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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

Програм развоја туризма општине Врњачка Бања за период од 2022–2025. године (у 

даљем тексту: Програм) припремљен је у складу са Законом о туризму Републике Србије 

(Сл. Гласник РС, бр. 17/2019) и усаглашен са усвојеном Стратегијом развоја туризма 

Републике Србије за период 2016 – 2025. Програм је такође усаглашен са Правилником о 

садржини и начину израде програма развоја туризма (Службени гласник РС, број 86 од 19. 

јуна 2020). 

 

Главни циљ Програма развоја туризма општине Врњачка Бања за период од 2022–2025. 

године је да дефинише ресурсе и атракције Врњачке Бање, као и опште услове за 

унапређење туризма, да их постави у заокружени, функционални и одржив систем за 

интегралну промоцију и комерцијализацију, као и да доведе до креирања туристичких 

производа који ће допринети већој конкурентности туристичке дестинације. Циљ 

документа је да омогући јасан путоказ стратешког развоја дестинације и након 2025. 

године а на основу визије кључних актера, тј. доносилаца одлука из јавног и приватног 

сектора.  

 

Документ дефинише методологију и процедуре рада у свом првом делу. Наредни део 

документа односи се на ситуациону анализу која укључује следеће компоненте: 

географске, демографске и климатске карактеристике. Културно историјско наслеђе и 

природне атракције, саобраћај и комуналну инфраструктуру, степен привредног развоја, 

преглед планских докумената, кључне показатеље туристичког промета, мапирање актера 

у области туризма, анализу туристичких производа, анализу људских ресурса, анализу 

маркетинга, анализу конкуренције и узора, и коначно SWOT анализу дестинације. 

Пратећи детаљну анализу стања, следећа целина документа дефинише стратешки оквир 

развоја туризма дестинације који обухвата следеће целине: стратешки контекст развоја, 

стратешка упоришта развоја, визију туризма, мисију и туристичко позиционирање 

Врњачке Бање, развој туристичких производа, дефинисање тржишних сегмената и 

приоритетних тржишта за Врњачку Бању, развој туристичких искуствених зона и 

стратешке циљеве даљег развоја дестинације.  

 

Наредни део документа дефинише оперативне стратегије развоја туризма Врњачке Бање и 

то:  

1. План инвестиција - усмерен на туристичке пројекте са задатком унапређења 

конкурентности дестинације на домаћем и међународном тржишту. 

2. План развоја људских ресурса са задатком унапређења опште конкурентности 

туристичке понуде и искустава дестинације кроз стратешки приступ подизања 

капацитета знања и вештина актера на дестинацији. 



„Програм развоја туризма општине Врњачка Бања за период од 2022 - 2025. године“ 

2 

 

3. Маркетиншки план дефинише стратешке кораке маркетинга и продаје 

дестинације, дефинисање бренда и започињање процеса брендирања у односу на 

постављене туристичке производе, дефинисана приориотетна тржишта и тржишне 

сегменте.  

4. Дефинисање Плана управљања дестинацијом са нагласком на унапређење 

организационе структуре ТО Врњачка Бања и започињање развојне иницијативе 

креирања ДМО-а (енг. DMO-Destination Marketing Organization). 

 

Последњу целину документа представља Акциони план који све стратешке смернице и 

препоруке ставља у временски оквир и јасно дефинише приоритете, мере, активности, 

одговорне стране, индикаторе мерења успешности задатака и изворе финансирања.  

 

На крају, захваљујемо се на указаном поверењу и додељеном пројекту израде “Програма 

развоја туризма општине Врњачка Бања за период од 2022-2025. године”. Програм је 

конципиран на начин да буде оперативан и применљив и да послужи свим 

представницима јавног и приватног сектора у усмеравању својих активности развоја 

туризма. Аутори се захваљују представницима локалне самоуправе, Туристичкој 

организацији Врњачке Бање, као и свим представницима приватног, цивилног и 

академског сектора на партиципативном приступу изради стратешког документа, 

одвојеном времену за консултаттивне састанке и радионице, као и на корисним 

сугестијама, предлозима и изнесеној визији развоја туризма Врњачке Бање у наредних пет 

година.  

 

2. МЕТОДОЛОГИЈА РАДА 
 

Реализација Програма развоја туризма општине Врњачка Бања за период од 2022–2025. 

године одвија се кроз неколико фаза – тематских целина: 

 

1. Ситуациона и тржишна анализа 

2. Стратешки план 

3. План конкурентности – оперативне стратегије даљег развоја 

4. Акциони план 

 

Током израде документа, аутори су се водили принципом партиципативног приступа 

изради документа и одржали консултативне састанке и интервјуе с хотелијерима, 

локалном туристичком организацијом и другим заинтересованим странама на 

дестинацији. Интервјуи и састанци одржани су током марта и априла 2022. године. 
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Поред тога, одржане су и две радионице с кључним актерима: 

I радионица обухватила је представљање методологије израде документа кључним 

заинтересованим странама на дестинацији. 

II радионица обухватила је дискусију у вези с дефинисањем стратешких оквира развоја 

туризма. 

 

Поред радионица, интервјуа и консултативних састанака, при изради документа 

коришћени су и следећи извори података: 

 

• Закони, правилници као и стратешка докумената на локалном, регионалном и 

националном нивоу, који су од значаја за дефинисање стратешких оквира развоја 

туризма Врњачке Бање;  

• Публикација општине и региони у Србији, републички Завод за статистику; 

• Подаци о туристичком промету у Републици Србији и категоризација 

угоститељских објеката у Србији и сл. које издаје и објављује Министарство 

трговине, туризма и телекомуникација; 

• Подаци о туристичком промету и смештајним капацитетима добијени од стране 

Туристичке организације Врњачке Бање; 

• Стратегије развоја туризма Србије за период 2016–2025; 

• Подаци добијени од стране дестинација узора и дестинација конкурената; 

• Истраживање туриста спорведено за потребе Стратегијског маркетинг плана 

Републике Србије 2019-2025. године; 

• Анкетно истраживање са ТО Врњачка Бања, април 2022. године; 

• Истраживање туриста спроведено од стране ТОС-а, 2016. године. 

 

Поред тога, методе које су коришћене приликом израде документа су SWOT анализа и 

Бенчмарк анализа коришћена за анализу дестинација узора конкурената.  

 

Стратешки план и план конкурентности представљају експертску анализу и препоруке 

дате на основу Ситуационе и тржишне анализе, као и примарних и секундарних података 

прикупљених истраживањима с кључним актерима на дестинацији.  

 

На крају документа дат је предлог акционог плана развоја туризма општине Врњачка Бања 

за период 2022–2025. године, који је конципиран кроз јасно дефинисане приоритете, мере 

и активности у односу на целине Програма развоја. Акциони план садржи опис свих 

активности, с временским роковима извршења и одговорностима. Као такав, представља 

инструмент за спровођење Програма развоја туризма Врњачке Бање за период 2022 – 

2025. године. 
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3. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА 

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Плански основ за израду Програма развоја туризма општине Врњачка Бања за период од 

2022–2025. године садржан је у доле приказаном институционалном и регулаторном 

оквиру. 

 

Институционални оквир 

 

Институционални оквир обухвата надлежности државних органа и институција јавног 

сектора од значаја за развој туризма општине Врњачка Бања. 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација (МТТТ)1 у оквиру Сектора за 

туризам обавља послове који се односе на: спровођење Закона о туризму и Закона о 

угоститељству, Стратегије развоја туризма РС, праћење и анализу системских решења, 

правне регулативе и мере економске политике на пословање туристичке привреде и 

предлагање мера у циљу развоја туризма, и остале послове приказане на интернет 

страници МТТТ. На предлог Сектора за туризам МТТТ, Влада је усвојила Стратегију 

развоја туризма РС 2016–2025, Закон о туризму и Закон о угоститељству које прате 

правилници, уредбе и остала правна акта из области туризма на националном и локалном 

нивоу. Сектор туристичке инспекције МТТТ делује превентивно и обавља инспекцијски 

надзор над применом закона и прописа у области туризма и угоститељства.  

 

Туристичка организација Србије (ТОС) према Закону о туризму (Сл. гласник РС, бр. 

17/2019, члан 33) обавља послове промоције туризма, координације активности 

туристичких организација, привредних и других субјеката у туризму на територији РС.  

 

Општина Врњачка Бања2 врши послове из своје надлежности утврђене Уставом и 

законом, као и послове из оквира права и дужности Републике који су јој законом 

поверени. Између осталог, општина доноси програме развоја и појединих делатности, 

просторни план општине, урбанистичке планове, буџет и усваја завршни рачун. Органи 

општине су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска 

управа. Одсек за привреду и друштвену делатност у оквиру Општине управе је између 

осталог надлежан за послове туризма.  

 

Туристичка организације општине Врњачка Бања у складу са Законом о туризму РС 

(Сл. Гласник РС, број 17/2019), члан 30, обавља послове промоције туризма као и послове 

одређене чланом 41 овог закона.  Ти послови се између осталог односе на координирање 

активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и 

 
1https://www.mtt.gov.rs/tekst/93/sektor-za-turizam.php (приступљено: 29. 01. 2022.) 
2https://www.vrnjackabanja.gov.rs/;https://www.vrnjackabanja.gov.rs/o-nama/lokalna-samouprava;  

https://www.vrnjackabanja.gov.rs/o-nama/opstinska-uprava/organizacione-jedinice (приступљено: 29. 01. 2022.) 

https://www.mtt.gov.rs/tekst/93/sektor-za-turizam.php
https://www.vrnjackabanja.gov.rs/
https://www.vrnjackabanja.gov.rs/o-nama/lokalna-samouprava
https://www.vrnjackabanja.gov.rs/o-nama/opstinska-uprava/organizacione-jedinice
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посредно делују на унапређење развоја и промоцију туризма, на програме едукације и 

усавршавања вештина запослених у туризму и доношење годишњег програма рада и плана 

промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг планом, плановима и 

програмима ТОС-а. 

 

Туристичка организација регије Копаоник - у складу са Националном стратегијом 

развоја туризма за период до 2025. године године формирана је друга Туристичка регија у 

Републици Србији, а то је Туристичка организација регије Копаоник. Туристичка 

организација Регије Копаоник или Регија Стара Србија обухвата три града и седам 

општина из Рашког, Расинског и Топличког округа – Рашка, Александровац, Брус, Блаце, 

Куршумлија, Краљево, Нови Пазар, Крушевац, Трстеник и Врњачка Бања.  

Иницијатива за оснивање регије покренута је пре седам година на новосадском Сајму 

туризма, а предуговор о оснивању потписан је 2018. на Сајму туризма у Београду. 

Комплетну законску процедуру за формирање Регије до краја 2021. је спровело шест 

локалних самоуправа (Врњачка Бања, Рашка, Александрoвац, Брус, Блаце и Куршумлија) 

док су остале још увек у процедури. Регионална туристичка организација је формирана са 

циљем обједињавања понуде и заједничког наступа на тржишту, а са циљем стимулисања 

општег економског развоја регије.  

 

Удружење бањских и климатских места Србије са седиштем у Врњачкој Бањи повезује 

интересе локалних самоуправа, здравствених установа у бањама, факултета и 

универзитета у циљу ефикаснијег коришћења природног лековитог фактора и промоције 

здравственог туризма Србије. Делокруг послова Удружења укључује: помоћ при 

унапређењу здравствене, привредне, комуналне, урбанистичке и друге делатности; 

сарадњу с другим институцијама, организацијама и асоцијацијама у Републици Србији и 

иностранству, које се баве питањима развоја и унапређења делатности из области 

привредне и друштвене делатности; подстицање научно-истраживачког рада и научне 

примене природних лековитих средстава; организацију промотивне активности у земљи и 

иностранству; развијање пословних B2B и B2C веза с потрошачима у иностранству; 

стварање услова за праћење научне и стручне литературе, а првенствено рационалног 

коришћења природног лековитог фактора у заштити и унапређењу здравља и др.3 

 

Регулаторни оквир 

 

Програм развоја туризма општине Врњачка Бања, као документ јавних политика, 

проистиче из националних и локалних стратешких документа и у њих се интегрише. 

Програм се на националном нивоу усаглашава са Стратегијом развоја туризма РС 2016–

2025 (Сл. гласник РС, бр. 98/2016), Законом о туризму (Службени гласник РС, бр.17/2019), 

Законом о угоститељству (Службени гласник РС, бр. 17/2019), Законом о планском 

 
3http://www.spaformula.rs/team/udruzenje-banjskih-klimatskih-mesta-srbije/ (приступљено: 30. 01. 2022.) 

http://www.spaformula.rs/team/udruzenje-banjskih-klimatskih-mesta-srbije/


„Програм развоја туризма општине Врњачка Бања за период од 2022 - 2025. године“ 

6 

 

систему РС (Службени гласник РС, бр. 30/18), Уредбом о методологији управљања јавним 

политикама, анализом ефеката јавних политика и прописа и садржаја појединачних 

докумената јавних политика (Службени гласник РС, бр. 8/2019) и Правилником о 

садржини и начину израде програма развоја туризма (Сл. гласник РС, број 86/2020). 

Програм се на локалном нивоу усаглашава с кровним документима општине Врњачка 

Бања. 

 

Стратегија развоја туризма РС 2016–2025 (Сл. Гласник РС, број 98/2016) сврстала је 

Врњачку Бању у истоимену дестинацију „Врњачка Бања” која обухвата просторни оквир 

Врњачке Бање са околином. Као кључне вредности (атрактивности), препознати су: 

културно наслеђе, природна богатства и рехабилитациони (РХ) центри.  

Предвиђен је развој следећих туристичких производа: здравствени спа/велнес туризам, 

манифестације, MICE туризам, кружне туре и специјални интереси. Одређени су полови 

развоја: Врњачка Бања са околином и планина Гоч.  

 

Стратегијски маркетинг план РС4 до 2025. године између осталих анализа се бави 

анализом степена развоја туристичких дестинација на територији Републике Србије (на 

скали од 1 до 5) где Врњачка Бања припада Развијеним туристичким дестинацијама са 

укупном оценом 4,2. Притом су Процена развоја туристичких производа и Туристичка 

инфраструктура оцењени са 4, а Смештајни капацитети оценом 5. Промоција и маркетинг 

активности и Јасно дефинисан бренд оцењени су оценом 4.  

 

При креирању оквира за маркетинг бренд туризма Србије, Врњачка Бања се дефинише као 

дестинација с богатим природним окружењем, културним мозаиком и местом састанака и 

искуства.  

 

Просторни план Републике Србије од 2021. до 2035. године – ППРС (Нацрт)5 

препознаје Врњачку Бању (као и Сокобању, Нишку Бању, Врањску Бању, Буковичку Бању 

и Бању Ковиљачу), као примарни бањски центар изразитијег националног и перспективно 

међународног значаја с целогодишњом понудом. ППРС је поред осталих дестинација 

уврстио Врњачку Бању у подручје квалитетне животне средине (у оквиру критеријума – 

шумска подручја, туристичке зоне контролисаног развоја, пољопривредне, воћарске и 

виноградарске зоне, подручја с природном деградацијом, ливаде и пашњаци, ловна и 

риболовна подручја, водотоци II класе). У складу с политиком у туризму у ППРС, 

препоручује се да Врњачка Бања изврши ревизију просторних, урбанистичких и 

секторских планова (пре свега Стратегије или Програма развоја туризма) и осталих 

програма урађених у периоду 2006–2012. године. 

 

 
4https://mtt.gov.rs/extfile/sr/714/Strategijski%20marketing%20plan%20turizma%20RS%20do%202025..pdf (приступљено 30. 01. 2022), стр. 
36. 
5https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/PPRS%20Nacrt.pdf (приступљено: 01. 02. 2022) 

https://mtt.gov.rs/extfile/sr/714/Strategijski%20marketing%20plan%20turizma%20RS%20do%202025..pdf
https://www.mgsi.gov.rs/sites/default/files/PPRS%20Nacrt.pdf
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Програм развоја општине 2012–2022 – међуопштинско партнерство: Краљево, Рашка, 

Врњачка Бања, Горњи Милановац и Чачак.6 Овај документ је поставио визију развоја 

међуопштинског партнерстава као препознатљиву и лако доступну туристичку регију с 

развијеним аутентичним туристичким производима, унапређеним стандардима пословања 

и квалитетом услуга, која поштује принципе одрживог развоја и представља битан 

извозни производ Србије. Наведена визија се остварује кроз управљање дестинацијом, 

бољом сарадњом у регији и координацијом активности, ефикаснијим коришћењем ресурса 

и развојем кадрова уз ефикаснији маркетинг и подршку државе. Спроведена истраживања 

издиференцирала су развој планинског, здравственог и спа/велнес туризма, руралног, 

пословног (MICE) и туризма специјалних интереса, као и догађаја/манифестација. 

 

Стратегија пољопривреде и руралног развоја општине Врњачка Бања 2014–2024.7 

препознаје развој руралног туризма као додатну делатност у креирању понуде 

пољопривреде од значаја за рурални развој општине. Органско-биолошки произведена 

храна представља основну исхрану туриста на сеоском газдинству у форми 

традиционалних специјалитета. За овом врстом понуде постоји заинтересованост домаћих 

и туриста из Западне Европе. Посебну пожњу у области руралног развоја и развоја сеоског 

туризма заузима и производња органске регионалне гастрономије и еногастрономије 

базиране на традиционалној храни и пићу.  

 

Овај документ препознаје и значај развоја агротуризма на фармама. У документу се, осим 

руралног и сеоског туризма, за даљи значај пољопривредне производње од значаја за даљу 

потрошњу наводе и здравствени, конгресни и културни туризам. Међутим, и поред 

великог потенцијала, једна од слабости је мали број становника укључених у развој 

руралног туризма. Ова слабост се може отклонити подстицајним мерама локалне 

самоуправе, обучавањем заинтересованих страна за развој руралног туризма, посебно 

имајућу у виду доступност националних фондова за подршку пољопривреди, туризму, 

производним и услужним делатностима.  

 

У документу се акценат ставља на афирмисање туристичког потенцијала планине Гоч за 

развој руралног, етно и агротуризма на фармама с обзиром на квалитетан сточни фонд.  

 

 

 

 
6https://www.vrnjackabanja.gov.rs/dokumenta/strateska-dokumenta/program-razvoja-turizma-2012-2022-medjuopstinsko-partnerstvo 

(приступљено: 03. 02. 2022) 
7https://www.vrnjackabanja.gov.rs/dokumenta/strateska-dokumenta/strategija-poljoprivrede-i-ruralnog-razvoja-opstine-vrnjacka-banja-2014-

2024 (приступљено: 10. 02. 2022) 

https://www.vrnjackabanja.gov.rs/images/clanak/623/dokumenta/program-razvoja-opstine-2012-2022-medjuopstinsko-partnerstvo.pdf
https://www.vrnjackabanja.gov.rs/dokumenta/strateska-dokumenta/program-razvoja-turizma-2012-2022-medjuopstinsko-partnerstvo
https://www.vrnjackabanja.gov.rs/dokumenta/strateska-dokumenta/strategija-poljoprivrede-i-ruralnog-razvoja-opstine-vrnjacka-banja-2014-2024
https://www.vrnjackabanja.gov.rs/dokumenta/strateska-dokumenta/strategija-poljoprivrede-i-ruralnog-razvoja-opstine-vrnjacka-banja-2014-2024
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Стратегија одрживог развоја општине Врњачка Бања 2013–20238 препознаје туризам 

као једног од покретача економског развоја. Према овом документу, кључни туристички 

производи су: здравствени туризам, манифестације, рекреативни туризам (у сарадњи с 

великим предузећима и привредним системима Србије, који запослене шаљу на одмор и 

рекреацију у Врњачку Бању), излетнички туризам (због атрактивног амбијентално-

архитектонског простора, близине значајнијих културно-историјских споменика, 

природних лепота Мораве и планине Гоч), сеоски и рурални, ловни и риболовни, те 

омладински и ђачки туризам (због великог броја ђачких екскурзија, наставе у природи 

основних школа и предшколских установа, стручних екскурзија средњошколаца и 

студената из свих крајева Србије). Ова структура гостију се углавном смешта у објекте 

ниже категорије. Снагу развоја Врњачке Бање чини пре свега традиција туризма, тзв. 

„стара слава”, јер ова бања је дугогодишњи лидер у бањском туризму у Србији, с 

квалификованим стручним кадром, здравству и другим сродним делатностима. 

 

Акциони план Стратегије одрживог развоја општине Врњачка Бања 2013–2023.9 

препознаје унапређење развоја туризам као општи циљ (у оквиру стратешког приоритета – 

Унапређење услова за развој привреде).  

 

С тим у вези, први посебан циљ је подизање нивоа туристичке понуде изградњом 

савремених туристичко-спортско-рекреативних и културних објеката који се остварује 

кроз пројекте:  

 

• Изградње аква и спортског центра Рај (комплекса са отвореним и покривеним 

   базенима), теренима за тенис и одбојку и пратећим смештајним објектима; 

• Уређења корита Врњачке реке;  

• Изградње „Туристичког инфо центра” на улазу у Врњачку Бању;  

• Уређења излетишта и туристичке стазе на Гочу; 

• Препарцелације и уређења инфраструктуре за изградњу међународних културних 

   центара с традиционалним ресторанима на Гочу;  

• Израде Главног пројекта и студије изводљивости за реконструкцију „Олимпијског 

   базена”; 

• Решавања имовинских односа и израде главног пројекта реконструкције и 

   изградње спортског комплекса „Коцка”. 

• Цветне рунделе на кружном току; 

• Адаптације објекта и простора на Гочу; 

• Санације, реконструкције и доградње Виле „Сплендор”; 

• Економата „Пет храстова“ и аквапарка „Ривијера”; 

• Реконструкције објекта „Летње позорнице”; 

 
8https://www.vrnjackabanja.gov.rs/dokumenta/strateska-dokumenta/strategija-odrzivog-razvoja-opstine-vrnjacka-banja-2013-2023 

(приступљено: 10. 02. 2022) 
9https://www.vrnjackabanja.gov.rs/dokumenta/strateska-dokumenta/akcioni-plan-strategije-odrzivog-razvoja-opstine-vrnjacka-banja-2013-2023 
(приступљено: 12. 02. 2022) 

 

https://www.vrnjackabanja.gov.rs/dokumenta/strateska-dokumenta/strategija-odrzivog-razvoja-opstine-vrnjacka-banja-2013-2023
https://www.vrnjackabanja.gov.rs/dokumenta/strateska-dokumenta/akcioni-plan-strategije-odrzivog-razvoja-opstine-vrnjacka-banja-2013-2023
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• Набавке дигиталне опреме за приказивање филмова у биоскопу;  

• Израде главног пројекта и изградње депоа за Културни центар и Народну 

   библиотеку. 

 

У оквиру истог стратешког приоритета и општег циља – Унапређење услова за развој 

туризма, други посебан циљ је обнова културно-историјског наслеђа и довршетак 

реконструкције Бањског парка, према коме су дефинисани пројекти наставка 

реконструкције и изградње централног бањског парка и врњачког тунела „Времеплов“.  

 

Преглед планских докумената 

Територија општине Врњачка Бања покривена је низом планских докумената различитог 

нивоа, обухвата и важности. У наставку је дат преглед кључних планских докумената. 

Просторни планови 

 

Просторни план општине Врњачка Бања (Сл. лист општине Врњачка Бања, бр. 

13/2011).  

Просторни план општине је кровни документ просторног развоја. Донет је скоро десет 

година пре последњих измена и допуна Плана генералне регулације Врњачке Бање, што га 

чини добрим делом застарелим. Потребно је његово ажурирање, односно израда новог 

плана. 

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-

761, деоница Појате–Прељина (Сл. гласник РС, бр. 10/2020). 

Новопланирани коридор ауто-пута од суштинског је значаја за развој Врњачке Бање. 

Елементи из Просторног плана подручја посебне намене уграђени су у важећи ПГР 

Врњачке Бање. 

Планови генералне регулације 

 

План генералне регулације Врњачке Бање, измена и допуна, пречишћена верзија 

(Сл. лист општине Врњачка Бања, бр. 29/2019). 

ПГР Врњачке Бање је најажурнији плански документ Општине. Са својих преко 150 

страна и сложеним механизмима спровођења представља кључ за усмеравање развоја 

подручја изузетно великог обухвата (преко 2.400 ha) – практично целокупног континуално 

изграђеног дела општине. 

План констатује да је Врњачка Бања туристичко место врхунског значаја, а туризам главна 

привредна грана у Врњачкој Бањи, односно да све стратегије и деловања треба да иду у 

правцу побољшања туристичких капацитета и квалитета.  



„Програм развоја туризма општине Врњачка Бања за период од 2022 - 2025. године“ 

10 

 

Даље је на самом почетку текста дат је преглед евидентираних проблема, а потом циљеви, 

који су подељени у следеће области:  

1. Урбанистичко планирање и изградња (планирање простораи нових зона, правила 

уређења и грађења и сл.) 

2. Привреда и инвестиције (Промена намене простора постојеће аутобуске станице; 

развој пословне зоне око државног пута IБ реда 23 и др.) 

3. Јавне функције (Уређење и изградња јавних објеката; Уређење паркова и тргова као 

репрезентативних простора; Рекреативне зоне и спортски терени – уређење и повезивање 

у мрежу) 

4. Становање 

5. Саобраћај  

6. Комунална инфраструктура 

7. Амбијенти, форма, лепота (зеленило, комплетирање недовршених и планирање нових 

урбанистичких целина, стилска одређеност архитектонског израза и стилско уклапање и 

сл; 

8. Заштита (изворишта минералних вода; Заштита природних ресурса, споменика 

културе)  

 

План предвиђа израду планова детаљне регулације за већи број резервисаних подручја 

(посебно за развој туристичке понуде), као и израду урбанистичких пројеката и 

спровођење конкурса за објекте и просторе од посебног значаја. На крају је дат и преглед 

програма, пројеката и студија које је потребно израдити у процесу реализације плана. 

План генералне регулације Гоч (Сл. лист општине Врњачка Бања, бр. 10/2009) 

Овај план има обухват од преко 9.800 ha. Концепт уређења простора укључује, између 

осталог, следеће циљеве и процесе: 

• Максимална заштита и унапређење природних ресурса 

• Изградња, реконструкција и уређење постојећих и нових простора за спорт и 

рекреацију, од нивоа викенд пољана и излетишта до спортских терена за припрему 

професионалних спортиста уз поштовање традиције коришћења рекреативних 

површина и траса; 

• Концентрисана изградња објеката који прате потребе планираних спортских и 

услужних садржаја, концентрисана изградња стамбених објеката с потребном 

инфраструктуром, уз поштовање традиционалног и амбијенталног окружења; 

• Лоцирање јавних изграђених културних, едукативних и спортско-рекреативних 

садржаја у функцији туризма на местима постојећих насеља и стратешким 

местима;  

• Одредити правила архитектонског обликовања, израдити адекватне архитектонске 

моделе и строго их примењивати у изградњи и реконструкцији објеката = 

обликовно уједначени објекти и насеља (насупрот безобзирној оригиналности); 

• Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре планираног грађевинског 

земљишта и обезбеђење комуналних траса и коридора за предвиђено повећање 

капацитета у складу са еколошким стандардима; 
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• Изградња и реконструкција саобраћајне инфраструктуре према потребама 

планираних функција, уз поштовање постојећих комуникација; 

• Континуално повезивање читавог простора насеља различитим адекватно уређеним 

и опремљеним рекреативним путањама; 

• Поштовање традиције коришћења одређених простора; 

• Уређење пешачких комуникација уз саобраћајнице у свим насељима, као 

рекреативних стаза у свим зонама намене; 

• Очување пољопривредног земљишта за потребе реализације програма 

ревитализације пољопривреде и сточарства; 

• Очување амбијенталних и пејзажних квалитета у свим зонама намена; 

• Изградњу спортских терена и свако друго интензивно коришћење простора шума 

са извориштима подредити критеријумима заштите шума и изворишта; 

• Концепт развоја спортско-рекреативних подручја планирати са садржајима који се 

могу користити целе године, насупрот постојећем тежишту на коришћењу терена 

за зимске спортове. 

 

Општина се припрема за израду новог Плана генералне регулације за Гоч, будући да 

постојећи ПГР не одговара ни постојећем стању на терену, ни актуелним плановима за 

развој тог подручја. 

Процес израде и имплементације планске документације 

 

Велика предност Врњачке Бање у односу на друге општине је што располаже сопственим 

тимом који ради на изради планске документације у оквиру Општинске стамбене 

агенције. Како су задаци с којима се овај тим свакодневно сусреће све бројнији и 

комплекснији, постоји опредељење да се у будућности више ослоне на спољну техничку 

подршку. 

Из разговора с различитим актерима и анализе постојеће планске документације намеће се 

закључак да постоји знатан простор за унапређење међусобне комуникације и 

партиципације заинтересованих страна у процесу израде (и имплементације) 

урбанистичких планова. Постоји велики ентузијазам и знање код свих актера, али и 

недостатак размене информација. Партикуларне измене нацрта планова у завршним 

фазама израде нарушавају кохерентност и одрживост укупних решења.  

С друге стране, туристичка привреда не партиципира у довољној мери у иницијалном 

постављању основних стратешких развојних опредељења, а посебно не у њиховој даљој 

разради и имплементацији. 
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4. СИТУАЦИОНА И ТРЖИШНА АНАЛИЗА  

4.1. ГЕОГРАФСКЕ, ДЕМОГРАФСКЕ И КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Географске карактеристике 

 

Општина Врњачка Бања се налази у средишњем делу Републике Србије, у долини Западне 

Мораве и има повољан географски положај. Налази се на 23.44 km југоисточно од 

Краљева, на 43°23' северне географске ширине и 20°54' источне географске дужине. 

Представља привредни, политички и културни центар општине са укупно четрнаест 

насеља, на простору од око 240 km2. Територијално припада Рашком округу. Рељеф 

терена у коме је смештена Врњачка Бања је благо заталасан, а најнижа тачка се налази у 

североисточном делу терена и износи 180 m, док су највише тачке терена смештене у ужој 

зони бање (Toдоровић,1999). 

