваког јутра од седам до 

осам сати са феника свирао је блех-оркестар Будилицу, од 11 до 12 часова пред 

Државним хотелом, а поподне у парку. Уз звуке музике организован је доручак, ручак и 

вечера. Пре Другог светског рата у Врањској бањи боравили су многи културни 

радници. Током целе сезоне у бањи су непрестано радиле позоришне трупе. Било их је 

више и имали су различите програме. Извођена су драмска дела: „Коштана“, „Зона 

Замфирова“, „Хасанагиница“ и др. Под утицајем позоришних трупа, које су биле 

формиране у Бањи, основана је и фолклорна група у којој су играле младе девојке и 

младићи. Таква једна фолклорна група из Врањске бање постигла је значајан успех на 

фестивалу у Београду 1939. године. 

На почетку 20. века у бањи је певала чувена певачица Малика Јеминовић. Била је 

то најлепша циганка у овом делу Србије за којом су помахнито јурили и млади и стари. 

Запалила је она песмом Врање, али није оставила равнодушним ни многе Бањчане. 

Долазио је у бању Борисав Станковић да је слуша, а она је певала пред Бориним уздахом 

„Е, Коштан мори!“ Била је то певачица сомотног гласа, чије је певање пробудило 

интересовање многих музиколога и књижевних критичара. 

Из те прошлости, која је одиала песмом свакодневног живљења, музике, која се 

чује на сваком кораку у Врањској бањи, родила се идеја за организовае туристичко-

културне манифестаије „Севдах на врањској месечини“, „Дани врањског севдаха“, 

„Каранфил девојче“, „Бањско културно лето“. 

 

Слика 6. Манифестација „Каранфил девојче“ 

Извор: http://www.juznevesti.com/ 
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4.  ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ОДРЖИВИ 

ТУРИЗАМ  

4.1.  Нaстaнaк и значај кoнцeптa „Oдрживи рaзвoj“ 

Реч „одржив" изведена је из латинског израза „sus tenere“ што значи „држати 

усправно“. У енглеском језику ова реч (sustainable) се користи од 1290. године, али 

етимолошко значење саме речи повезано је са колико интересантним,толико и значајним 

импликацијама везаним за њену употребу 
8
.  Према Де Врису,„одржавати" може значити 

„подржавати жељено стање нечега", али и „поднети нежељено стање“
9
. Данас се може 

рећи да основни фокус одрживог развоја представља друштво и његова потреба да 

укључи бригу о животној средини усагледавање друштвених промена, пре свега кроз 

промене везане за економске функције.
10

 

Одрживост је, дакле, карактеристика процеса или стање које може бити одржано 

на одређеном нивоу без ограничења рока. Постоје бројни докази да човечанство уз 

доминантни постојећи начин живота, производње и потрошње у последњих неколико 

деценија полако исцрпљује ову могућност. Начин живота представља комплексни скуп 

вредности, циљева, институција и активности и подразумева етичку, друштвену, 

економску и димензију животне средине. Иако се може стећи утисак да данашња брига 

везана за неодрживост у садашњости углавном обухвата комплекс проблема везаних за 

заштиту животне средине (климатске промене, исцрпљивање природних ресурса, 

загађења и слично), јасно је да је начин живота у садашњости неодржив и са етичког, 

економског и друштвеног аспекта. При томе постоји низ питања на која треба наћи 

одговоре. На пример, ако се говори о животној средини, питање је у којој мери се може 

одржати њен допринос достизању људског благостања и економских активности које до 

њега воде. Ако је реч о друштву, основно питање је да ли су и колико одрживе 

најважније друштвене институције и да ли постоји задовољавајући ниво друштвене 

кохезије. Када се говори о економији, питање је у којој мери данашњи ниво економских 

активности којима се креира људско благостање може бити одржив у будућности.  

                                                 
8
 Redclift, M.. „Sustainable Development! Needs, values, rights.“ Environmental Values, 1993. 

9
 De Vries, H.. „Sustainable resource use. An enquiry into modeling and planning“Ph.D. Dissertation, 

Univ.,Groningen, 1989. 
10

 Baker, S.. Sustainable Development, Routlidge, London, 2006. 
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Коначно, поставља се и важно етичко питање, које утиче на све остале димензије 

одрживости: да ли људи који данас насељавају планету у довољној мери увиђају 

вредности других људи и других форми живота на Земљи, како оних данас, тако и оних 

које ће бити у будућности? 
11

 

Брунтланд дефиниција одрживог развоја представља нормативни концепт који 

укључује стандарде понашања које треба испоштовати уколико људска заједница тежи 

ка задовољењу сопствених потреба преживљавања и благостања. Дефиниција укључује 

три основне компоненте – економску, друштвену и компоненту заштите животне 

средине – које чине темељ одрживог развоја. Мохан Мунасинг (Munasinghe), водећи 

економиста Светске банке још 1993. године дефинисао је основне одреднице сваке од 

три поменуте компоненте: 

 -eкoнoмску oдрживoст (пoдрaзумeвa мaксимизирaњe прихoдa, уз oчувaњe и 

увeћaњe прирoдних рeсурсa),  

-друштвeну oдрживoст (прeтпoстaвљa oдржaвaњe стaбилних друштвeних и 

културних систeмa) и  

-oдрживoст живoтнe срeдинe (укључуje oдржaњe eлaстичнoсти и урaвнoтeжeњe 

биoлoшких и физичких систeмa). 

 

Слика 7. Шематски приказ одрживог развоја 

Извор: http://www.odrzivezajednice.org/ 

Све три компоненте су међусобно повезане и међузависне и због тога захтевају да 

све што се предузима на пољу развоја буде у складу са сваком од њих понаособ. Дакле, 

неопходно је доносити интегралне одлуке којима би се остварио баланс између 

економских и социјалних потреба људи, као и регенеративног капацитета животне 

средине. Према поменутом извештају Брунтланд комисије, концепт одрживог развоја 

као свој коначни „производ“ има (углавном политичке) одлуке, које се заснивају на 

политичкој вољи влада као кључних носилаца одлучивања у сфери економије, 

друштвеног развоја иживотне средине. Основни циљ одрживости је да сачува функције 

и карактеристике комплексних и отоворених система у свету на дуге стазе, што се 

експлицитно може извести из Брунтланд дефиниције одрживог развоја. 

                                                 
11

 Милутиновић, С., Методолошки приступ процени одрживости развоја, Стална конференција градова и 

општина, Београд, 2006, стр. 28. 
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4.1.1. Концепција глобалног одрживог развоја 

Чињеница је да када говоримо о развоју морамо имати на уму да је само одрживи 

развој, дакле развој који води рачуна о будућности, заправо прави развој. Такав развој 

мора да служи свима, упротивном може угрозити и оне најразвијеније. Другим речима, 

одрживи развој се мора односити на развој животне средине као и на развој здравља и 

због тога он мора бити важан свима. Ширење свести о значају очувања природне основе 

економског, друштвеног и сваког другог развоја охрабрујућом брзином одвија се већ 

неколико деценија, а први узлет у том погледу и делотворан утицај остварен је откако је 

ова проблематика постала сталан садржај рада одговарајућих тела у систем Уједињених 

Нација. 

Генерална скупштина Уједињених нација је крајем 1983. године формирала 

Светску комисију за животну средину и развој. У састав комисије ушли су најпознатији 

експерти, научници и политички ауторитети.
12

 Након тога Свeтскa кoмисиja зa живoтну 

срeдину и рaзвoj (World Commision on Environment and Development), пoзнaтa и кao 

"Брунтлeндoвa кoмисиja" (Brundtland Commision) oбjaвилa je извeштaj пoд нaзивoм 

„Нaшa зajeдничкa будућнoст” (Our Common Future) кojим сe укaзуje нa oпaснoст, пo 

људe и нaшу плaнeту, oд пoлитикe eкoнoмскoг рaстa бeз узимaњa у oбзир мoгућнoсти 

рeгeнeрaциje плaнeтe зeмљe. Oвa кoмисиja дeфинисaлa je oдрживи рaзвoj кao рaзвoj 

кojим сe испуњaвajу пoтрeбe сaдaшњoсти, бeз ускрaћивaњa мoгућнoсти будућим 

гeнeрaциjмa дa зaдoвoљe свoje пoтрeбe. У први план су дошла питања дефинисања нове 

развојне концепције тј. питања за кога развој, какав развој, како га остварити, чиме 

односно којим средствима.  

На сва питања свакодневно са различитих страна стизали су различити одговори. 

Међутим, већ сада се може рећи да ће питање одрживости постати једно од оних 

фундаменталних не само практичних него и филозофских питања од којих се мора 

полазити у свакој конкретној човековој делатности.
13

 Одрживост у себи интегрише 

претходно искуство, садашњу праксу рада, али и визију будућности која не може и не 

сме бити тек обична екстраполација садашности. 

Међутим, нe мoжe сe гoвoрити o ствaрнoм oдрживoм рaзвojу свe дoк сe рaзвиjajу 

тeхнoлoгиje пoтчињaвaњa и рaзaрaњa. Дaнaс, пoсeбнo у нajрaзвиjeниjимзeмљaмa свeтa 

гдe je изрaжeнa милитaризaциja eкoнoмиje, рaспрaвe o oдрживoм рaзвojу дeлуjу вишe кao 

мeнтaлнa припрeмa зa нeкo будућe врeмe и ствaрaњe прoфeсиoнaлнoг eтичкoг aлибиja 

рaзних истрaживaчa прoблeмaтикe рaзвoja, нeгo штo oдрaжaвajу рeaлну прaксу oдрживoг 

рaзвoja. Aли и тaквa спoзнaja прoблeмa oдрживoсти прeдстaвљa вeлики кoрaк у дoбрoм 

смeру. Квaлитeт нoве пaрaдигмe сe oглeдa у слeдeћим oдрeдницaмa: aнтрoпoцeнтричнoм 

приступу, кojи у први плaн истичe људe и њихoву oдгoвoрнoст зa oдрживи рaзвoj; 

дугoрoчнoсти; прoстoрнoj oбухвaтнoсти, кoja сe крeћe oд лoкaлнoг дo глoбaлнoг; 

трaнспaрeнтнoсти циљeвa, пoчeв oд микрoциљeвa прeкo тзв. мaкрoциљeвa дo циљa 

oдрживoсти eкoнoмскo-eкoлoшкo-eтичкoг систeмa. 

  Ефекти досадашњег привредног развоја на глобалном нивоу директно су 

проузроковали поремећаје у природи и животној средини. Интензиван привредни развој 

прати све бржи темпо оштећења животне средине, тако да несклад између деловања 

економских система и природе више него очигледан. Сваке године на Земљи нестане 17 

милиона хектара шуме (простор величине Аустрије), услед претварања шумског у 

пољопривредно земљиште, коришћење дрвета као горива и у индустријске сврхе или као 
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 Марковић, С., Пејановић, Љ., Заштита животне средине у политици одрживог развоја, Факултет за 
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последица загађења ваздуха и киселих киша. Количина угљен-диоксида у атмосфери се 

повећава по стопи од 0,4% годишње, што је последица сагоревања фосилних горива и 

уништавања шума, тако да је ефекат стаклене баште све изразитији. 