 

Климатске карактеристике 

 

Врњачка Бања је смештена претежно на надморској висини од 220 m до 300 m и с три 

стране је окружена шумовитим обронцима Гоча, с кога стално допиру свеже струје чистог 

ваздуха.  

 

Налази се у долини Врњачког потока, притоке Западне Мораве ка чијој је долини према 

северозападу широм отворена. За Врњачку Бању можемо рећи да има умерено 

континенталну климу која је карактеристична за остала места централне Србије. Врњачка 

Бања спада у групу места познатих по клими малих висина умерене географске ширине, 

која погодује лечењу многобројних хроничних обољења. Иако има одлике стално 

насељеног места, она показује знатне разлике у односу на климу класичних градских 

насеља, поготову великих средишта у континенталном подручју. Минерални и 

термоминерални извори са извесним климатским специфичностима, уз међусобну 

комплементарност имају посебне туристичке вредности (Станковић, 1994). 
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Графикон 1. Просечне месечне температуре ваздуха 

Извор: Метеролошки годишњак Републике Србије, 2020. 

 

Просечна годишња температура ваздуха износила је 12,5 °C, с највишом просечном 

температуром забележеном у августу (22,3 °C). Месец с најнижом температуром ваздуха 

је јануар у којем је 2020. године забележена просечна температура од 0,7 °C. 

Из прегледа просечне месечне температуре ваздуха, могуће је закључити да је висока 

температура ваздуха у летњим месецима, што иде у прилог туристичкој сезони. 

 

 
Графикон 2. Просечна количина падавина и број кишних дана 

Извор: Метеролошки годишњак Републике Србије, 2020. 

 

Просечна количина падавина у 2020. години износила је 881,4 милиметара с највећим 

бројем падавина забележеним у јуну (147,3 mm), а најмањим у септембру (7,5 mm). 
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Просечан број кишних дана по месецима износио је 10,66 (укупно 128 дана), с највећим 

бројем кишних дана забележених у мају и јуну (17), а најмањим у априлу (5). 
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Графикон 3. Број сунчаних дана по месецима 

Извор: Метеролошки годишњак Републике Србије, 2020. 

 

Укупан број сунчаних сати 2020. године износио је 2037,9. Највећи број сунчаних сати 

забележен је јулу (294,9 h), док је најмањи у децембру (56,0 h). Дестинација има изузетно 

повољан број сунчаних сати. 

 

Демографске карактеристике 

 

Према последњем званичном попису становништва, домаћинстава и станова који је 

спроведен од 01. до 15. октобра 2011. године, општина Врњачка Бања имала је 27.527 

становника, што представља 0,38% укупног броја становника Србије, односно 8,90% 

укупног броја становника Рашког округа. Густина насељености на територији општине 

износи 115,2 становника по квадратном километру (Попис становништва, домаћинстава и 

станова 2011. године у Републици Србији).   
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Графикон 4. Полна структура становништва 

Извор: Општине и региони у Републици Србији 2021. 

 

Према последњим доступним подацима о полној структури становника Врњачке Бање из 

2011. године, доминантно је женско становништво. 
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Графикон 5. Старосна структура становништва 

Извор: Општине и региони у Републици Србији 2021. 

 

Према старосној структури, укупан број становника према попису из 2011. године од 0–15 

било је 3.822, 15–65 било је 18.320, а становника који имају више од 65 година било је 

5.385. Анализа показује да удео становништва узраста 15–65 са 66 % знатно доминира 

(Општине и региони у Републици Србији 2021). 
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Графикон 6. Образовна структура становништва 

Извор: Општине и региони у Републици Србији 2021. 

 

Према образовној структури становништво: без школске спреме (654), непотпуно основно 

образовање (2.525), основно образовање (4.831), средње образовање (12.052), више 

образовање (1.526), високо образовање (2.004) становника, непознато (113). Према 

подацима који су нам доступни видимо да доминира становништво са завршеним 

средњим образовањем, затим становништво са основним образовањем, а најмањи је 

проценат становништва без школске спреме са 1% (Општине и региони у Републици 

Србији 2021).  
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Графикон 7. Економска структура становништва 

Извор: Општине и региони у Републици Србији 2021. 

 

Укупан број становника према попису из 2011. године, према економској структури, који 

су запослени је 7.718, незапослених 2.764, док у неактивно становништво које доминира 

са 59% спадају пензионери, ученици и студенти (Општине и региони у Републици Србији 

2021). 
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4.2. КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ И ПРИРОДНЕ АТРАКЦИЈЕ 

 

Врњачка Бања је окружена значајним споменицима културе, манастирима и старим 

градовима, као и споменицима из новије историје. Доминирају два правца: први који се 

пружа од Бање преко Краљева до Новог Пазара и представља Ибарску краљевску долину, 

и други правац који се пружа преко Гоча, Жупе и Крушевца, и представља преткосовску 

Србију. 

 

Табела 1. Културне туристичке атракције Врњачке Бање 

Атракција Кратак опис 

Слика 1. Замак Белимарковић 

Извор: https://stella-vrnjackabanja.com/wp-

content/uploads/2016/02/10.-belimarkovic-2.jpg 

Летњиковац генерала Јована Белимарковића, краљевог намесника 

за време малолетства краља Александра Обреновића је поред 

врњачке цркве најстарији и најрепрезентативнији грађевински 

објекат. Грађен је по узору на северно-италијанско-пољске дворце 

тог времена, по идејном решењу његовог сестрића, грађевинског 

инжењера Павла Денића, уз пројекат и надгледање аустријског 

грађевинског инжењера Франца Винтера, у периоду од 1888. до 

1894. године,. У њему су до седамдесетих година 20. века живели 

Белимарковићеви наследници, да би 1968. године објекат био 

откупљен с наменом за културу. Законом о заштити споменика 

културе проглашен је културним добром од великог значаја за 

Републику Србију. У њему се данас налази Завичајни музеј који је 

комплексног типа и односи се на територију Врњачке Бање и 

околине, са археолошком, етнографском, историјском, 

уметничком и природњачком збирком. Сталну поставку чине три 

изложбе: Лађариште – праисторија Врњаца, Етнографско наслеђе 

Врњачке Бање и Спомен-соба ђенерала Белимарковића, док се у 

вансезони поставља „Уметничка збирка Замка културе” 

(Топаловић, 1998). 

 

 
Слика 2. Врабац Гочко 

Извор: https://cutt.ly/TX9G0ik 

Заштитни знак Врњачке Бање је врабац ,,Гочко”, називан и Врабац 

– Шумадинац, јер је обучен у народну ношњу централне Србије – 

опанке и шајкачу. Његова статуа висока преко два метра, 

постављена је у самом центру Врњачке Бање 1990. године и 

служила првобитно као маскота Игара без граница које су 

одржане у Бањи, а убрзо је постао и маскота дестинације  

(http://www.vrnjackabanja.travel/info/vrabac-gocko-centar-vrnjacke-

banje). 

 

http://www.vrnjackabanja.travel/info/vrabac-gocko-centar-vrnjacke-banje
http://www.vrnjackabanja.travel/info/vrabac-gocko-centar-vrnjacke-banje
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Слика 3. Мост љубави 

Извор: https://stella-vrnjackabanja.com/wp-

content/uploads/2015/12/2.-most-ljubavi-

naslovna-825x510.jpg 

 

Мост љубави представља место где заљубљени симболично 

закључавају своју љубав катанцем, а кључ бацају у Врњачку реку. 

Овај обичај стар је више од сто година, а везује се за легенду о 

великој љубави из времена Првог светског рата између младе 

учитељице и српског официра. Инспирисана причом и жељом да 

забележи ову несрећну љубав и сачува је од заборава, Десанка 

Максимовић, велика српска песникиња, написала је једну од 

њених најлепших љубавних песама „Молитва за љубав”. Сваке 

године на Дан заљубљених на мосту се одржава манифестација 

„Пољуби ме”, један од многобројних догађаја у Бањи који је 

вредан пажње (https://evrnjackabanja.com/most-ljubavi/).  

Слика 4. Римски бунар Фонс Романус 

Извор: https://bookaweb.s3.eu-central-

1.amazonaws.com/media/23802/rimski-izvor.jpg 

 

Римски бунар Фонс Романус пронађен је приликом каптаже 1924. 

године. Осим правилно исклесане стене са извором, пронађени су 

и остаци првог базена. О времену када је минерална вода бање 

Врњци коришћена, најбоље сведоче новчићи који су пронађени 

код бунара и у базену. Они датирају од времена Августа до 

Валентинијана. Од Другог светског рата па до тад, бунар је био 

сакривен од јавности бетонским плочама  

(https://banjeusrbiji.com/vrnjacka-banja/). 

Слика 5. Храм Рођења Пресвете Богородице 

Извор:https://www.orthphoto.net/photo/201002/5

1130.jpg 

 

Храм рођења Пресвете Богородице подигнут је 1834. године за 

време владавине кнеза Милоша Обреновића. Ктитор манастира је 

Хаџи Јефимије Поповић, протојереј из Врњачке Бање. Храм је 

посвећен Рођењу Пресвете Богородице, што сведочи мозаик изнад 

улазних врата. С јужне стране храма налази се спомен-плоча 

српским ратницима, који су погинули у ратовима између 1812. и 

1818. године. Храм је дограђиван два пута, 1936. и 1973. године. 

Изглед са западне стране какав је и данас, пројековао је архитекта 

из Београда, др Драгомир Тадић  

(http://www.vrnjackabanja.in.rs/turizam/crkve-i-manastiri-u-vrnjackoj-

banji.html). 

https://evrnjackabanja.com/most-ljubavi/
https://banjeusrbiji.com/vrnjacka-banja/
http://www.vrnjackabanja.in.rs/turizam/crkve-i-manastiri-u-vrnjackoj-banji.html
http://www.vrnjackabanja.in.rs/turizam/crkve-i-manastiri-u-vrnjackoj-banji.html
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Слика 6. Црква Лазарица 

Извор: https://cutt.ly/ZX9YuRL 

 

Црква Лазарица се налази у Крушевцу на 38 km од Врњачке Бање. 

Цркву је подигао славни српски кнез Лазар у XIV веку, а 

посвећена је архиђакону Стефану, оснивачу династије Немањића, 

а изградио га је у славу свога прворођеног сина Стефана, 

наследника престола. Црква испред које је освештена српска 

војска пред полазак на Косово је управо црква коју је кнез Лазар 

саградио, а која је данас позната као „Лазарица”. Црква припада 

групи раних моравских цркава, а начин зидања је византијски. 

Какву је данас видимо, задржала је изглед из XIX века 

(http://www.lazarica.rs/). 

Слика 7. Манастир Љубостиња 

Извор: https://cutt.ly/hX9Ydek 

Манастир Љубостиња налази се на 16 km од Врњачке Бање. 

Манастир је задужбина кнегиње Милице. Подигнут је крајем XIV 

века после Косовске битке и почетком XV века. Кнегиња Милица 

се у манастиру замонашила и добила име Евгенија. Манастир је 

доста пута обнављан. Црква, која је једина и сачувана, има све 

одлике Моравске школе. Спољашњем изгледу цркве нарочито је 

посвећена пажња. Живопис цркве је прилично оскудно сачуван. 

Поред ликова светаца, сачувани су и ликови кнегиње Милице, 

кнеза Лазара и деспота Стефана и његовог брата Вука 

(https://manastiriusrbiji.com/manastir-ljubostinja/). 

Слика 8. Манастир Жича 

Извор: https://cutt.ly/pX9YQvd 

 

Манастир Жича налази се на 32 km од Врњачке Бање. Манастир је 

седиште прве српске архиепископије. Саграђена је као сакрално 

место и место где се посвећују црквене старешине и столују 

архиепископи. Манастир је почео да гради краљ Стефан 

Првовенчани с братом Савом и градња је трајала двадесет година, 

све до 1208. године. У њој је први српски архиепископ Сава 

крунисао свог старијег брата као првог српског краља (1217) и 

посветио епископе новооснованих епархија. У Жичи су крунисана 

још два српска краља из династије Немањића (1169–1371), 

Стефанови синови Радослав и Владислав. Посвећена је Вазнесењу, 

а најстарије зидне слике настале су после 1219. године. 

http://www.lazarica.rs/
https://manastiriusrbiji.com/manastir-ljubostinja/
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Слика 9. Манастир Студеница 

Извор: https://www.serbia.travel/files/1-

20200926_134816-0-1280x768.jpg 

 

Манастир Студеница налази на 80 km од Врњачке Бање. Цркву је 

подигао Стефан Немања између 1183. и 1196. године, где се и 

замонашио. У манастиру се налази Саборна црква посвећена 

Богородици. У њој почива, не као владар већ као скромни монах, 

светац Симеон са својом женом монахињом Анастасијом и 

њиховим синовима, Вуканом и Стефаном (Првовенчаним). 

Богородичина црква у Студеници саграђена је у последње две 

деценије 12. века. Манастир је један од најлепших споменика 

Рашке градитељске школе и истовремено најугледнији међу 

српским манастирима.  Краљ Милутин је 1314. године подигао 

своју задужбину посвећену Јоакиму и Ани – Краљева црква. 

Студеница је уписана у листу светске баштине Унеска као 

споменик универзалне вредности (USAID, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 10. Манастир Каленић 

Извор: https://cutt.ly/QX9YNah 

 

Манастир Каленић налази се у Левчи на 45 km од Врњачке Бање, 

близу Трстеника. Манастир Каленић је женски манастир Српске 

православне цркве. Посвећен је Ваведењу Богородице. Каленић је 

задужбина протовестијара Богдана, угледног велможе деспота 

Стефана Лазаревића. По ликовним вредностима, манастир се 

убраја међу најзначајније споменике културе у Србији  

(https://www.eparhijasumadijska.org.rs/eparhija/manastiri/kalenic). 

 

Слика 11. Црква Светог Саве у Грачацу 

Извор: https://hoteltonanti.rs/image246.png 

 

 

Црква Светог Саве у Грачацу налази се на 4 km средине 

магистралног пута Врњачка Бања – Краљево на падинама планине 

Гоч. Црква Светог Саве је стара више од 800 година. Цркву су 

подигли Свети Сава и Стеван Немања (Свети Симеон), а по неким 

предањима се сматра да је старија од Манастира Жича 

(https://evrnjackabanja.com/crkva-svetog-save-u-gracacu/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eparhijasumadijska.org.rs/eparhija/manastiri/kalenic
https://hoteltonanti.rs/image246.png
https://evrnjackabanja.com/crkva-svetog-save-u-gracacu/
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Слика 12. Манастир Свете Петке у Стублу 

Извор: https://cutt.ly/0X9Udls 

 

 

Познато је да тело Свете Петке почива у румунском граду Јашију. 

Велики углед који Света Петка ужива у православном свету 

подстиче народ на поклоничко путовање, па и на градњу 

манастира посвећених овој светитељки. Село и манастир се налазе 

на 11 км од Врњачке Бање, на падини обронка Гледићких планина. 

(https://cutt.ly/jHwc51M ). 

Слика 13. Тунел из Другог светског рата 

Извор: https://hoteltonanti.rs/ 

 

Испод Црквеног (Чајкиног) брда налазе се тунели који су за време 

Другог светског рата служили као склониште немачког Главног 

штаба. Копањем је руководио генерал Александер Лер, командант 

шестоаприлског бомбардовања Београда и вођа десанта на Дрвар, 

операције "Коњићев скок", о чему такође постоји сведочанство у 

Врњачкој Бањи. 

Тунели су грађени током Другог светског рата као склониште 

немачког Главног штаба за југоисток. И данас изгледају исто као и 

пре више од 70 година. У тунелу се налази седам просторија. 

Други започети крак тунела у правцу пијаце са једне, и од виле 

"Пећ" са друге стране, није био завршен. Вила "Туркуловић" 

(данас вила "Партизанка"), повезана је тунелом са Црквеним 

брдом и некадашњим немачким штабом. А вила је позната по томе 

што је у њој осмишљена Операција "Коњићев скок" 

(Рöсселспрунг), односно десант на Дрвар и покушај заробљавања 

Тита. 

Слика 14. Највећи опанак на свету 

Извор: https://hoteltonanti.rs/najveci-opanak-na-

svetu 

 

У Врњачкој Бањи се налази највећи опанак на свету, уписан у 

Гинисову књигу рекорда 2013. Направио га је некада први 

опанчар врњачке Бање, Славко Стругаревић, са још шест радника. 

Опанак је сачињен од десет волујских кожа и дугачак је 3,2 m, што 

одговара броју ципела 450.  

Опанчарски занат се налази на листи нематеријалног културног 

наслеђа Србије и кандидат је за Унескову листу нематеријалног 

наслеђа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/jHwc51M
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Тврђаве 

 

 
Слика 15. Срењевековни град Тврђава Козник 

Извор: https://vinskiputzupa.rs/arheoloski-

lokaliteti/koznik/ 

 

Средњевековни град тврђава Козник налази се изнад реке Расине 

на узвишењу од 921m надморске висине. Узвишење на коме је 

саграђен Козник са три стране је окружено оштрим стенама што га 

чини изузетно неприступачним. Само утврђење је неправилног 

облика и прати конфигурацију терена, а чини га осам 

четвоространих квадратних кула које су размештене на 

приближно истом растојању. Трагови грађења у Моравском стилу 

говоре да је Козник највероватније саграђен у време владавине 

кнеза Лазара Хребељановића (1371-1389). Данас је делимично 

конзервиран и под заштитом републике као споменик културе од 

великог значаја 

(https://www.vrnjackabanjasmestaj.rs/vazna-mesta/srednjovekovni-

grad-tvrdjava-koznik). 

 

 
Слика 16. Лазарев град 

Извор: https://sr.m.wikipedia.org/sr-ec 

 

Лазарев град - Кнез Лазар је подигао своју престоницу 1371. 

године, а први пут се помиње као град 1387. године у једној 

повељи. Град је накратко био под влашћу Турака након Косовског 

боја, а Лазарев син Стефан је 1405. године преместио престоницу 

у Београд. Град је такође био под Мађарима од 1437. до 1444. 

године. Међутим, године 1454. га у потпуности освајају Турци и 

називају га Шарен Град због различитих материјала од којих је 

саграђен (https://bookaweb.com/sr/ad/2000). 

Слика 17. Тврђава Маглич 

Извор: https://cutt.ly/KX9UVRv 

 

 

 

 

 

 

Тврђава Маглич потиче из 13.века и смештена на самом врху брда, 

надомак Краљева. Легенде тврде да је тврђаву Маглич изградио 

Стефан Првовенчани како би заштитио своје задужбине. Маглич 

је некада био седиште српског архиепископа Данила II који је 

управљао директно из Маглича црквеним и државним пословима. 

Други српски устанак је изузетно значајан за историју Маглича јер 

је управо код Маглича била постављена заседа Турцима. Године 

1979. Маглич је проглашен спомеником културе од изузетног 

значаја  

(https://bookaweb.com/sr/blog/20-najlepsih-tvrdava-srbije#tvrdava-

maglic). 
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Слика 18. Средњевековни град Брвеник 

Извор: 

https://www.putoljub.rs/2014/10/brvenik.html 

 

Средњевековни град Брвеник са црквом посвећеном Светом 

Николи налази се на високом стеновитом брду уз само ушће 

Брвенице у Ибар, око 10 км североисточно до Рашке. Време 

градње није утврђено, а историјски извори га помињу као 

средиште истоимене Жупе. Историјски извори из 1230. и 1346. 

помињу овај средњовековни град, а Повељом цара Уроша из 1363. 

хумски кнез Војислав Војиновић добио је на управљање Звечан, а 

челник Муса Брвеник. Град Брвеник зидан је ломљеним каменом 

и кречноим малтером, са гредама као сантрачима, а основа је 

прилагођена конфигурацији терена. Средњевековни град Брвеник 

заједно са црквом стављен је под заштиту државе као споменик 

културе (https://raska.gov.rs/index.php/). 

Винарије 

Слика 19. Винска кућа Минић 

Извор: https://www.vinskakucaminica.com 

 

Винска кућа Минића наставља породичну традицију производње 

вина на сопственом имању, где су своје  винограде у Жупи имали 

кроз читав средњи век. Пет хектара винограда засађено је 

аутохтоним српским сортама грожђа, тамјаника и прокупац. а 

поред њих заступљене су и сорте  бургундац црни и каберне 

совињон. У својој понуди винска кућа Минића својим гостима 

нуди и атрактиван смештај у етно насељу направљеном од седам 

винских бачви. Такође, поседује и две велике дегустационе сале 

(https://www.vinskakucaminica.com). 

 

 
Слика 20. Винска кућа Спасић 

Извор: https://vinarijaspasic.com 

 

 

 

 

 

 

Винска кућа Спасић - Породична традиција у производњи вина 

потиче још из времена досељавања Спасића у Жупу половином 

XVIII века. Од тада Спасићи гаје винограде и цеде вино. Данас 

производе Тамњанику, Тамњаника лекцију, Дар, Аждају, Рујно, 

Деспот и имају капацитет подрума од 200.000 литара. Осим 

винограда и вина, Спасићи у понуди имају осам соба и четири 

апартмана са 35 лежајева у оквиру винарије где имају и салу за 

дегустацију капацитета 68 места (https://vinarijaspasic.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://raska.gov.rs/index.php/
https://vinarijaspasic.com/
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Слика 21. Винарија Ивановић 

Извор: https://ivanovicvino.com 

 

Винарија Ивановић почиње са радом давне 1919. године. Сама 

винарија се налази у Александровцу, а виногради из којих долази 

грожђе расути су по Жупи. Данас је винарија Ивановић годишње 

произведе од 50.000 до 60.000 боца вина. Основу производње чине 

две српске аутохтоне сорте грожђа: Прокупац и Тамјаника. 

Грожђе долази из винограда са укупном површином од 13 хектара. 

У оквиру винарије налази се дегустациона сала која има места за 

до 15 гостију, а током лепог времена активира се и остатак 

простора па је тај број и до 30 посетилаца у исто време 

(https://ivanovicvino.com). 

 

 
Слика 22. Винарија Милосављевић 

Извор: https://www.vinarija-

milosavljevic.com/podrum/ 

 

Винарија Милосављевић - Виногради винарије Милосављевић у 

Бучју припадају јужном делу Трстеничког виногорја. Налазе се у 

подножју Копаоника на надморској висини од 300 до 400 метара, 

осунчани читавог дана јер су окренути ка југу. На четири хектара 

винограда посађене су високо квалитетне сорте грожђа Совињона 

белог, Кабернеа, Мерлоа и Шираза, али и домаћих сорти 

Тамњанике и Прокупца. Подрум винарије је капацитета 40.000 

литара, вина одлежавају у инокс танковима и барик бурадима од 

српског храста (https://www.vinarija-milosavljevic.com/vinograd/). 

 

Табела 2. Природне туристичке атракције Врњачке Bање 

Атракција Кратак опис 

Слика 23. Врњачка река 

Извор: https://cutt.ly/hX9PbrN 

 

 

 

 

Слив Врњачке реке се простире по северној падини планине Гоч и 

акумулативним терасама долине Западне Мораве. У односу на 

друге сливове ове планине, слив Врњачке реке заузима највећу 

површину. У сливу Врњачке реке постоје и два извора који 

представљају пукотинско-крашки тип: извор Белимарковац и Бели 

извор. У Врњачкој Бањи се налази и Липовачка река  

(https://evrnjackabanja.com/geografski-polozaj/). 

 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/hX9PbrN
https://evrnjackabanja.com/geografski-polozaj/
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Слика 24. Западна Морава 

Извор: https://evrnjackabanja.com/izletiste-

zapadna-morava/  

 

Западна Морава, која спајањем с Јужном Моравом чини Велику 

Мораву, дугачка је својим током кроз централну Србију читавих 

308 км. Настаје у пољу Ташти спајањем Голијске Моравице и 

Ђетиње, источно од Пожеге. Својим током, ова горостасна река 

раздваја јужну од шумадијске Србије, пролазећи на свом путу 

између многих планина, регија и подрегија.  

(https://evrnjackabanja.com/izletiste-zapadna-morava/ ). 

Слика 25. Подунавачке баре 

Извор: https://mapio.net/images-p/4355930.jpg 

 

 

Подунавачке баре су добиле по селу Подунавци (10 km од 

Врњачке Бање). Ове баре су с временом створиле свој екосистем, 

па су данас најпосећеније од стране риболоваца, који и током 

најтоплијих месеци могу заклоњени хладом уживати у свом 

спорту. На уздигнутом платоу обале старог моравског корита, до 

стварања бара експлоатацијом песка, дошло је и у селима Грачац и 

Новом Селу, па је тако пејзаж околине Врњачке Бање додатно 

обогаћен (https://evrnjackabanja.com/podunavacke-bare/ ). 

Слика 26. Планина Гоч 

Извор: https://cutt.ly/ZX9AwDs 

 

Планина Гоч се у централном делу Србије, део је 

севернокопаоничког венца и спада у категорију нижих планина. 

Простире се у правцу запад-исток у дужини од 10 km. Највиши 

врх Гоча је Крња јела који има надморску висину од 1127 m. Гоч 

је удаљен 15-ак километара од Врњачке Бање (око 200 km од 

Београда) и управо га та близина чини једним од места које се 

препоручује за излете бањских туриста (http://vrnjackabanja.co.rs/). 

Слика 27. Језеро Селиште 

Извор: https://cutt.ly/RX9Afln 

 

Језеро Селиште је вештачко језеро које се налази на планини Гоч. 

Окружује га нетакнута природа. Настало је и опстало захваљујући 

великом броју мањих река и потока који се уливају на том месту. 

Користи се за водоснабдевање Врњачке Бање. Строго је забрањен 

било који вид угрожавања чистоће језера. Пливање и пецање су 

такође забрањени  

(http://vrnjackabanja.co.rs/planina-goc/jezero-seliste/). 

 

https://evrnjackabanja.com/izletiste-zapadna-morava/
https://mapio.net/images-p/4355930.jpg
https://evrnjackabanja.com/podunavacke-bare/
http://vrnjackabanja.co.rs/
http://vrnjackabanja.co.rs/planina-goc/jezero-seliste/
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Слика 28. Извор Топла вода 

Извор: https://cutt.ly/rX9Aloz 

 

У Врњачкој Бањи постоји неколико извора: Топла вода, Снежник, 

Слатина, Борјак, Бели извор и Врњачко врело. За терапије се 

користе прва четири, док се вода са два извора флашира као стона 

минерална вода (Вода Врњци са извора Топла вода и Врњачко 

врело). Флаширање минералне воде из Врњачке Бање почело је 

1970. године када су се појавиле прве стаклене боце минералне 

воде Врњци на тржишту Југославије.  

(https://banjeusrbiji.com/vrnjacka-banja/). 

 

 

 

 

Слика 29. Централни парк, Врњачка Бања 

(стари изглед) 

Извор: https://www.vrnjacka-banja.org/parkovi-

u-vrnjackoj-banji.html 

Слика 30. Централни парк, Врњачка Бања 

(нови изглед) 

Извор: https://cutt.ly/nX9FqNU 

 

 

Паркови - Врњачка Бања је надалеко позната и по својим 

парковима који се простиру на 77 хекатара а урбанистичким 

пројектима утемељени су још у другој половини 19. века. Њихову 

богату вегетацију чине 173 врсте биљака. Многa стабла стара су 

преко 100 година а најстарији је црни бор посађен пре три века. 

Централни парк уређен је у француском и енглеском стилу. 

Аустријски архитекта Франц Винтер, тада задужен за многе 

пројекте у Врњачкој Бањи, направио је 1893. године нацрте новог 

парка. У сарадњи са баштованом и сународником Јоханом 

Јанучеком саградио је први стакленик чија је сврха била узгајање 

садница потребних за уређење бањског парка. Централни парк 

Врњачке Бање обухвата простор од места где се Липовачка река 

улива у Врњачку реку до тромеђе извора "Снежник", хотела 

"Меркур" и хотела "Тонанти". Његова укупна површина је нешто 

преко 23 хектара. У склопу парка је Чајкино (Црквено) брдо 

површине 24 хектара, где се налази 49 објеката који су заштићени 

као културно-историјски споменици. Већи број тих објеката чине 

виле, а осим њих ту су парохијски дом, амфитеатар и црква 

Рођења Пресвете Богородице, најстарији архитектонски објекат у 

бањи.  Реконструкција целокупног централног парка, која се врши 

непрекидно од 19. века, учинила га је најуређенијим парком 

Србије. У оквиру парка налазе се и Римски извор, Музички 

павиљон, бројне чесме, као и скулптуре наших и страних аутора. 

Четрдесет пет скулптура дуж корита Врњачке реке представља 

савремена дела југословенских и светски познатих вајара настале 

након одржавања симпозијума Скулптура на отвореном простору 

1965. 
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Слика 31. Зоо врт Врњци 

Извор: http://zoovrtvrnjci.com/ 

 

Зоо врт Врњци званично добија статус Зоолошког врта 2019. 

године. Од тог момента па до данас, Зоо врт Врњци ради са циљем 

очувања биодиверзитета. Такође, активно се ради на едукацији 

посетилаца кроз специјално осмишљен програм, организују се 

разне манифестације као што су радионице, ликовне колоније, 

дечији рођендани и сл. Данас се Зоо врт Врњци простире на 

површини од 3,5 хектара и броји преко 120 врста животиња из 

готово свих делова света. Цео врт је парковски уређен, поседује 

сувенирницу, дечије игралиште, клупе за седење, два језера и 

стазе са шетање. У изградњи су играоница са забавним центром, 

ресторан са коначиштем, учионица на отвореном за едукацију 

деце, а планира се и отварање школе за јахање. 

 

4.3. САОБРАЋАЈ И ЈАВНИ ПРОСТОР 

Постојећа мрежа државних путева 

Примарна саобраћајна мрежа на територији општине Врњачка Бања дефинисана је 

постојећим државним путевима: 

• Државни пут IБ реда 23, Појате–Крушевац–Краљево–Прељина–Чачак–Пожега–

Ужице–Чајетина–Нова Варош–Пријепоље –државна граница с Црном Гором 

(гранични прелаз Гостун); 

• Државни пут IIА реда 208, Врњци–Врњачка Бања–Гоч–Станишинци–Грчак–Брус–

Разбојна; 

• Државни пут IIБ реда 411, Угљарево–Врњци–Ново Село–Гоч. 