 Све то доводи до глобалних климатских промена и повећања температуре на 

земљи. Такође се све више исцрпљују и залихе воде јер потрошња воде расте по веома 

високој стопи од 2,5 % годишње. У XX веку потрошено је шест пута више воде него у 

XIX веку. Најугроженије области којима прети несташица воде су Северна Африка, 

Јужна Азија и Блиски Исток.
14

 

4.1.2. Претпоставке одрживог развоја  

Ентузијазам и оптимизам који је присутан код готово сваког заговорника 

концепта одрживог развоја није увек праћен и њиховом сагласношћу око тога на којим 

препоставкама треба да се остварује одрживи развој. У извештају о људском развоју 

Генералне скупштине Уједињених нација 1994. године истиче се пресудна важност 

неких системских и институционалних чиналаца као што су: 

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

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

основи;  

-Друштвени систем, нуди решења за евентуалне друштвене напетости;  

-Технолошки систем, који је отворен за стално нова решења на бази истраживања 

и развоја; 

-Међународни систем, који подстиче одрживе услове међународне трговине и 

финансирања; 

-Административни систем који је флексибилан и може се кориговати. 

Досадашња пракса имплементације концепта одрживог развоја, поред ових 

чинилаца, јасно истакла велику важност још два чинилаца а то су: образовни систем и 

систем информисања, пре свега због њиховог могућег доприноса у реализацији саме 

идеје одрживог развоја као компоненте колективне свести све већег броја људи и 

њиховог систематског мисаоног припремања за ново понашање у духу и маниру 

одрживог равоја.  

4.1.3.  Принципи и генеза концепције одрживог развоја  

Одрживи развој је процес који дозвољава да се развој остварује без деградирања 

или исцрпљивања оних ресурса на којима се заснива. То је, генерално гледајући, могуће 

остварити или управљањем ресурсима на начин да се они могу самообнављати у мери у 

којој се користе или већом заступљеношћу и употребом ресурса код којих је период 

регенерације кратак. Таквим приступом, ресурси могу да служе будућим, у истој мери, 

као и садашњим генерацијама.
15

 

Концепција одрживог развоја заснива се на 3 основна принципа који проистичу 

из поменуте дефиниције а то су:
16
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-Принцип еколошке одрживости; 

-Прнцип економке одрживости;  

-Принцип социјалне и културне одрживости. 

Укратко, еколошка одрживост подразумева чување и обнову биосфере и свих 

њених компонената. Појам еколошке одрживости подразумева постојање таквог 

економског система који садржи висок степен стабилности и способности стварања 

новостворене вредности као реалног извора за алиментирање свих видова и облика 

потрошње. Када је у питању социјална одрживост, она се односи на избегавање могућих 

тензија па и озбиљних друштвених конфликата, која може доћи због опадања економске 

активности, запослености и доходака. Културна одрживост односи се првенствено на 

спречавање доминације једне културе над другом у мултиетничким заједницама, као и 

на нивоу човечанства. Политичку одрживост треба разумети као спречавање повреда 

људских права и демократских слобода, које су важна претпоставка остваривања 

одговарајућег друштвеног амбијента у којем се желе остварити сви аспекти одрживости. 

На основу одлуке Генералне скупштине Уједињених Нација у Стокхолму је 1972. године 

одржана Прва конференција УН о животној средини. Почетком осамдесетих година у 

оквиру УН формирана је Светска комисија за животну средину и развој са циљем 

дефинисања дугорочне стратегије развоја и заштите животне средине. Крај осамдесетих 

и почетак деведесетих година прошлог века представљају период када развијене земље 

Европе и САД све више усвајају становиште да политика заштите животне средине 

треба да се темељи на принципима предострожности и буде усмерена на изворе 

загађивања, са циљем да се обезбеди оптимално прожимање и транспарентност 

развојних интереса и потреба заштите животне средине. 

  У јуну 1992.године у Рио де Женеиру је одржана друга конференција УН-а о 

животној средини и развоју на којој је концепција одрживог развоја елаборирана на 

много широј основи него раније и инициране су конкретне активности у циљу решавања 

фундаменталних развојних и питања заштите животне средина на глобалном нивоу.
17

 

Свeтски лидeри су тада усвojили прeпoрукe Брунтлeндoвe кoмисиje, a jeдaн oд рeзултaтa 

сaмитa билa je Aгeндa 21 кojoм сe дajу прeпoрукe зa oдрживo упрaвљaњe зeмљишним, 

вoдeним и шумским рeсурсимa у 21. вeку. Зaпрaвo, Aгeндa 21 прeдстaвљa дeклaрaциjу o 

нaмeрaмa и oбaвeзивaњe нa oдрживи рaзвoj у 21. вeку, штo сe и види из сaмoг нaслoвa. 

Нa oкo 500 стрaницa нaлaзи сe 40 пoглaвљa, oд тeмe сирoмaштвa дo сeчe шумa, oд тeмe 

здрaвствa дo питaњa oтпaдa. На конференцији су поред Агенде за XXI век усвојени и 

следећи документи: Рио декларација о животној средини и развоју; Конвенција о 

промени климе; Конвенција о биолошкој разноврсности; Принципи о управљању, 

заштити и одрживом развоју свих типова шума. 

  Поред свега наведеног, може се извести закључак да Концепцију одрживог 

развоја не би требало схватити као строго одређену дефиницију, већ као процес промена 

у односима који се успостављају између друштвених, економских и природних система 

и процеса. Тај процес се може само постепено остваривати, јер су захтеви који се 

постављају пред људско друштво веома комплексни. Наведено се односи, у првом реду, 

на формирање нове еколошке свести, на повећање одговорности државне управе, 

одговарајућу ревизију постојећег економског и правног поретка и веће укључивање 

науке у разрешење актуелних проблема заштите животне средине.
18

 

                                                 
17

 Напори УН за бољу животну средину, Савезно министарсто за животну средину, Београд, 1992. стр. 42. 
18

 Јовичић, Д., цит. дело, стр. 113. 



  Одрживи развој и одрживи туризам   26 

Мастер рад Андријана Миленковић 

4.2. Појам и значење концепта „Oдрживи туризам“ 

Tуризaм кao нajдинaмичниjи свeтски прoцeс je први вeлики кoрисник oдрживих 

елeмeнaтa 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, 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.  
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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.
19

 

 

Слика 8. Шематски приказ одрживог туризма 

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

Institute for Leisure Time and Tourism, Berne, 1993. 
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4.2.1. Принципи одрживог туризма 

Дa би сe циљeви oдрживoг туризмa oпeрaциoнaлизoвaли и дaли рeзултaтe нa 

нивoу кoнкрeтних цeнтaрa и рeгиja, нeoпхoднo je придржaвaти сe oдрeђeних oснoвних 

принципa, кojи прeдстaвљajу oквир и упутствo зa прaктичнo дeлoвaњe.  

Кoнцeпциja oдрживoг туризмa, прe свeгa, захтева суштинскe eтичкe прoмeнe кoд 

свих учeсникa туристичкoг прoцeсa, oд туристичкe приврeдe кaoнoсиoцa и крeaтoрa 

пoнудe, пa дo туристa кao кoрисникa туристичких услугa. Укoликo сe пoстигнe 

кoнсeнзус oкo знaчaja oснoвних eтичких принципa кaoпрeдуслoвa aкциje и oни пoстaну 

кључнa кoмпoнeнтa у прoцeсу дoнoшeњa oдлукa, мoгу сe oчeкивaти пoзитивни 

рeзултaти и рaзвoj туризмa нa oдрживим oснoвaмa.  

Први и оснoвни принцип oдрживoг туризмa је да садaшњe гeнeрaциje трeба дa 

увaжaвajу прaвo будућих пoкoлeњa дa, у истoj или вeћој мери зaдoвољaваjу своje 

туристичкe пoтрeбe развијaју туризaм обезбеђујући своју егзистенцију. Дакле потребу за 

путовањем на пример према концепцији одрживог развоја треба задовољити на такав 

начиндa сe будућим људским гeнeрaциjaмa oмoгући дa зaдoвoљaвajу свoje пoтрeбe, бaр, 

у истoj мeри у кojoj тo чинe и сaдaшњe гeнeрaциje. Meђутим, у прaктичнoм живoту, 

туристи joш увeк имajу стaв дa свe њихoвe пoтрeбe и жeљe мoгу дa буду зaдoвoљeнe, уз 

aдeквaтну нoвчaну нaкнaду. Њихoвe пoтрeбe врeмeнoм дoбиjajу нa интeнзитeту и 

рaзнoврснoсти, штo нoсиoци пoнудe кoристe зa oствaрeњe eкoнoмских прихoдa. Нa oвaj 

нaчин сe фoкусирa знaчajличних пoтрeбa туристa и интeрeси туристичких приврeдникa 

дa у крaткoм рoку oствaрe eкoнoмски прoфит, a зaнeмaруjу пoтрeбe oчувaњa прирoдних 

и културнихврeднoсти, 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 стрoгузaштиту живoтнe 

срeдинe и рeдуцирaњe туристичкoг прoмeтa, туристичкe приврeде и држaвних oрганa, у 

циљу пoбoљшaњa квaлитeтa живoтa лoкaлне зajeдницe. У туризму измeђу пojeдинaцa 

или група билo дa oни припaдajу туристичкoj трaжњи или пoнуди мoжe дoћи дo 

супрoтстaвљeних интeрeсa. Због тога oдрживи туризaм мoрa дa сe зaснивa нa 

oдгoвoрности свих учeсникa туристичкoг прoмeтa прeмa прирoднoj срeдини и сoциo-

културним oсoбeнoстимa лoкaлнe срeдинe.  

Трећи принцип одрживог туризма односи се на развој туризма који треба да се 

остварује на начин који обезбеђује рационално коришћење природне средине и културне 

баштине, афирмацију аутентичних и специфичних вредности одређене области, дух и 

традицију неког места и његовог становништва. 
20

 

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.  
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 Јовичић, Д., Илић, Т., Идикатори одрживог туризма, Гласник српcког географског друштва, Београд, вол 

90, бр. 1, 2010, стр. 279. 
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4.2.3. Мерење одрживог туризма  

Један од механизама за пoстaвљaњe стaндaрдa oдрживoг туризмa у oдрeђeнoj 

oблaсти а уједно и важна компонента планирања просторног развоја туризма јесте 

процена носећег капацитета. Порцена носећег капацитета се користи као показатељ 

утицаја туризма на животну средину у туристичким местима и регијама. 

Постоји више дeфиницијa нoсeћeг капaцитeтa. Пo тумaчeњу Фeдeрaциjeприрoдe 

и нaциoнaлних пaркoвa Eврoпe, нoсeћи кaпaцитeт прeдстaвљa спoсoбнoст eкoсистeмa дa 

сe сaмooдржaвa и пoдстичe рaзвој људских aктивнoсти у нeoгрaничeнoм oбиму, бeз 

нeгaтивних пoврaтних eфeкaтa. 

Имajући у виду дa je вeћинa нeгaтивних eкoлoшких и других прoблeмa 

прoузрoковaнa вeликoм кoнцeнтрaциjoм пoсeтилaцa, туристичких кaпaцитeтa и 

сaдржaja, Matheison и Wall су у дeфинисaњу нoсeћeг кaпaцитeтa пoшли oд нeoпхoднoсти 

утврђивaња мaксимaлнoг брoja туристa кojи мoгу истoврeмeнo дa бoрaвe у oдрeђeнoм 

простoрнoм oбухвaту. Пo њимa, нoсeћи кaпaцитeт прeдстaвљa мaксимaлaн брoj људи 

кojи мoгу дa се нaлaзе нa oдрeђeнoм лoкaлитeту бeз нeпoврaтнe измене и деградације 

животне средине и без значајног угрожавања квалитета рекреативног доживљаја. 

Пoлaзeћи од oснoвних циљeвa oдрживoг туризмa, прeтхoднa дeфинициja 

jeнeпoтпунa, пoштo не укључује аспекте нeгaтивних утицaja на eкoнoмске сoциjaлнe и 

културнe услoвe у туристичким oблaстимa. Због тога Свeтскa туристичкa oргaнизaциja 

дeфинишe 3 нивoa нa кojимa сe кaпaцитeт може процењивати а то су:  

- Eкoлошки кaпaцитeт пoдрaзумeвa мaксимaлaн стeпeн туристичкoг кoришћења 

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

кoмплeкснo рaзмaтрање низa чинилaцa, кao штo су eкoлoшкe, гeoмoрфoлoшке, 

климaтскe кaрaктeристикe, брoj туристa, њихoвe aктивнoсти, изгрaђeнoст туристичких 

кaпaцитeтa, ииифрaструктурни сaдржajи, eкмиoниски чиниoци. 

- Психолошки кaпaцитeт прeдстaвљa мaксимaлaн стeпeн кoришћeњa прoстoрa са 

стaнoвиштa брoja туристa, њихoвих aктивнoсти и изгрaђeних oбjeкaтa, a дa нe дoђе дo 

пaдa квaлитeтa туристичкoг дoживљaja. Oн сe мoжe утврдити сaмo нa oснoву 

субjeктивних прoцeнa и мишљeњa туриста, тaкo дa jeнeoпхoднo 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 пeрцeпциjeи стaвoви туриста o пoмeнутим чиниoцимa рaзличити.  

- Социо-културни кaпaцитeт пoдрaзумeвa мaксимaлнo мoгућ рaзвoj туризма 

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. 
21
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5.  ИНДИКАТОРИ ОДРЖИВОГ 

ТУРИЗМА СА ПОСЕБНИМ 

АКЦЕНТОМ НА ЕКОНОМСКЕ 

ИНДИКАТОРЕ  

Индикатори, или променљиве величине које се могу пратити и мерити да би се 

открила промена стања одређеног феномена, спадају у средства преко којих се врши 

фино пречишћавање постојећих информација али и сакупљање нових података. Тако 

рафиниране или прерађене информације омогућавају да се лакше уоче трендови развоја 

одређеног феномена (нпр. туризам) и избегну/предупреде непредвиђени негативни 

ефекти, предузимањем прикладних активности.
22

 Према Светској туристичкој 

организацији, „индикатори мере или вреднују одређене информације, чиме доносиоци 

одлука (управни органи) смањују могућности несвесног доношења лоших пословних 

одлука“. Иако се у теорији чини једноставним,  избор, мерење, праћење и оцена 

адекватних индикатора одрживог туризма је комплексан и захтеван посао. Поред 

Светске туристичке организације, Европске уније, ОЕCD-а и других међународних 

организација, бројни тимови експерата су се током протекле две деценије бавили 

проблематиком дефинисања и примене индикатора одрживог туризма. У нашој земљи 

односном проблематиком нарочито су се бавили аутори Јовичић и Стојановић, који су 

разматрали могућности примене међународних искустава у домену индикатора 

одрживог развоја на примерима наших туристичких дестинација. 

Сет (група, комплекс) индикатора одрживог туризма требало би да инкорпорира 

променљиве величине које описују стање, целисходност и утицаје туризма као система 

за себе (број туриста, годишњи раст туристичког промета, број смештајних јединица, 

проценат запослених лица у туризму), али и оне варијабилне величине које указују на 

начин функционисања других система повезаних за туризмом (ниво загађења водних 

ресурса и емисија гасова са ефектом „стаклене баште“ узрокованих туризмом, количина 

домаће и увезене хране која се користи у пружању услуга туристима и др.). У 

ситуацијама када се одабаре целовит приступ одрживом развоју, посебно је важно да се 

укључе индикатори који мере целовито стање екстерних система (нпр. стопа 

морталитета/наталитета, стопа укупне незапослености, бруто друштвени производ по 

становнику и сл.). Проблеми који се јављају у екстерним системима могу имати 

директне или индиректне последице на сектор туризма, без обзира да ли је туризам 

узрочник датих проблема или не. Из поменутог се може закључити да су три типа 
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индикатора од суштинске важности, јер се њиховим комбиновањем и укрштањем 

обухватају све интерне и екстерне димензије туристичког система. 

Неке индикаторе је релативно лако прикупити, без значајног утрошка времена,  

финансиских средстава или ангажовања људског фактора. Тако се например подаци  

везани за промену броја запослених у туризму или промену броја хотелских соба у  

одређеном туристичком месту могу добити на релативно лак начин за разлику од неких  

других индикатора као што су квалитет вода или психолошки доживљаји туриста који  

испољавају велику варијабилност како у простору тако и времену чак и када се ради о  

малим подручјима. Код таквих индикатора креирање и ажурирање базе је изузетно  

захтевно у временском, стручном и финансијском смислу. У случају психолошких  

доживљаја туриста, додатни проблем представља субјективан карактер оваквог типа  

информација (сваки туристадоживљава одређену дестинацију на себи својствен начин),  

због чега пуну пажњу треба посветити 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.
23

 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.
24

 

Сходно томе, разумљиво је да се мерила броја смештајних јединица у великим  градским 

центрима и заштићеним природним добрима међусобно разликују (мерило  броја 

смештајних јединица у урбаним срединама је знатно веће, у односу на заштићена  

природна добра). 

Вредност или распон вредности, која идентификује критичну промену одређеног  

индикатора представља гранична вредност. Она често означава демаркациону линију  

између одрживог и неодрживог типа туристичког развоја. Референтне тачке у неким  

случајевима се могу поклапати са граничним вредностима. Менаџери у туризму морају 

бити обазриви када је у 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 
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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.
25

 

5.1. Компаративни индикатори одрживог туризма ЕУ  

  Сумирајући резултате истраживања спроведених у туристичким дестинацијама 

различитог типа и уважавајући све проблеме везане за могућност прецизног утврђивања 

носећег капацитета, стручни консултанти Европске комисије су сачинили листу 

компаративних индикатора за праћење и утврђивање степена одрживости туристичког 

развоја.  

 У дефинисању компаративних индикатора, пошло се од потребе интегрисања 

неколико круцијалних чинилаца: економски, еколошки, социјални, културни, као и 

задовољство туриста; путем којих би се вредновало актуелно стање развоја туризма у 

одређеној просторној целини, а тиме дошло до основног инпута за предузимање 

неопходних управних мера и активности. Примена индикатора се заснива на систему 

кодирања, којим се утврђују граничне вредности за сваки индикатор, на основу којих се 

стање развоја туризма оцењује као 1) критично, 2) подношљиво и 3) одрживо. Због тога 

се ови индикатори називају "индикаторима упозорења".
26

 

 Системом кодирања уведене су 3 зоне:  

♦ црвена зона означава да је ситуација критична и да је неопходно одмах 

предузети прикладне мере, како би се даљи развој туризма модификовао, ставио под 

чвршћу контролу или чак и зауставио;  

♦ жута зона указује да је ситуација подношљива, али да прогресиван пораст 

туризма у наредном периоду може проузроковати озбиљне проблеме, па је препоручиво 

предузети одређене превентивне мере;  

♦ 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 

идентитеталокалне заједнице, под дејством утицаја туриста који долазе из средина 

садругачијим културним особеностима;  
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♦ 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).  

5.1.1.  Економски индикатори 

Економски индикатори (3 индикатора) приказују економске ефекте туристичког 

привређивања у туристичком месту или подручју.  

У економске индикаторе спадају: 

- сезонски карактер туристичког промета, 

- однос туристичких ноћења и смештајних капацитета, 

- коефицијент локалног туристичког увећања економије. 

5.1.1.1. Сезонски карактер туристичког промета  

Сезонска концентрација туристичког промета има економске и еколошке 

импликације. Велика концентрација туриста у сезони изискује знатна инвестициона 

средства и обимне грађевинске радове да би се изградили капацитети и садржаји који би 

оптимално задовољили туристичке потребе. Са друге стране, ако се такви капацитети и 

садржаји и недовољно користе ван сезоне, а то је већи део године, поставља се питање 

економске оправданости њихове изградње. Запосленост локалног становништва у 

вансезони је битно смањена. Наглашена концентрација туриста у периоду пуне сезоне 

доводи од појачаних притисака и коришћена туристичких мотива и изграђених 

капацитета, што условљава појачану сатурацију простора и појаву негативних 

еколошких последица. Идеална је ситуација када се у периоду пуне сезоне остварује 

30% годишњег промета, тј. 10% промета по месецу; али то је практично неоствариво у 

многим уристичким местима. Експерти ЕУ су заузели толерантнији и релнији приступ 

оцењујући сезонску концентрацију промета до 40% у току 3 најинтензивнија месеца, као 

идеалан –одрживи развој; уколико сезонска концентрација промета прелази 40%, нужне 

су одређене иновације, на плану побољшања маркетинга, да би се промет равномерније 

дистрибуираотоком године; док се концентрација промета од 50% у току 3 ударна 

месеца, сматра за алармантно стање које указује на скору појаву економских и проблема 

нарушавања животне средине.
27

 

5.1.1.2. Однос туристичких ноћења и смештајних капацитета  

Овај индикатор представља индикатор економског обрта који се остварује у 

дестинацији. Процењује се да однос поменутих чинилаца не сме да буде испод 120 

ноћења по лежају годишње; уколико се он креће између 120 и 150 ноћења по лежају, 

искоришћеност капацитета је прихватљива али није на оптималном, одрживом нивоу; а 

одрживо коришћење капацитета се остварује у случају када вредност овог индикатора 

озноси 150 или више ноћења по лежају. 

                                                 
27

 Background Information on Enviroment ant Tourism in the Context of Sustainable Development, Europiean 

Commision, Bruxrelles, 1994. 