Трасе свих наведених путева пролазе кроз континуално урбанизовано подручје Врњачке 

Бање, те је потребно прилагодити ове ванградске путеве потребама насеља, односно 

извршити делимично измештање њихове трасе. У овом тренутку, главна веза општине 

Врњачка Бања са светом је постојећи ДП IБ реда 23, који представља и главну везу са 

суседним градом Краљевом и општином Трстеник. Овај пут се према важећој планској 

документацији целом својом дужином задржава према постојећем стању, континуално 

кроз грађевинско подручје, оквирно у дужини од око 3,7 km. 

 

Моравски коридор 

Кроз северни део општине, између трасе постојећег државног пута IБ реда 23, Појате–

Крушевац–Краљево–Прељина–Чачак–Пожега–Ужице–Чајетина–Нова Варош–Пријепоље–

државна граница с Црном Гором (гранични прелаз Гостун) и реке Западне Мораве, 

планирана је изградња државног пута IА реда А5 / Е-761 Појате–Крушевац–Краљево–

Прељина. 
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Слика 32. Траса државног пута IА реда А5 / Е-761, Појате–Крушевац–Краљево–Прељина 

Извор: Моравски коридор, Пројекат ауто-пута, Извештај о процени утицаја на животну средину и друштво, 

Нетехнички резиме, Коридори Србије, 2020. 

 

Саобраћајница од Појата до Прељине, тзв. Моравски коридор, од изузетног је значаја јер 

повезује централне делове Србије с два најважнија путна правца – Коридорима 10 и 11. 

Повезиваће сва већа насеља у региону: Ћићевац, Сталаћ, Крушевац, Трстеник, Врњачку 

Бању, Краљево и Чачак. На овом подручју живи око 500.000 становника. Вредност 

инвестиције је 745.000.000 евра. Пројекат је започет 2019. године и извођење радова је у 

току. Планирани завршетак пројекта је у 2023. години. 

Изградња ове саобраћајнице с пратећим приступним петљама и путевима знатно ће 

растеретити постојећи ДП IБ реда 23 и омогућити лакши и безбеднији приступ Врњачкој 

Бањи. Тиме ће се, између осталог, директно повећати подручје с кога долазе потенцијални 

дневни – ванпансионски туристи. 

У табели 3 се налази удаљеност Врњачке Бање од великих градских емитивних центара у 

земљи и региону. 

Табела 3. Удаљеност Врњачке Бање од великих градских емитивних центара у земљи и региону 

Раздаљина Километража Време 

Врњачка Бања – Ниш (SRB) 125 km 1ч 47 мин 

Врњачка Бања – Крагујевац (SRB) 80  km               1ч 08 мин 

Врњачка Бања – Београд (SRB) 204 km 2ч 40 мин 

Врњачка Бања – Нови Сад (SRB) 268 km 3ч 14 мин 

Врњачка Бања – Сарајево (BiH) 303 km 5ч 10 мин 

Врњачка Бања – Загреб (HR) 560 km 5ч 56 мин 

Врњачка Бања – Софија (BG) 280 km 3ч 51 мин 

Врњачка Бања – Скопље (SMK) 320 km 3ч 44 мин 

Врњачка Бања – Подгорица (CG) 338 km 6ч 21 мин 

Врњачка Бања – Букурешт (RO) 537 km 7ч 47 мин 

Врњачка Бања – Будимпешта (HU) 546 km 5ч 47 мин 
Извор: Google maps 
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Железнички саобраћај – Путнички, теретни железнички саобраћај одвија се 

једноколосечном железничком пругом Сталаћ–Краљево–Пожега који Бању повезују са 

пругом Београд–Ниш–Скопље–Солун и пругом Београд–Пожега–Бар. 

Ваздушни саобраћај – Посетиоцима су на располагању београдски аеродром „Никола 

Тесла” који је удаљен од Врњачке Бање око 200 километара и Нишки аеродром 

„Константин Велики”, удаљен око 120 километара. У Трстенику, на 13 километара од 

Врњачке Бање, постоји спортски аеродром на кога могу слетати мањи авиони и 

хеликоптери, а код Краљева, у селу Лађевци се налази војно-цивилни аеродром који је 

отворен 1967. године када је коришћен искључиво у војне сврхе. У њему је била смештена 

235. ловачко-бомбардерска ескадрила која је летове обављала авионима Ф-84 Тандер џет. 

Као војно-цивилни аеродром „Морава”, први пут је отворен 2012. године. Није испуњавао 

услове за цивилне летове и због тога није био у употреби. Аеродром је званично отворен 

28. јуна 2019. године. Налази се на тромеђи Краљева, Чачака и Крагујевца (Руђинчанин, 

Топаловић 2005). 

Са аеродрома „Морава” тренутно само један авиопревозник обавља редован 

авиосаобраћај, а то је Српска национална авиокомпанија Air Serbia која нуди путницима 

неколико дестинација из Краљева (Солун, Тиват и Истанбул). У блиској будућности 

очекују се нове дестинације и нове авиокомпаније (https://kvo.aerodromisrbije.rs/). 

 

Саобраћај у насељу 

 

Функционисање и организација саобраћаја у насељу оптерећени су бројним проблемима. 

Претходно наведени државни путеви представљају градске магистрале у континуално 

изграђеном подручју. Такво стање је небезбедно и отежава одвијање саобраћаја. 

Потребно је растерећење улица централне зоне, које су притиснуте не само локалним и 

транзитним саобраћајем, него и изузетно израженим проблемом паркирања. Паркирана 

возила директно угрожавају безбедност свих учесника саобраћаја и индукују загађење 

ваздуха, земљишта и воде. При том, реализација нових паркинг капацитета није решење, 

јер последично изазива повећање саобраћајног оптерећења. 

 

Јавни простор 

 

Анализа стања јавног простора у насељу дата је претежно у делу анализе планске 

документације.  

https://kvo.aerodromisrbije.rs/
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Слика 33. Пример квалитетног јавног простора,  

реализованог на падини изнад променаде и веза са реком 

Извор: Архива ЦТРС 

 

 
Слика 34. Променада дуж Врњачке реке 

Извор: Архива ЦТРС 

 

Највреднији простор Врњачке Бање – променада дуж Врњачке реке, загушена је киосцима 

и тезгама, које не одговарају већ достигнутом нивоу посетилаца. У првом плану се виде 

нови наменски дизајнирани и унифицирани елементи урбаног мобилијара. 
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Међуградска аутобуска станица и јавни превоз путника у насељу 

 

Важећим планским документима предвиђено је измештање постојеће међуградске 

аутобуске станице, како би се постојећа локација ослободила за развој других садржаја. 

Простор садашње међуградске аутобуске станице и његова непосредна околина не 

задовољавају растуће потребе туристичког места, а међуградски аутобуси стварају гужву 

на прилазу насељу. 

 

4.4. ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

За функционисање Врњачке Бање као туристичког места водна инфраструктура, а посебно 

систем снабдевања водом, од критичног je значаја. У претходном периоду било је знатних 

проблема у функционисању ових система, те стога у наставку дајемо преглед стања и 

могућих смерница за унапређење. 

 

Снабдевање водом за пиће 

 

Снабдевање водом насеља Врњачка Бања, Врњци, Руђинци и Штулац је преко јавног 

водовода, за чије одржавање је задужено ЈП Белимарковац. Вода за потребе овог водовода 

се добија каптирањем Гочких извора, захватањем воде из речних токова, и из бунара 

лоцираних у алувиону Западне Мораве. Овде приказани подаци о стању, проблемима и 

решењима преузети су из документа Анализа постојећег стања водоснабдевања Врњачке 

Бање (Беоинжењеринг 2000, Београд, 2019), урађеног с циљем установљавања стања 

система и предлагања мера за унапређење његовог рада, без неопходних мера развоја 

система.  

У односу на стање дато у овом документу (око 17.000 становника и 3.000 избеглица и 

интерно расељених лица, односно преко 9.600 прикључака), према подацима ЈП 

Белимарковац, број прикључака на водоводну мрежу повећан је до данас за око 20%. И 

број пансионских и ванпансионских посетилаца константно расте, што додатно оптерећује 

систем. 

Садашње снабдевање водом из врњачког водовода није задовољавајуће из више разлога: 

• Велики скокови потрошње воде услед великог прилива туриста у сезони јул–

август, као и нерационално коришћење воде за заливање; 

• Велики укупни (физички и комерцијални) губици, који се процењују на више од 

50% укупног дотока у систем; 

• Отежано снабдевање у појединим деловима дистрибутивне мреже (уска грла) и 

превелики притисци и губици у другим деловима мреже. 
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Квалитет воде контролише и даје мишљење Завод за заштиту здравља из Краљева. Узорци 

воде се контролишу једном недељно са шеснаест точећих места. Мерна места на којима се 

врши узорковање воде су утврђена тако да обухватају воду из свих доводних праваца. 

Једанпут годишње се врши анализа из свих доводних праваца и градске мреже. 

Резултати анализа су показали да је вода хигијенски исправна на свим мерним местима, 

осим повремено на изворишту Витојевац. На изворишту Новоселска река утврђена је 

повремена појава колиформних бактерија. 

Наведени документ садржи закључке о недостацима система и објектима и радовима за 

унапређење његовог рада. Исти недостаци су углавном навођени и у раније израђеној 

техничкој и планској документацији: 

• Велики губици воде; 

• Недостатак резервоарског простора у I и III висинској зони; 

• Недовољна повезаност довода с дистрибутивном мрежом и резервоарима; 

• Уска грла на доводима и у дистрибутивној мрежи; 

• Недостатак мерења на систему; 

• Непотпун мониторинг над радом система; 

• Постојећи бунари у Витојевцу нису активни; 

• Нејасно разграничење појединих делова мреже по висинским зонама. 

 

Брана и акумулација Селиште 

 

Као значајан објекат система снабдевања водом истиче се брана и акумулација Селиште 

на Гочу. За потребе управљача система израђен је Елаборат о зонама санитарне заштите 

изворишта Селиште (Грађевински факултет Универзитета у Београду, Институт за 

хидротехнику и водно-еколошко инжењерство, Београд, 2011). Овим документом 

дефинисане су границе зона заштите и ограничења у оквирима зона. 

Постојеће извориште се налази у вршном делу слива Гочке реке. Подручје на ком се 

налази извориште мора бити заштићено од намерног или случајног загађивања и других 

утицаја који могу неповољно утицати на издашност изворишта и природни састав воде на 

изворишту. 

Зона I акумулације површинске воде обухвата језеро из кога се захвата вода за јавно 

водоснабдевање, укључујући објекте бране и акумулације и приобално подручје, чија 

ширина износи 10 m у хоризонталној пројекцији од нивоа воде при највишем нивоу воде у 

језеру. Зона I акумулације површинске воде обухвата и надземну притоку дуж целог тока 

и подручје са обе стране притоке, чија ширина износи најмање 10 m у хоризонталној 

пројекцији мерено од нивоа воде, при водостају притоке који се јавља једном у десет 

година. 
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У зони I не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити 

земљиште или вршити друге делатности ако то угрожава здравствену исправност воде на 

изворишту, и то: 

• изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта; 

• постављање уређаја, складиштење опреме и обављање делатности који нису у 

функцији водоснабдевања; 

• кретање возила која нису у функцији водоснабдевања ван за то припремљених 

саобраћајница, прилаз возилима на моторни погон која нису у функцији 

водоснабдевања, коришћење пловила на моторни погон, одржавање спортова на 

води и купање људи и животиња; 

• напајање стоке; 

• узгајање рибе ради комерцијалног изловљавања. 

 

Приступ зони I дозвољен је лицу запосленом у водоводном предузећу. Правно лице или 

предузетник који управља водоводним системом, приступ зони I може изузетно, у 

оправданим случајевима, дозволити и другом лицу. О посетиоцу зоне I из става води се 

евиденција која садржи личне податке посетиоца, период и разлог посете. 

За зону II акумулације површинске воде одређен је цео слив акумулације Селиште како би 

се могле спроводити прописане мере заштите, којима није дозвољена 

• изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта; 

• стамбена изградња; 

• употреба хемијског ђубрива, течног и чврстог стајњака; 

• употреба пестицида, хербицида и инсектицида; 

• узгајање, кретање и испаша стоке; 

• камповање, вашари и друга окупљања људи; 

• изградња и коришћење спортских објеката; 

• изградња и коришћење угоститељских и других објеката за смештај гостију; 

• продубљивање корита и вађење шљунка и песка; 

• формирање нових гробаља. 

 

Из наведеног произлази да није могућ приступ и боравак неовлашћеним лицима у читавој 

широј зони акумулације и бране, односно да читава зона није погодна за развој 

туристичких садржаја. Овоме треба додати да је акумулација у летњем периоду 

делимично испражњена, што је чини неатрактивном. 
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Слика 35. Брана и акумулација Селиште – снимак из ваздуха 

Извор: srbijapodlupom.com 

У овом тренутку истражују се могуће локације за нове акумулације за снабдевање водом. 

Податке о потенцијалним новим извориштима неопходно је укључити у нови ПГР Гоча. 

Подсећамо на потенцијал Гвоздачке реке, односно давно разматрану могућност изградње 

акумулације на источном делу Гоча, на граници општине Врњачка Бања ка Краљеву. Овај 

међуопштински пројекат обезбедио би знатне количине воде и за Краљево и за Врњачку 

Бању. 

 

Одвођење и третман отпадних вода 

 

Генерални пројекат сакупљања канализације отпадних вода општине Врњачка Бања, који 

дефинише развој канализационог система, урађен је још 2007. године. Започета је 

реализација пројекта новог постројења за пречишћавање отпадних вода и фекалне 

канализације – колектора у дужини од 9.047 m од постојеће мреже до ППОВ, која ће 

додатно повећати капацитете градске мреже и растеретити део постојећих колектора.  

Постојеће испуштање отпадних вода путем лагуне с преливањем у реку Западну Мораву 

се укида. Од постојећег испуста предвиђа се колектор до новог ППОВ. Почетак радова на 

изградњи планира се за ову годину. Поред овога, започета је и израда пројектне 

документације за сакупљање и одвођење отпадних вода с подручја градских, приградских 

и сеоских насеља, као и туристичких целина општине Врњачка Бања. Овом 

документацијом интегрално ће бити сагледано стање канализационе мреже и објеката и 

дати предлози решења за реконструкцију. 
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Управљање системом 

 

Евидентна је потреба за унапређењем управљања системом водоснабдевања и 

канализације, првенствено у погледу стручног и мотивисаног кадра. Упркос релативно 

непоузданим подацима (захваћена вода се мери боље него потрошена), може се 

констатовати да ЈП Белимарковац као управљач система има велике губитке воде из 

система. Нема довољно елемената да се укупни губици воде поделе на део који припада 

физичким (цурења, преливања…) и комерцијалним губицима воде (нерегистрована 

потрошња – крађа воде, неуредно фактурисање…).  

Табела 4. Однос фактурисаних и наплаћених услуга ЈП Белимарковац 2017–2020. 
Редни број Година Фактурисано 

(вода и 

канализација) 

Наплаћено Ненаплаћено 

динара % 

1 2017. 134.809.179 107.847.342 26.961.836 20% 

2 2018. 122.987.715 114.378.575 8.609.140 7% 

3 2019. 117.154.000 99.581.750 17.572.250 15% 

4 2020. 106.000.000 80.000.000 26.000.000 25% 

Извор: Годишњи упитници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

 

Последица је да се из прихода предузећа могу финансирати само текући трошкови 

пословања, а за инвестиције се очекује подршка локалне самоуправе. 

Изворишта минералних и термалних вода 

 

Ради предузимања превентивних и трајних мера за заштиту и очување квалитета лежишта 

минералних вода, Општинска управа општине Врњачка Бања финансирала је израду 

документа Елаборат o зонама санитарне заштите изворишта минералних вода у Врњачкој 

Бањи (Хидрогеоцентар д. о. о. Београд, 2020), одакле су преузети овде приказани подаци. 

Елементи из елабората су такође уграђени и у последње измене ПГР-а, тако да није 

потребно детаљно их наводити у на овом месту.  

Елаборатом су дефинисане зоне заштите и прописан систем превентивних и трајних мера 

које се морају предузимати и поштовати у циљу очувања квалитета минералних вода. Зоне 

санитарне заштите су издвојене према правилнику за свако извориште посебно, а где је 

било оправдано обједињене су у јединствене за више лежишта, односно водозахватних 

објеката. 

Сва лежишта су концентрисана у урбаном делу Врњачке Бање: Снежник, Слатина, Топли 

извор, Бели извор, Борјак, Изворак, Језеро. Од ових седам изворишта, пет су минералне 

воде (уже језгро бање), а изворишта Изворак и Борјак 3 су са обичним 

маломинерализованим водама. 
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Елаборатом је констатовано да су изворишта угрожена услед повремених кварова 

канализационе мреже, првенствено услед повремених уплива површинских 

(атмосферских) вода, као и контаминацијом из неадекватно обезбеђених септичких јама 

ван функције. 

 
Слика 36. Специјална болница Меркур 

Извор: Архива ЦТРС 

Извориштима бањске воде управља Специјална болница Меркур. Објекат у центру бање 

практично је једино јавно купатило у Врњачкој Бањи. У позадини се виде препознатљиве 

стилизоване куле – бивете. 

Површинске воде 

 

Насеље Врњачка Бања је смештено у долинама две реке, Врњачке и Липовачке, а највећа 

река која пролази кроз општину је Западна Морава. Сви водотокови припадају сливу 

Западне Мораве и подсливовима Ибра и Расине. 

 

Слика 37. Променада и мостови дуж Врњачке реке 
Извор: Архива ЦТРС 
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Постојећи водотокови у насељу су највећим делом регулисани, са изграђеним водним 

објектима (насипима, минор и мајор коритом, уставама, обалоутврдама...), с дефинисаним 

границама водног земљишта (Врњачка река Липовачка река, Липовачки поток), а мањим 

делом нерегулисаним водотоковима (Велика река, Мала река, Дубоки поток, поток 

Витојевац, Јанићијевски поток, Козарски поток, безимени повремени водотокови, потоци, 

канали и јаруге). 
 

 
Слика 38. Околина Липовачке реке није уређена ни активирана у контексту туристичке понуде 

Извор: Архива ЦТРС 

 

У ПГР-у је зонама зеленила обезбеђена непосредна околина увала, потока и јаруга на 

потесима неусловне конфигурације терена за изградњу објеката.  

Појединачне зоне паркова и парк-шума дуж Врњачке и Липовачке реке су резервисани 

простори за реализацију хидрограђевинских објеката за заштиту од бујица. 

 

Елаборат o зонама санитарне заштите изворишта минералних вода у Врњачкој Бањи 

наводи да су у токове регулисаних река у насељу „уведене све кишне воде, понеки одвод 

канализационих отпадних вода и два стална потока (Брђовића поток и поток у зони виле 

Снежник). Од укупно 44 испуста у Врњачку реку, у функцији су са активним изливањем 

вода евидентираних у време теренских истраживања њих дванаест, од којих два са 

уочљивим фекалним отпадом, а регистрована су и два испуштања отпадних вода из 

неидентификованих домаћинстава. На Липовачкој реци евидентирано је једанаест испуста 

у реку. Вероватно се ради о испустима који функционишу за време киша или поплава, али 

треба вршити контролу да не дође до злоупотребе таквих ситуација када се у реку 

испуштају и друге отпадне воде”. 
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Управљање комуналном инфраструктуром 

 

У оквиру општине у Врњачкој Бањи постоји Служба за урбанизам, еколошке и 

имовинско-правне послове која врши послове Општинске управе који се односе на:  

планирање и уређење простора, изградњу објеката, обављање управног надзора над 

применом републичких законских прописа, прописа и општих аката Скупштине општине 

и поверених послова посебним материјалним прописима из делокруга инспекцијског 

надзора. Обавља нормативне и управне послове из изворног делокруга, преузете и 

поверене послове посебним законом, стручне и административно-техничке послове за 

радна тела органа локалне самоуправе за области из надлежности овог Одељења 

(https://www.vrnjackabanja.gov.rs/privreda/urbanizam/o-urbanizmu). 

Јавно комунално предузеће „Бањско зеленило и чистоћа” Врњачка Бања је основано 

2016. године ради пружања услуга од значаја за остваривање потреба физичких и правних 

лица на подручију општине Врњачка Бања, као и ради обављања делатности од општег 

интереса. Претежна делатност Јавног предузећа је скупљање отпада који није опасан. 

Обавља и следеће комуналне делатности: управљање комуналним отпадом, управљање 

гробљима и погребне услуге, управљање пијацом, одржавање чистоће на површинама 

јавне намене, делатности зоохигијене, одржавање јавних зелених површина 

(http://banjskozelenilo.co.rs/o-nama). 

 

4.5. СТЕПЕН ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Општина Врњачка Бања се може сврстати у ред привредно релативно развијених општина 

у Републици Србији. Темељи привредног развоја Врњачке Бање постављени су пре око 

150 година, када Бања започиње развој туризма, као окосницу будућег привредног развоја, 

на бази које се развијају остале привредне гране. На почетку XXI века, врњачка општина 

послује и у области пољопривреде, индустрије, занатства, грађевинарства, саобраћаја, 

трговине, банкарства, здравства, образовања, науке, културе, информисања и др.  

Један од најпознатијих производних субјеката у Врњачкој Бањи свакако је „Минерална 

вода Врњци”. 

4.6. КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ ТУРИСТИЧКОГ ПРОМЕТА У ПЕРИОДУ 2017–2021. 

Туристички промет у периоду од 2017. до 2021. године 

 

Број долазака туриста и остварених ноћења у Врњачкој Бањи анализиран је за период 

2017–2021. године, односно за период претходних пет година.  

У табели 5 приказан је тренд кретања укупног броја долазака туриста за поменути период, 

као и број долазака домаћих и иностраних туриста. 

https://www.vrnjackabanja.gov.rs/privreda/urbanizam/o-urbanizmu
http://banjskozelenilo.co.rs/o-nama
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Табела 5. Кретање броја долазака туриста у Врњачкој Бањи за период 2017–2021. године 

Година Укупан број долазака Број долазака домаћих 

туриста 

Број долазака страних 

туриста 

2017. 213.194 176.202 36.992 

2018. 247.709 200.343 47.366 

2019. 283.491 230.887 52.604 

2020. 211.496 200.879 10.617 

2021. 267.672 231.112 36.560 

Извор: Саопштење УТ 10, бр. 16 од 31.01.2022., Републички завод за статистику 
 

Табела 5 указује на то да број долазака туриста у Врњачкој Бањи има тренд раста, изузев 

2020. године када је услед проглашења пандемије коронавируса смањен број долазака 

туриста у Бањи. Поменуте године највеће смањење је било у број долазака страних 

туриста, што је било и очекивано с обзиром на различите рестрикције у путовањима које 

су наступиле услед пандемије. У структури туриста преовлађују домаћи туристи, што је 

посебно било изражено 2020. године када су туристи углавном били усмерени на 

путовање у земљи. У 2021. години, 86,34% долазака у Врњачку Бању остварили су домаћи 

туристи, док је тај проценат у години пандемије био 94,9%. 

Табела 6. Кретање броја остварених ноћења у Врњачкој Бањи за период 2017–2021. године 

Година Укупан број 

ноћења 

Број ноћења 

домаћих 

туриста 

Број ноћења 

страних 

туриста 

Просечна дужина 

боравка домаћих 

туриста 

Просечна 

дужина боравка 

страних туриста 

2017. 701.622 603.279 98.343 3,4 2,7 

2018. 818.045 695.171 122.874 3,5 2,6 

2019. 907.892 775.899 133.686 3,4 2,5 

2020. 698.238 668.635 29.603 3,3 2,2 

2021.1 852.297 745.118 107.179 3,9 3,4 

Извор:  Саопштење УТ 10, бр. 16 од 31.01.2022., Републички завод за статистику 

Када је реч о броју ноћења, тренд је сличан као и код броја туриста. Највећи пад остварен 

је у 2020. години, док је у 2021. години поново остарен знатан пораст, који указује на то да 

се број ноћења полако враћа на ниво пре пандемије.  

Удео домаћих ноћења у укупном броју остварених ноћења у Врњачкој Бањи  2021. године 

је 87,42% док је тај број за време пандемије износио 95,7%.  
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Просечна дужина боравка туриста 

 

Када је реч о просечној дужини боравка туриста, евидентно је да је боравак и страних и 

домаћих туриста кратак и има тренд смањења, осим просечне дужине боравка страних 

туриста која је повећања у 2021. години. Кратак боравак туриста на дестинацији свакако је 

један од недостатака у развоју садржаја на дестинацији и креирању искустава посетилаца.  

Сезоналност туристичког промета 

 

Врњачка Бања, иако дестинација која је посећена током целе године, има периоде веће 

посећености и остваривања већег броја ноћења.  

Анализа броја долазака и ноћења страних и домаћих туриста у претходних пет година 

указује на сезоналност туристичког промета. Из анализе је изузета 2020. година због 

специфичности кретања промета узрокованих пандемијом. 

 

 

 

 

 

Извор: Урађено на основу података публикације Саопштење УТ 10, бр. 16 од 31.01.2022., Републички завод 

за статистику 

Број долазака туриста најмањи је у периоду од новембра до априла, када почиње да расте 

и достиже врхунац у јуну, јулу и августу. Најпосећенији месец је август.  

Када је реч о оствареним ноћењима, примећује се сличан тренд, с највећим бројем ноћења 

оствареним током августа.  

Јануар, фебруар и март су најмање посећени месеци с бројем остварених ноћења 6 до 8 

пута мањим у односу на август. 

Графикон 8. Просечан број долазака туриста 

по месецима за период 2017-2021., 

са изузећем 2020. године 

Графикон 9. Просечан број ноћења туриста 

по месецима за период 2017-2021., 

са изузећем 2020. године 

Просечан број долазака туриста по месецима 
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Перформансе сектора смештаја 

 

Према подацима Централног информационог система ЦИС-а (е-туриста), за 2021. годину 

Врњачка Бања располаже са 977 објеката за смештај са 3045 смештајних јединица, 

капацитета 5169 кревета и 6699 индивидуалних лежајева. Просечна искоришћеност 

смештајних капацитета изностила је 29.74%.  

 

На основу података о категорисаним објектима Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација Републике Србије за децембар 2021. годину, Врњачка Бања има укупно 

11 категорисаних објеката хотелског типа (два су гарни хотели), од којих су два хотела са 

5*, шест хотела са 4*, два хотела са 3* и један хотел са 2*. Ови објекти располажу са 899 

смештајних јединица, капацитета 1.259 кревета, односно 1.638 индивидуалних лежаја. 

 
Табела 7. Број хотела по категоријама 

Категорија хотела Број хотела Број 

смештајних 

јединица 

Број кревета Број лежајева 

Хотел 5* 2 203 219 406 

Хотел 4* 6 489 736 894 

Хотел 3* 2 181 264 280 

Хотел 2* 1 26 40 58 

Укупно 11 899 1.259 1.638 
Извор: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, децембар 2021. 

 

 Поред смештајних објеката хотелског типа, у укупној структури смештајних капацитета у 

понуди су и 916 објеката домаће радиности, у које спадају: собе (176), апартмани (728), 

куће (12) као и 4 сеоска туристичка домаћинства. Детаљна структура ових смештајних 

објеката по врстама дата је у табели 8. Њихову категоризацију врши јединица локалне 

самоуправе. 

Табела 8. Врсте и капацитет смештајних објекта домаће радиности и сеоских туристичких 

домаћинстава  

Врста објекта Број 

објеката 

Број 

смештајних 

јединица 

Број кревета Број 

индивидуалних 

лежајева 

Куће 12 20 27 38 

Апартмани 728 958 1.339 2.137 

Собе 176 176 293 381 

Сеоска туристичка 

домаћинства 
4 15 43 54 

Извор: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, децембар 2021. 
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Такође су на располагању и смештајни објекти врсте коначиште (23), преноћиште (3), 

конак (1), вила (3), одмаралиште (5) и други (4 - објекти у надлежности ЈЛС) који не 

подлежу обавези категоризације.  

 

4.7. МАПИРАЊЕ КЉУЧНИХ АКТЕРА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА 

 

У Врњачкој Бањи постоји велики број удружења, организација, институција и других 

актера јавног и приватног сектора од значаја за развој туристичке делатности. У наредном 

тексту ће бити поменути најзначајнији кључни актери, с нагласком на најактивније у 

развоју туризма. 

Табела 9. Опис кључних актера за развој туризма Врњачке Бање 

Назив Кратак опис 

Општина Врњачка Бања 

(локална самоуправа) 

Функцију локалнe самоуправе Врњачке Бање врши општина 

Врњачка Бања и представља кључног доносиоца одлука и тело 

задужено за управљање општином. 

 

Туристичка организација 

Врњачке Бање  

Туристичка организација Врњачке Бање главни је координатор и 

носилац свих послова Бање, који се тичу унапређивања, развоја, 

планирања и обављања туристичких делатности. Неки од 

најзначајнијих послова Туристичке организације Врњачке Бање су: 

– Унапређивање општих послова повезаних с пријемом, смештајем 

и боравком туриста у Врњачкој Бањи; 

– Подстицање и рад на изградњи садржаја јавног карактера и од 

јавног значаја, с превасходним туристичким интересом; 

– Координирање рада носилаца туристичке понуде у Бањи, и 

унапређивање квалитета услуге, као и туристичких и 

комплементарних садржаја, како би био остварен активан 

туристички амбијент; 

– Рад на организавању, стварању и одржавању туристичко- 

информативне пропаганде делатности; 

– Рад на организовању и релаизацији културних, спортских и 

других манифестација које се одржавају у Врњачкој Бањи; 

– Стварање услова за организовање спортских такмичења; 

– Популарисање Бање на туристичком пољу. 

 

Специјална боница „Меркур” Специјална болница „Меркур” је водећа здравствена институција у 

Врњачкој Бањи и један од најсавременијих медицинских центара у 

читавој Србији. Као специјализована болница, Меркур пружа 

здравствене услуге у дијагностиковању, превенцији, лечењу и 

рехабилитацији обољења органа за варење, дијабетеса и обољења 

на коштано-зглобном апарату. Болница има девет 

специјалалистичких и четири супспецијалистичке ординације у 

којима ради укупно 35 лекара специјалиста и супспецијалиста.  

Осим тога, у болници ради и више лекара опште праксе и око 100 

здравствених радника. Поред професионалног медицинског 

особља, квалитету здравствених услуга знатан допринос даје и 

најмодернија медицинска технологија и апарати. Од августа 2008. 

године, као прва установа не само у Србији већ и у читавој 

југоисточној Европи, болница Меркур врши и едукацију особа 

оболелих од дијабетеса који су на инсулинској терапији.  
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Такође, Меркур нуди и бројне велнес и спа садржаје који су на 

располагању гостима у оквиру велнес, аква, пелоид и фитнес 

центра.  

Факултет за туризам и 

хотелијерство 

Одлуку о оснивању Факултета за хотелијерество и туризам у 

Врњачкој Бањи донео је Универзитет у Крагујевцу. Тако је 2011. 

године у Бањи отворен први факултет у Врњачкој Бањи.  

 

Угоститељско-туристичка школа Од оснивања Угоститељске школе у Врњачкој Бањи до данас, 

прошле су 64 године. Угоститељско-туристичка школа има 

једанаест образовних профила, од којих четири огледна одељења 

(туристички техничар, конобар, кувар, посластичар), три нова 

одељења (конобар, кувар, посластичар), и четири регуларна 

одељења (туристички техничар, угоститељски техничар, 

кулинарски техничар и кувар). 

Удружење хотелијера Врњачка 

Бања 

Удружење хотелијера Врњачка Бања окупља представнике мањих 

приватних хотела, али и велики система укључујући Специјалну 

болницу Меркур, ХТП Фонтана, Поштански дом, Снежник и многе 

друге. Удружење хотелијера Врњачка Бања представља прво 

удружење овакве врсте.  

 

Удружење бања Србије Удружење бања Србије постоји с циљем популаризације 

природних лепота Србије. Нека од задужења и задатака удружења 

су:  

– Залагање за организован развој, унапређење, коришћење и 

очување своје (Врњачке), али и других бања на простору Србије; 

– Дужност праћења и проучавања свих проблема бања и 

климатских места, те у складу с тим организовање и координирање 

акција у циљу најбржег решавања проблема; 

– Помагање бањама и климатским местима у унапређивању 

здравствених, привредних, комуналних, урбанистичких и других 

делатности; 

– Подстицање научно-истраживачког рада и научне примене 

природних лековитих средстава; 

– Подстицање и развијање сарадње бања и климатских места, како 

у земљи, тако и у иностранству. 

Удружење бања Србије у свом саставу има велика имена српске 

медицине и развијене медицинске и друге установе. Када су у 

питању градови и општине, у Удружење бања Србије улази укупно 

21 град и општина. 
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Културни центар Културни центар Врњачке Бање представља јавну установу, 

основану од стране Скупштине општине Врњачка Бања, с циљем 

обављања широког спектра делатности из области културе. 

Културни центар састоји се од неколико бањских културних 

установа, од којих је посебан израз културе Врњачке Бање „Замак 

Белимарковић”. Културни центар поседује биоскопско-позоришну 

дворану, Замак културе с галеријским и музејским простором, као 

и Амфитеатар капацитета 1.500 седишта. 

Делатност културног центра задире у најразличитије области 

културе и грубом поделом обухвата: делатност музеја, делатност 

галерија и делатност збирки; заштиту културних добара, 

природних и других знаменитости; рад уметничких установа; 

кинематографску и видео производњу и дистрибуцију; уметничко 

и књижевно стваралаштво, као и сценску уметност; издавање 

књига, брошура, часописа, музичких књига и других публикација. 

Једна од најзнaчајнијих културних свечаности у Србији, под 

именом „Врњачке културне свечаности”, организује се под 

покровитељством и у организацији Културног центра Врњачке 

Бање. Врњачке културне свечаности трају чак сто дана, током 

летњег периода године.  

 

 

Завичајни музеј Врњачке Бање Завичајни музеј Врњачке Бање је смештен у Замку културе. Музеј 

је комплексног типа и тематски и садржајно обухвата материјал с 

простора Врњачке Бање и њене околине. У музеју се налазе 

археолошка, етнолошка, историјска, уметничка и природњачка 

збирка. Три поставке обезбедиле су себи наслов „сталних поставки 

Завичајног музеја”, а то су: 

1. „Ладариште – праисторија Врњаца” – ова поставка презентује 

најстарије пронађене историјске изворе с простора Врњачке Бање, 

који старосно датирају у млађе камено доба, дакле 4. миленијум 

пре н. е. 

2. „Етнографско наслеђе Врњачке Бање” – поставка која за циљ 

има да посетиоцима дочара начин живота у Врњачкој Бањи и њеној 

околони током XIX и до 60-их година XX века. 

3. „Спомен-соба ђенерала Белимарковића” – поставка дела 

намештаја и предмета са краја XVIII и почетка XIX века из легата 

генерала Јована Белимарковића.  

Културно-уметничко друштво 

„Абрашевић” 

Једно од најпознатијих културно-уметничких друштава из Врњачке 

Бање је КУД „Абрашевић”. Основано је недуго по окончању 

Другог светског рата, године 1946., у периоду који за Врњачку 

Бању није био најлакши. Полазници КУД-а „Абрашевић” и његов 

извођачки ансамбл чине деца и млади узраста од четири до 25 

година. КУД „Абрашевић” је и организатор традиционалног 

Фестивала дечјих фолклорних ансамбала „Кад липе цветају”. Овај 

фестивал се по устаљеном обичају одржава у јуну и тада кроз 

бањски амфитеатар продефилују дечји ансамбли из земље и 

иностранства. 

 

Туристичке агенције Поред класичних туристичких агенција, у Врњачкој Бањи се налазе 

и рецептивне туристичке агенције које су од посебног значаја за 

развој туризма: Blue travel, Spa travel & service, Banja inn plus.  

 

Ресторатери Бројни ресторани, барови и кафеи представљају значајну 

туристичку понуду Врњачке Бање.  
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Винарија Грабак Винарија се налази на сунчаним брежуљцима Врњачке Бање и 

удаљена је од центра само 700 m. Комплекс винарије је на 

површини од два хектара где се налази и виноград са 2.400 чокота 

винове лозе.  

 

 

Шема 1.  Матрица интереса и моћи утицаја на туристички развој 

Наведена матрица интереса и моћи утицаја на туристички развој послужиће и као основа и 

смерница за одређивање задужених институција за реализацију стратешких циљева и 

спровођење активности акционог плана.   

 

4.8. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋИХ КЉУЧНИХ ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА 

 

Стратегија развоја туризма РС 2016–2025. дефинисала је једанаест кључних туристичких 

производа који треба да имају приоритет у развоју на дестинацијама. То су: туризам 

градова, манифестације/догађаји, планински туризам, спа/велнес у бањама/здравствени 

туризам, тематске руте, рурални туризам, наутички туризам, MICE, културно наслеђе, 

специјални интереси и транзитни туризам. 

Од укупно једанаест кључних туристичких производа, у Врњачкој Бањи су тренутно у 

мањој или већој мери развијена четири туристичка производа: 

1.  Спа/велнес у бањама/здравствени туризам – најзаступљенији облик туризма у Бањи 

који генерише и највише тражње. Недостатак овог облика туризма је што још увек 

привлачи махом циљни сегмент посетилаца који долазе ради опоравка, док је превентивна 

функција Бање запостављена.  
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Промена имиџа Бање као места с превентивном здравственом функцијом допринела би 

диверзификацији туристичке тражње и свакако промени структуре потрошње, јер би се 

привукли гости веће платежне способности.  

Иако већина хотела има велнес центре који су отворени и за госте који не одседају у 

хотелу, мали број хотела има приступ термалној води. Такође, не постоји веће јавно 

купалиште с термалном водом које би било доступно свим посетиоцима Бање. 

2. Специјални интереси – где можемо убројати и активни туризам и спортски туризам  

• Активни туризам у Бањи постоји, али се своди на неколико ативности које су у 

понуди туристима (пример. вожња квадова). Међутим, постоји потреба за 

изградњом инфраструктуре активног туризма попут бициклистичких и пешачких 

стаза које треба трасирати и обележити адекватном сигнализацијом, али и 

интерпретативним таблама о најзначајнијим атрактивностима бањског краја. 

Оближњи Гоч представља велики потенцијал за развој туризма специјалних 

интереса, што је и шанса за продужење боравка туриста у Бањи. 

• Спортски туризам – Бања има велики потенцијал за привлачење спортиста који 

долазе на спортске припреме, који је само делимично искоришћен. Недостаје 

адекватна инфраструктура и простор за одржавање спортских припрема 

(недостатак спортских терена у Бањи). 

3. MICE – конгресни (пословни) туризам – овај сегмент тражње, као и спортске 

припреме, изузетно је важан за попуњеност капацитета ван главне сезоне. Већина хотела у 

Бањи има и одређен конгресни простор за одржавање мањих пословних догађаја попут 

конференција, састанака, тим билдинга, подстицајних путовања и слично). Међутим, за 

одржавање великих пословних догађаја постоји само једна велика конгресна сала – 

конгресни центар хотела Цептер, што онемогућава дешавање више догађаја истовремено. 

4. Манифестације/догађаји – тренутни календар догађаја Врњачке Бање садржи 35 

догађаја у периоду од фебруара до октобра. Од манифестација националног и 

интернационалног карактера, посебно се истиче Love fest. Поред тога, Врњачки карневал 

је једно од најзначајнијих дешавања током сезоне, и током јула месеца окупи преко 

200.000 посетилаца. Током недељу дана Врњачка Бања је сцена на којој се одржава велики 

број маскенбала, фестивала, концерата, представа, спортских дешавања, а централни  

догађај карневала је Велика међународна карневалска поворка 

(http://vrnjackabanja.co.rs/vrnjacki-karneval/).  

Врњачке културне свечаности су такође једна од најзначајнијих културних манифестација 

у Србији, која траје 100 летњих дана а чине је врхунски програми из области 

књижевности, позоришног, филмског, телевизијског и музичког стваралаштва, ликовне 

делатности, издаваштва и музеологије.  

Поред многобројних концерата, у оквиру фестивала одржава се и педагошки програм са 

курсевима виолине и камерне музике (http://www.vrnjackabanja.in.rs/turizam/kulturne-

manifestacije-u-vrnjackoj-banji.html). 

http://vrnjackabanja.co.rs/vrnjacki-karneval/
http://www.vrnjackabanja.in.rs/turizam/kulturne-manifestacije-u-vrnjackoj-banji.html
http://www.vrnjackabanja.in.rs/turizam/kulturne-manifestacije-u-vrnjackoj-banji.html
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Када су догађаји у питању, тренутно постоји неусклађеност локације одвијања догађаја и 

локације за одмор и опуштање посетилаца, па често бука за време одржавања 

манифестација ремети мир бањских посетилаца.  

Такође, кључни актери развоја туризма у Бањи истичу проблем неадекватних 

манифестација и догађаја у ужем, централном делу Бање (пример: гласни концерти фолк 

музике), што је проблем који би се могао решити адекватним зонирањем садржаја у Бањи. 

Поред ових кључних туристичких производа, културно наслеђе такође има потенцијал 

генерисања веће тражње, али бројне културне атракције, попут Завичајног музеја 

захтевају осавремењавање поставке и савременију интерпретацију. Постоји идеја да се 

бањска променада претвори у културну зону Бање, што би било праћено одговарајућим 

садржајима попут концерата класичне музике. Значајан ресурс културног туризма су и 

оближњи манастири Љубостиња и Жича. 

 

4.9. АНАЛИЗА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 

 
Иако не постоје званични подаци о укупном броју запослених људи у области туризма и 

угоститељства, у 2020. години у Бањи је чак 13% људи било запослено у сектору смештаја 

и угоститељства (ТО Врњачка Бања). Евидентан је проблем одласка младих стручних 

кадрова на рад у иностранство, што доводи до мањка кадрова попут школованих 

конобара, кувара, али и собарица и других профила од значаја за функционисање 

туристичке и угоститељске делатности.  

 

За образовање кадрова из области туризма и угоститељства у Врњачкој Бањи постоји 

Угоститељско-туристичка школа као и Факултет за хотелијерство и туризам (при 

Универзитету у Крагујевцу). Евидентна је потреба за већом сарадњом између академије и 

туристичке привреде у Врњачкој бањи, како у домену аплицирања за пројекте развоја 

туризма тако и у домену усаглашавања студијских програма и образовних профила с 

потребама тржишта. 

Када је реч о Туристичкој организацији Врњачке Бање, организациону структуру чине 

кадрови директно везани за туристичку делатност: службеник за односе с јавношћу и 

маркетинг координатор у Туристичко-информативном центру, два информатора у 

Туристичко-информативном центру, један туристички водич, реализатор промотивних 

активности, аналитичар за промоцију туристичке понуде и организатор за развој и 

промоцију туристичког производа. Врњачкој Бањи недостају лиценцирани туристички 

водичи и више водича који ће бити на располагању Туристичкој организацији.  

Такође, у ТО Врњачка Бања не постоји кадар који се бави развојем конгресне делатности, 

који је од значаја за развој овог туристичког производа.  
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4.10. АНАЛИЗА МАРКЕТИНГА ДЕСТИНАЦИЈЕ 

 

Туристичка организација Врњачка Бања има развијену интернет страницу као и истакнуте 

профиле на друштвеним мрежама (Инстаграм, Фејсбук, Јутјуб).   

Кључна запажања приликом анализе интернет странице http://vrnjackabanja.co.rs/ : 

• Интернет страница је интересантног дизајна, комуницира понуду дестинације, 

атракције, смештај кроз фото материјал; 

• Интернет страница не поседује „SSL” енкрипцију те су посетиоци на сајту 

изложени одређеном безбедносном ризику; 

• Лош „SEO” сигнал, сајт почиње са „http”; 

• Брзина учитавања сајта је 7–8 секунди; 

• Интернет страница је интерно лоше структурирана. Нпр. на 

страници http://vrnjackabanja.co.rs/turisticke-atrakcije/ су представљене атракције, 

али без неке хијерархије, степена привлачности и приоритета већ су одвојене, 

попут:   http://vrnjackabanja.co.rs/most-ljubavi/; 

• Главни мени није добро конципиран. Непотребно се залази до трећег нивоа 

подменија, што није згодно за кориснике; 

• Већина ставки другог нивоа у секцији „САДРЖАЈ” није „кликабилно“, што 

представља недостатак; 

• Неки сегменти на почетној страници не пружају адекватан кориснички доживљај; 

• Основна „on-page SEO“ оптимизација је лоша, што смањује рангирање странице у 

резултатима претраге (лоши „title“ тагови, нема дефинисаних „meta-description“ 

тагова, нема дефинисаних „open-graph“ тагова, нема „alt-tagova“ на фотографијама, 

текстови су слабо форматирани и неоптимизовани према кључним речима...). 

 

Садржај који се објављује на друштвеним мрежама:  

• Официјални профил ТО Врњачка Бања броји око 5.430 пратилаца; 

• Много садржаја о активностима Туристичке организације; 

• Maло садржаја о самој дестинацији; 

• Насловна фотографија на Фејсбук страници нема смисла и нејасна је људима изван 

дестинације; 

• Није приметан већи ангажман пратилаца у виду коментара, „свиђања“ и „дељења“ 

садржаја; 

• Одсуство стратегије у креирању објава на друштвеним мрежама. Стиче се утисак 

да се објаве креирају без плана, насумично, што знатно утиче на квалитет профила 

и укупан утисак корисника.  

 

 

 

 

 

http://vrnjackabanja.co.rs/
http://vrnjackabanja.co.rs/turisticke-atrakcije/
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Садржај који се приказују кроз штампани материјал:  

• Брошуре садрже основне информације о дестинацији и туристичкој понуди;  

• Промотивни материјали се највише односе на манифестације а мање на атракције и 

на просечном су нивоу;  

• Промотивни материјали не осликавају јединствени бренд дестинације Врњачка 

Бања, не постоји јединствен слоган дестинације нити јасно дефинисани визуали а 

заједно са њима елементи који се односе на употребу боја и нијанси на промо 

материјалима; 

• Дизајн је на просечном нивоу;   

• Информације о дестинацији углавном на квалитетан начин описују кључне 

елементе на дестинацији али не постоји адекватна “storytelling“ опција која би 

заинтересовала посетиоца за даљу акцију; 

• Aнализирани материјали су у највећој мери информативног карактера и види се 

велики простор за унапређење.  
 

 

4.11. УПОРЕДНА АНАЛИЗА ДЕСТИНАЦИЈА КОНКУРЕНАТА И УЗОРА 

Дестинације конкуренти 

У наредним табелама биће анализирани кључни конкуренти дестинације Врњачка Бања. 

Критеријуми за одабир дестинација узора били су: обим и квалитет туристичке понуде, 

првенствено у здравственом, спа и велнес туризму, разноврсност и софистицираност 

кључних туристичких производа (здравствени, спа и велнес туризам уз комплементарну 

понуду туризма специјалних интересовања, манифестација и културног туризма). 

Критеријуми за одабир дестинација конкурената били су: високи стандарди у 

здравственом и спа и велнес туризму, туристички промет домаћих и страних туриста 

(првенствено доласци и ноћења); богата понуда активности и садржаја који утучу на 

продужење боравка и већу потрошњу туриста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Програм развоја туризма општине Врњачка Бања за период од 2022 - 2025. године“ 

50 

 

Табела 10. Анализа конкурената – Златибор 

ЗЛАТИБОР / СРБИЈА 

Површина: 1016 km² 

Број становника: 14.745 (попис из 2011)  

Климатске карактеристике: алпска и субалпска клима.  

Близина главних саобраћајница: релативно добра саобраћајна повезаност с централном и 

источном Србијом, територијом БиХ и Црне Горе.  

Туристичка тражња Златибора 

Број долазака туриста: у 2020. години 157.347 (13,8% страних туриста), у 2021. години 204.112 

(21,26% страних туриста) 

Број ноћења туриста: у 2020. години 575.047 (11,2% страних туриста), у 2021. години 660.778 

(17,55% страних туриста) 

Туристички производи:  

1. Здравствени и спа/велнес туризам: Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести 

метаболизма „Златибор” поседује јединствену дијагностику на овим просторима; 

2. Манифестације: Најпосећеније манифестације су: Сајам домаће ракије „Ракијада” Шљивовица 

и „Златиборско културно лето”; 

3. Туризам специјалних интересовања и активни одмор: Четири бициклистичке стазе у Ски-

центру „Торник” дужине преко 30 km. На свим раскрсницама налазе се QR кодови. Златибор је 

учесник и међународног „Чикер” МТБ маратона. Бројне пешачке стазе. Стопића пећина једна је од 

најуређенијих пећина код нас; 

4. Планински туризам – ски центри: Ски-центар „Торник” је највеће скијалиште на Златибору на 

око девет километара од туристичког центра Златибор; 

5. Остале туристичке атракције/производи: MICE туризам у хотелима. Очекује се отварање 

конгресног центра за око 1.000 учесника. 

Маркетинг активности   

Традиционални канали: Сајмови, штампане брошуре и пропагандни материјал,  

Савремени канали: веб-странице, друштвене мреже 

Позиционирање и маркетиншки слоган  

„Традиција и топлина у срцу планина” 

Посебне напомене у вези с маркетинг активностима и диференцијацијом туристичких 

производа:  

Тренутно стање у маркетинг активностима: Интернет страница је прегломазна и тешка за 

навигацију и сналажење. Слабо оптимизована. Лоше је урађен превод са аспекта корисничког 

доживљаја. Друштвене мреже су доста добро постављене. Фото и видео садржаји и објаве су веома 

квалитетни. „Планински доручак” је као жиг квалитета регистрован код републичког Завода за 

интелектуалну својину, указује на географско порекло производа и услуга и окупља бројне мале 

произвођаче из регије Западна Србија, чувене по традиционалном начину исхране.  
Извор: https://wttc.org/Research/Economic-Impact (приступљно: 05.05.2022.); Туристичка организација 

Златибор, републички Завод за статистику; https://www.cigota.rs/ (приступљно: 06.05.2022.), Скијалишта 

Србије 
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Табела 11. Анализа конкурената – Раденске Топлице 

Раденске Топлице / Словенија 

 

Општи подаци – Општина Раденци /Раденске Топлице 

Површина: 34,1 km2 (општина Раденци); 3 km2 (град Раденци) 

Број становника: 5.265 (2.187) 

Климатске карактеристике: континентална клима с четири годишња доба 

Близина главних саобраћајница: ауто пут Београд-Загреб 

Туристичка тражња Раденске Топлице 

Број долазака туриста: 23.889 долазака (око 35.000 долазака пре ковида)  

Број ноћења туриста: 90.578 ноћења у 2021. години  

 

Туристички производи – Раденске Топлице 

1. Велнес и спа активности: једини минерални велнесе у Словенији располаже са укупно 1.460 

m2 водених површина са десет различитих међусобно повезаних базена са природном 

минералном и термалном водом температуре од 30 до 33 °C; 

2. Културни туризам и културно наслеђе: Радгоснки дворац. Музеј Шпитал, спомен-парк 

„Никад више“ и Алеје великих - посвећене славним Радгончанима; 

3. Активни одмор:  Најстарији маратон југоисточне Европе „Маратон три срца“; 

4. Манифестације: „Раденско лето“ током које се одржавају бројни концерти. „Карневал за 

децу“ предшколског и школског узраста. „Помурска салама“ на којој се представљају и 

оцењују најбоље саламе. „Штајерска кисела супа из лонца“, „Јесење сласти - сеоска пијаца“, 

Божићни сајам заната са доласком Деда Мраза итд.; 

5. Гастрономија: Прекмурска кухиња је једноставна, направљена од намирница које нуди 

локално подручје. Шетајући винским путем Јерузалемом, могу се посетити туристичке фарме 

и виногради са аутентичним гастрономским специјалитетима.  

 

Маркетинг активности   

Традиционални канали: сајмови, брошуре и пропагандни материјал, ФАМ туре. 

Савремени канали: веб-странице, друштвене мреже, инфлуенсери и блогери. 

 

Позиционирање и маркетиншки слоган:  "Горња Радгона - место сајмова и пенушавих вина" 

заштитни је знак и слоган којим се општина представља.  

Посебне напомене у вези с маркетинг активностима и диференцијацијом туристичких 

производа:  

Тренутно стање у маркетинг активностима: Ко-маркетинг између приватног и јавног сектора на 

мрежама. Интернет страница је лепо дизајнирана и нуди довољно информација о смештају, 

здрвственом и веленес центру, спорту и рекреацијији, као и тренутним актуелностима у Термама и 

околини. Не постоји посебни профили Раденски топлица на друштвеним мрежама. Инзернет 

страница није скоро ажурирана и на њој нема календара догађаја и манифестација.  Објавама 

недостаје маштовитост, искакање из крутих оквира.  

Извор: https://visitradenci.si/en/, http://www.turisticnodrustvo-radenci.si 

https://www.sava-hotels-resorts.com,  

https://www.gor-radgona.si/ 

https://radenci.si/, https://visitradenci.si/en 

https://www.kultprotur.si/sl/tic-gornja-radgona 
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Табела 12. Анализа дестинација узора – Баден Баден  

Баден-Баден/Немачка 

Површина: 140,18 km2 

Број становника: 55,449 

Климатске карактеристике: умереноконтинентална клима с четири годишња доба 

Близина главних саобраћајница: Љубљана-Минхен и Минхен-Баден-Баден. 

Туристичка тражња  

Број долазака туриста–Баден-Баден-: 197.613 у 2021. години  (500.225 пре ковида) 

Број ноћења туриста–Баден-Баден: 573.432 у 2021. години (1.146.836 пре ковида) 

Туристички производи уБеден-Бадену 

 

1. Велнес и спа активности: У самом граду постоји 14 термалних извора са температуром до 68 °C, 

2021. години бања Бадед-Баден је додата на листу светске баштине у оквиру пројекта „Велики 

бањски градови“. „The Caracalla Spa“ налази се у срцу Баден-Бадена и покрва површину од 4.000 m2 

нудећи простор за опуштање и купање са бројим базенима и саунама изграђеним у Римском стилу и 

отвореним простором у живописним вртовима дворца. Римска култура купања у комбинацији са 

Ирским купатилима са топлим ваздухом налази се у оквиру „Friedrichsbad Spa“; 

2. Културни туризам и културно наслеђе: Стари град, готичка црква„Stiftskirche“ из 1467, Стари 

дворац Хохенбаден, Музеј Фридера, збирке каснијих дела Пабла Пикаса; 

3. Активности на отвореном: Пешачка кружна стаза, Панорамска стаза Баден-Баден, пакет 

„Савршени пикник у Баден-Бадену“ који нуди излет у околини места са укусном храном. активности 

намењене породицама да са децом - две различите стазе за планинарење; 

4. Манифестације: „Баденске летње ноћи“ и летњи концерти у Бандшел-у. Током децембра месеца 

је у Баден-Бадену једна од најлепших божићних пијаца у Немачкој; 

5. Гастрономија: 36 ресторана, од који два са Мишелин звездицама. Вински регион Ребланд плени 

својом кухињом и винаријама и подрумима; 

6. Активни одмор: Пешачке и бициклистичке стазе. Кургартен (башта) је средиште културног и 

друштвеног живота града. Окружен многим атракцијама у Баден-Бадену, као и бројним 

продавницама, галеријама, кафићима и ресторанима; 

7. Остале туристичке атракције и производи: Планина Меркур и њена жичара дужине 2.191 м, 

досежући нагибе до 54%. На врху се налази ресторан, дечије игралиште, много траве и означене 

стазе које воде више видиковаца и резервата за дивље животиње. Водопад Геролдсау, Зграда опере, 

Музеј Фаберге. 

Маркетинг активности   

Традиционални канали: сајмови, брошуре и пропагандни материјал, ФАМ туре. 

Савремени канали: веб-странице, друштвене мреже, инфлуенсери и блогери. 

Позиционирање и маркетиншки слоган: 

Слоган Баден-Бадена је „The good-good life“ 

Посебне напомене у вези с маркетинг активностима: Централни задатак организације је 

међулокални маркетинг за циљане групе на дестинацији. Фокус стављају на управљање брендом и 

изградњу бренда, креирање туристичких понуда и услуга за индивидуалне госте, пословне, 

конгресне путнике, продају туристичких производа и услуга индивидуалним гостима и 

туроператорима, онлајн и офлајн информативне и агенцијске услуге. Имају веома одличан веб сајт, 

са свим неопходним информацијама о дестинацији на 3 језика. Такође Баден-Баден има и своју 

апликацију која такође пружа мноштво информција али је само на немачком језику. 

Извор: https://www.baden-baden.com/en 

https://www.carasana.de/en 
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Табела 13. Анализа дестинација узора – Бања Виши (Vichy) 

Бања Виши /регион Rhône-Alpes/Француска 

Површина: 585 ha (5,85 km²) 

Број становника: 24.980 

Климатске карактеристике: континентална клима с четири годишња доба 

Близина главних саобраћајница: Ауто-путеви повезују бању с Паризом и Лионом. Налази се 5км 

од аеродрома Виши – Шармеј и 55 km од већег аеродрома Клермон-Феран Оверн.  

Туристичка тражња у Бањи Виши у 2019 години: 

Број долазака туриста: 208.375  

Број ноћења туриста: 350.430 

Туристички производи 

1. Здравствени туризам, велнес и спа активности: У овом региону се налазе 24 бањска 

лечилишта, од којих су Евијан и Виши најпознатији. Државно социјално осигурање покрива 

терапеутски и лечилишни опоравак за француске држављане; 

2. Културни туризам и културно наслеђе: Виши важи за краљицу бањских градова. Највећи 

углед бања је стекла захваљујући цару Наполеону III, који се овде лечио. Тим је дугорочно 

промовисан развој најбогатијег бањског наслеђа читавог Централног масива са Гранд 

казином, опером, вилама у еклектичном стилу, врхунским хотелима, хиподромом и теренима 

за голф, и са 140 ha луксузног замљишта Захваљујући свом термалном наслеђу, Виши се 

налази на Унеско листи. У граду је врло посећен Музеј афричке уметности; 

3. Активности на отвореном: доминирају садржаји на језеру, плажи, пешачке и 

бициклистичке стазе, голф, коњске трке на хиподрому итд; 

4. Манифестације: Организују се музички концерти, фестивали, опера, светска првенства у 

коњичким тркама, такмичења и трке чамаца на језеру; 

5. Гастрономија: око 110 ресторана од којих један има Мишелинову звездицу; 

6. Остале туристичке атракције и производи: зоолошки врт, дино и геопарк.  

Маркетинг активности   

Традиционални канали: сајмови (Б2Б и Б2Ц, брошуре и пропагандни материјали 

Савремени канали: веб-странице, друштвене мреже 

Позиционирање и маркетиншки слоган:  Vichy, Queen of water city.  

Ове бање имају богату прошлост, али су окренуте будућности с циљем да се тржишно позиционирају 

и мимо терапеутских карактеристика ка пакетима који су превентивни. Брендирана је читава палета 

фармацеутских производа са знаком Vichy. 

Тренутно стање у маркетинг активностима: Интернет страница уз прегледан и интуитиван дизајн 

истиче туристичке атракције и производе. Главни мени сајта је одлично постављен и конципиран и 

знатно олакшава навигацију на сајту. Постоји могућност директног букирања смештаја и бројних 

третмана (пакета). Лако се приказује на мобилним уређајима и лак је за коришћење. Време 

учитавања већине страница на сајту је око четири секунде, што је добар резултат. Што се тиче 

друштвених мрежа, објаве се раде само на француском језику што је недостатак. Не постоји јасна 

стратегија када су у питању изглед, наратив и структура објава. Фејсбук страница и Инстаграм налог 

немају много пратилаца, а ни интеракција. 
Извор: https://wttc.org/Research/Economic-Impact (приступљно: 10.05.2022.); https://www.insee.fr/en/accueil 

(приступљено: 11.05.2022.);  www.wellness-asset.com  (приступљно: 11.05.2022); https://www.vichy-

destinations.fr/ (приступљно: 11.05.2022.); https://www.ville-vichy.fr/publications/vichy-desti-nations 

(приступљено: 12.05.2022.); 

 

 

 

 

https://wttc.org/Research/Economic-Impact
https://www.insee.fr/en/accueil
http://www.wellness-asset.com/
https://www.vichy-destinations.fr/
https://www.vichy-destinations.fr/
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Табела 14. Анализа дестинација узора – Карлове Вари 

Карлове Вари/Чешка Република 

Општи подаци  

Површина: 59,1 km²   

Број становника Карлове Вари: 48.319 становника (Чеха, Словака и Рома). 