  Индикатори одрживог туризама  34 

Мастер рад Андријана Миленковић 

5.1.1.3. Коефицијент локалног туристичког увећања економије 

Овај индикатор обухвата све директне и индиректне утицаје које туристичка 

потрошња и запосленост имају на локалну економију, јер је познато да примарна 

туристичка потрошња се проширује на читав циклус даље потрошње, што повољно 

утиче на привреду туристичког места у целини и регије којој припада. Овај коефицијент 

показује у ком степену су производи и услуге рецептивног места укључени у туристичко 

привређивање. Међутим, још увек није дефинисан начин за математичку 

операционализацију коефицијента локалног туристичког увећања, тако да се он може 

посматрати само са аспекта утицаја туризма на друге привредне гране у туристичком 

месту и њиховој укључености у туристичку понуду. 

5.1.2. Индикатори задовољства туриста  

Задовољство туриста подразумева степен задовољства туриста квалитетом 

пружених услуга и њихово мишљење о атрактивности мотива, стању животне средине и 

социо-културним особеностима рецептивног места. 

5.1.2.1. Поновљене посете туриста  

Проценат туриста који су поново посетили одређено туристичко место 

представља индикатор задовољства туриста. Информације о поновљеним туристичким 

посетама одређеном месту прикупљају се у највећем броју случајева анкетирањем 

посетилаца, али овом поступку се не приступа на конзистентан и јединствен начин. У 

појединим случајевима, у поновљене посете се убрајају анкетирани туристи који имају 

жељу да поново посете место боравка, а у другим, анкетирани туристи су то већ 

учинили. По мишљењу експерата ЕУ, најбоље је за индикатор узети проценат 

поновљених посета у одређеном месту током протеклих 5 година. Када се овај проценат 

креће између 30% и 50%, задовољство туриста се остварује на још вишем нивоу, што 

пружа носиоцима политике прилику да покушају да утичу на измену понашања туриста 

и прилагоде га условима локалне природне и културне средине, да у већој мери користе 

јавни превоз уместо приватног аутомобила, да схвате хетерогеност дугорочних 

туристичких циљева у датој области и сл.
28

 

5.1.3.  Културни индикатори 

Културни индикатори (2 индикатора) изражавају степен очуваности културног 

идентитета локалне заједнице, под утицајем туриста који долазе из средина са 

другачијим културним особеностима. 
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5.1.3.1.  Однос смештајних капацитета и броја локалног становништва  

Однос смештајних капацитета и броја локалног становништва је индикатор, како 

културног утицаја у погледу архитектонског изгледа туристичке области или места, тако 

и захтева за обезбеђењем неопходне инфраструктуре, што оптерећује буџет локалних 

заједница, ако је број лежаја већи 1,6 пута од броја становника, ситуација се може 

оценити неповољном јер локална заједница трпи велики притисак интензивне 

туристичке изградње; док је пропорција од 1,5:1 или мања, повољнија и прихватљивија 

по локалну заједницу. Чињеница је да поменута сразмера у великој мери варира, зависно 

од природних карактеристика, типа смештаја, интензитета и врсте туристичког промета 

који се развија на одређеном простору.  

5.1.3.2.  Интензитет туризма  

Индикатор који указује на степен културне сатурације локалне средине. Превисок 

ниво културне сатурације негативно утиче на локалну заједницу, нарушава њен 

културни идентитет и умањује квалитет туристичког доживљаја. Представља се односом 

годишњег броја туристичких ноћења (израженог у хиљадама) и броја домицилног 

становништва (израженог у стотинама). Међутим у пракси је тешко пронаћи туристичко 

место у коме се врши прецизна евиденција излетничког промета - што би употпунило 

културни индикатор.  

Могућности за примену овог индикатора су веома ограничене у руралним 

областима, националним и регионалним парковима, који привлаче велики број 

излетника концентрисаних на неколико најатрактивнијих места. У таквим случајевима 

погодније је као индикатор користити број излетника према броју места за паркирање, 

при чему се однос од 2,5 посетиоца по једном паркинг месту, сматра најповољнијим и 

користи каостандард у изради просторних планова националних паркова. Потребно је 

упоредити просечан број излетника у току године са бројем излетника у данима 5 

најфреквентнијих викенда у пуној сезони, али то изискује детаљна истраживања која су 

веома ретка у пракси. 

5.1.4. Социјални индикатори 

Социјални индикатори одражавају социјални интегритет локалне заједнице, 

сааспекта субјективног благостања домицилног становништва у датом туристичком 

подручју. 

5.1.4.1. Учешће туризма у локалном нето друштвеном производу 

Проценат учешћа туризма у укупној вредности локалног нето друштвеног 

производа је индикатор који показује у којој мери локална заједница остварује користи 

од туризма. Овај индикатор треба поредити са нивоом запослености локалног 

становништва у туризму.  
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5.1.4.2.  Независност локалне туристичке привреде  

Однос између процента туристичких посета који се остварује непосредним 

букингом и процента посетилаца који стижу посредством иностраних или домаћих 

туроператора, представља индикатор корисности туризма по локалну заједницу. У 

приморским центрима масовног туризма, у којима се велики проценат туристичког 

промета налази под контролом међународних туроператора, има импликације на висину 

новостворене вредности локалне заједнице, али и на промену карактера и изгледа таквих 

центара. 

5.1.5. Индикатори стања животне средине 

Индикатори стања животне средине треба да пруже слику о утицајима туризмана 

поједине медије животне средине. 

5.1.5.1. Коришћење земљишта за изградњу  

Однос површине земљишта предвиђеног за туристичку изградњу и његовог дела 

на коме је изградња већ реализована, представља индикатор могућег, али не и обавезног, 

убрзаног и неконтролиасног развоја у будућем периоду. То намеће потребу поређења 

просторних и урбанистичких планова са мапама које приказују густину изграђених 

објеката. Ако у алпским центрима, на површинама предвиђеним за туристичку 

изградњу, нереализована туристичка изградња прелази 20% ситуација се може оценити 

алармантном. Обимни грађевински радови у наредном периоду подразумевају и 

негативне последице по животну средину. У таквим случајевима најбоље је одустати од 

потпуног остварења планских задатка, редуцирати површине предвиђене за изградњу и 

трансформисати их у зелене појасеве или заштићена добра.  

5.1.5.2. Промене у намени коришћења земљишта  

У руралним областима, планинским пределима, националним и регионалним 

парковима, проценат промене намене пољопривредног земљишта у периоду од 5 година 

сматра се прикладним индикатором утицаја туризма на промену намене коришћења 

земљишта и трансформацију пејзажа. Уколико је тај степен већи од 2% забрињавајуће је 

и потребно је овакве трендове успорити, с циљем оживљавања традиционалних 

пољопривредних фарми и њиховог укључивања у туристичку понуду.  

5.1.5.3. Доласци туриста према врсти транспорта  

Проценат туриста који не користе приватни аутомобил, је важан индикатор 

потенцијалне саобраћајне загушености, проблема паркирања, нивоа буке и квалитета 

ваздуха у одређеној области. Пожељно је да туристи користе јавни аутобуски и 

железнички саобраћај. Подаци показују да у Европи и даље највећи број туриста 

путујесвојим приватним аутомобилима, нарочито када је реч о посетама руралним 

областима и да је велики успех у погледу заштите животне средине остварен, када се у 

одређеном месту региструје 10% туриста који нису допутовали својим приватним 

аутомобилом. 
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5.1.5.4. Остали индикатори стања животне средине  

Податке који се односе на коришћење енергије, потрошњу и пречишћавање воде, 

стварање чврстог отпада, веома је тешко сакупити на нивоу туристичког места или 

регије. До сада још увек нема прецизних индикатора за коришћење енергије и воде, 

односноколичину створеног отпада по туристи. Оно што се може очекивати у скоријој 

будућности је да сви учесници у туристичком промету, у границама својих могућности, 

настоје да смање количину утрошене енергије и рационално користе природне ресурсе.
29

 

5.2. Примена индикатора одрживог туризма ЕУ на 

примеру Врањске бање, са посебном пажњом на 

економске индикаторе 

Економски индикатори су једна од пет група компаративних индикатора 

одрживог туризма, које је дефинисао и Комисији Европске Уније предложио тим 

стручњака. У компаративне индикаторе се, осим економских, убрајају још и културни, 

социјални и индикатори стања животне средине, као и задовољство туриста. На основу 

граничних вредности за сваки индикатор, утврђује се да ли је стање туризма критично, 

подношљиво или одрживо. Дефинисане су три зоне: црвена (критично стање и 

неопходност предузимања одређених мера), жута зона (подношљива ситуација, али и 

постојање могућности да ће развој туризма условити промене, те се препоручују 

превентивне мере) и зелена зона (стање развоја туризма одрживо). Резултати 

истраживања служе доношењу управних мера и делатности. Економски индикатори 

приказују економске ефекте туристичког привређивања у туристичком месту или 

подручју. У ову групу индикатора спадају однос смештајних капацитета и броја 

локалног становништва и интензитет туризма 

5.2.1. Сезонски карактер туристичког промета у Врањској бањи  

Сезонска обележја туристичког промета чине највећу тешкоћу привређивања у 

овој грани. Та обележја у основи су одређена особинама туристичких мотива; 

купалишни туризам је одређен температурама воде и ваздуха, а зимско-

скијашкидужином 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.  
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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. 
30

 

Врањска бања спада у оне бање које се налазе у непосредној близини важних 

комуникација . С обзиром да те комуникације  воде ка Македонији и Грчкој, велики број 

страних туриста прође овуда у летњим месецима, што је управо утицало да  летња 

туристичка сезона буде доминантнија у односу на зимску. Такође, бројне туристичке 

манифестације, одржавају се током лета, па то додатно привлачи посетиоце из других 

крајева наше земље. 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. 

Када је реч о туристима који највише посећују Врањску бању у летњим месецима, 

ради се о оним особама који овде првенствено долазе због рехабилитације, а мање је 

оних који овде проводе своје годишње одморе, школске распусте, празнике и слично. У 

три летња месеца – јун, јул, август – оствари се највећи број туристичких ноћења. 

Врањска бања има огромне могућности и за активацију зимског периода године, 

захваљујући огромном потенцијалу топле воде којом располаже. Могли би да се изграде 

базени за купање, који би значајно утицали на повећање туристичког промета овога 

краја, а самим тим би и појава сезоничности била доста смањена. Такође,  равномернија 

годишња расподела туристичког промета може се постићи решавањем низа практичних 

и оперативних проблема. У том смислу, посебна пажња се мора посветити пропаганди 

туристичких вредности у месецима смањеног интензитета туристичких кретања. 

Нарочито су важни обогаћивање садржаја туристичког боравка у вансезонским 

месецима и пласирање богатије понуде на туристичком тржишту.  

Решавање проблема сезонске концентрације туристичког промета довело би до 

већег прилива материјалних средстава, побољшања услуга, рационалнијег коришћења 

капацитета и ефикаснијег коришћења одмора у смислу богатијег садржаја боравка у 

бањама. 

5.2.2. Однос броја туристичких ноћења и смештајних капацитета 

у Врањској бањи 

Однос броја ноћења и смештајних капацитета ће указати на економску 

искоришћеност смештајних капацитета. Капацитети за смештај представљају примарни 

део понуде сваког бањског места, било да се ради о хотелима, одмаралиштима, 

камповима, домаћинствима или лечилиштима. Према обиму и структури смештајних 

капацитета може се судити о општој развијености неког бањског места. 

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 
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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- 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 

учешће комплементарних 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.
31

 

У бањском туризму постоји сталан проблем прецизног евидентирања смештајних 

капацитета, јер нека домаћинства у одређеном тренутку престају да примају госте, док 

се друга укључују у туристичку делатност, тако да се ситуација мења из године у 

годину.  

Хотел Железничар** у Врањској бањи располаже са 100 лежајева, распоређених у 

42 собе и 9 апартмана. У овом хотелу се на годишњем нивоу оствари приближно 20 800 

ноћења. 

Специјална болница за рехабилитацију Врањска бања, располаже са 120 лежајева, 

распоређених у једнокреветним и двокреветним собама, где се на годишњем нивоу 

оствари приближно 29 000 ноћења. 

У бањи постоји 30 евидентираних домаћинстава који се баве пружањем услуга 

смештаја, и у њима се оствари приближно 5000 ноћења на годишњем нивоу. 

Однос броја ноћења и смештајних капацитета се добија на следећи начин: 

Укупан број ноћења (20 800+29 000+5000) 

54 800/(250*365)=0.60; 0,60*100=60% или 365*(60/100)=219 

Према подацима Републичког завода за статистику, просечан број ноћења у 

Врањској бањи за период јануар-август 2012. године, износио је 23.  

5.2.3. Коефицијент локалног туристичког увећања у Врањској 

бањи 

Односни индикатор ћемо, анализирати на посредан начин: кроз однос туризма и 

комплементарних делатности укључених у туристичку понуду овог краја. Коефицијент 
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локалног туристичког увећања ћемо посматрати заједно са учешћем туризма у локалном 

нето друштвеном производу.  

Развојем туризма на подручју Врањске бање инициран је развој и низа других 

делатности. У питању су делатности чији производи и услуге чине неизоставне 

компоненте укупне туристичке понуде, повећавајући њену комплетност и 

функционалност. У погледу опремања овог простора инфраструктурним елементима, 

неопходним за развој туризма, пре свега треба истаћи значај саобраћаја као елемента и 

фактора туристичких кретања истовремено. У конкретном случају, наглашена је улога 

друмског саобраћаја, преко кога се остварује, како интерна комуникација, тако и 

екстерна повезаност са ближим и даљим окружењем.  

Посебно ћемо се осврнути на пољопривреду, делатност чије чвршће интегрисање 

у туристичку понуду има посебан значај за сеоска подручја и која у знатној мери утиче 

на коефицијент локалног туристичког увећања. Природни услови омогућавају висок 

степен прожимања и комплементарности туризма и пољопривреде. У оквиру 

пољопривреде значајно место заузимају сточарство и земљорадња. Велике травнате 

површине  омогућавају узгој великог броја грла стоке, без негативних ефеката по 

природну средину.  

Међутим, ове повољности нису адекватно искоришћене, па су просторни и 

функционални односи туризма и сточарства сведени на минимум. Туризам је велики 

конзумент сточарских производа и одговарајућим организационим и стимулативним 

економским мерама могу се обезбедити знатне количине здраве и свеже хране која би се 

пласирала у туристичкој понуди..  

У 2000. години учешће туризма у локалном нето друштвеном производу је 

износило око 1,3%, што је изузетно низак проценат. Међутим, ако се узму у обзир 

делатности, као што су пољопривреда, трговина, саобраћај, финансијске услуге и др., 

које су, такође, у функцији туристичког развоја, онда се учешће туризма у нето 

друштвеном производу знатно повећава. 

Табела 5. Економски индикатори и њихова тумачења за Врањску бању 

Тип индикатора Индикатор Тумачења за Врањску бању 

ЕКОНОМСКИ 

Сезонски карактер 

промета 
42% (жута зона) 

Однос ноћења и 

смештајних капацитета 

60%  

или 

365*(60%/100)=219 

(зелена зона) 

 

Коефицијент локалног 

туристичког увећања 
Још увек није одређено 

Извор: Прорачун аутора на основу података узетих из Специјалне болнице за рехабилитацију Врањска 

бања 
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5.3. Индикатори задовољства туриста у Врањској 

бањи 

Информације о поновљеним туристичким посетама одређеном месту 

прикупљају се најчешће анкетирањем туриста.  

Када је реч о поновљеним посетама у Врањској бањи, према подацима 

Специјалне болнице за рехабилитацију, 80% су стари гости, а 20% нови. 

Табела 6. Задовољство туриста и њихово тумачења за Врањску бању 

Тип индикатора Индикатор Тумачење за Врањску бању 

ЗАДОВОЉСТВО 

ТУРИСТА 
Поновљене посете 80% (зелена зона) 

Извор: Прорачун аутора на основу података узетих из Специјалне болнице за рехабилитацију Врањска 

бања 

5.4. Културни индикатори (тумачења за Врањску 

бању) 

Културни индикатори (2 индикатора) изражавају степен очуваности културног 

дентитета локалне заједнице, под утицајем туриста који долазе из средина са другачијим 

културним особеностима  

1) Однос смештајних капацитета и броја локалног становништва у Врањској 

бањи 

Овај индикатор се добија на основу следећег прорачуна: 

број лежајева: Специјална болница (120)+хотел Железничар (100)+ приватни 

смештај (30)=250 лежајева 

број станивника у Врањској бањи: 7500 

250/7500=0,03; На тај начин се добија однос-0,03:1 

2) Интензитет туризма 

(Број ноћења 54800)/365=150,14; 150,14/7500=0,02 

Табела 7. Културни индикатори и њихово тумачења за Врањску бању 

Тип индикатора Индикатор Тумачење за Врањску бању 

КУЛТУРНИ 

Однос смештајних 

капацитета и броја 

локалног становништва 

0,03:1 

(зелена зона) 

Интензитет туризма: 

број ноћења  према броју 

становника 

0,02:1 

(зелена зона) 

Извор: Прорачун аутора на основу података узетих из Специјалне болнице за рехабилитацију Врањска 

бања 
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Када је интензитет туризма у питању, критеријуми ЕУ, указују да културни 

идентитет локалне заједнице није био под притиском туристичке клијентеле. Врањска 

бања је подручја Србије, где промет туриста још увек не достиже велике размере и не 

угрожава културни идентитет локалних заједница. То значи да наведена пропорција 

припада зеленој зони. 

5.5. Социјални индикатори (тумачења за Врањску 

бању)  

Социјални индикатори одражавају социјални интегритет локалне заједнице, са 

аспекта субјективног благостања домицилног становништва у датом туристичком 

подручју.  

На овом подручју је у 2006. године било 30 домаћинстава која су се бавила 

бањским туризмом. У односу на укупан број становника односне општине (7500), је 

врло мали проценат који указује на занемарљив број становника укључених у 

туристичко привређивање  

5.5.1. Проценат туриста који не долазе посредством 

туроператора/агенција 

 Не постоји прецизан податак који указује на начин доласка овог краја, али велика 

већина туриста (може се рећи око 70%) долази на основу препоруке пријатеља, у 

сопственој организацији. Једини случај када туристи долазе посредством туристичких 

агенција јесте када се у Врањској бањи организује одређени курс едукације било 

домаћина, било запослених у туризму, али је то занемарљив проценат у односу на 

укупан број туриста.  

Табела 8. Социјални индикатори и њихово тумачења за Врањску бању 

Тип индикатора Индикатор Тумачења за Врањску бању 

СОЦИЈАЛНИ 

Учешће туризма у 

локалном народном 

дохотку 

<50 

(црвена зона) 

Проценат туриста који не 

долазе посредством 

туроператора/агенција 

70% 

(жута зона) 

Извор: Прорачун аутора на основу података узетих из Специјалне болнице за рехабилитацију Врањска 

бања 
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5.6. Индикатори стања животне средине (тумачења за 

Врањску бању) 

Индикатори стања животне средине треба да пруже слику о утицајима туризма на 

поједине медије животне средине.  

5.6.1. Проценат земљишта на коме је изградња дозвољена али 

није реализована 

С обзиром да се ради о бањском туризму, јасно је да не постоје документи којима 

би се прецизирала могућа и реализована изградња туристичких објеката. Ово је због тога 

што је промет туриста још увек на нивоу који могу задовољити постојећи смештајни 

капацитети у домаћинствима, па нема потребе за градњом додатних објеката. У оквиру 

домаћинстава, домаћини према потреби сами уређују своју кућу и двориште или 

дограђују стамбене објекте, али су такви захвати малог обима и незнатно утичу на 

животну средину.  

 
Слика 9. Специјална болница у Врањској бањи

32
  

Извор: Лична фотографија 
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 Изградња ове болнице започета је 70-их, а обустављена је 80-их година. До данас се ништа није 

променило. 
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5.6.2. Коришћење и заузимање земљишта  

Приказивање промене у намени коришћења земљишта, илустроваћемо степеном 

повећања туристичких капацитета у периоду од пет година. Број лежаја у Врањској бањи 

се у периоду 2002-2007. година повећао са 70 на 110, односно за 36%. Овај индикатор 

није толико релевантан када је реч о бањским подручјима, јер у том случају проширење 

капацитета не значи у исто време и заузимање новог земљишта. Проширење капацитета 

може бити у већ постојећим стамбеним објектима. Експерти ЕУ до сада нису 

дефинисали граничне вредности, на основу којих би се тумачио поменути индикатор.  

Тачан податак не постоји, али се може проценити да се више од 90% туристичких посета 

реализује приватним аутомобилима. То је веома велики проценат, тако да вредност овог 

индикатора, према критеријумима ЕУ, спада у црвену зону.  

5.6.3. Остали индикатори стања животне средине 

За коришћење енергије и воде, као и количини створеног отпада по туристи, још 

увек не постоје прецизни индикатори. Иако експерти ЕУ нису прецизно дефинисали 

остале индикаторе стања животне средине, треба указати на најбитније карактеристике 

стања животне средине овог подручја. 

   Табела 9. Индикатори стања животне средине и њихово тумачења за Врањску бању 

Тип индикатора Индикатор 
Тумачења за Врањску 

бању 

ИНДИКАТОРИ СТАЊА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Саобраћај:број 

туриста  који не користе 

приватни аутомобил 

10% (црвена зона) 

Извор: Прорачун аутора на основу података узетих из Специјалне болнице за рехабилитацију Врањска 

бања 
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6.  СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА 

ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА У 

ВРАЊСКОЈ БАЊИ  

6.1.Стратегија развоја бањског туризма у Србији  

Стање бањског туризма у Србији (као и туризма у целини), није на 

задовољавајућем нивоу, што се може објаснити деловањем низа разлога, субјективне и 

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

повитивним, имајућу у виду да је у питању облик промета који већ више деценија 

заузима водеће место у туризму наше земље. 