Климатске карактеристике: умереноконтинентална клима. 

Близина главних саобраћајница: 130 km западно од Прага. Дестинација поседује аеродром. 

Туристичка тражња  

Број долазака туриста: 371. 001 (2020)  

Број ноћења туриста: 1. 448. 285 (2020)  

Туристички производи – Карлове Вари  

1. Спа и велнес активности: Лековити минерални извори су главно богатство Карлових Вари. 

Постоји петнаест извора груписаних у седам колонада који се разликују по температури и 

садржају CO2. Минерална вода је бесплатна за пиће уз куповину шољица; 

2. Културни туризам и културно наслеђе: Карлове Вари су назване по Карлу IV, оснивачу 

града око 1370. године. Крајем XIX века изглед бање се променио те је убрзо постала 

монденско седиште. Музеј фабрика стакла Moser. Музеј Јecherovka. Црква Св. апостола 

Петра и Павла, Музеј Карлове Вари, Музејска библиотека, Стара Лука, позориште Vitezslava 

Nezvala. Butterfly House је тропска башта. Thermal Spa хотел из 1970. године не уклапа се у 

софистицирани у изглед града, али га баш то издваја. Има једини отворени јавни базен у 

центру града. Међународни филмски фестивал се организује сваког јуна. Grandhotel Pupp је 

стар преко три века. Овде је 2006. године снимљен филм Казино ројал о Џемс Бонду; 

3. Активности на отвореном: голф, аква парк, разгледање с река, вожња кануа; 

4. Манифестације: фестивали, приредбе, концерти, сајмови, прославе верских и државних 

празника, маратон, међународни филмски фестивал организује се од 1946.; 

5. Гастрономија: Од 1807. се производи светски познати биљни ликер „Бехеровка”; 

6. Остале туристичке атракције и производи: Музеј мотоцикала, замак Локет. 

Маркетинг активности   

Традиционални канали: сајмови, штампање брошура и пропагандног материјала 

Савремени канали: интернет странице, друштвене мреже, блогери 

Позиционирање и маркетиншки слоган:  слогани су промењиви или се креирају тематске и 

сезонске маркетиншке циљане поруке/слогани 

Посебне напомене у вези с маркетинг активностима:  

Интернет страница није најбоље конципирана и не пружа добро корисничко искуство, посебно у 

делу који се односи на резервациони систем. Дуго учитавање интернет странице. Фотографије нису 

адекватно скалиране. недостаје аутентичност и маштовитост. Објаве на друштвеним мрежама су 

једноличне, немаштовите и без креативности. Садржаји који се објављују не могу побудити жељу 

код туриста да истраже нешто више о овој дестинацији. Из тога произлази лоша интеракција 

пратилаца, али и веома мало број пратилаца на Инстаграму. Такође, објаве су искључиво на чешком 

језику. 
Извор:  https://wttc.org/Research/Economic-Impact (приступљњно: 15.05.2022); 

https://www.czso.cz/csu/czso/population (приступљено: 14.05.2022.); 

https://www.czso.cz/documents/10180/142333230/33008321.pdf/b9a2ccff-e9d2-4829-bbb4-

58b18ed384ad?version=1.47 , стр. 118.; https://www.czso.cz/csu/czso/home (приступљено: 16.05.2022)  

https://mmkv.cz/cs (приступљено: 14.05.2022) 
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4.12. SWOT АНАЛИЗА – ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА 
 

SWОТ (енгл. Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats, односно снаге, слабости, 

шансе и претње) анализа представља планску методу стратешког управљања у сврху 

уочавања стратешких избора довођењем у везу четири аспекта евалуације:  

• Снаге представљају оно на шта се, с обзиром на интерне карактеристике, може 

ослонити у остваривању успеха; 

• Слабости су интерне карактеристике које су баријере остваривању циљева или 

правца развоја; 

• Шансе су екстерни чиниоци који имају позитиван утицај на могућност брзог 

спровођења и атрактивност подухвата, али углавном имају ограничен утицај на 

сама стратешка опредељења; 

• Претње представљају екстерне аспекте који се потенцијално могу ограничити 

или унети додатне ризике у планирање и реализацију.  

 

SWОТ анализа у овом документу представља комбинацију канцеларијског истраживања, 

анкетног истраживања, разговора са актерима на дестинацији, компаративне анализе узора 

и конкурената и као таква да служи као основ за даље стратешко планирање. 

Табела 15. SWOT анализа 

СНАГЕ 

 

Људски ресурси  

 

1. Врњачка Бања располаже сопственим тимом који ради на изради планске документације у 

оквиру Општинске стамбене агенције; 

2. Постојање Удружења хотелијера на дестинацији и Удружења бања Србије као битних 

кључних актера развоја туризма; 

3. Постојање рецептивних агенција на дестинацији; 

4. Квалитетно формално образовање из области туризма и угоститељства (Факултета за 

туризам и хотелијерство и Угоститељско-туристичка школа); 

5. Квалитетан и стручан кадар запослен у туристичко-угоститељским објектима 

 

Инфраструктура и саобраћај 

 

1. Изузетна позиција у средишту Шумадије и Србије. Моравски коридор ће додатно 

унапредити врло добру саобраћајну повезаност места; 

2. Близина новог путничког аеродрома Лађевци (Краљево) 

3. Добра покривеност дестинације интернетом. 

 

Туристички производи  

 

1. Бањски туризам - Лечилишна функција бање - веома дуга традиција бањског лечења 

(преко 150 година); 

2. Бањски и здравствени туризам - велика понуда велнес и спа садржаја у хотелима који су 

отворени и за госте који не спавају у хотелу. 
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3. Бањски туризам - Епитет „Краљица бања” која указује и на то да Врњачка Бања има имиџ 

најзначајније бање у Србији те да је регионално препозната као дестинација; 

4. Рурални туризам (спој урбане дестинације и дестинације у здравом, природном окружењу 

са квалитетним сеоским туристичким домаћинствима); 

5. Планински туризам (планина Гоч и реке Мораве као комплементарне природне 

вредности); 

6. Културни туризам – културно наслеђе (тврђаве, цркве, као и близина неких од 

најзначајнијих српских манастира – Жиче, Студенице и Љубостиње);  

7. Културни туризам - богата историја бање као монденског места као и бројне познате 

историјске личности које се везују за Бању; 

8. Културни туризам - јединствена променада и отварање туристичке сезоне симфонијским 

оркестром; 

9. Вински туризам - постојање локалне винарије Грабак с базенима и рестораном као 

додатним садржајем Бање; 

10. Производи специјалних интереса (активни одмор- пешачење, бициклизам, излети у 

природу) 

 

Усклађеност са другим делатностима 

 

1. Разноврстан број и структура смештајних капацитета у Бањи. 

2. Сарадња сектора туризма и угоститељства са сектором образовања, удружењима, 

пољопривредним газдинствима и културно-уметничким друштвима и сл. 

3. Усклађеност развоја туризма са развојем саобраћаја и грађевинарства 

 

Маркетинг и дистрибуција 

 

1. Постојање квалитетног штампаног материјала о бањи. 

2. Активности ТО Врњачка Бања у домену промоције дестинације 

3. Добра сарадња ТО и ЈЛС 

СЛАБОСТИ 

 

Људски ресурси 

 

1. Мали број лиценцираних водича; 

2. Неповезаност и неумреженост носилаца туристичке понуде; 

3. Непостојање прекограничне и међународне сарадње у домену пројеката везаних за 

туризам, едукацију запослених, развој предузетништва у домену туризма итд; 

4. Недовољно едукације из домена писања пројеката за ЕУ фондове; 

5. Велики део људских ресурса у туризму напушта бању у сезони и одлазе да раде на друге 

дестинације; 

6. Међусобна комуникација и партиципација заинтересованих страна у процесу израде (и 

имплементације) урбанистичких планова није на одговарајућем нивоу. 

 

Инфраструктура и саобраћај 

 

1. Саобраћајна инфраструктура није у складу с потребама туриста и локалног становништва, 

посебно у летњим месецима. Стварање великих гужви на прилазу Бањи, који није 

адекватно уређен; 

2. Постојећи државни путеви представљају градске магистрале у континуално изграђеном 

подручју. Неопходна је делимична измена њихове трасе и прекатегоризација постојећих 

делова који пролазе кроз центар насеља; 
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3. Проблем недостатка паркинга и гаража, које треба обезбедити изван ужег централног 

језгра; 

4. Проблем комуналног одржавања – недовољан капацитет комуналних служби које би 

обезбедиле редовно одржавање чистоће парка и централног језгра; 

5. Недовољан капацитет канализационе мреже; 

6. Проблем водоснабдевања услед промене климатских услова (смањење падавина); 

7. Киосци и сувенирнице на главној променади у Бањи, који нарушавају сам изглед 

променаде; 

8. Изградња објеката у парку / на променади и нарушавање зелене површине – кафић, 

адреналин парк; 

9. Неадекватна инфраструктура и недостатак простора за одржавање спортских припрема 

недовољан број терена; 

10. Непостојање већег јавног купалишта са термалном водом које би било на располагању 

свим   гостима бање; 

11. Непостојање редовног одржавања ски стазе на Гочу и система за вештачко оснеживање; 

12. За развој туристичких садржаја на Гочу неопходно је претходно обезбедити одговарајућу   

инфраструктуру; 

13. Неадекватно уређене пешачке и бициклистичке стазе, неповезаност бање стазама са Гочем; 

14. Недостатак туристичких садржаја и основне инфраструктуре на Гочу; 

15. Незавршен пројекат Ватерполо центра; 

 

Туристички производи 

 

1. Неадекватно зонирање туристичких манифестација – бука за време одржавања различитих 

манифестација која ремети мир и одмор бањских посетилаца; 

2. Недовољно развијени капацитети MICE туризма. Постојање само једне велике конгресне 

сале и конгресног центра у хотелу Цептер, што онемогућава дешавање више већих догађаја 

истовремено; 

3. Мали број хотела има приступ термалној води. Право на коришћење термалне воде и 

осталих извора има само „Меркур”; 

4. Извори нису адекватно туристички валоризовани; 

5. Не постоји препознатљива гастрономска понуда дестинације; 

6. Недовољно активирана села околине Врњачке Бање у оквиру понуде руралног туризма; 

7. Недовољно је сагледан однос према садржајима који се налазе на територији општине 

Врњачка Бања, а припадају тзв. Краљевачком Гочу. Не постоји одговарајућа веза са овим 

садржајима у саобраћајном и просторном погледу, као и у погледу обједињавања понуде; 

8. Поставка Завичајног музеја није прилагођена савременим трендовима; 

9. Непостојање аутентичног сувенира за Врњачку Бању; 

10. Не постоје препознатљиви спа производи по којима би бања била позната; 

 

Усклађеност са другим делатностима 

 

1. Недовољна сарадња Факултета за туризам и хотелијерство са туристичком привредом; 

2. Врло спор процес израде пројектне документације за различите пројекте у домену туризма 

(уз неадекватно опредељивање финансија за ове сврхе); 

3. Плански и стратешки документи и различити актери не препознају значај околине 

изграђеног места, односно села у оквиру општине, што доводи до конфликта интереса. 
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Маркетинг и дистрибуција 

 

1. Имиџ Бање као доминантно „лечилишног места”, док је њена превентивна функциња 

запостављена; 

2. Имиџ Бање као места које посећују старији људи, као места без садржаја за младе; 

3. Недефинисан бренд идентитет Врњачке Бање који би комуницирали сви пружаоци услуга; 

4. Врло мала заступљеност Бање у промотивним кампањама ТОС-а; 

5. Недовољно занимљивих „прича” у функцији интерпретације атракција; 

6. Низак буџет ТО Врњачка Бања посебно у делу који се односи на дигитални маркетинг; 

7. Највећи део буџета Туристичке организације усмерен на организацију догађаја у Бањи. 
 

ШАНСЕ 

 

Људски ресурси 

 

1. Континуиране едукације запослени у туристичкој привреди. 

2. Интерпретација наслеђа по моделу„storytelling“, анимација у туризму, обука за туристичке 

водиче и сл.) 

3. Проактивније учешће при аплицирању у пројектима које финансирају домаћи и страни 

фондови 

 
 

Инфраструктура и саобраћај 

 

1. Увођење нових летова и линија са аеродрома Лађевци (Краљево) – што би допринело 

отварању нових тржишта, пре свега са истока из Турске, али и осталих земаља (с обзиром на 

транзитни значај Истанбула док год постоји директан лет); 

2. Моравски коридор ће омогућити лакши и безбеднији приступ Врњачкој Бањи и повећати 

подручје с кога долазе потенцијални транзитни гости; 

3. Нова међуградска аутобуска станица; 

4. Реализација мреже пешачких и бициклистичких комуникација, система јавног превоза 

путника и паркинг простора за посетиоце; 

5. Спортско-рекреативни и други комплементарни туристички садржаји уз Западну Мораву и 

Моравски коридор ће покренули ширење централних функција ка северу и смањити притисак 

ванпансионских – дневних гостију на центар места; 

6. Започети пројекти обезбедиће знатна унапређења канализационог система насеља и смањити 

загађење река од отпадних вода.  

 

Туристички производи 

 

1. Растуће интересовање младих за посету велнес и спа дестинација, посебно интересовање за 

превентивне производе у пост-ковид периоду; 

2. Растућа тражња за програмима менталног здравља, ослобађања стреса и велнес активностима 

у пост-ковид периоду; 

3. Развијен вински туризам у околини (Александровац), који може бити комплементарни 

туристички производ Бање; 

4. Постојање тврђава у околини Бање које имају потенцијал даље туристичке валоризације и 

паковања у туристички садржај и понуду; 

5. Богати културно историјски и природни ресурси на дестинацији који уз мала улагања могу да 

се уобличе у понуду и садржај Бање; 
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6. Спортске сале већег капацитета по селима, уз одређена улагања, могу да се укључе у понуду 

рекреативних садржаја; 

7. Плански развој Гоча као додате вредности дестинацији са циљем повећања просечне дужине 

боравка на дестинацији. 

8. Пласирање и промоција јединственог јела (гастрономске понуде) специфичне за бању 

9. Интензивније повезивање са околним руралним пределима и туристичким домаћинствима 

ради развоја туризма 

 

 

Усклађеност са другим делатностима 

 

1. Тренд здраве исхране којима људи теже - организована производња и пласман локалних 

производа сеоских домаћинстава гостима хотела и ресторана али и шире, као материјални део 

брендиране понуде Врњачке Бање. 

2. Развој креативних индустрија  

 

Маркетинг и дистрибуција 

 

3. Повезивање са представницима туристичке привреде у домену маркетинг активности; 

4. Већа укљученост у промотивне кампање ТОС-а. 

5. Организовање студијских путовања за рецептивне туристичке агенције и новинаре  

 

ПРЕТЊЕ 

 

Људски ресурси 

 

1. Одлазак великог броја угоститељских и туристичких радника различитих профила у 

иностранство (Хрватска, Словенија, Црна Гора). 

 

Инфраструктура и саобраћај 

 

1. Рат у Украјини који као последицу има смањење удела руског тржишта у које је улагано, али 

и општу економску кризу која се одражава на путовања (нпр. пораст цене горива); 

2. Изостанак реализација саобраћајног прстена, пре свега у западном делу насеља, може 

онемогућити рестрикције саобраћаја у централној зони и формирање јавног простора 

намењеног првенствено пешацима; 

3. Изградња објеката производних делатности, складишта и сличног на прилазу насељу – ка 

магистралном и ауто-путу и Западној Морави може трајно да угрози идентитет Врњачке Бање 

као туристичког места. 

 

Туристички производи 

 

1. Одлазак традиционалних пословних догађаја из Бање на друге дестинације попут Златибора, 

Копаоника и сл.; 

2. Непланска изградња туристичких садржаја који су у колизији са условима заштите постојећих 

и новопланираних водоизворишта и других природних ресурса. 

 

Усклађеност са другим делатностима 

 

1. Различити проблеми у систему снабдевања водом прете да озбиљно угрозе функционисање 

туристичких садржаја (са стално растућим потребама); 
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2. Бујичне воде, испусти канализације директно у реке, септичке јаме, непланско бушење бунара 

и опште стање објеката на извориштима угрожавају основни бањски ресурс – минералну и 

термалну воду. 

 

Маркетинг и дистрибуција 

 

1. Недовољно улагања у дигитални маркетинг може се негативно одразити на планиране циљеве 

раста и имиџ Врњачке Бање. 

 

4.13. ЗАКЉУЧАК СИТУАЦИОНЕ АНАЛИЗЕ 

 

Досадашњи развој туризма Врњачке Бање последица је дуге традиције бањског туризма, 

једне од најдужих у Србији, изразито познате лечилишне функције бање, повољног 

геостратешког положаја, климатских прилика али и постојања комплементарних 

атракција, како природних (Гоч, близина Копаоника) тако и атракција културно 

историјске баштине, близине најзначајнијих српских манастира и цркава и сл.  

Све ово утицало је на релативно стабилан тренд раста броја туриста и остварених ноћења, 

али уз стагнацију дужине боравка туриста, што је указало на потребу за иновирањем 

садржаја, другачијим туристичким зонирањем и стратегијама које се односе на 

унапређење маркетинга дестинације, људских ресурса, инвестиција и свих потпорних 

фактора који омогућавају несметано функционисање дестинације.  

Посебни недостаци уочени су у домену опште инфраструктуре (водоснабдевање, 

канализација, саобраћајна инфраструктура), недовољне валоризације и активирања 

појединих природних и културних ресурса, као у самом маркетингу и начину управљања 

дестинацијом. Поред тога, постоји велики притисак на централну зону Бање где су 

сконцентрисане све туристичке активности, што узрокује велику буку, интензиван 

саобраћај, гужве, превелику концентрација садржаја који нарушавају идентитет 

дестинације и сл.  

Анализа смештајних капацитета у Бањи указала је на постојање разноврсних и 

квалитетних смештајних капацитета, посебно хотела високе категорије, али је уочен и 

проблем доста ниске попуњености капацитета ван главне туристичке сезоне (октобар-

април), што је делом и последица недовољно развијене комплементарне туристичке 

понуде (конгресни туризам, спортске припреме и сл.). 

Свакако да ресурси којима бања располаже до данас нису у потпуности искориштени за 

развој туристичких активности. Околна села нису довољно активирана у контексту 

сеоског туризма, не постоји умреженост са оближњим винаријама у жупи, а бања нема 

своју јединствену гастрономску понуду коју би могла утемељити на аутентичним домаћим 

производима. Капацитети за спортске припреме нису адекватно развијени, што је случај и 

са капацитетима за организовање већих догађаја. Такође, превентивна функција бање до 

данас је запостављена, а представља велики потенцијал за привлачење нових тржишта.  
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У домену маркетинга, као и самог управљања дестинацијом уочени су недостаци а 

предлози и решења дати су кроз оперативне стратегије и акциони план развоја туризма. 

Анализом је утврђено и да бања нема јединствен бренд, дефинисану јединствену продајну 

понуду, а ни јасно диференцирана тржишта којима се обраћа. Целокупан маркетинг 

систем стога захтева другачију координацију. Тренутно је већи акценат на 

традиционалном маркетингу, а стратешка партнерства са туристичком привредом и ТОС-

ом нису на завидном нивоу.  

Такође, анализом туристичког ланца вредности детектовано је више потребних 

инфраструктурних инвестиција које ће унапредити конкурентност туристичког производа 

бање и искуства посетилаца на дестинацији.   

5. СТРАТЕШКИ ПЛАН 

5.1. СТРАТЕШКИ КОНТЕКСТ И СТРАТЕШКА УПОРИШТА ТУРИЗМА  

 

У наредним табелама дефинисане су основне одреднице стратешког контекста и 

стратешких упоришта развоја туризма бање. 

Табела 16. Стратешки контекст 

Елементи стратешког контекста  Опис  

 

Локација  Локација у срцу Србије, близина главним саобраћајницама и 

коридорима, близина великим градовима, близина региону пре 

свега Босна, Црна Гора, Македонија... 

Имиџ  Имиџ је и даље присутан, а то је „Српска краљица бања”. Једна 

од најстаријих дестинација у Србији, дестинација с једном од 

најдужих традиција у бањском туризму. Имиџ дестинације са 

израженом лечилишном функцијом али и превентивним 

активностима и функцијама за очување здравља.  

Изузетно снажан приватни сектор  Вероватно највећи број великих хотелијера на једној 

дестинацији у Србији (Цептер, Фонтана, Соларис, Тонанти...) уз 

Меркур са иницијативама које су у једној равни. Велики 

интерес подршке управљачком моделу дестинације;  

Формирана дестинација с додатом 

вредности  

Дестинација је већ формирана, дуга традиција постоји, али у 

односу на потенцијале који нису искоришћени има додатни 

елемент раста;  

Свест о потреби за унапређењем 

управљачког модела  

Постоји свест о високом нивоу управљања дестинацијом да би 

се постизали озбиљнији резултати и да би дестинација имала 

раст;  
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Табела 17. Стратешка упоришта 

Елементи стратешких упоришта  Опис  

 

Одржива дестинација  Дестинација која тежи да буде одржива, у чијој основи је чиста 

вода, органска храна, чист ваздух и здрав живот; 

Туристички производи  Туристички производи који осликавају одрживу дестинацију и 

то комбинација велнеса и здравственог туризма са нагласком на 

лешилишној али и превентивној функцији, спорта и активног 

живота. Производе прате стратешке одреднице ка улагањима у 

инфраструктуру. 

Дестинацијско управљање  Механизам сарадње јавног, приватног и цивилног сектора у 

светлу раста дестинације;  

 

5.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ТУРИЗМА 

Визија  

 

Визија Врњачке Бање у наредних десет година формулисана је на основу партиципативног 

приступа – комбинацијом експертских закључака и интервјуа са стејкхолдерима. Визија је 

заснована на снази потенцијала, људских и материјалних ресурса и реалистичних тежња о 

идеалној будућности Врњачке Бање у наредних десет година.  

У великој међународној, а пре свега регионалној борби, Врњачка Бања има дугу 

традицију, аутентичне вредности и потенцијале, које ће је, између осталог, учинити 

јединственим и успешним бањским туристичким центром. 

Из свега наведеног произилази визија: 

Врњачка Бања је регионална дестинација у чијем фокусу је одрживи развој, чиста 

вода и ваздух, органска храна и активан одмор намењен домаћем и регионалном 

тржишту. Ово је најпожељнија „wellbeing“ дестинација региона са изузетно 

прецизним моделом управљања и маркетинга и високим учешћем приватног 

сектора у доношењу одлука и заједничким активностима на унапређењу 

конкурентности. 

 

Мисија тј. начела операционализације визије туризма  

 

Дефинисана визија Врњачке Бање као туристичке дестинације оствариће се кроз јасно 

дефинисану мисију: 

• Дестинација ће јасно дефинисати своју понуду кроз приказ туристичких производа 

који креирају доживљаје и искуства за посетиоце.  

• Дестинација ће јасно дефинисати свој имиџ на основу визије, портфолија 

туристичких производа. 
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• Дестинација ће јасно дефинисати туристичке сегменте и тржишта којима ће нудити 

своје производе и услуге и на тај начин фокусирати своје маркетиншке активности 

у циљу што боље операционализације активности. 

• Дестинација ће пратити учинак својих маркетинг активности кроз јасно 

дефинисане индикаторе успеха. 

• Дестинација ће успоставити управљачки модел који ће бити пример управљања 

туристичком дестинацијом на начин да је укључен јавни, приватни, цивилни и 

академски сектор. 

• Дестинација ће посебан акценат ставити на одрживост, и то кроз неколико кључних 

области – инфраструктуру, туристичке производе и догађаје. 

 

5.3. ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ 

 

Тренутно позиционирање Врњачке Бање као туристичке дестинације захтева унапређење 

у неколико кључних сегмената. Прво, бренд Врњачке Бање није довољно детаљно 

разрађен и дефинисан. Не постоји јасан визуелни идентитет и слоган. Друго, не постоји 

таргетирано комуницирање туристичких вредности на тржишту. Добро позиционирање у 

односу на конкуренцију захтева упознавање циљане публике којој се бренд комуницира и 

јасно дефинисање бренд идентитета и кључних вредности дестинације. Како су кључне 

циљне групе утврђене овим документом, потребно је спровести таргетирану маркетинг 

комуникацију којом би се уз употребу маркетинг алата прилагођених циљној групи 

комуницирала јединствена вредност бренда. На тај начин се свеукупна комуникација 

прилагођава таквом циљаном сегменту. Сваки бренд треба да има свој јединствен наступ 

на тржишту који ће бити прилагођен идентитету бренда. 

Туристичка дестинација Врњачка Бања тежи да се позиционира као дестинација 

велнес и спа туризма са елементима активног одмора у контексту одрживог развоја, 

намењена гостима из Србије и региона који цене висок квалитет смештаја, 

превентиве, гастрономије и доживљаја које пружа понуда.  

Позиционирању Врњачке Бање као туристичке дестинације треба приступити плански, 

почевши од израде Плана бренда дестинације, што је и предвиђено Акционим планом овог 

документа. 

 

5.4. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРАВЦИ РАЗВОЈА ВРЊАЧКЕ БАЊЕ 

 

Стратешки правци развоја туризма Врњачке Бање базирани су на претходно дефинисаној 

мисији и визији, а дефинисани кроз стратешке циљеве развоја. Имплементација и 

операционализација циљева објашњена је детаљно кроз акциони план, где се могу 

сагледати оперативни циљеви, мере, активности и рокови имплементације за сваки 

дефинисан стратешки циљ развоја туризма.  
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У наредном периоду, Врњачка Бања мора да се фокусира на неколико кључних циљева у 

развоју туризма, а који се могу сублимирати на следећи начин: 

 

 

Шема 2. Стратешки циљеви развоја бање као туристичке дестинације до 2025. године 

Стратешки циљеви развоја Врњачке Бање као туристичке дестинације могу се сагледати 

кроз квантитативне и квалитативне циљеве раста. 

Квантитативни циљеви раста – односе се на повећање броја долазака и ноћења 

(просечне дужине боравка на дестинацији) као и повећање туристичке потрошње до 

2025. године: 

• Раст броја долазака у Бању за 10%  

• Раст броја остварених ноћења за 32,1%  
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• Повећање просечне дужине боравка са 3,1 на 3,9 дана за домаће и са 3,2 на 3,7 за 

стране туристе 

• Раст туристичке потрошње за 20% 

 

На основу постављених циљева и тежње да у наредним годинама акценат буде на 

повећању удела страних туриста у укупном броју туриста и ноћења, урађене су пројекције 

раста броја туриста и ноћења - Табеле 18 и 19. 

Табела 18. Пројекције раста броја долазака страних и домаћих туриста до 2025. године 

Година 

Укупан 

број 

долазака 

Број 

долазака 

домаћих 

туриста 

Број 

долазака 

страних 

туриста 

Стопа 

раста 

долазака 

домаћих 

туриста 

Стопа 

раста 

долазака 

страних 

туриста 

% 

долазака 

домаћих 

туриста 

% 

долазака 

страних 

туриста 

2017. 213.194 176.202 36.992   82,6% 17,4% 

2018. 247.709 200.343 47.366 13,7% 28,0% 80,9% 19,1% 

2019. 283.491 230.887 52.604 15,2% 11,1% 81,4% 18,6% 

2020. 211.496 200.879 10.617 -13,0% -79,8% 95,0% 5,0% 

2021. 272.304 234.923 37.381 16,9% 252,1% 86,3% 13,7% 

2022. 277.073 235.393 41.680 0,2% 11,5% 85,0% 15,0% 

2023. 283.224 236.334 46.890 0,4% 12,5% 83,4% 16,6% 

2024. 290.500 237.280 53.220 0,4% 13,5% 81,7% 18,3% 

2025. 299.403 238.466 60.937 0,5% 14,5% 79,6% 20,4% 

  

У табели је примењена кумулативна стопа раста долазака туриста од 10%, где знатно већи 

раст долазака остварују страни туристи, чији планирани удео у укупном броју долазака до 

2025. године износи 20,4%.  

Табела 19. Пројекције раста броја ноћења страних и домаћих туриста до 2025. године 

Година 
Укупан број 

ноћења 

Број ноћења 

домаћих туриста 

Број ноћења 

страних туриста 

Просечна 

дужина 

боравка 

домаћих 

туриста 

Просечна 

дужина 

боравка 

страних 

туриста 

2017. 701.622 603.279 98.343 3,4 2,7 

2018. 818.045 695.171 122.874 3,5 2,6 

2019. 907.892 775.899 133.686 3,4 2,5 

2020. 698.238 668.635 29.603 3,3 2,2 

2021. 874.764 758.994 115.770 3,1 3,2 

2022. 937.879 800.336 137.543 3,4 3,3 

2023. 1.010.229 850.804 159.425 3,6 3,4 
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2024. 1.064.205 877.935 186.270 3,7 3,5 

2025. 1.155.484 930.018 225.466 3,9 3,7 

 

У табели је приказан кумулативни раст броја ноћења од 32,1% до 2025. године, са 

пројекцијом да ће Врњачка бања до 2025. године имати укупно 1.155.484 ноћења.  

Квалитативни циљеви раста односе се пак на унапређење система управљања 

дестинацијом, унапређење брендирања, маркетинг и позиционирања, као и људских 

ресурса и туристичких производа. Квалитативни циљеви се могу сублимирати на следећи 

начин: 

• Унапређење управљања дестинацијом – на основу идентификованих 

недостатака тренутног модела управљања и примера добре праксе дестинација 

конкурената и узора; 

• Развој портфолија туристичких производа уз пратећу инфраструктуру; 

• Унапређење маркетинг активности у односу на потребе, мотиве и 

карактеристике циљних сегмената; 

• Успостављање система јасног туристичког зонирања, а у складу с препорукама 

овог документа; 

• Едукација и усавршавање људских ресурса у складу са светским трендовима; 

• Јасно дефинисање бренда туристичке дестинације и с тим у вези унапредити и 

све елементе тржишног наступа; 

• Одрживи развој туризма с посебним акцентом на еколошку, економску и социо-

културну одрживост. 

 

Развојни модел пак подразумева дефинисање оперативних стратегија које су описане у 

наставку. Идентификовано је осам приоритета и са њима повезане 40 активности у 

светлу унапређења развоја туризма на територији општине Врњачка Бања.  

Табела 20. Оперативне стратегије 

Приоритет Активност 

 

1. Унапређење 

опште и туристичке 

инфраструктуре 

1. Унапређење саобраћајне инфраструктуре (погледати 6.1 План 

инвестиција); 

2. Унапређење водне инфраструктуре (погледати 6.1 План 

инвестиција); 

3. Уређење, опремање и обележавање јавних простора и 

туристичких садржаја; 

4. Изградња спортских терена, простора за манифестације и 

спортске догађаје; 

5. Завршетак радова на изградњи Националног ватерполо центра; 

6. Ревитализација јавног купалишта у оквиру комплекса Меркур; 

7. Изградња шеталишта и гондоле из Бање ка Гочу;  

8. Изградња мреже пешачких и бициклистичких комуникација 
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9. Мапирање, утврђивање стања и поправка мостова и уређење 

речних обала, уз ново декоративно осветљење и обележавање; 

10. Изградња адреналинског парка 

11. Уређење парк-шуме Борјак; 

2. Успостављање 

система за уређење 

јавних површина и 

активирање 

имовине од 

важности за развој 

дестинације  

12. Правилник – уредба о истицању реклама и билборда на 

дестинацији;  

13. Правилник – уредба о успостављању јавног реда и мира уз 

контролу буке у централном језгру,  

14. Урбанистички пројекат за простор тезги у зони постојеће пијаце 

и Липовачке реке; 

15. Студија и урбанистички пројекат нове сезонске пијаце ван 

насеља 

 

3. Успостављање 

система 

туристичког 

зонирања 

16. Правна операционализација смерница за уређење тематских 

зона; 

Израда техничке документације и уређење простора 

туристичких зона; 

 

4. Туристичка 

валоризација 

културно-

историјског наслеђа  

17. Мапирање, утврђивање стања и валоризација постојећих вила на 

територији општине и валоризација;  

18. Валоризација минералних извора и унапређење презентације 

бивета; 

19. Осавремењавање презентације Завичајног музеја и примена 

нових технологија у презентацији наслеђа; 

5. Развој 

туристичких 

производа на 

дестинацији и 

пратеће 

инфраструктуре 

20. Дефинисање УСП у делу који се односи на гастрономију, 

јединствену гастрономску понуду и традиционалне производе 

дестинације;  

21. Повезивање са околним винаријама и креирање додатне 

вредности у делу понуде;  

22. Развој активног и адреналинског туризма – активирањем 

оближњег Гоча,  

23. Повезивање с туристичком дестинацијом Копаоник;  

24. Интензивирање развоја туризма специјалних интереса – 

пешачење, бициклизам уз развој пратеће инфраструктуре; 

25. Унапређење система развоја конгресног туризма  

26. Унапређење система развоја спортског туризма  

27. Развој туристичких производа заснованих на културно 

историјском наслеђу 

 

6. Унапређење 

маркетинга и 

брендирања 

дестинације  

28. Дефинисање јасног имиџа и бренда дестинације и усклађивање 

активности ЛТО ВБ у делу промоције и брендирања заједно с 

приватним сектором;  

29. Израда стратегије бренда Врњачке Бање; 

30. Спровођење циљаних маркетинг активности и већа употреба 

дигиталних канала маркетинга 

31. Студијска путовања за представнике јавног и приватног сектора; 

32. Повећање сарадње ТО Врњачка бања у домену маркетинга са 

туристичком привредом, ТОС-ом, инфуенсерима, блогерима, 

медијима 
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7. Развој људских 

ресурса 

33. Успостављање система неформалног образовања кадрова у 

индустрији туризма кроз сарадњу Факултета, јавног и приватног 

сектора;  

34. Спровођење едукација за подизање капацитета представника 

туристичке привреде (писање пројеката, маркетинг, брендирање, 

развој производа) ; 

35. Континуиране едукације представника туристичке организације 

и упознавање с примерима добре праксе; 

36. Развој програма стимулација за младе како би се вратили у Бању 

и развијали туризам (субвенције, бескаматни кредити и сл). 

8. Унапређење 

модела управљања 

37. Формирање Савета за развој туризма као интегралног дела ЛТО 

или Општинског већа за туризам;  

38. Реорганизација тренутног модел управљања; 

39. Успостављање система аналитике дестинације, истраживања 

задовољства посетилаца и актера на дестинацији;  

40.  Развој система управљања јавним простором и 

инфраструктуром. 

 

Приоритети и активности су дефинисани и ближе описани кроз План конкурентности тј. 

оперативне стратегије – планове даљег развоја и то:  

• План инвестиција  

• План развоја људских ресурса  

• Маркетиншки план  

• План управљања туристичком дестинацијом  

 

5.5. СМЕРНИЦЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ ПРОСТОРА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Саобраћај у насељу 

Неопходна је делимична измена трасе и прекатегоризација постојећих делова државних 

путева који пролазе кроз центар насеља.  

Потребно је пробијање и изградња нових улица и довршетак започетог процеса 

формирања саобраћајног прстена око централног дела Врњачке Бање, како је предвиђено 

важећим планским документима. 

Неопходна је реализација саобраћајног прстена, пре свега у западном делу насеља. 

Дугорочно, потребно је планирати постепене рестрикције саобраћаја у централној зони 

како би се формирао јавни простор намењен првенствено пешацима.  

Како би се могао ограничити или забранити приступ моторним возилима у централну 

зону, потребно је реализовати мрежу пешачких и бициклистичких комуникација, али и 

успоставити квалитетан систем јавног превоза путника.  

По рубу централне зоне, односно на главним прилазима, потребно је обезбедити 

одговарајући паркинг простор за посетиоце. 
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Јавни простор 

 

Врњачка Бања је јединствено високоурбанизовано туристичко место, са већином 

туристичких садржаја сконцентрисаном у централној зони насеља. Основна идеја 

стратешког документа је да се у контексту туристичке понуде активира шире подручје 

Општине, а посебно зона непосредно око центра места. Зато се различити аспекти 

формирања квалитетних јавних простора провлаче кроз све делове документа, у складу са 

основним – општим принципима планирања, пројектовања, уређења и управљања. 

Смернице за планирање јавног простора дате су претежно у делу посвећеном унапређењу 

планских решења.  

Смернице везане за саобраћај наведене су у претходном одељку.  

Посебно је важно планирати јавни простор у насељу тако да испуњава захтеве у погледу 

приступачности и безбедности. 

Коначно, потребно је интегрално планирање система јавних простора, како у погледу 

њиховог функционисања, тако и обликовања и опремања. На тај начин ће се избећи 

различити ad hoc захвати и грађевински инциденти.  

Сви пројекти у јавном простору морају да прођу процедуру предвиђену важећим 

законима, како у погледу саме изградње, тако и у погледу провере утицаја на животну 

средину, учешће различитих ималаца јавних овлашћења и посебно јавности, односно 

грађана и њихових удружења. 

 

Међуградска аутобуска станица и јавни превоз путника у насељу 

 

Нова међуградска аутобуска станица, на локацији предвиђеној ПГР-ом, потребна је као 

чвориште различитих саобраћајних система и једна од капија Врњачке Бање. Од изузетне 

важности је добра повезаност ове станице са системом јавног градског превоза путника. 

Линеарни карактер насеља, које се пружа дуж Врњачке реке, од Западне Мораве и Врњаца 

ка подножју Гоча, с променадом као осовином, намеће успостављање једне двосмерне 

линије јавног превоза путника.  

Могуће еколошки прихватљиво решење је трамвај или друго слично решење на 

електропогон. Пример сличне конфигурације система јавног превоза је Осијек, у коме од 

1884. године до данас трамваји опслужују путнике дуж главне градске осовине, паралелно 

обали Драве. 

Поред основне утилитарне функције, систем јавног превоза треба да буде директан део 

туристичке понуде Врњачке Бање, као што је то постојећи туристички воз или планирана 

гондола ка Гочу. 
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Слика 39. Пример система јавног превоза путника у насељу линеарне конфигурације  

– Осијек 

Извор: Urbanrail.net 

 

Гондола ка Гочу 

 

Ауторима није био доступан конкретан документ који званично одређује трасу будуће 

Гондоле или друге карактеристике. У ПГР-у је читава зона у широј околини трасе 

резервисана до даљег. Планирану локацију почетне станице усред изграђене зоне, близу 

хотела, би требало преиспитати у контексту укупног решења саобраћаја у Бањи.  

 

Снабдевање водом за пиће 

 

За отклањање недостатака наведених у анализи постојећег стања и даље унапређење 

водоводног система Врњачке Бање, потребни су објекти и радови који се могу поделити 

на две групе: 

• Радови на дистрибутивном систему; 

• Радови на мониторингу система. 

 

У документу референцираном у анализи је детаљно дат опис и анализа коштања 

потребних радова, одакле преносимо само рекапитулацију (са износима према ценама из 

2019. године): 
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Табела 21. Трошкови потребних радова на унапређењу рада водоводног система 
Ознака у анализи Назив Динара 

8.1 ЦЕВОВОДИ И ОБЈЕКТИ НА ДИСТРИБУТИВНОМ 

СИСТЕМУ  

94.708.000 

8.1.1 Нови цевоводи  36.250.000 

8.1.2 Уска грла цевовода у и висинској зони  16.518.000 

8.1.3 Резервоарски простор у и висинској зони  28.500.000 

8.1.4 Трећа висинска зона Поштански дом 1.440.000 

8.1.5 Санација Гочких довода  12.000.000 

8.2 МОНИТОРИНГ СИСТЕМА  24.225.000 

8.2.1 Реконструкција постојећих мерних места  5.665.000 

8.2.2 Нова мерна места  18.560.000 

 УКУПНО  118.933.000 

Извор: Анализа постојећег стања водоснабдевања Врњачке Бање (Беоинжењеринг 2000, Београд, 2019) 

Како се референцирани документ бавио само унапређењима рада постојећег система, 

потребно је сагледати и могућности његовог даљег развоја како би се обезбедило уредно 

снабдевање водом. У том циљу, ЈП Белимарковац је започео припреме за израду Студије 

развоја водоводног система Врњачке Бање, којом ће бити анализиране потребе у води за 

пројектни период и дефинисана решења и препоруке за развој постојећих и отварање 

нових изворишта и развој водоводног система. Елементе из ове студије потребно је, 

приликом наредних ревизија, уградити у планску документацију и буџет локалне 

самоуправе. 

Постојећа акумулација и брана и могућности за формирање нових акумулација на Гочу 

 

Није могућ приступ и боравак неовлашћеним лицима у читавој широј зони постојеће 

акумулације и бране, односно читава зона није погодна за развој туристичких садржаја.  

У овом тренутку истражују се могуће локације за нове акумулације за снабдевање водом. 

Податке о потенцијалним новим извориштима неопходно је укључити у нови ПГР Гоча. 

Подсећамо на потенцијал Гвоздачке реке, односно давно разматрану могућност изградње 

акумулације на источном делу Гоча, на граници општине Врњачка Бања ка Краљеву.  

Овај међуопштински пројекат обезбедио би знатне количине воде и за Краљево и за 

Врњачку Бању. 

Одвођење и третман отпадних вода 

 

Поред започетих великих пројеката, који су наведени у анализи постојећег стања, а чија 

решења треба уклопити у планску документацију, потребно је сагледати и постепено 

реконструисати и друге сегменте мреже. Бројне испусте у реке треба укинути. Раније 

укинуте индивидуалне септичке јаме треба довести у прописно стање. 
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Управљање системом водовода и канализације  

 

Проблеми наведени у анализи постојећег стања се, у првом кораку, углавном могу решити 

без већих улагања у саму инфраструктуру, уз одговарајућу подршку локалне самоуправе. 

За решавање техничких питања управљања системом потребно је, као и до сада, ослонити 

се на услуге експерата.  

Важно је да постоје или су у изради документи којима се дефинише стратешки правац 

развоја и конкретни кораци које је потребно предузети ради унапређења постојећег стања 

система. 

 

Изворишта минералних и термалних вода 

 

Главни објекат Специјалне болнице Меркур, изузетног ентеријера и савремено 

конципиране понуде и опреме, потребно је споља осветлити и уредити његову непосредну 

околину тако да посетиоцима јасно представља унутрашње садржаје и позива их да у 

њима уживају. Стање и изглед објеката на извориштима утичу не само на туристичку 

атрактивност, већ и на могућност текућег одржавања и обезбеђивања потребних 

санитарних услова.  

Већину објеката је потребно комплетно реконструисати како би се функционално и 

обликовно довели на очекивани ниво као део туристичке понуде Врњачке Бање. Пре 

свега, да би се размотрила могућност преузимања надлежности од стране локалне 

самоуправе у циљу уређења јавног купалишта за све посетиоце, потребно је размотрити 

имовинско-правне односе и могућности за унапређење система управљања.  

 

Површинске воде 

 

Бројни мостови преко Врњачке и Липовачке реке захтевају редовне прегледе и 

одржавање, за шта је потребно израдити и реализовати одговарајући програм, односно 

пројектно-техничку документацију. Исто важи и за постојеће и планиране елементе 

регулације водотокова.  

Гоч је планина препуна изворишта и водотокова, који су један од најзначајнијих ресурса 

овог подручја који се штите и који у знатној мери учествују у водоснабдевању Врњачке 

Бање. Коришћење водних ресурса на Гочу разматрано је у претходним одељцима, а овде 

скрећемо пажњу на потребу детаљније разраде теме водне инфраструктуре у новом ПГР-у 

за Гоч – како у погледу заштите, тако и у погледу њеног активирања као ресурса 

туристичке понуде. 
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Процес израде и имплементације планске документације 

 

Потребно је, не само на основу у плановима побројаних проблема и пожељних решења, 

већ у складу са стварним потребама и начином функционисања Врњачке Бање као места 

које живи од туристичке понуде, унапредити инструменте за спровођење планова, 

односно управљање јавним простором.  

Уз ангажовање експерата потребно је израдити документе на основу којих ће локалне 

службе моћи да усмеравају, контролишу и санкционишу активности у простору. На тај 

начин је могуће започети решавање питања као што су: 

• проблем вила; 

• урбани мобилијар и поплочање; 

• средства за оглашавање у јавном простору;   

• туристичка сигнализација;  

• коришћење јавног простора за продају; 

• баште ресторана; 

• јавни скупови; 

• уметност у јавном простору;  

• приступачност; 

• паркирање; 

• јавни превоз путника;  

• бициклистичке и пешачке стазе;  

• уређење водотокова; 

• акустичко зонирање и елиминација буке.  

 

 
Слика 40. Недовољно уређен јавни простор у строгом центру насеља 

Извор: Архива ЦТРС 
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На примеру приказаном на слици изнад виде се бројни проблеми карактеристични за 

Врњачку Бању. Потребно је уредити јавни простор и усагласити тј. стандардизовати 

баште које су део јавног простора. Треба поставити елементе урбаног мобилијара, дрвеће 

и друго зеленило, који би подстакли задржавање и социјалну интеракцију у овом 

простору. Средства за оглашавање је потребно уредити и стандардизовати у погледу 

величине, визуелизације и начина постављања, у том смислу постојеће правилнике и 

друге документе који се баве овим проблемима је потребно допунити или заменити новим 

целовитим решењима. 

 

Смернице за планирање просторног развоја 

 

Осовина просторног развоја Врњачке Бање 

Конфигурација терена и други фактори условили су формирање насеља око јасне осовине 

дуж Врњачке и Липовачке реке, од Гоча до Врњаца. Иако је овај правац развоја јасан и 

опште прихваћен, потребно је одређеније опредељење око распореда намена, односно 

претежног коришћења простора. Пожељно је и очекивано ширење централних садржаја 

дуж прилазног пута – ка магистралном и ауто-путу и Западној Морави, како је и 

предвиђено ПГР-ом. Важно је не дозволити смештање производних делатности, 

складишта и сличног на овом правцу како би се очувао и истакао идентитет Врњачке Бање 

као туристичког места. 

Нови садржаји уз Моравски коридор 

Потребно је пажљиво урбанистички уредити простор између постојећег државног пута IБ 

реда 23 и новог ауто-пута, као и између ауто-пута и Западне Мораве. Док простор између 

путева представља капију Врњачке Бање, простор уз реку треба да буде нови излог бањске 

туристичке понуде.  

Прилаз месту треба да буде репрезентативан, квалитетно уређен и јасно обележен. Као и у 

самом насељу, и овде треба уредити оглашавање и обликовање објеката. Постојеће 

правилнике и друге документе који се баве овим проблемима је потребно допунити или 

заменити новим целовитим решењима, као што је, на пример, урађено у Требињу. 

Планирана саобраћајна решења је потребно проверити и додатно разрадити како би се на 

ефикасан и безбедан начин омогућио приступ насељу, али и новим садржајима у северном 

делу општине.  

Нова понуда на овом простору, посебно спортско-рекреативни и други комплементарни 

туристички садржаји (дискотеке, различити објекти за забаву, концерти и други скупови у 

јавном простору у комбинацији са конгресним догађајима) уз Западну Мораву, суштински 

би покренули ширење централних функција насеља ка северу, а такође би смањили 

притисак ванпансионских – дневних гостију на центар места.  
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На овом простору потребно је планирати и површине за паркирање возила која не морају 

да уђу у центар насеља, као и почетну станицу јавног градског превоза путника. 

Парк-шума Борјак 

На другом крају бањске осовине, за развој спортско-рекреативних садржаја погодна 

локација је парк-шума Борјак, која се налази у наставку променаде ка Гочу. Постоји 

консензус да се велики простор уреди за ове намене – као парк, место за Lovefest, можда и 

неки већи спортски објекат (терени за фудбал, кошарку, одбојку, тенис и друго са 

пратећим садржајима). 

Туристички садржаји на Гочу 

Даље ка југу, нови ПГР за Гоч треба да помири постојећу градњу, нове пројекте изградње 

туристичких садржаја и потребе за заштитом водоизворишта и других природних ресурса. 

Потребно је истражити могућности за изградњу нових скијашких стаза и пратећих 

објеката и инсталација, али, у складу с напоменама из ПГР-а, треба развијати туристичку 

понуду која не зависи само од снега и зимске сезоне већ се окреће целогодишњој понуди. 

Како би се привукли туристи током целе године, треба развијати понуду адреналинског и 

активног туризма, кроз изградњу инфраструктуре за пешачке и бициклистичке стазе, 

адреналин парк, руте за квадове и АТВ возила и слично. Продужавање променаде из 

центра Бање до Гоча би представљало додату вредност промовисању активног туризма. 

Постоје различита идејна решења за нове туристичке садржаје, од којих се издвајају оно 

које општина жели да развија уз постојећу ски-стазу, као и туристичко насеље на 

супротној страни (приватни инвеститор).  

На подручју целе планине Гоч не сме се дозволити било каква градња осим оне која је у 

складу са зацртаним планским решењима. Ова решења потребно је прецизно дефинисати 

не само правилима грађења у ДУП-у, већ и посебним правилницима. Не сме се дозволити 

висока спратност и велика заузетост парцела. Примењени материјали и обликовање 

морају бити природни и у складу са природом, уз савремену реинтерпретацију 

традиционалних градитељских модела.  

За развој туристичких садржаја неопходно је претходно обезбедити одговарајућу 

саобраћајну и другу инфраструктуру, у складу са претходним напоменама. 

Све активности у простору морају бити усмерене на подршку наведеним туристичким 

производима и додатој вредности дестинације, која утиче на повећање броја долазака и 

остварених ноћења. 
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Заштита водоизворишта 

Као што је већ објашњено у одељку 4.3.4, на Гочу се налази акумулација за 

водоснабдевање Селиште, у чијој зони заштите није могуће планирати било какве 

туристичке садржаје, нити уопште приступ језеру. У контексту критичног стања система 

водоснабдевања, било би опасно угрозити овај простор на било који начин.  

Претходно описани развој туристичке понуде није планиран у непосредној близини језера, 

као ни других локација које се разматрају за нове акумулације, али се зоне њихове 

заштите морају унети у нови ПГР. 

Краљевачки Гоч 

У постојећој планској документацији недовољно је сагледан однос према садржајима који 

се налазе на територији општине Врњачка Бања, а припадају тзв. Краљевачком Гочу. Не 

постоји одговарајућа веза са овим садржајима, како у саобраћајном или просторном 

погледу, тако ни у погледу обједињавања понуде.  

Притом, како из Краљева и околине долази знатан део посетилаца Врњачке Бање, 

потребно их је и на овај начин привући да са своје стране дођу до врха Гоча, па затим и у 

подножје – у Бању. 

 
Слика 41. Сателитски снимак Гоча са означеним скијашким садржајима на врху  

 и на краљевачкој страни 

Извор: skijanje.rs 

Постојеће комплементарне садржаје, ослоњене на скијање и планинарење, потребно је 

међусобно повезати и допунити другом комплементарном понудом активног туризма, која 

обезбеђује 365 дана активности у години. 

 



„Програм развоја туризма општине Врњачка Бања за период од 2022 - 2025. године“ 

77 

 

Развој других делова Општине Врњачка Бања 

Посебан проблем је што ни плански и стратешки документи, а ни различити актери не 

препознају у довољној мери значај околине изграђеног места, односно села у оквиру 

општине. Ради се о далеко већем делу општине, како у погледу простора, тако и у погледу 

броја становника, што јасно сагледава само локална самоуправа. Тако долази до 

конфликта интереса, на штету свих. 

Потребно је пронаћи начине да се сви становници и простори укључе у функционисање 

Врњачке Бање као туристичког места, односно да прихвате исти идентитет и препознају 

заједнички интерес. У том контексту, потребно је планирати производне и комерцијалне 

садржаје, стамбену изградњу (посебно социјално становање и смештај избеглих и 

расељених лица) и друге сличне садржаје ван континуално изграђеног дела општине. 

Од постојећих ресурса ван центра, које је могуће активирати у контексту туристичке 

понуде, пример су бројне спортске сале већег капацитета изграђене у скоријем периоду по 

селима, које би, уз одређена улагања, могле да служе за подршку ђачким спортским 

надметањима и рекреативном туризму. Ове објекте је потребно пописати, прегледати и 

валоризовати, па онда уз одговарајуће интервенције укључити у туристичке производе 

дестинације.  

Други пример је Спомен-парк Попина, са огромним потенцијалом и тренутно скромном 

понудом и посетом.  

Коначно, потребно је организовати производњу и пласман локалних производа сеоских 

домаћинстава – гостима хотела и ресторана, али и шире, као материјалног дела 

брендиране понуде Врњачке Бање. Аутентичне и сертификоване производе треба 

понудити у оквиру уређене пијаце у центру, али и предвидети нову локацију ван насеља, 

на којој се може организовати сезонска продаја и различите манифестације везане за 

локалну традицију. 

 

5.6. ИСКУСТВЕНЕ ЗОНЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА 
 

Табела 22. Искуствене зоне развоја туризма 

Искуствена 

зона 

Туристички 

производ 

Карактеристике 

простора 

Сценарио развоја понуде у 

простору 

Променада 

дуж Врњачке 

реке, 

постојећа и 

планирана 

Културно наслеђе 

Еногастрономија 

Река, мостови, 

зеленило и пешачка 

зона са објектима 

културно-историјског 

наслеђа су 

препознатљив и 

јединствен квалитет 

Врњачке Бање. 

Одржива обнова објеката (виле, 

хотели, мостови, извори и остали 

објекти дуж променаде) и простора 

кроз њихово активирање у контексту 

туристичке понуде високог 

квалитета, с комплементарним 

садржајима, без уличних продаваца 

и буке од ноћних клубова и 

непримерене музике. 
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Медицински 

центар 

(Специјална 

болница 

„Меркур”) 

Спа/велнес у 

бањама / 

здравствени, 

медицински 

туризам 

Основни ресурс 

Врњачке Бање су 

минералне и термалне 

воде, односно извори 

и купатило. 

Управљање и туристичка понуда у 

складу са савременим захтевима 

претпоставља реконструкцију и 

осавремењивање објеката и простора 

на извориштима и даљи развој 

јединственог медицинског центра за 

третман на бази минералних и 

термоминералних вода, отвореног за 

све госте Врњачке Бање. 

Гоч Планински 

туризам 

Активан одмор  

Постојећи и 

планирани туристички 

садржаји великог 

развојног потенцијала, 

комплементарни су са 

основном бањском 

понудом и дају 

додатни квалитет и 

простор за повећање 

дужине боравка 

посетилаца. 

Одржив, контролисани плански 

развој туристичких садржаја, уз 

очување свих заштићених 

природних ресурса и амбијената.  

Примена традиционалних 

материјала и облика у строго 

контролисаној градњи која је 

уклопљена у природни амбијент. 

Могућност разматранја глампинг 

туризма. Пласман локалних 

производа. Садржаји на Гочу 

продужавају боравак бањских 

гостију за дан или два, првенствено 

понудом садржаја активног туризма.  

Парк-шума 

Борјак 

Култура и 

догађаји 

Активан одмор  

Очувана шума у 

наставку променаде 

представља идеалну 

локацију за 

реализацију већих 

догађаја и културних 

манифестација, али и 

за спортско-

рекреативне садржаје. 

Планирано је и делом започето 

формирање простора за различите 

догађаје и рекреативне и спортске 

активности (терени за одбојку и 

кошарку, стазе за пешачење, трчање, 

бициклизам, мали спортови, 

адреналински парк), уз очување 

постојећих пејзажних квалитета 

локације. 

Нови 

спортско-

рекреативни 

простор уз 

Западну 

Мораву 

Спортски туризам 

/ 

Култура и 

догађаји 

 

Док простор између 

путева представља 

капију Врњачке Бање, 

простор уз реку треба 

да буде нови излог 

бањске туристичке 

понуде. 

Нова понуда спортско-рекреативних 

(спортски терени и игралишта, 

модуларна хала за спортске и 

конгресне активности, шеталиште) и 

других комплементарних садржаја 

(кафеи и ресторани, јавни скупови и 

догађаји) суштински би покренула 

ширење туристичке понуде у насељу 

ка северу, а такође би смањила 

притисак ванпансионских – дневних 

гостију на центар места.  
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Простор уз 

Липовачку 

реку / 

Краљевачка / 

Крушевачка 

улица / Пијаца 

Традиционални и 

занатски 

производи 

Креативне 

индустрије 

Еногастрономија 

Презентација локалне 

понуде производа и 

услуга на једној 

квалитетно уређеној 

локацији доприноси 

интеграцији локалне 

заједнице и 

дефинисању 

идентитета општине 

Врњачка Бања као 

туристичког места. 

Уређењем тренутно запостављене 

централне локације (уређење обала, 

поплочање, зеленило, урбани 

мобилијар, вишенаменски простори 

за продају и догађаје) омогућио би 

се њен одржив развој и растеретили 

други простори. Осим повећања 

просторних капацитета центра, 

туристичка понуда би била 

унапређена и додатним квалитетом 

својеврсног излога локалне понуде и 

местом контакта с руралном 

околином. 

 

Табела 23. Смернице развоја искуствених зона 

Искуствена зона 

Променада дуж Врњачке реке, постојећа и планирана 

Сценарио развоја понуде у простору 

Одржива обнова објеката и простора кроз њихово активирање у контексту туристичке понуде 

високог квалитета, с комплементарним садржајима, без уличних продаваца и буке од ноћних 

клубова и непримерене музике. Разматрање продужетка Променаде до Гоча. 

Смернице Одговорни Временски 

оквир 

Ниво 

приоритета 

Конфигурација терена и други фактори условили су 

формирање насеља око јасне осовине дуж Врњачке и 

Липовачке реке, од Гоча до Врњаца. Иако је овај 

правац развоја јасан и опште прихваћен, потребно је 

одређеније опредељење око распореда намена, 

односно претежног коришћења простора.  

Пожељно је и очекивано ширење централних 

садржаја дуж прилазног пута – ка магистралном и 

ауто-путу и Западној Морави, како је и предвиђено 

ПГР-ом. Важно је не дозволити смештање 

производних делатности, складишта и сличног на 

овом правцу како би се очувао и истакао идентитет 

Врњачке Бање као туристичког места. 

Општинска 

управа, ОСА, 

ЈКП БЗИЧ 

до 2025. Висок 

Бројни мостови преко Врњачке и Липовачке реке 

захтевају редовне прегледе и одржавање, за шта је 

потребно израдити и реализовати одговарајући 

програм, односно пројектно-техничку документацију. 

Исто важи и за постојеће и планиране елементе 

регулације водотокова. 

Општинска 

управа, ОСА, 

ЈКП БЗИЧ, ЈП 

Белимарковац 

до 2025. Висок 
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Уз ангажовање консултаната – експерата треба 

израдити документе на основу којих ће локалне 

службе моћи да усмеравају, контролишу и 

санкционишу активности у простору. На тај начин је 

могуће започети решавање питања као што су 

проблем вила, урбани мобилијар и поплочање, 

средства за оглашавање и туристичка сигнализација,  

коришћење јавног простора за продају, баште 

ресторана, јавни скупови, уметност у јавном 

простору, приступачност, паркирање, јавни превоз 

путника, бициклистичке и пешачке стазе, уређење 

водотокова итд. 

Општинска 

управа, ОСА, 

ЈКП БЗИЧ, ЈП 

Белимарковац 

до 2025. Висок 

Искуствена зона 

Медицински центар (Специјална болница „Меркур”) 

Сценарио развоја понуде у простору 

Управљање и туристичка понуда у складу са савременим захтевима претпоставља реконструкцију 

објеката и простора на извориштима и даљи развој јединственог медицинског центра за третман на 

бази минералних и термоминералних вода, отвореног за све госте Врњачке Бање. 