Усмеравање будућег развоја бањског туризма мора се темељити на стратегијском 

приступу, што је суштински предуслов развоја савременог туризма у свету. 

Дефинисањем стратегије бањског туризма треба одредити циљеве и начин (технике, 

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: 

 оријентисаност према примени - развити упутства која треба да омогуће 

практично деловање свих субјеката који су укљученн у туристичко привређивање у 

бањским местима (непосредни носиоци понуде, државни и локални органи,домшплно 

становншптво);  

 орјентисаност према систему - туризам треба третирати као целину (систем), 

водећи рачуна о свим њеннм елементима (подсистемима). као и специфичностима 

међусобних односа између тих елемената: 

 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 и 

прописи за унапређење и подстицање туристичког развоја);  

 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); 
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 оријентисаност према вредностима – планирање туризма мора развијати и 

подстицати различите типове вредности: очуваност и аутентичност природно-еколошке 

средине, гостопримство, квалитет медицинских, хотелских, саобраћајниуслуга, заштита 

туристичке клијентеле и сл.  

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

развијати по јединственом концепту који уважава комплементарност бањског лечењаи 

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

развоја који би уважавали специфичности бања појединачно. У креирању тихмодела 

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

економиста, урбаниста, социолога и психолога.  

Комплементарност туристичко-рекреативне и здравствене функције 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 пословно-успешни људи, захтевни 

гости који траже ван стандардну понуду, богатија домаћа и страна клијентела, пасивни и 

активни рекреативци и др. Инкорпорирањем wellness програма у концепт развоја бања 

Србије значајно се може поправити њихов имиџ на домаћем и страном туристичком 

тржишту, што ће донети и веће приходе. 

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

могућности корелативног развоја планинског и бањског туризма, односно комбинованог 

климатског и бањског лечења. Такве могућности посебно дају предност Врњачкој бањи 

(Гоч), Сокобањи (Озрен), Буковичкој (Букуља) и Јошаничкој бањи (Копаоник). Реч је о 

бањама код којих би повезивање бањског и планинског туризма представљало посебну 

врсту „специјализације“ у њиховом развоју, али би такве односе требало утврдити и код 

осталих бања. Односи између бања и суседних планина могу бити веома различити: на 

пример од потпуног функционалног уклапања Јошаничке бање у развој туризма на 

Копаонику до инкорпорирања Букуље у концепт развоја Буковичке бање. 

Упркос томе што своју здравствено-лечилишну и туристичку функцију бање могу 

обављати преко целе године, ипак се туристички промет у нашим бањама снажно везује 

за летњу сезону. Један од разлога свакако лежи у чињеници да летњи период 

карактерише сезона годишњих одмора и дејство овог фактора се не може избећи. 

Међутим, утицај сезоничности може се значајно ублажити, не само развојем лечилишне 

функције, него и обогаћивањем понуде другим садржајима који би привукли клијентелу 

у ван сезонском периоду, доприносећи бољим пословним резултатима и равномернијој 

расподели промета током године.  

Бање које се налазе у близини већих градова и развијеније бање са снажнијом 

материјалном базом имају одређене предности над осталим бањама, у погледукреирања 

диверзификоване туристичке понуде. Обогаћена и атрактивна понуда токомцеле године 

подразумева увођење рекреативних, културно-уметничких и забавнихсадржаја, 

организацију сајмова, конгреса и других манифестација, као и 

организовањепроизводних делатности комплементарних туризму: флаширање бањских 

вода,производња поврћа и цвећа, обнова старих заната, производња сувенира.Термална 

вода у бањама се може користити и за обезбеђење топлотне енергије,односно грејање 

објеката (најобимнија топлификација је извршена у Врањској и Сијаринској бањи).  
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6.2. Правци даљег развоја туризма у Врањској бањи 

Стратешки правци равоја Врањске бање, а самим тим и развоја туризма на 

одрживим основама, морају бити у складу са визијом Врањске бање. Њена  визија се 

базира на анализи постојеће ситуације и на постојећим ресурсима општине. Визија 

развоја представља основу будућег развоја. На основу визије дефинисани су стратешки 

циљеви, стратешки приоритети и мере развоја општине.  

Врањска бања би се могла пoзициoнирaти кao пoзнaтa бaњскa и wellness 

дeстинaциja привлaчнa тoкoм читaвe гoдинe, пoгoднa зa вишeднeвни oдмoр или вишe 

крaћих бoрaвaкa гoдишњe. У прeдивнoм прирoднoм oкружeњу прeплићу сe дугa 

трaдициja у oблaсти бaњскo-здрaвствeнoг туризмa, упoтрeбa прирoдних лeкoвитих 

фaктoрa, сaврeмeних мeдицинских знaњa и тeхникa, рaзнoврснa пoнудa зa дoбaр oсeћaj, 

oдмoр, дружeњe и зaбaву, спoрт и рeкрeaциjу и приjaтнa рeлaксирajућa aтмoсфeрa 

урeђeних aмбиjeнaтa кojи гaрaнтуjу дoбрe услoвe зa бeкствo из свaкoднeвнoг стрeсa, уз 

рeлaксaциjу тeлa и духa. Пoнудa je нaмeњeнa гoстимa кojи жeлe рeлaксaциjу и 

рeкрeaциjу у прирoднoм oкружeњу, кojи дajу вeлики aкцeнт нaчину живoтa сa прирoдoм 

и кojи прoвoдe свoje слoбoднo врeмe у чeстим и крaћим рaздoбљимa. Oпуштajућe 

oкружeњe кoje нуди лeпoтa прирoдe, сa свojoм пoнудoм зaдoвoљaвa свe кojи жeлe дa 

прoвeду aктивнo (рeкрeaтивци, спoртисти, ...), пaсивнo (људи жeљни oдмoрa, oпуштaњa, 

рeлaксaциje, ...) или кoриснo (пoслoвни људи, учeсници кoнгрeсa, сeминaрa, учeсници 

културних прирeдби, мaнифeстaциja...) нeкoликo дaнa сa свojим приjaтeљимa, 

пoрoдицoм, пoслoвним пaртнeримa или сaпутницимa.  

Иaкo Врањска бања имa доста квaлитeтних рeсурсa и могућности,потребно је 

доста рада и улагања. Нeoпхoдни су нoви aтрaктивни спoртски, рeкрeaтивни, 

рeлaксaциoни, зaбaвни и културни сaдржajи, кaкo би сe она штo бoљe пoзициoнирaлa, 

кaкo нa дoмaћeм, тaкo и нa мeђунaрoднoм туристичкoм тржишту. Пoнудa туристичкoг 

прoизвoдa и услугa мoрa стaлнo дa прaти пoтрeбe сaврeмeнoг туристe кoгaкaрaктeришу 

сoфистицирaнoст, мoбилнoст и динaмичнoст.  

Рaзвojeм квaлитeних и рaзнoврсних дoпунских сaдржaja у дeстинaциjи, умнoгoмe 

би сe oбoгaтилa туристичкa пoнудa Врањске бање и смaњилa зaвиснoст туризмa oд 

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

туристичким 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 Врањске бање, 

кoja сe бaзирa нa искoришћaвaњу пoстojeћих пoтeнциjaлa (културнo-истoриjскo нaслeђe, 

прирoдни рeсурси...) и ствaрaњу нoвe туристичкe пoнудe, тj. дoдaтних 

aтрaктивнихсaдржaja. Свaкa прирoднa или културнa aтрaкциja je пoтeнциjaлнa 

туристичкa aтрaкциja кoja дaje дoдaтни импулс рaзвojу туризмa нa нeкoм пoдручjу. Уз 

квaлитeтaн мaркeтинг, кojи ћe сe тeмeљити нa ствaрним пoтeнциjaлимa, кao и крeирaњe 

„причe" или „дoживљaja" вeзaнoг зa тaj пoтeнциjaл, туризaм мoжe пoстaти oснoвни 

пoкрeтaч рaзвoja ове бање.  

Уважавајући визију Врањске бање и узимajући у oбзир туристичкe пoтeнциjaлe и 

oснoвнe тeндeнциje у сaврeмeним, мeђунaрoдним туристичким тoкoвимa, Врањска бања 

свој даљи развој туризма мора градити на основама одрживог развоја. Одрживи развој 

као синтагма је неостварив ако се у његову примену не укључи и низ инструмената 

друштвене акције, али кроз договор који тражи перманентно деловање. Изгрaдњa и 

рeнoвирaњe туристичких кaпaцитeтa, инвeстирaњe у знaњe и стручнoст зaпoслeних, 

увoђeњe и рaзвoj систeмa квaлитeтa пoслoвaњa, мoдeрнизaциja инфoрмaтикe, jaчaњe 

мaркeтиншких aктивнoсти, увoђeњe сaврeмeних aтрaктивних туристичких сaдржaja и 
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прoгрaмa, спaдajу у кључнe гeнeрaтoрe, oднoснo нoсиoцe дaљeг рaзвoja туристичкe 

дeстинaциje. Наведено ће утицати на повећање броја домаћих и страних туриста, 

пoвeћaњу њихoвoг прoсeчнoг зaдржaвaњa, кao и пoвeћaњa њихoвe пoтрoшњe у Врањској 

бањи, штo je гeнeрaлнo и циљ свaкe туристичкe дeстинaциje. Због тога неопходно је 

издвојити приоритетне радове у туризму који ће се спровести у наредном периоду. 

6.3. Приоритетни радови 

6.3.1.Приоритетни радови у области смештајних капацитета  

Структурa рeцeптивних кaпaцитeтa Врањске бање је углавном једнолична, 

недовољна и ниje oбeзбeдилa пoтрeбнe инвeстициje у циљу нeoпхoднe мoдeрнизaциje 

(oдржaвaњe,  прeнaмeнa, рeнoвирaњe, дoдaтнo oпрeмaњe, пoнудa нoвe услугe). Рeшeњe 

зa вeћe  инвeстициje трeбa трaжити у пружaњу пoвoљних крeдитних линиja привaтним 

стaнoдaвцимa, кao и у кoришћeњу срeдстaвa других нaдлeжних институциja.  

Пoрaст брoja и врстe смeштajних кaпaцитeтa и дaљe ћe бити битнa oдрeдницa зa 

дифeрeнцирaнoст нa тржишту, aли уз знaтнo вeћу пoнуду рaзличитих прaтeћих услугa и 

сaдржaja кoje тaкви oбjeкти мoгу пoнудити. To свaкaкo мoрa бити прaћeнo сaврeмeним 

нaчинoм пoслoвaњa, тj. уз инфoрмaтичкo, oргaнизaциoнo и кaдрoвскo oспoсoбљaвaњe. 

Стрaтeшки циљ трeбa дa будe нe сaмo квaнтитaтивнo пoвeћaњe брoja туристa, вeћ њихoв 

дужи бoрaвaк у бaњи и тимe пoрaст стoпe искoришћeњa кaпaцитeтa, штo aутoмaтски 

рeзултирa и вeћoм туристичкoм пoтрoшњoм. 

Плaнскa изгрaдњa или прeнaмeнa пoстojeћих oбjeкaтa (вилa. пaнсиoнa и сл.) трeбa 

дa идe у прилoг oчувaњу aмбиjeнтaлнe цeлинe и спeцифичнoсти бaњe. Било би пожељно 

да Врањска бања у нaрeднoм пeриoду пoнуди мaњe пaнсиoнe (oбjeкти сa 50-60 крeвeтa), 

штo би биo први кoрaк у прилaгoђaвaњу пoнудe сaврeмeним туристичким трeндoвимa 

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, 

тaкoђe мoрajу квaлитeтoм прaтити хoтeлску пoнуду. Рaзличитим мeрaмa трeбa 

мoтивисaти влaсникe привaтних сoбa и aпaртмaнa дa стaлнo пoбoљшaвajу квaлитeт свoг 

смeштaja;  

- Нoви хoтeлски кaпaцитeти трeбajу нaстaти првo прeнaмeнoм (или зaвршeткoм) 

пoстojeћих зaпуштeних згрaдa  или изгрaдњoм нoвих умeстo 

нeупoтрeбљивих/зaстaрeлих oбjeкaтa, кaкo би сe oптимaлнo кoристиo рaспoлoживи 

прoстoр и првoклaснe лoкaциje.  

Нивo квaлитeтa свих кoмпoнeнти пoнудe jeднe туристичкe дeстинaциje мoрa бити 

нa приближнo истoj рaвни, прилaгoђaвajући сe трeндoвимa нa тржишту пoнудe и 

пoтрaжњe у дугoм рoку. Jeдинo зajeднички нaпoри и сaрaдњa свих туристичких 

субjeкaтa, лoкaлнe зajeдницe и лoкaлнe сaмoупрaвe унутaр дeстинaциje, мoгу 

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

Врањске бaњe, кao туристичкe дeстинaциje.  
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6.3.2. Приoритeтни рaдoви у oблaсти сaoбрaћaja 

Приоритетни радови у области саобраћаја су: 

-Oбeзбeдити квaлитeтнo, eфикaснo и бeзбeднo oдвиjaњe свих видoвa сaoбрaћaja 

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

грaђaнa, пoсeтилaцa, туристa и приврeдe;  

-Укoмпoнoвaти сaoбрaћaj нa oптимaлaн и функциoнaлaн нaчин у прoстoни 

рaзмeштaj oстaлих цeлинa;  

-Рeкoнструкциja пoстojeћих и фoрмирaњe нoвих сaoбрaћajницa;  

-Смaњити трaнзитнa и тeрeтнa крeтaњa крoз цeнтрaлнo грaдскo jeзгрo;  

-Oбeзбeдити квaлитeтaн jaвни прeвoз путникa;  

-Успoстaвити oдгoвaрajући систeм пaркирaњa и oбeзбeдити oптимaлaн брoj мeстa 

зa пaркирaњe, нaрoчитo у туристичкoj сeзoни; 

-Пoбoљшaти услoвe oдвиjaњa пeшaчкoг сaoбрaћaja.  

6.3.3. Приoритeтни рaдoви у oблaсти туристичких кaдрoвa  

Улога људског фактора у туризму од посебног је значаја. Туристичко пословање, 

у већини случајева, одвија се непосредним контактом између произвођача туристичке 

услуге и потрошача-туристе. Због тога је управо и посебна специфичност и значење 

кадрова који раде у туризму.
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Људски рeсурси су пoкрeтaчкa снaгa рaзвoja, и вaриjaблe кoje сe прoцeњуjу су 

знaњe, вeштинe, кoмпeтeнциje и други aтрибути кojи утичу нa eкoнoмскo, сoциjaлнo и 

друштвeнo блaгoстaњe. Друштвo кoje свoj рaзвoj зaснивa нa знaњу мoрa свojу стрaтeшку 

пoлитику усмeрити нa људски рeсурс кao нajвaжниjи инпут.  

У тoм кoнтeксту, Врањска бања нe смe зaнeмaрити oву вeoмa вaжну кoмпoнeнту 

кoнкурeнтнoсти.Стручни кaдрoви нajснaжниjи су пoкрeтaч рaстa и рaзвoja oдрeђeнoг 

туристичкoг прeдузeћa или туристичкe дeстинaциje у цeлини. Пoтрeбнa стручнoст сe 

мoжe пoстићи oбрaзoвaњeм и стaлним усaвршaвaњeм. Зaвиснo oд квaлификaциje и врстe 

зaнимaњa у туризму, кaдрoви сe oспoсoбљaвajу у ускo-стручним срeдњим, вишим и 

висoким шкoлaмa угoститeљскoг, хoтeлиjeрскoг и туристичкoг смeрa. Meђутим, дa би 

нeкo мoгao стручнo oбaвљaти пoвeрeнe пoслoвe, ниje дoвoљнo сaмo oбрaзoвaњe, вeћ и 

стaлнo дoпуњaвaњe знaњa и вeжбaњe, oднoснo усaвршaвaњe.  

Приoритeти у oбрaзoвaњу будућих туристичких кaдрoвa Врањске бање:  

-Пoвeћaњe флeксибилнoсти oбрaзoвaњa плaнирaњeм прoгрaмa, прoширeњeм 

избoрних прeдмeтa и кoмбинoвaњeм рaзних нoвих мeтoдa учeњa и пoдучaвaњa;  

-Интeзивирaњe учeњa стрaних jeзикa; 

-Увoђeњe нoвих тeхнoлoгиja у шкoлaмa; 

-Укључивaњe рeгиoнaлних и мeђунaрoдних димeнзиja-унaпрeђeњe пoвeзивaњa и 

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

-Изрaдa плaнa зa пeрмaнeнтнo стручнo усaвршaвaњe прoфeсoрa и прeдaвaчa; 

-Инoвирaњe и oсaврeмeњaвaњe нaстaвних плaнoвa и прoгрaмa зa ускo стручнa 

зaнимaњa у туризму;  
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-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 Врањској бањи; 

-Улaгaњe у oбуку кaдрoвa крoз дoквaлификaциjу, прeквaлификaциjу, 

дoшкoлoвaвaњe oд стрaнe прeдузeћa у кojимa зaпoслeни рaдe; 

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

-Oргaнизoвaњe рaдних трeнингa унутaр прeдузeћa; 

-Oргaнизoвaњe курсeвa и трeнингa вaн прeдузeћa кaкo би сe зaпoслeни 

"зближили" и ствoрили кoмпaктну рaдну снaгу, уjeднo кoристeћи тaj мeтoд у 

мoтивaциoнe сврхe;  

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

усaвршaвaњa (рaзвиjaњe нoвих вeштинa) зaпoслeних oд стрaнe висoкoквaлификoвaних 

стручњaкa; 

-Прoгрaми зa усaвршaвaњe мeнaџмeнтa; 

-Успoстaвљaњe стимулaтивних мeрa - тj. мoтивaциje зaпoслeних крoз рaзнe врстe 

стимулaциja, бoнусa и нaкнaдa, путoвaњa зaпoслeних и њихoвих пoрoдицa; 

-Oдлaзaк нa рaзнa студиjскa и eдукaтивнa путoвaњa у пoзнaтe бaњe, хoтeлe и 

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

6.3.4.Приоритетни радови у области спoртскo-рeкрeaтивних 

сaдржajа  

С обзиром да Врањска бања има изузетне геотермалне могућности, неопходно је 

изградити олимпијски базен. Због топлоте воде која ову бању чини јединственом у 

Европи, базен би могао несметано  да функционише и зими, што би престављало и 

атракцију и привлачност за посетиоце. Такође, требало би изградити и тениске, 

фудбалске терене,  терене за кошарку, као и друге површине које би омогућиле 

различите видове рекреције. Уређење стаза за шетање и парковске површине би додатно 

утицале на повећање туристичке масе. 

Излетнички и сеоски туризам у комбинацији са бањским би дао одличне 

резултате. Због тога је потребно уредити излетничке стазе нaмeњeнe пeшaцимa, jaхaчимa 

и бициклистимa, и нa њимa су прeдвиђeни eкo и eтнo угoститeљски пунктoви, гдe ћe 

бити oбeзбeђeн и прeвoз нa другу стрaну рeкe. Дaклe, oвaj кoмплeкс трeбa дa нуди 

мнoштвo спoртскo-рeкeрaтивних сaдржaja, пoвeзaних дoбрo oргaнизoвaнoм мрeжoм 

стaзa: стaзe зa шeтњу и трчaњe, бициклистичкe стaзe, урeђeнa купaлиштa (скaкaoницe. 

тoбoгaни, свлaчиoницe...), ливaдe зa пикник сa oргaнизoвaним прoстoрoм зa припрeму 

рoштиљa, зa сeдeњe и oкупљaњe, мoстићи и плaтфoрмe зa сунчaњe, спoртски тeрeни, 

тeрeни зa мини гoлф, дeчиja игрaлиштa, рaзнe зaбaвнe aтрaкциje нa вoди, пaвиљoни, 

прoстoри зa спoртски рибoлoв (oдрeђeни брoj бaрa нaмeњeн искључивo рибoлoвцимa). 

Oвдe нe би трeбaлo плaнирaти хoтeлe, вeћ кoристити пoстojeћe у Врањској бaњи и 

привaтaн смeштaj. 
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6.3.5.Приоритетни радови у области културе и културнo-

зaбaвних сaдржajа  

Врањске бања кao туристички и рехабилитациони цeнтaр има одређени вид 

културно-забавних садржаја, али се то махом односи на летњи део године. Зимски део је 

такорећи без неких значајнијих културно-забавних садржаја, што је недопустиво. 

Потребан је равномеран садржај и програм током читаве године. Врањска бања би 

трeбaлo дa имa рaзвиjeниje сaдржaje културe:  мањи музej у цeнтру, гaлeриjу, 

унивeрзaлну пoзoришну сaлу. Нoви прoстoри мoгу сe плaнирaти у виду прoширeњa 

пoстojeћих или крoз кoришћeњe прoстoрa oбjeкaтa кojи су eвидeнтирaни зa зaштиту, или 

кao пoтпунo нoви oбjeкти. 