Смернице Одговорни Временски 

оквир 

Ниво 

приоритета 

Главни објекат Специјалне болнице Меркур, 

изузетног ентеријера и савремено конципиране 

понуде и опреме, потребно је споља осветлити и 

уредити његову непосредну околину тако да 

посетиоцима јасно представља унутрашње садржаје и 

позива их да у њима уживају. 

Меркур, ЈКП 

БЗИЧ 

до 2025. Средњи 

Стање и изглед објеката на извориштима утичу не 

само на туристичку атрактивност, већ и на могућност 

текућег одржавања и обезбеђивања потребних 

санитарних услова. Већину објеката је потребно 

комплетно реконструисати како би се функционално 

и обликовно довели на очекивани ниво као део 

туристичке понуде Врњачке Бање. 

У сарадњи са ресорним министарством и локалном 

сампоуправом истражити могућности финансирања 

кроз донације, субвенције и кредитне линије 

националних и међународних билатералних и 

мултилатералних партнера 

Меркур, 

Општинска 

управа, ЈКП 

БЗИЧ 

до 2027. Висок 
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Искуствена зона 

Гоч 

Сценарио развоја понуде у простору 

Одржив, контролисани плански развој туристичких садржаја, уз очување свих заштићених 

природних ресурса и амбијената, уз примену традиционалних материјала и облика у грађењу које 

треба да буде у складу са природним амбијентом. Размотрити развој глампинг туризма. Изузетно 

важна компонента пласмана локалних производа.  

Смернице Одговорни Временски 

оквир 

Ниво 

приоритета 

Нови ПГР за Гоч треба да узме у обзир нове пројекте 

развоја туристичких садржаја и потребе за заштитом 

водоизворишта и других природних ресурса. 

Општинска 

управа, ОСА, 

ЈП 

Белимарковац, 

ЈКП БЗИЧ 

до 2025. Висок 

Потребно је истражити могућности за изградњу 

нових скијашких стаза и пратећих објеката и 

инсталација, али, у складу с напоменама из ПГР-а, 

треба развијати туристичку понуду активног и 

одрживог туризма која је конципирана преко целе 

године. 

Општинска 

управа, ОСА, 

ТО 

до 2025. Висок 

Потребно је израдити идејна решења за нове 

туристичке садржаје који се односе на активни 

туризам, дати смернице будуће изградње у строго 

контролисаним условима са природним 

материјалима. За развој туристичких садржаја 

неопходно је претходно обезбедити одговарајућу 

саобраћајну и другу инфраструктуру. 

Општинска 

управа, ОСА, 

ТО, ЈП 

Белимарковац, 

ЈКП БЗИЧ 

до 2025. Висок 

Потребно је планирати развој садржаја на територији 

општине Врњачка Бања на тзв. Краљевачком Гочу, 

односно одговарајућу везу са овим садржајима, како у 

саобраћајном и просторном погледу, тако и у погледу 

обједињавања понуде. 

Општинска 

управа, ОСА, 

ТО 

до 2025. Висок 

 

Искуствена зона 

Парк-шума Борјак 

Сценарио развоја понуде у простору 

Планирано је и делом започето формирање простора за различите догађаје и рекреативне и 

спортске активности (терени за одбојку и кошарку, стазе за пешачење, трчање, бициклизам, мали 

спортови), уз очување постојећих пејзажних квалитета локације. 
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Смернице Одговорни Временски 

оквир 

Ниво 

приоритета 

На крају бањске осовине, за развој спортско-

рекреативних садржаја погодна локација је парк-

шума Борјак, која се налази у наставку променаде ка 

Гочу. Простор је погодан за изградњу адреналинског 

парка, рекреативних садржаја за децу и одрасле и сл.  

Општинска 

управа, ОСА, 

ТО, ЈКП БЗИЧ 

до 2025. Средњи 

 

Искуствена зона 

Нови спортско-рекреативни простор уз Западну Мораву 

Сценарио развоја понуде у простору 

Нова понуда спортско-рекреативних (спортски терени, отворени и затворени базени, стазе и 

игралишта) и других комплементарних садржаја (кафеи и ресторани, продавнице, јавни скупови и 

догађаји) суштински би покренула ширење туристичке понуде у насељу ка северу, а такође би 

смањила притисак ванпансионских – дневних гостију на центар места. 

Смернице Одговорни Временски 

оквир 

Ниво 

приоритета 

Потребно је пажљиво урбанистички уредити простор 

између постојећег државног пута IБ реда 23 и новог 

ауто-пута, као и између ауто-пута и Западне Мораве. 

Док простор између путева представља капију 

Врњачке Бање, простор уз реку треба да буде нови 

излог бањске туристичке понуде.  

Општинска 

управа, ОСА, 

ТО 

до 2025. Висок 

Прилаз месту треба да буде репрезентативан, 

квалитетно уређен и јасно обележен туристичком 

сигнализацијом.  

Општинска 

управа, ОСА, 

ТО, ЈКП БЗИЧ 

до 2025. Висок 

Планирана саобраћајна решења је потребно 

проверити и додатно разрадити како би се на 

ефикасан и безбедан начин омогућио приступ насељу, 

али и новим садржајима у северном делу општине.  

Општинска 

управа, ОСА, 

ТО 

до 2025. Висок 

Нова понуда на овом простору, посебно спортско-

рекреативн, манифестациони и конгресни садржаји 

суштински би покренули ширење централних 

функција насеља ка северу, а такође би смањили 

притисак ванпансионских – дневних гостију на 

центар места.  

Општинска 

управа, ОСА, 

ТО 

до 2025. Висок 

На овом простору потребно је планирати и површине 

за паркирање возила и аутобуса која не морају да уђу 

у центар насеља, као и почетну станицу јавног 

градског превоза путника. 

Општинска 

управа, ОСА, 

ТО, ЈКП БЗИЧ 

до 2025. Висок 
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Искуствена зона 

Простор уз Липовачку реку / Краљевачка / Крушевачка улица / Пијаца 

Сценарио развоја понуде у простору 

Уређењем тренутно запостављене централне локације (уређење обала, поплочање, зеленило, 

урбани мобилијар, вишенаменски простори за продају и догађаје) омогућио би се њен одржив 

развој и растеретили други простори. Осим повећања просторних капацитета центра, туристичка 

понуда би била унапређена и додатним квалитетом својеврсног излога локалне понуде и местом 

контакта с руралном околином. 

Смернице Одговорни Временски 

оквир 

Ниво 

приоритета 

Потребно је пронаћи начине да се сви становници и 

простори укључе у функционисање Врњачке Бање 

као туристичког места, односно да прихвате исти 

идентитет и препознају заједнички интерес. 

Општинска 

управа, ОСА, 

ТО, ЈКП БЗИЧ 

до 2025. Средњи 

 

5.7. ТУРИСТИЧКИ ПРОИЗВОДИ 

 

Туристички производи нису јасно дефинисани, али постоји јасна визија о томе шта 

дестинација жели, а шта не жели да развија у наредном периоду. На основу интервјуа с 

кључним актерима туристичке дестинације Врњачка Бања и на основу експертског 

запажања дефинисани су кључни и комплементарни туристички производи. 

Табела 24. Кључни туристички производи 

Туристички производ Недостаци Предлози за 

превазилажење 

недостатака 

Примарни 

тржишни 

сегменти 

Временски 

период 

Спа/велнес у 

бањама/здравствени 

туризам 

• превентивна 

функција Бање 

запостављена 

• мали број хотела 

има приступ 

термалној води 

• не постоји велико 

јавно купалиште 

*Реконструкција 

Специјалне болнице 

„Меркур”) у 

јединствен 

медицински центар 

*Интензивнија 

промоција 

превентивне функције 

бање у маркетинг 

алатима 

 

Породице с 

децом, млади 

парови без 

деце, млади, 

синдикати, 

старији 

индивидуални 

посетиоци 

 

Целе године, с 

акцентом на 

период мај–

септембар 

Специјални интереси: 

Активан одмор Непостојање 

инфраструктуре 

активног туризма –   

попут 

бициклистичких и 

пешачких стаза 

Уређење и 

обележавање 

бициклистичких и 

пешачких стаза 

Млади, млади 

парови без 

деце, пословни 

људи (тим 

билдинзи, 

подстицајна 

путовања) 

 

 

Април–

октобар 
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Спортске припреме Мањак спортских 

терена 

Инвестиције у објекте 

за спортске припреме, 

боље повезивање са 

објектима и спортким 

теренима оближњих 

места 

Спортисти, 

спортски 

клубови 

Ван главне 

сезоне март–

мај; 

септембар-

новембар 

MICE (конференције, 

састанци, тим 

билдинзи, подстицајна 

путовања итд.) 

Непостојање 

капацитета за 

одржавање више 

већих догађаја 

истовремено 

Неадекватна 

сарадња на 

дестинацији у 

погледу 

организовања 

догађаја 

Побољшање 

комуникације и 

сарадње између 

актера на дестинацији 

око коришћења 

Конгресне сале 

хотела Цептер – 

распоред догађа уз 

заступљеност свих 

актера на дестинацији 

Пословни људи, 

компаније, 

асоцијације 

Ван главне 

сезоне 

фебруар-мај; 

септембар-

новембар 

*Детаљнији описи туристичких производа дати су у поглављу 4.8 

У наредном периоду акценат је на промени имиџа Бање ка месту с превентивном, а не 

само лечилишном функцијом, чиме ће доћи до диверзификације тражње и повећања удела 

младих људи у структури посетилаца. Такође, пословни туризам и спортски туризам су 

значајни производи за период главне сезоне, те се тежи повећању удела пословног и 

спортског туризма, пре свега спортских припрема. Када је реч о комплементарним 

производима, тежи се диверзификацији туризма догађаја, односно проширењу трајања 

овог вида туризма током целе године.  

Табела 25. Комплементарни туристички производи* 
Туристички 

производ 

Недостаци Предлози за 

превазилажење 

недостатака 

Тржишни 

сегменти 

Временски 

период 

Манифестације/д

огађаји 

Проблем неадекватних 

манифестација и догађаја 

у ужем, централном делу 

Бање, чиме се ремети 

мир посетилаца 

Измештање већих 

догађаја у Парк-шуму 

Борјак. Туристичко 

зонирање 

Млади, млади 

парови без деце, 

породице са 

децом  

Фебруар–

октобар 

Културни 

туризам 

(пример Лер 

тунела) 

Потреба за 

осавремењавањем и 

унапређењем 

интерпретације 

културног наслеђа уз 

повећање промоције  

Валоризација 

културног наслеђа, 

тврђава у околини 

Врњачке Бање кроз 

културне руте, 

унапређење 

интерпретације и 

инфраструктуре 

(погледати акциони 

план) 

Индивидуални 

туристи и 

пословни 

туристи 

Целе године 

Планински 

туризам – Гоч 

Активирањем 

оближњег Гоча и 

повезивањем с 

туристичком 

дестинацијом 

Непостојање система за 

вештачко оснежавање, 

недостатак 

инфраструктуре и 

садржаја на Гочу 

Развој искуствене 

зоне туризма на Гочу,  

Стратешко 

повезивање са 

дестинацијом 

Копаоник у домену 

повезивања понуде 

Индивидуални 

туристи, све 

групе 

Новембар-

март 
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Копаоник могућ је 

развој и овог вида 

туризма 

Вински туризам – 

винарија Грабак и 

повезивање с 

винаријама у жупи 

Непостојање формираног 

туристичког производа, 

потребно умрежавање с 

винаријама и њихова 

промоција као 

комплементарних 

производа 

Формализовање 

сарадње са 

винаријама кроз 

споразуме 

Понуда винског 

туризма као 

туристичког 

производа Врњачке 

бање уз понуду 

излета до оближњих 

винарија у жупи 

Млади, млади 

парови без деце, 

пословни 

туристи 

Април-

октобар 

*Детаљнији описи туристичких производа дати су у поглављу 4.8 

Битно је напоменути да су предлози за превазилажење недостатака туристичких 

производа детаљно разрађени у оквиру Акционог плана и делом у оквиру поглавља 5.6. 

Искуствене зоне развоја туризма.   

 

5.8. ТУРИСТИЧКА ТРЖИШТА И СЕГМЕНТАЦИЈА 

 

Туристичко тржиште Врњачке Бање је знатно промењено и даље се мења, од доминантних 

старијих посетилаца који долазе ради лечења, претежно преко синдиката, до све већег 

броја индивидуалних посетилаца у чијој структури све више доминирају млади и 

породице с децом. 

 

Геосегменти 

 

Геосегменти подразумевају најзначајније сегменте тржишта према географском 

критеријуму, односно земљама из којих долазе. Када је реч о географским сегментима, у 

Врњачкој Бањи су доминантни домаћи посетиоци, који чине између 80–90% укупне 

тражње, а међу иностраним посетиоцима доминирају посетиоци из региона – Словенија, 

Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија и Бугарска. Дакле, реч је пре 

свега о регионалним тржиштима. Када је реч о удаљеним тржиштима, отварањем 

аеродрома у Краљеву за путнички саобраћај и успостављањем линија ка Истанбулу у 

наредних неколико година се може очекивати већи прилив туриста из Турске, али и 

осталих земаља на истоку (с обзиром на велики транзитни значај Истанбула). 
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Шема 3. Геосегменти Врњачке Бање 

 

Приоритетна тржишта обухватају домаће и регионално тржиште до којих ће се доћи 

активностима ТО Врњачка Бања. 

 

Тржиште у настајању ће се освојити сарадњом са Туристичком организацијом Србије. 

 

Циљни сегменти 

 

Циљни или тржишни сегменти представљају сегменте тржишта издвојене на основу 

различитих критеријума, попут старости, платежне способности, породичног статуса, 

мотива посете и слично. Када је реч о циљним сегментима, у наредном периоду Врњачка 

Бања тежи привлачењу циљне групе високоплатежно способних гостију, пре свега 

индивидуалних, као што су млади људи, парови, и породице с децом. Привлачење ових 

циљних група пре свега се очекује кроз промену перцепције Бање као места за лечење, 

односно кроз креирање имиџа Бање као места за превенцију болести и активан одмор.  

 

 

 

 

 

Приоритетн

а тржишта 

  

Приоритетна 

тржишта 

Словенија, 

Црна Гора, 

Босна и Херцеговина, 

Хрватска, 

Македонија 

Бугарска 

 

Тржишта у 

настајању 

Турска 

Национална 

тржишта 
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Табела 26. Кључни тржишни сегменти Врњачке Бање 

Тржишни сегмент Опис 

Млади парови без деце 

 

DINKS – (dual income no kids). Парови углавном млађи од 

35 година. Изнад просечног дохотка, односно са дуплим 

буџетом за путовања. 

Породице са децом Породице које желе квалитетно провести време заједно 

бавећи се активностима као што су шетња, бициклизам, 

купање и истраживање. Од просечног до високог 

образовања и просечног дохотка.  

Групе пријатеља - 

углавном Генерације Y и Z 

Генерације Y (миленијалци или рођени између раних 1980-

их и 2000-их) и Z (рођени између краја 90-тих и 2010.) су 

спонтанe, уживају у сваком тренутку на дестинацији и увек 

су у потрази за новим изазовима. У великој мери користе 

друштвене медије за резервације и током самог путовања. 

Обично путују у групама и желе активан одмор.  

Спортисти, спортске припреме Групе спортиста који организовано долазе на спортске 

припреме, углавном ван главне сезоне 

Пословни туристи Високи приходи, високо образовани појединци. Путују 

углавном да би присуствовали великом догађају или 

састанку које организује асоцијација или корпорација. Када 

су на дестинацији, троше изнад просека, и често свој 

боравак продуже из туристичких разлога. Компанија или 

асоцијација често прави резервацију у њихово име. 

Синдикати Групе примарно мотивисане лечилишном функцијом бање. 

Долазе организовано, бирају повољнији смештај, не троше 

много на дестинацији, и углавном припадају популацији 

преко 65 година. 

 

Када је реч о групама, заступљене су групе које долазе преко синдиката на лечење и 

опоравак, спортски клубови који долазе на припреме и пословни туристи (корпорације – 

подстицајна путовања, тим билдинзи, асоцијације – конгреси, семинари, конференције). У 

наредном периоду тежи се повећању заступљености пословних туриста и спортских екипа 

које ће долазити на припреме, а пре свега у периоду ван главне туристичке сезоне 

(октобар–април). 
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Шема 4. Циљне групе – тржишни сегменти Врњачке Бање 

 

Ако анализирамо циљне групе према платежној способности, највише новца за путовања 

свакако имају млади парови без деце (DINKS- dual income no kids) и млади – млади самци 

и групе пријатеља. Када је реч о групама, то су превасходно пословни туристи, те је 

акценат на привлачењу ових циљних група.  

 

 

Графикон 10. Приоритизација тржишних сегмената 



„Програм развоја туризма општине Врњачка Бања за период од 2022 - 2025. године“ 

89 

 

6. ПЛАН КОНКУРЕНТНОСТИ – ОПЕРАТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ ДАЉЕГ  

РАЗВОЈА 
 

План конкурентности садржи оперативне стратегије даљег развоја туризма Врњачке Бање 

које су подељене у четири оперативна плана: 

• План инвестиција  

• План развоја људских ресурса  

• Маркетиншки план  

• План управљања туристичком дестинацијом   

 

Поменути планови ће бити детаљније обрађени у наредном тексту.  

 

6.1. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 

 

У наредних пет година селективно ће се приступити оним инвестицијама које су од 

највећег приоритета за развој туризма на дестинацији, али и оним које су од великог 

значаја за нормално функционисање саме општине.  

Битно је поменути да су тренутно започете две важне инвестиције Републике Србије на 

територији општине Врњачка Бања, а то су: 

• Државни пут IА реда А5 / Е-761, Појате–Крушевац–Краљево–Прељина 

(Моравски коридор); 

• Ново постројење за пречишћавање отпадних вода и фекална канализација – 

колектор. 

У табели на наредној страни су издвојене планиране и неопходне приоритетне 

инвестиције на територији општине Врњачка Бања, кључне за даљи развој туристичке 

понуде и Општине у целини. Њихова реализација се не очекује у потпуности до краја 

сагледаног периода (2025. године), али како се ради о комплексним и обимним захватима, 

потребно је што пре започети припреме и рад на њиховом пројектовању и извођењу. 



„Програм развоја туризма општине Врњачка Бања за период од 2022 - 2025. године“ 

90 

 

Табела 27. Планиране приоритетне инвестиције на територији општине Врњачка Бања 

Планиране приоритетне инвестиције на територији Општине Врњачка Бања 

С
ао

б
р
аћ

ај
н

а 
и

н
ф

р
ас

тр
у

к
ту

р
а 

Пројектовање и изградња нових улица и довршетак саобраћајног прстена  

око централног дела Врњачке Бање 

Пројектовање и изградња мреже пешачких и бициклистичких комуникација 

Успостављање система јавног градског превоза путника 

Планско свеобухватно уређење, опремање и обележавање јавних простора  

и туристичких садржаја 

Пројектовање и изградња нове међуградске аутобуске станице  

и уређење простора на месту постојеће станице 

Пројектовање и изградња гондоле ка Гочу с припадајућом инфраструктуром 

В
о
д

н
а 

и
н

ф
р
ас

тр
у
к
ту

р
а 

Пројектовање и реализација унапређења постојећег стања система снабдевања водом, 

развој постојећих и отварање нових изворишта и развој водоводног система 

Пројектовање (започето) и извођење система за сакупљање и одвођење отпадних вода 

Пројектовање и извођење радова на реконструкцији објеката и простора 

на извориштима минералних вода 

Пројектовање и извођење радова на регулацији водотокова и заштити од бујица 

С
п

о
р
тс

к
о

-

р
ек

р
еа

ти
в
н

и
 

са
д

р
ж

ај
и

 

Пројектовање и извођење радова на изградњи објеката уз постојећу ски-стазу на Гочу 

Планирање, пројектовање и извођење радова на уређењу простора између постојећег 

државног пута IБ реда 23 и новог ауто-пута, као и између ауто-пута и Западне Мораве 

Пројектовање и извођење радова на уређењу парк-шуме Борјак 
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6.2. ПЛАН РАЗВОЈА ЉУДСКИХ РЕСУРСА 

 

План развоја људских ресурса подразумева организацију и провођење едукације за 

пружаоце туристичко-угоститељских услуга на локалном нивоу, с основним циљем 

унапређења квалитета пружених услуга и повећања одрживости локалних бизниса и 

целокупног туристичког и угоститетљског сектора на локалном нивоу. 

Едукације треба да буду усмерене на следеће три кључне области, док ће се 

истраживањем тржишта утврдити на које вештине и знања треба посебно ставити акценат: 

 

 

Шема 5. Основне области едукације људских ресурса 

Препорука је да се едукације увек састоје из теоријског и практичног дела. Конципирању 

едукација претходи истраживање потреба тржишта - односно истраживање потреба за 

одређеним вештинама и знањима код запослених у туризму. На основу добијених 

резултата, осмишљавају се и спроводе тематске радионице са запосленима у туризму и 

хотелијерству. Практични део може бити реализован у виду студијског путовања, где би 

се радници у туризму и угоститељству могли упознати с примерима добре праксе на 

сличним дестинацијама које су узори. Ову активност може иницирати и организовати 

Туристичка организација Врњачке Бање за све учеснике едукација на дестинацији.  
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Шема 6. Кораци у спровођењу едукација за запослене у туризму 

 

Такође, редовне едукације свих оних који се баве управљањем дестинације Врњачка Бања, 

а уз стално упознавање с примерима успешних модела управљања дестинацијама, требало 

би организовати на годишњем нивоу. 

Такође, квалитетна едукација кадрова у туризму и угоститељству, у виду средњег и 

високог образовања, треба да подразумева усаглашавање садржаја студијских програма с 

потребама тржишта.  

Основне активности које треба спровести у оквиру плана развоја људских ресурса су: 

Табела 28. Активности у оквиру плана развоја људских ресурса 

1. Осмислити концепт едукације и прилагодити га потребама тржишта; спровођење 

едукација и студијског путовања 

 

2. Аплицирати за пројекте који подржавају програме развоја едукације на туристичким 

дестинацијама и обезбеђење адекватних средстава; 

 

3. Мапирање актера у туризму и угоститељству који ће се прикључити едукацијама; 

 

4. Реализација едукација и успостављање плана редовних едукација туристичке привреде. 

 

 

У циљу развоја људских ресурса у домену туризма и угоститељства Врњачке Бање, 

потребно је развити и програм стимулације за младе како би се вратили у Бању и 

развијали туризам (субвенције, бескаматни кредити и сл), уз подршку ресорног 

министарства. 
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6.3. МАРКЕТИНШКИ ПЛАН 

 

План унапређења маркетинга обухвата низ активности које треба предузети како би се 

промоција Врњачке Бање унапредила. Препоруке су формиране на основу анализе 

дигиталних алата промоције Врњачке Бање, као и на основу примера добре праксе 

успешних бањских туристичких дестинација. Поред тога, истраживањем кључних 

стејкхолдера утврђено је да Врњачка Бања нема дефинисан јасан бренд ни таргетиране 

маркетинг активности усмерене према кључним циљним сегментима. Истраживањем је 

утврђено и да ТО Врњачка Бања нема предодређен буџет за улагање у дигитални 

маркетинг. 

Такође, Маркетиншки план је својом концептуалном формом усклађен са Стратегијским 

маркетинг планом туризма РС 2019- 2025. године.  

Унапређење маркетинга подразумева следеће битне активности које треба предузети у 

наредном периоду, а које су груписане у три групе: 

 
Шема 7. Групе активности маркетиншког плана 

 

Подржавајуће активности подразумевају предуслов за успешну реализацију Програма 

развоја и спровођење циљева у петогодишњем периоду. Активности су описане у табели 

27, 28 и 29. 
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Табела 29. Подржавајуће маркетинг активности 

ПОДРЖАВАЈУЋЕ АКТИВНОСТИ 

 

Унапређење сарадње ТОС-а и ТО Врњачка Бања  

Ово подразумева пре свега сарадњу у смислу веће заступљености Врњачке Бање у промотивним 

активностима и материјалима Туристичке организације Србије. 

 

Унапређење сарадње ТО Врњачка бања с другим ЛТО 

Ово се пре свега односи на сарадњу у домену повезивања туристичких производа и заједничких 

промотивних активности, пре свега са ТО Копаоник, с којом је могуће повезати туристичку 

понуду. 

 

Сарадња с туристичком привредом у домену маркетинга  

Целокупна туристичка привреда Врњачке Бање треба да комуницира јединствен бренд Врњачке 

Бање. Маркетинг активности морају бити усаглашене и мора постојати консензус који партнер 

преузима одређене активности у домену промоције.  

 

Подизање нивоа знања и вештина запослених у ЛТО и туристичкој привреди 

Ово се посебно односи на едукацију у домену дестинацијског маркетинга и менаџмента, ради 

имплементације активности креирања и промоције савремених туристичких производа 

базираних на туристичком доживљају, с посебним акцентом на дигитални маркетинг. 

 
 

 

Табела 30. Маркетиншка инфраструктура 

МАРКЕТИНШКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Унапређивање интернет наступа и то с техничког аспекта, али пре свега квалитативног који 

подразумева унификацију производа и искуства која се комуницирају и тржишних сегмената 

којима се комуницирају; ово се односи и на сајтове. али и на наступе на савременим каналима, 

као што су друштвени медији. 

 

Активности подизања нивоа квалитета садржаја  

Ова активност подразумева унапређење маркетинг садржаја који је намењен домаћим 

туристима, туристима из региона, као и садржаја који је намењен различитим сегментима на 

енглеском (или другим страним језицима), на свим каналима и медијима. 

 

Издвајање одређеног % буџета ТО Врњачка Бања за дигитални маркетинг   

 

Креирање адекватног промотивног материјала и јединствених сувенира којима се ефекти 

маркетинг комуникација појачавају и помажу видљивости 

 

Унапређење вебсајта ТО Врњачке Бање у погледу структуре, садржаја, оптимизације и 

брзине учитавања сајта 
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Табела 31. Промоција и брендирање 

ПРОМОЦИЈА И БРЕНДИРАЊЕ 

 

Дефинисање и комуницирање јединственог бренд идентитета дестинације 

Ово подразумева дефинисање јединственог бренда и вредности дестинације, визуала, слогана и 

сличних елемената, унифицирање њихове комуникације на нивоу свих кључних актера на 

дестинацији и договорена комуникација на нивоу платформе сарадње са приватним сектором. 

 

Организовање студијских посета за организаторе путовања и медије  

Ова активност подразумева континуирану сарадњу с ТОС-ом. 

 

Организовање студијских посета за локалне и стране блогере и инфлуенсере, као једна од 

комплементарних активности промотивних кампања које ће се одвијати на савременим калима 

комуникације (пре свега друштвеним медијима), при чему ће програм, теме и садржај бити 

прилагођени таргетираним корисницима и жељеном досегу; ове активности се организују у 

сарадњи с ТОС-ом. 

Повећање заступљености дигиталних алата у промоцији дестинације 

 

Унапређење наступа на сајмовима, пре свега у домену редефинисања приоритетних сајмова 

(сходно тржиштима). Ова активност односи се на све кључне актере на дестинацији који морају 

по овом питању бити усаглашени. 

 

Креирање стратегије оглашавања на друштвеним мрежама – што подразумева јасно 

таргетирање циљних група, али и већи акценат на промоцији саме дестинације и појединачних 

туристичких производа уз пажљиво одабран материјал и фотографије. 

 

Трипадвизор је потребно обогатити препорукама за различите излете и туре (пре свега винске у 

околној жупи). 

 

Повећати заступљеност туристичких блогова у промоцији туристичке дестинације 

Користити P2P (Peer-to-peer) платформе које повезују становништво с посетиоцима и 

катализатор су за иновације и стицање искустава с дестинацијом и њеном понудом. Неке од 

најпопуларнијих П2П платформи у туризму су: Airbnb, Couchsurfing, Uber... 
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А. Унапређење интернет странице, друштвених мрежа и дигиталних канала 

Туристичке организације Врњачка Бања   

Резултат 

Превазићи очекивања посетилаца и унапредити искуство приликом посете интернет странице, 

друштвених мрежа и дигиталних канала локалне туристичке организације Врњачка Бања. 

 

Стратегије 

• Поставити динамичне садржаје прилагођене тржиштима и сегментима, тако да садржај 

осликава потребе и очекивања конзумената; 

• Имплементирати алат за персонализацију који омогућава корисницима да се региструју 

и уживају у персонализованој страници креираној према њиховим интересовањима и 

жељеним производима; 

• Направити годишњи план садржаја за друштвене мреже и дигиталне канале, према 

идентификованим тржиштима и сегментима; 

• Направити систем за управљање садржајем у сарадњи са актерима на дестинацији и који 

ради на принципу „креирајте једном, објавите свуда“; 

• Направити добре видео и фото материјале који прате садржај интернет странице. 

 

Кључне активности: 

• Страница треба да почиње са https” уместо са „http”;   

• Структурирање странице треба да изгледа овако: http://vrnjackabanja.co.rs/turisticke-

atrakcije/most-ljubavi/; 

• Реструктурирати комплетну страницу, а посебно главни мени како би се отклонили 

наведени недостаци у колони Тренутно стање; 

• Усагласити протокол о садржају вебсајта са Туристичком организацијом Србије који 

обухвата размену информација, представљање производа и искустава, повезивања итд.; 

• Мапирати структуру странице засновану на предлозима производа и искуства и 

применити на потенцијални садржај за сваку врсту тржишта и сегмента који је 

приоритетан за дестинацију Врњачка Бања; 

• Постарати се да постоји снажан SEO план за покретање органског саобраћаја, 

• Договорити плаћени план претраживања за регионална и фокусна тржишта, који је 

усклађен са архитектуром садржаја; 

• Успоставити систем за прикупљање и дељење комерцијалног садржаја о дестинацији и 

производима; 

• Идентификовати улогу и значај садржаја креираног од стране корисника (UGC-user 

generated content) у светлу доношење одлуке о путовању, за сваки сегмент, и подстаћи 

интерактивност која ће мотивисати кориснике да деле своја искуства.  