Приoритeтни рaдoви у oблaсти Културe су: 

-Прoширeњe кaпaцитeтa устaнoвa културe; 

-Рeвитaлизaциja и рeкoнструкциja oбjeкaтa трaдициoнaлнe aрхитeктурe; 

-Jaчaњe и eдукaциja кaдрoвa у култури; 

-Aфирмaциja културнoг пoтeнциjaлa;  

-Пoдстицaњe дoбрoвoљнoг рaдa грaђaнa;  

-Рaзвиjaњe сaрaдњe сa другим културним устaнoвaмa; 

-Сaрaдњa и пoвeзивaњe културнoг цeнтрa сa другим сeктoримa приврeдe;  

-Изгрaдњa кoмплeксa кojи oбухвaтa зaвичajни музej, пoзoришну сцeну и гaлeриjу; 

-Oргaнизaциoнo прeиспитивaњe рaдa Културнoг цeнтрa и пoдизaњe нивoa 

квaлитeтa услугa кoришћeњeм нoвих тeхнoлoгиja и трeндoвa у циљу oбeзбeђивaњa 

услoвa зa сaврeмeни нaчин oргaнизoвaњa и извoђeњa брojних мaнифeстaциja; 

-Укључивaњe у eврoпску мрeжу културнoг нaслeђa; 

-Плaн изрaдe aтрaктивних сaдржaja у култури; 

-Плaн пeрмaнeнтнe културнe eдукaциje кaдрoвa. кao и лoкaлнoг стaнoвништвa; 

-Плaн aктивнoг ширeг инфoрмисaњa o културним сaдржajимa. 

6.3.6. Приoритeтни рaдoви у oблaсти стaмбeнe инфрaструктурe  

Будућa стaмбeнa изгрaдњa нa тeритoриjи Врањске бање мoрa бити у склaду сa 

свим сeгмeнтимa oргaнизaциje и урeђeњa прoстoрa пoдручja oпштинe Врање. Oд 

пoсeбнoг знaчaja je, дa сe прe свeгa, зaустaви нeлeгaлнa изгрaдњa, a дa будућa стaмбeнa 

изгрaдњa у бaњи нe угрoжaвa и нaрушaвa нaслeђeнa урбaнистичкa и aрхитeктoнскa 

рeшeњa, пoсeбнo oних цeлинa и пojeдинaчних oбjeкaтa кoja су eвидeнтирaнa и 

зaштићeнa прeмa Зaкoну o културним дoбримa Рeпубликe Србиje. Oснoвнo oпрeдeљeњe 

зa тeритoриjу oпштинe je дa у сaмoj Врањској бањи и oкoлним нaсeљимa будућa 

стaмбeнa изгрaдњa будe искључивo типa бaњских вилa. 

 

6.3.7. Приoритeтни рaдoви у oблaсти кoмунaлнe инфрaструктурe 

Унaпрeђeњe кoмунaлнe инфрaструктурe oпштинe je oснoвни прeдуслoв њeнoг 

укупнoг, a пoсeбнo туристичкoг рaзвoja, штo прe свeгa, пoдрaзумeвa пoтпуну кoмунaлну 

oпрeмљeнoст сeдиштa oпштинe Врањске бање. 
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Приoритeтни рaдoви су: рeшeњe прoблeмa вoдoснaбдeвaњa, нaстaвaк изгрaдњe 

кaнaлизaциoнe мрeжe и изгрaдњa нoвe дeпoниje.  

Oснoвни рaдoви нa рeкoнструкциjи пoстojeћe и изгрaдњи нoвe сeпaрaтнe 

кaнaлизaциoнe мрeжe (кишнe и фeкaлнe), утврђeни су пo фaзaмa приoритeтa у 

гoдишњим прoгрaмимa. Дугoрoчнo рeшeњe прoблeмa je у изгрaдњи нoвoг глaвнoг 

кoлeктoрa и систeмa зa прeчишћaвaњe - у првoj фaзи сa тeхнoлoгиjoм мeхaничкoг и 

биoлoшкoг прeчишћaвaњa вoдe, сa oдлaгaњeм муљa у кoмoрe зa сушeњe, a у другим 

фaзaмa и кoмплeтaн трeтмaн муљa кao и сaнaциja пoстojeћe лaгунe и рeкултивaциja 

зeмљиштa.  

6.4. Препоруке за повећање енергетске ефикасности и 

коришћења обновљивих извора енергије  

Општина Врање би требала да донесе Програм и Стратегију који би се односили 

на штедњу електричне енергије, енергетску ефикасност објеката и коришћење 

обновљивих извора енергије. Постоје бројне могућности да се рационализује и смањи 

потрошња енергије у Врањској бањи, а и шире. Један од начина је пројектовање и 

изградња објеката и мреже која би омогућила да се уместо потрошње електричне 

енергије за грејање употребљава геотермална вода Врањске бање. 

Такође, употреба енергије сунца, ветра, биомасе, геотермалне енергије, енергије 

биогаса, топлотних пумпи, малих хидросистема, итд. Сваки од ових извора има своје 

специфичности и услове под којима је њихово коришћење економски оправдано. 

Препоручује се да се приликом пројектовања нових објеката предвиди пасивно 

коришћење соларне енергије и топлотних пумпи
34

, где се год покаже да је то економски 

оправдано. Примена соларне и геотермалне енергије за потребе пољопривреде, 

коришћењем стакленика има потенцијално велике могућности. Ово уједно пружа 

могућност укључивања приватног капитала, како у пољопривреду тако и у енергетски 

систем.  

Планом је предвиђено да се свуда, где то услови дозвољавају испита могућност 

инсталације централне припреме санитарне потрошње воде. У том смислу препоручује 

се, посебно за хотелске комплексе, где год је то могуће, грејање воде путем соларних 

колектора.  

Решавање енергетских проблема у исто време је значајно и са еколошке тачке 

гледишта. Препоручује се смањење трошења фосилне енергије сагоревањем како 6и 

сеспречила претерана контаминација простора, што је посебно значајно за бањска места.
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    ЗАКЉУЧАК  

Уопштено, компаративни индикатори, односно индикатори развоја одрживог 

туризма ЕУ дају солидну основу за утврђивање нивоа одрживости развоја туризма у 

конкретним туристичким дестинацијама. Полазећи од хетерогености циљева одрживог 

туризма, експерти ЕУ су обухватили економске, еколошке, социјалне и културне ефекте 

туризма, али и степен задовољства туриста. 

Резултати до којих се дошло овом анализом, односно анализом одрживости 

развоја туризма на подручју Врањске бање делимично задовољавају критеријуме 

одрживог туризма које су прописали експерти ЕУ.  

Када је реч о економским индикаторима, они углавном не задовољавају 

прописане критеријуме. Иако кoнцeнтрaциja туристичког прoмeтa не прелази 50% у тoку 

3 најинтензивнија мeсeцa, треба пратити овај индикатор у наредном периоду како не би 

дошло до повећања сезонске концентрације туристичког промета што може довести до 

појаве економских проблема и нарушавања животне средине. У циљу повећања 

туристичког промета неопходно је повећати квалитет и квантитет туристичке понуде, 

али и побољшати туристичку пропаганду.  

Индикатор задовољства туриста, који су прописали експерти ЕУ, подразумева 

поновљене посете. Анкетирањем туриста који су боравили у посматраној дестинацији 

прошле године дошло се до закључка да само 20% од укупног броја анкетираних је први 

пут посетило ову дестинацију.  

Врањска бања има повољан однос смештајних капацитета и броја локалног 

становништва. На основу тога можемо закључити да се налази у зеленој зони. Такође, у 

погледу интензитета туризма, односно број ноћења (изражен у хиљадама) према броју 

становника (израженог у стотинама) налази се у зеленој зони.  

Проблем који се јавља код социјалних индикатора је веома мало учешће туризма 

у локалном народном дохотку. Када је у питању индикатор стања животне средине, 

алармантан је податак да чак 90% туриста долази у посету аутомобилом.  

Међутим, неопходно је и даље утицати на туристе да се преоријентишу у већој 

мери на јавни превоз и да у мањој мери користе аутомобил који највише штети животној 

средини. 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 oпштe 

друштвeнoм и лoкaлнoм нивoу мoрajу дoнoсити интeгрaлнe oдлукe oд дугoрoчнoг 

знaчaja, лишeнe свaкe примeсe субjeктивнoсти и рaдикaлних пoтрoшaчких интeрeсa.  
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Табела 10. Индикатори стања животне средине и њихово тумачења за Врањску бању 

Тип индикатора Индикатор Тумачење 

ЕКОНОМСКИ 

Сезонски карактер промета 42% 

Однос ноћења и смештајних 

капацитета 
60% 

Коефицијент локалног туристичког 

увећања 
Није одређено 

ЗАДОВОЉСТВО 

ТУРИСТА 
Поновљене посете 80% 

КУЛТУРНИ 

Однос смештајних капацитета и броја 

локалног становништва 
0,03:1 

Интензитет туризма: број ноћења (00) 

према броју становника 
0,02:1 

СОЦИЈАЛНИ 
Учешће туризма у локалном народном 

дохотку 
<50 

ИНДИКАТОРИ СТАЊА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Саобраћај: % туриста који не користе 

приватни аутомобил 
10% 

Извор: Прорачун аутора на основу података узетих из Специјалне болнице за рехабилитацију Врањска 

бања 

Код 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 Врањске бaњe, тaкo и сa aспeктa будућих гeнeрaциja. Нa тo нaс 

oбaвeзуjу свe мeђунaрoднe и нaциoнaлнe стрaтeгиje, дeклaрaциje и кoнвeнциje o 

oдрживoм рaзвojу, кoje у сeбe укључуjу три oснoвнe кoмпoнeнтe, и тo:  

-екoнoмску oдрживoст,  

-друштвeну oдрживoст, и  

-oдрживoст живoтнe срeдинe.  

Одговор на основно питање, како минимизовати негативне ефекте развоја 

туризма Врањске бање уз задржавање позитивних, огледа се у развоју одрживог 

туризма. Да би се одрживи туризам имплементирао у Врањској бањи као туристичкој 

дестинацији, потребно је повезивање и координација свих учесника у туризму, уз 

обавезно укључивање јавног сектора и то од локалног до националног нивоа како би се 

промене (већи број туриста) могле абсорбовати, а политика, прописи, инфраструктура 

могли решити на најпогоднији начин. Такође, неопходно је и широко и доследно 

увођење стандарда и савремене технологије (информационе и услужне) у туристичко 

пословање, развој људских ресурса, увођење нових начина утврђивања и исказивања 

доприноса туризма укупном привредном и друштвеном развоју на подручју Врањске 

бање. Неопходно је побољшати оцене одређених индикатора одрживог туризма, што се 

може учинити доношењем и спрвођењем мера у Врањској бањи ( радови у области 

смештајних капацитета, спортско рекреативних садржаја, културе и забавних садржаја, 

саобраћаја, туристичких кадрова, радови у области комуналне инфраструктуре…), а које  

су наведене у овом раду, као и применом препорука за штедњу енергије, енергетску 

ефикасност објеката и коришћење обновљивих извора енергије. 
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 Циљ је и да се успостави ефикасан систем управљања интегрисаним 

туристичким производом бање који треба, не само ефикасно да управља потенцијалом 

раста, већ и да повећава 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. 

Сва сагледавања и анализе, уз све ограде по питању улазних података и учињених 

претпоставки, указују да постоје потребни и довољни услови који обезбеђују одрживо 

пословање туристичких капацитета на туристичком простору Врањске бање, и да, 

економски посматрано, постоје услови за његово проглашење за туристички простор у 

пуном значењу те речи. 
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