 

Одговорни 

• Туристичка организација Врњачка Бања 

Време имплементације 

 

Ниво приоритета: 

Висок 

2022/2023 

 

 

http://vrnjackabanja.co.rs/turisticke-atrakcije/most-ljubavi/
http://vrnjackabanja.co.rs/turisticke-atrakcije/most-ljubavi/
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Б. Дефинисање и развој туристичког бренда Врњачке бање 

Резултат 

Успостављање јасне слике о Врњачкој Бањи као дестинацији кроз доследну промоцију и слање 

порука на кључним дефинисаним тржиштима.  

 

Стратегије 

• Јасно дефинисање бренда Врњачке Бање кроз бренд вредности, јединствене туристичке 

производе и јединствену продајну понуду туристичке дестинације; 

• Развој националног партнерства у комуницирању бренда, укључујући ТОС, РТО 

(посебно РТО Копаоник) и друге ЛТО и приватни сектор; 

• Спровести потпуно интегрисану кампању користећи комбинацију сопствених и 

плаћених медија. 

 

Кључне активности: 

• Истражити суштину бренда Врњачке бање и дефинисати шта је њена јединствена 

продајна и јединствена емоционална понуда; 

• Креирати кампању промовисања бренда Врњачке Бање ослањајући се на неколико 

кључних предлога и водећих искустава; 

• Континуирано брендирање са истим визуалима и обележјима; 

• Инситирати на партнерској кампањи са приватним сектором и ТОС-ом; 

• Успоставити партнерске кампање са организаторима путовања и туристичким 

агенцијама на тржишту, које носе исте поруке и јачају бренд; 

• Подржати кампању путем ПР-а, блогера и инфлуенсера. 

 

Одговорни 

• Туристичка организација Врњачка Бања 

 

Време имплементације Ниво приоритета: 

Висок 
2022-2023 
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В. Сегментација и наступи на тржиштима  

Резултат 

Унапређен психографски оквир сегментације за домаће и приоритетна инострана тржишта који 

треба да буде спроведен од стране ТО Врњачка Бања и других кључних актера на дестинацији. 

 

Стратегије 

• Праћење перформанси главних циљних група посетилаца на годишњем нивоу; 

• Развити оквир сегментације који ће се користити при планирању свих промотивних 

кампања; 

• Направити концизне профиле тржишта за домаће и приоритетна међународна тржишта 

која сумирају кључне увиде у свако тржиште и могу се размењивати и упоређивати са 

другим партнерима у индустрији туризма Србије. 

 

Кључне активности: 

• Истраживања главних циљних група посетилаца на годишњем нивоу - мотиви за посету, 

кључне карактеристике; 

• Поставити параметре за побољшану сегментацију у смислу буџета, потребних података, 

броја обухваћених тржишта, потребне дубине увида и временског оквира за 

имплементацију; 

• Идентификовати ниво примарног и секундарног истраживања потребног за свако 

тржиште и покренути програм прикупљања података. 

 

Одговорни 

• Водећи: ТО Врњачка Бања 

 

Време Ниво приоритета: 

Висок 2023/2025 
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Г. Сарадња са медијима, ПР, блогерима и инфлуенсерима 

Резултат 

Шири домет бренда Врњачке Бање и позитивна слика дестинације на свим приоритетним 

тржиштима. 

 

Стратегије 

• Изградити наратив у медијима на основу јасно дефинисаног бренда и туристичког 

производа Врњачке Бање; 

• Радити преко медијских канала, блогера и инфлуенсера који су постигли висок одзив 

своје циљне групе и високу релевантност за циљну групу Врњачке Бање; 

• Користити ПР као водећи канал на новим тржиштима како би се економично и 

веродостојно подизала свест о бренду; 

• Ангажовање и промовисање познатих личности у промоцији бање. 

 

Кључне активности: 

• Израдити годишњи ПР план у сарадњи са ТОС-ом и туристичком привредом, а посебно 

кључним актерима развоја туризма Врњачке Бање; 

• Идентификовати главне објаве за новине као што су догађаји, теме, нови производи и 

искуства итд. ; 

• Изабрати релевантне инфлуенсере и познате личност који ће подржати бренд кампању 

Врњачке Бање; 

• Радити са ТОС-ом на годишњем програму студијских посета. Иако ће увек постојати ад 

хок појединачне посете које је потребно подржати, групне посете су ефикасне и доносе 

веће послове; 

• Развити уговоре са ПР представницима на различитим тржиштима. 

 

Одговорни 

• Водећа: ТО Врњачка Бања 

 

Време Ниво приоритета: 

Средњи 
2023-2025 
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Д. Сарадња са туристичком привредом у домену маркетинга 

Резултат 

Мрежа партнерстава на сваком тржишту која претварају интересовање за Врњачку Бању као 

туристичку дестинацију у конкретну куповину туристичког аранжмана и одлуку о путовању. 

 

Стратегије 

• Идентификовати и градити односе са водећим туроператерима, путничким агенцијама и 

другим туристичким предузећима на сваком тржишту; 

• Пружити континуирану едукацију субјектима који врше дистрибуцију Врњачке бање 

као туристичке дестинације. 

 

Кључне активности: 

• Мапирати целокупну туристичку привреду и направити план сарадње у домену 

маркетинга (заједничке маркетинг активности); 

• Развити портофолио туристичких производа и ускладити их са потребама кључних 

партнера из туристичке привреде; 

• Креирати маркетиншке кампање за сарадњу са кључним оператерима и агенцијама; 

• Осигурати да се поставе и надгледају снажни индикатори учинка (KPI). Од пресудног је 

значаја да кооперативни маркетинг доноси додатну вредност, уобичајене активности; 

• Привући дистрибутере промотивним садржајем веб сајта ТО Врњачка Бања у форми е-

билтена; 

• Креирање штампаног материјала који осликава бренд Врњачке бање и представља 

водећа искуства и производе; 

• Развити континуирану едукацију субјеката и актера који врше дистрибуцију Врњачке 

бање као туристичке дестинације путем студијских путовања. 

 

Одговорни 

• Водећа: ТО Врњачка Бања 

 

Време Ниво приоритета: 

Средњи 
2023-2025 
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Ђ. Ко-маркетинг са ТОС-ом  

Резултат 

Већа заступљеност Врњачке Бање у промотивним активностима ТОС-а и већи број заједничких 

маркетинг активности 

 

Стратегије 

• Идентификовати маркетинг активности ТОС-а у које би се могле инкорпорирати 

маркетинг активности Врњачке Бање; 

• Побољшати стратешку сарадњу ТОС-а и ТО Врњачка Бања. 

 

Кључне активности: 

• Сарадња са ТОС-ом у домену укључивања Врњачке бање у дигиталним медијима ТОС-а  

• Сарадња са ТОС-ом у промоцији Врњачке бање у медијима попут ТВ-а (тв емисија), 

радија и сл.; 

• Креирање штампаног материјала у сарадњи са ТОС-ом који осликава бренд Врњачке 

Бање и представља водећа искуства и производе; 

• Сарадња у домену маркетинга инфлуенсера и студијских путовања. 

 

Одговорни 

• Водећа: ТО Врњачка Бања 

 

Време Ниво приоритета: 

Висок 
2023-2025 
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6.4. МОДЕЛ УПРАВЉАЊА ТУРИСТИЧКОМ ДЕСТИНАЦИЈОМ 

 

План унапређења модела управљања дестинацијом подразумева идентификовање 

основних недостатака тренутног модела управљања туристичком дестинацијом, и на 

основу тога дефинисање смернице унапређења. 

Пре свега, садашњи модел управљања захтева увођење партиципативног приступа, 

односно већу инволвираност осталих кључних актера на дестинацији у сам процес 

управљања туристичком дестинацијом. 

Кључно питање које се поставља при дефинисању предлога модела управљања туризмом 

Врњачке Бање је кo je oргaн или институциja кoja ћe плaнирaти, oргaнизoвaти и 

кoнтрoлисaти aктивнoсти успoстaвљaњa лaнцa врeднoсти, крeирaњa и мaркeтингa систeмa 

туристичких искустaвa, умрeжaвaњa и привaтнo-jaвнoг пaртнeрствa. 

Анализа модела управљања успешним туристичким дестинацијама указује на то дa су 

пaртнeрски oднoси измeђу привaтнoг и jaвнoг сeктoрa, кao и унутaр jaвнoг и унутaр 

привaтнoг сeктoрa, jeдaн oд кључних фaктoрa успeхa.  

Успешне дестинације доказале су да управљачки модели засновани на јавно-приватном 

партнерству непрофитног карактера дају одличне резултате управљања дестинацијом, 

окупљајући различите субјекте да раде ради постизања заједничких циљева. Међутим, 

оптимално решење треба прилагодити локалним условима и специфичностима развоја 

туризма Врњачке Бање, те наћи решење које ће унапредити постојећи модел управљања 

туризмом од стране јавног сектора кроз сарадњу с другим субјектима јавног и приватног 

карактера. 

Тренутно туристичком дестинацијом управља Туристичка организација Врњачке 

Бање, која ће и у наредним периоду остати кључни актер управљања туристичком 

дестинацијом, посебно у домену развоја туристичких производа и промоције туристичке 

дестинације, али уз план интензивне сарадње с привредом која би активно учествовала у 

достављању информација и изградњи бренда дестинације, као и уз иновативно стратешко 

планирање и тактичко слагање маркетиншких активности. С циљем веће укључености 

осталих кључних актера на дестинацији у сам процес доношења кључних одлука, План 

унапређења модела управљања туристичком дестинацијом подразумева формирање 

Савета за развој туризма као интегралног дела ЛТО или Општинског већа за туризам. 

Чланови Савета за развој туризма били би сви кључни актери развоја туризма на 

дестинацији: хотелијери, ресторатери, туристичке агенције, организатори догађаја и сви 

други субјекти туристичке привреде од значаја за развој туристичке дестинације.  

Предлог модела управљања приказан је на шеми 8.  
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Шема 8. Предлог модела управљања туристичком дестинацијом 

 

Према дефинисаном моделу, доношење одлука и управљање туристичком дестинацијом 

било би поверено Туристичкој организацији Врњачке Бање, Општинској управи, као и 

најзначајнијим представницима туристичке привреде попут хотелијера, туристичких 

атракција, ресторатера, пружаоца приватног смештаја, академије и других важних актера. 

У оквиру Савета за развој туризма, чланови би се договарали и координирали активности 

везано за развој туризма и доносили најважније одлуке које се тичу развоја. Туристичка 

организација Врњачке Бање и даље би била задужена за маркетинг туристичке 

дестинације, али кроз заједничке програме промотивних активности са осталим 

субјектима туристичке привреде, пре свега из домена приватног сектора.  На овај начин би 

се постигла синергија у управљању – као комбинација водеће улоге Градске управе, 

Туристичке организације Врњачке Бање као једине институције која има мандат и 

потенцијалну способност да професионално постави систем маркетинга и продаје, и 

представника туристичке привреде који могу обезбедити квалитативне инпуте у домену 

унапређења производа и доношења важних одлука. 

 

Такође, како би се унапредио тренутни модел управљања туристичком дестинацијом 

Врњачка Бања, у наставку је дат и предлог реорганизације и унапређења организационе 

структуре ТО Врњачка Бања. Нову организациону структуру би требало да прати и 

увећање буџета ТО, а посебно у домену улагања у дигитални маркетинг. 
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Шема 9. Предлог организационе структуре ТО Врњачка Бања 
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7. ЗАКЉУЧАК 
 

Програм развоја туризма општине Врњачка Бања за период 2022–2025. године 

припремњен је као оперативан документ који треба да послужи доносиоцима одлука да у 

сарадњи са актерима из јавног и приватног сектора креирају политику развоја туризма, 

што ће довести до унапређења дестинације у социјалном, економском и одрживом смислу.  

На овај начин, кроз практичну примену дефинисаних оперативних стратегија и акционог 

плана, очекује се да ће бања унапредити перформане туризма, превазићи недостатке 

уочене ситуационом анализом и да ће поред епитета ”краљица бања” постати и пример 

добре праксе туристичким дестинацијама у земљи и региону. Документ је припреман кроз 

партиципативни приступ и активно учешће свих најзначајнијих актера развоја туризма 

бање, што је довело до формирања заједничке визије, стратешких циљева и оперативних 

стратегија за њихово спровођење.  То овај документ чини реалистичним и применљивим у 

пракси, као смерницу за даљи раст и развој бање као туристичке дестинације. Програм 

тежи да обједини интересе и потребе свих кључних актера на дестинацији и да им пружи 

заједнички правац и визију развоја, што би требало да резултира и већом сарадњом и 

партнерствима на дестинацији.  

Да би се стратешки приступило даљем развоју туризма Бање, пре свега треба кренути од 

кључних недостатака дефинисаних документом, а то су пре свега туристичко зонирање и 

јасно дефинисање примарних и секундарним туристичких производа који ће утицати на 

дужи, садржајнији и квалитетнији боравак туриста у бањи. У свом позиционирању, 

доминантно лечилишна функција бање треба бити праћена снажном промоцијом 

превентивне функције која ће привући и другачије циљне сегменте тржишта. Према 

пројекцијама, очекује се да ће до 2025. године број долазака порасти за 10% (299.403 

туристичка доласка) док ће се број ноћења повећати за 32,1% до 2025. године и достићи 

укупно 1.155.484 ноћења.  

Предлог решења проблема инстраструктуре (како опште тако и туристичке), као и предлог 

унапређењам маркетинга, модела управљања и људских ресурса на дестинацији детаљно 

су обрађени кроз оперативне планове кроз јасне активности и мере које треба предузети у 

наредних пет година.  

Поред оперативних стратегија, акциони план развоја туризма пружа конкретне смернице 

за  активности и мере које треба предузети, са  јасно утврђеним временским оквирима и  

задуженим актерима за њихово спровођење.  
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8. АКЦИОНИ ПЛАН 
 

Акциони план имплементације Програма развоја туризма општине Врњачка Бања за период од 2022 до 2025. године темељи 

се на потребама за даљи развој дестинације у области туризма на основу тренутних околности и закључака који произилазе 

из анализе стања, визије развоја дестинације, стратешких циљева и оперативних стратегија имплементације планираних по 

годинама трајања стратешког плана. 

Спровођење Акционог плана у великој мери ће зависити од средстава која се буду обезбеђивала из општинског буџета, кроз 

стратешке пројекте у сарадњи са централним нивоом власти али и кроз средства из међународних фондова. С друге стране, 

одређени део пројеката подразумева сарадњу са учесницима из приватног сектора. 

У том контексту, иницијативе предложене кроз приоритете, мере и активности је потребно разрадити прво у делу који се 

односи на планску документацију, јасно делегирање обавеза и поштовање рокова у односу на задате стратешке циљеве. 

Табела 32. Акциони план развоја туризма општине Врњачка Бања за период 2022-2025.године 

Приоритет Активности Временски оквир Одговорно тело Извор финансирања 

1. Унапређење опште и 

туристичке 

инфраструктуре 

1.1 Унапређење саобраћајне инфраструктуре (погледати 6.2 

план инвестиција)  

2022– 

 

Општинска управа Општинска управа 

1.2 Унапређење водне инфраструктуре (погледати 6.2 план 

инвестиција) 

2022– Општинска управа Општинска управа 

1.3 Уређење, опремање и обележавање јавних простора и 

туристичких садржаја 

2022–2025. година Општинска 

управа, ТО 

Врњачка Бања 

Општинска управа, 

ТО Врњачка Бања 

1.4 Изградња спортских терена и проширивање капацитета 

постојеће спортске хале 

2023–2024. година Општинска управа Општинска управа 

1.5 Завршетак радова на изградњи Националног ватерполо 

центра 

2023. година Општинска управа Општинска управа 

1.6 Ревитализација јавног купалишта у оквиру комплекса 

Меркур 

до 2025. године Меркур Меркур, Општина 

1.7 Изградња гондоле из Бање ка Гочу  2023–2024. година Општинска управа Општинска управа 

1.8 Изградња мреже пешачких и бициклистичких 

комуникација 

2022– Општинска управа Општинска управа, 

ЕУ фондови 

1.9 Уређење парк-шуме Борјак 

 

2023–2024. године Општинска управа Општинска управа 
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2. Успостављање 

система за уређење 

јавних површина и 

активирање имовине 

од важности за развој 

дестинације 

2.1 Правилник о туристичкој сигнализацији, обележавању и 

усмеравању  

2023. године Општинска управа Општинска управа 

2.2 Урбанистички пројекат за простор тезги у зони 

постојеће пијаце и Липовачке реке 

2023. године Општинска управа Општинска управа 

2.3 Студија о туристичкој валоризацији вила на територији 

општине 

2023. године Општинска управа Општинска управа 

 

3. Успостављање 

система туристичког 

зонирања 

3.1 Правна операционализација смерница за уређење 

тематских зона 

2023. године Општинска управа Општинска управа 

3.2 Израда техничке документације и  уређење простора 

туристичких зона 

континуирано Општинска управа Општинска управа 

 

 

4.Туристичка 

валоризација 

културно-историјског 

наслеђа 

4.1 Мапирање, утврђивање стања и валоризација постојећих 

вила на територији општине и валоризација 

до краја 2023. 

године 

ТО Врњачка Бања Општина, ЕУ 

фондови 

4.2 Валоризација минералних извора и унапређење 

презентације бивета 

2023–2025. година Меркур, 

Општинска управа 

Меркур, Општинска 

управа 

4.3 Осавремењавање презентације Завичајног музеја и 

примена нових технологија у презентацији наслеђа 

2023–2025. године Општинска управа ЕУ фондови, 

Министарство 

4.4 Мапирање, утврђивање стања и поправка мостова и 

уређење речних обала, уз ново декоративно осветљење и 

обележавање 

 

2023–2025. године Општинска управа Општинска управа 

5. Развој туристичких 

производа  

 

 

5.1 Повезивање са околним винаријама и креирање додатне 

вредности проширивањем понуде 

 

до краја 2022. 

године 

 

ТО Врњачка Бања 

 

Без додатног 

финансирања 

 

5.2 Дефинисање УСП-а у делу који се односи на 

гастрономију, јединствену гастрономску понуду и 

традиционалне производе дестинације 

 

до краја 2022. 

године 

 

ТО Врњачка Бања, 

туристичка 

привреда 

 

Без додатног 

финансирања 

 

5.3 Развој планинског туризма – активирањем оближњег 

Гоча и повезивањем с туристичком дестинацијом Копаоник  

 

током 2023. године 

 

ТО Врњачка Бања, 

Општинска управа 

 

Општинска управа  

 

5.4 Интензивирање развоја туризма специјалних интереса – 

пешачење, бициклизам уз развој пратеће инфраструктуре 

 

 

 

 

 

 

 

2023–2024. година 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТО Врњачка Бања, 

Општинска управа 

 

Општинска управа, 

ЕУ фондови 



„Програм развоја туризма општине Врњачка Бања за период од 2022 - 2025. године“ 

108 

 

6.Унапређење 

маркетинга и 

брендирања 

6.1 Дефинисање јасног имиџа и бренда дестинације и 

усклађивање активности ЛТО ВБ у делу промоције и 

брендирања заједно с приватним сектором  

2022–2023. године ТО Врњачка Бања ТО Врњачка Бања 

6.2 Израда стратегије бренда Врњачке Бање 2023. године ТО Врњачка Бања ТО Врњачка Бања 

Општинска управа 

6.3 Спровођење таргетираних маркетинг активности  – 

израда плана оглашавања по тржишним и геосегментима 

2022–2025. године ТО Врњачка Бања ТО Врњачка Бања 

6.4 Унапређење дигиталних канала маркетинга у складу с 

препорукама документа  

2022–2025. године ТО Врњачка Бања ТО Врњачка Бања 

6.5 Издвајање % буџета ЛТО-а за дигитални маркетинг 2022–2025. године ТО Врњачка Бања ТО Врњачка Бања 

6.6 Студијска путовања за представнике јавног и приватног 

сектора, медије, туроператоре и инфлуенсере 

2022–2025. године ТО Врњачка Бања ТО Врњачка Бања 

6.7 Унапређење сарадње ТО Врњачка Бања са ТОС-ом, 

другим ЛТО у окружењу и туристичком привредом, а у 

домену маркетинга туристичке дестинације 

2022–2025. године ТО Врњачка Бања ТО Врњачка Бања 

7. Развој људских 

ресурса 

7.1 Усаглашавање садржаја наставних и студијских 

програма факултета и средње школе (туристички и 

угоститељски профили) с потребама тржишта . 

 

континуирано   

7.2 Спровођење едукација за подизање капацитета 

представника туристичке привреде (писање пројеката, 

маркетинг, брендирање, развој производа) 

2023–2024. године Општинска 

управа, ТО 

Врњачка Бања 

Општинска управа, 

пројекти ресорног 

министарства 

7.3 Континуиране едукације представника туристичке 

организације и упознавање са примерима добре праксе 

континуирано Општинска 

управа, ТО 

Врњачка бања 

Општинска управа, 

То Врњачка Бања, ЕУ 

фондови 

7.4 Развој програма стимулација за младе како би се 

вратили у Бању и развијали туризам (субвенције, 

бескаматни кредити и сл). 

2023. година – 

спровођење 

континуирано 

Општинска 

управа, ресорно 

министарство 

Општинска управа, 

ресорно 

министарство 

8. Унапређење модела 

управљања 

8.1 Формирање Савета за развој туризма као интегралног 

дела ЛТО или Општинског већа за туризам  

2022. године Општинска управа Општинска управа 

8.2 Реорганизација тренутне организационе структуре ТО 

Врњачка бања 

2022–2023. година Општинска 

управа, ТО 

Врњачка Бања 

Општинска управа, 

ТО Врњачка Бања 

8.3 Успостављање система истраживања задовољства 

посетилаца и актера на дестинацији 

2022–2023. година ТО Врњачка Бања ТО Врњачка Бања 

8.4 Успостављање система аналитике дестинације у 

сарадњи са ТОС и приватним сектором  

2022–2023. година ТО Врњачка Бања ТО Врњачка Бања 

8.5 Развој система управљања јавним простором и 

инфраструктуром 

2023-2025. године Општинска управа Општинска управа 
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ЛИСТА ГРАФИКОНА, ТАБЕЛА, ШЕМА И СЛИКА 
 

Листа графикона 

 

Графикон 1. Просечне месечне температуре ваздуха 

Графикон 2. Просечна количина падавина и број кишних дана 

Графикон 3. Број сунчаних дана по месецима 

Графикон 4. Полна структура становништва 

Графикон 5. Старосна структура становништва 

Графикон 6. Образовна структура становништва 

Графикон 7. Економска структура становништва 

Графикон 8. Просечан број долазака туриста по месецима за период 2017-2021., са   

                     изузећем 2020. године 

Графикон 9. Просечан број ноћења туриста по месецима за период 2017-2021., са  

                     изузећем 2020. године  

Графикон 10. Приоритизација тржишних сегмената 

 

  

Листа табела 

 

Табела 1. Културне туристичке атракције Врњачке Бање 

Табела 2. Природне туристичке атракције Врњачке Бање 

Табела 3. Удаљеност Врњачке Бање од великих градских емитивних центара у земљи и  

                  региону 

Табела 4. Однос фактурисаних и наплаћених услуга ЈП Белимарковац 2017–2020. 

Табела 5. Кретање броја долазака туриста у Врњачкој Бањи за период 2017–2021. 

                године 

Табела 6. Кретање броја остварених ноћења у Врњачкој Бањи за период 2017–2021.   

                године 

Табела 7. Број хотела по категоријама 

Табела 8. Врсте и капацитет смештајних објекта домаће радиности 

Табела 9. Опис кључних актера за развој туризма Врњачке Бање 

Табела 10. Анализа конкурената – Златибор 

Табела 11. Анализа конкурената – Раденске Топлице 

Табела 12. Анализа дестинација узора – Баден Баден 

Табела 13. Анализа дестинација узора – Бања Виши (Vichy) 

Табела 14. Анализа дестинација узора – Карлове Вари 

Табела 15. SWOT анализа 

Табела 16. Стратешки контекст 

Табела 17. Стратешка упоришта 

Табела 18. Пројекције раста броја долазака страних и домаћих туриста до 2025. године 

Табела 19. Пројекције раста броја ноћења страних и домаћих туриста до 2025. године 

Табела 20. Опетаривне стратегије 

Табела 21. Трошкови потребних радова на унапређењу рада водоводног система 
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Табела 22. Искуствене зоне развоја туризма 

Табела 23. Смернице развоја искуствених зона 

Табела 24. Кључни туристички производи 

Табела 25. Комплементарни туристички производи* 

Табела 26. Кључни тржишни сегменти Врњачке Бање 

Табела 27. Планиране приоритетне инвестиције на територији општине Врњачка Бања 

Табела 28. Активности у оквиру плана развоја људских ресурса 

Табела 29. Подржавајуће маркетинг активности 

Табела 30. Маркетиншка инфраструктура 

Табела 31. Промоција и брендирање 

Табела 32. Акциони план развоја туризма Врњачке Бање за период 2022-2025.године 

 

Листа шема 

 

Шема 1.  Матрица интереса и моћи утицаја на туристички развој 

Шема 2. Стратешки циљеви развоја бање као туристичке дестинације до 2025. године 

Шема 3. Геосегменти Врњачке Бање 

Шема 4. Циљне групе – тржишни сегменти Врњачке Бање 

Шема 5. Основне области едукације људских ресурса 

Шема 6. Кораци у спровођењу едукација за запослене у туризму 

Шема 7. Групе активности маркетиншког плана 

Шема 8. Предлог модела управљања туристичком дестинацијом 

Шема 9. Предлог организационе структуре ТО Врњачка Бања 

 

Листа слика 

 

Слика 1. Замак Белимарковић 

Слика 2. Врабац Гочко 

Слика 3. Мост љубави 

Слика 4. Римски бунар Фонс Романус 

Слика 5. Храм Рођења Пресвете Богородице 

Слика 6. Црква Лазарица 

Слика 7. Манастир Љубостиња 

Слика 8. Манастир Жича 

Слика 9. Манастир Студеница 

Слика 10. Манастир Каленић 

Слика 11. Црква Светог Саве у Грачацу 

Слика 12. Манастир Свете Петке у Стублу 

Слика 13. Тунел из Другог светског рата 

Слика 14. Највећи опанак на свету 

Слика 15. Срењевековни град Тврђава Козник 

Слика 16. Лазарев град 

Слика 17. Тврђава Маглич 

Слика 18. Средњевековни град Брвеник 

Слика 19. Винска кућа Минић 

Слика 20. Винска кућа Спасић 
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Слика 21. Винарија Ивановић 

Слика 22. Винарија Милосављевић 

Слика 23. Врњачка река 

Слика 24. Западна Морава 

Слика 25. Подунавачке баре 

Слика 26. Планина Гоч 

Слика 27. Језеро Селиште 

Слика 28. Извор Топла вода 

Слика 29. Централни парк, Врњачка Bања (стари изглед) 

Слика 30. Централни парк, Врњачка Бања (нови изглед) 

Слика 31. Зоо врт Врњци 

Слика 32. Траса државног пута IА реда А5 / Е-761, Појате–Крушевац–Краљево–Прељина  

Слика 33. Пример квалитетног јавног простора, реализованог на падини изнад променаде   

                 и веза са реком  

Слика 34. Променада дуж Врњачке реке  

Слика 35. Брана и акумулација Селиште – снимак из ваздуха 

Слика 36. Специјална болница Меркур 

Слика 37. Променада и мостови дуж Врњачке реке 

Слика 38. Околина Липовачке реке није уређена ни активирана у контексту туристичке    

                 понуде 

Слика 39. Пример система јавног превоза путника у насељу линеарне конфигурације –  

                 Осијек 

Слика 40. Недовољно уређен јавни простор у строгом центру насеља 

Слика 41. Сателитски снимак Гоча са означеним скијашким садржајима на врху и на  

                 краљевачкој страни 

 

 

Листа скраћеница 

 

бр. – Број 

ДП – Државни пут 

д.о.о. - Друштво са ограниченом одговорношћу 

ДМО - енг. Destination Marketing Organization – Дестинацијска маркетинг организација 

ЈЛС – јавна локална самоуправа   

ЛТО - Туристичка организација локалне самоуправе 

МТТТ - Министарство трговине, туризма и телекомуникације, Владе Републике Србије 

ПГР – План генералне регулације 

ППОВ – Погон за пречишћавање отпадних вода 

ПППН – Просторни план подручја посебне намене 

ППРС - Просторни план Републике Србије 

РС – Република Србија 

РХ – Рехабилитациони центар 

Р. број – Редни број 

стр. - Страна 

ТОС - Туристичка организација Србије 

ТО - Туристичка организација 
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Тзв. – Такозвани 

ЦИС - Централнои информациони систем 

MICE - енг. Meetings, incentives, conferences and exhibitions- Састанци, подстицајна 

путовања, конференције и догађаји 

USD – енг. United States dollar - валута плаћања, долар 

USAID – енг. United States Agency for International Development - Америчка агенција за 

међународни развој 

B2B – енг. Business-to-business - Компаније које примарно послују са другим компанијама 

или организацијама 

B2C – енг. Business-to-consumer - Компаније које продају производе и услуге директно 

потрошачима 

GDP - енг. Gross domestic product – Бруто домаћи производ 

SWОТ - енг. Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats – Снаге, Слабости, Шансе и 

Претње 

SEO - енг. - Search Engine Optimisation – Оптимизација за претраживаче 

DINKS - енг. dual income no kids - двоструки приход, без деце 

http – енг. Hypertext Transfer Protocol – мрежни протокол 

https – енг. HyperText Transfer Protocol Secure – интернетски протокол 

P2P – енг. Peer to Peer – модел комуникације 

ПРИЛОЗИ 
 

1. Карта – Туризам и заштита простора из Просторног плана општине Врњачка Бања 

2. План намене површина из Плана генералне регулације Врњачке Бање 

3. План намене површина из Плана генералне регулације Гоч 

4.Карта друге зоне санитарне заштите изворишта минералних вода  

из Елабората o зонама санитарне заштите изворишта минералних вода у Врњачкој Бањи 

5. Приказ стања испуста кишних и отпадних вода у корита Врњачке и Липовачке реке  

из Елабората o зонама санитарне заштите изворишта минералних вода у Врњачкој Бањи 
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ОБЈАВЉИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ 
 

Програм развоја туризма општине Врњачка Бања за период од 2022. до 2025. године, 

ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у: 
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