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имаима ВАНВРЕМЕНСКИВАНВРЕМЕНСКИ приступприступ
могућностимамогућностима развојаразвоја туризматуризма
ии изиз њење сесе могумогу користитикористити ониони
програмипрограми заза чијучију реализацијуреализацију сесе
оствареостваре потребнипотребни предусловипредуслови..

ВизијаВизија



ПланскаПланска, , програмскапрограмска ии стратешкастратешка упориштаупоришта

ПросторниПросторни планплан РепубликеРепублике СрбијеСрбије
(Сл.Гл.РС бр 13/1996)

ПросторниПросторни планплан општинеопштине ВрањеВрање
(Сл.Л. Општине Врање бр 4/1987)

ПрограмскаПрограмска концепцијаконцепција развојаразвоја туризматуризма уу ВрањскојВрањској БањиБањи ии
БеснојБесној КобилиКобили
1991 год.

ПросторниПросторни планплан инфраструктурногинфраструктурног коридоракоридора ХХ, , НишНиш ––
границаграница РР. . МакедонијеМакедоније
(Сл.Гл.РС бр 77/2002)

СтратегијаСтратегија развојаразвоја туризматуризма РепубликеРепублике СрбијеСрбије
(Сл.Гл.РС бр 91/2006)

СтратегијаСтратегија развојаразвоја општинеопштине ВрањеВрање 2006 2006 –– 2010 2010 годгод..



ЗаконскаЗаконска упориштаупоришта

ЗаконЗакон оо туризмутуризму
(Сл.гл.Рс.бр.45/2006)

ЗаконЗакон оо јавнимјавним скијалиштимаскијалиштима
(Сл.гл. РС бр. 46/2006)

ЗаконЗакон оо планирањупланирању ии изградњиизградњи
(Сл.Гл. РС бр 47/2003-34/2006)

ЗаконЗакон оо проценипроцени утицајаутицаја нана животнуживотну срединусредину
(Сл.Гл.РС бр 135/2004)

ЗаконЗакон оо заштитизаштити животнеживотне срединесредине
(Сл.Гл.РС бр 135/2004)



ДаДа постанепостане саставнисаставни деодео СтратегијеСтратегије развојаразвоја општинеопштине
ВрањеВрање

ДаДа представљапредставља деодео ПрограмскогПрограмског задатказадатка заза израдуизраду
РегионалногРегионалног просторногпросторног планаплана општинаопштина ЈужногЈужног
ПоморављаПоморавља чијачија јеје израдаизрада уу токутоку

ДаДа представљапредставља основуоснову груписањагруписања интересаинтереса носилацаносилаца
развојаразвоја -- програмскопрограмско –– пословнупословну основуоснову партнерствапартнерства
јавногјавног ии приватногприватног секторасектора, , заза развојразвој туризматуризма нана
територијитериторији ОпштинеОпштине ВрањеВрање

ДаДа будебуде иницијалнаиницијална основаоснова израдеизраде пословнихпословних мастермастер
плановапланова развојаразвоја туризматуризма просторнопросторно технолошкихтехнолошких
целинацелина предложенихпредложених овомовом ВизијомВизијом

НепосредниНепосредни циљевициљеви ВизијеВизије



које треба посебно разрадити кроз Пословне/Мастер планове сваког од њих
СегментиСегменти ВизијеВизије

* * ВРАЊЕВРАЊЕ * * 
каокао регионалнирегионални градскиградски центарцентар нана ЕвроЕвро коридорукоридору ХХ, , алиали ии градград
традицијетрадиције југајуга СрбијеСрбије..

* * ВРАЊСКЕВРАЊСКЕ ТЕРМЕТЕРМЕ **
НајснажнијиНајснажнији извориизвори термоминералнихтермоминералних водавода СрбијеСрбије, , саса ВрањскомВрањском
БањомБањом..

* * ПРВОНЕКПРВОНЕК **
ВодоакумулацијаВодоакумулација ПрвонекПрвонек саса акваторијомакваторијом ии ЕколошкоЕколошко –– етнолошкометнолошком
зономзоном сливногсливног подручјаподручја..

* * СКИЈАЛИШТЕСКИЈАЛИШТЕ БЕСНАБЕСНА КОБИЛАКОБИЛА **
БеснаБесна КобилаКобила саса ПатарицомПатарицом, , гравитирајућимгравитирајућим руралнимруралним зонамазонама ии
КривомКривом ФејомФејом, , саса снажномснажном инфраструктуроминфраструктуром..



1. Врање – Куманово 54 50.000 
2. Врање – Скопје 89 406.000 
3. Врање – Ниш Z 111 245.182
4. Врање – Приштина Z 122 127.498
5. Врање – Јагодина 248 193.721
6. Врање – Крушевац 226 133.911
7. Врање – Крагујевац 253 176.743
8. Врање – Трстеник 256 49.043
9. Врање – Софија Z 260 1.830.000
10. Врање – Солун Z 286 739.998
11. Врање – Краљево 287 121.707
12. Врање – Београд 356 1.552.151

+ транзитни путници укупно ~ 5.400.000

дистанце у km

КарактеристикеКарактеристике тржиштатржишта
потенцијалнепотенцијалне туристичкетуристичке тражњетражње

Urbana 
populacija



МерењаМерења саобраћајасаобраћаја уу 2005. 2005. годинигодини

//ОвоОво јеје посебанпосебан тржишнитржишни сегментсегмент, , нарочитонарочито интересантанинтересантан уу летњимлетњим
кретањимакретањима кака ии одод ГрчкеГрчке/ / -- расположенрасположен заза туристичкитуристички доживљајдоживљај
/15.000 /15.000 транзитнихтранзитних туристатуриста нана дандан././

УУ реонуреону ВрањаВрања

Промет/дан

окооко 5.000 5.000 путничкихпутничких аутомобилааутомобила

окооко 60 60 аутобусааутобуса

што чини око 15.00015.000 путника дневно у транзиту
не рачунајући теретни саобраћај



ОсобеностОсобеност планинапланина ЈугоисточнеЈугоисточне СрбијеСрбије

НаимеНаиме, , 
радиради сесе оо изузетномизузетном природномприродном
феноменуфеномену којикоји омогућаваомогућава јединственјединствен
туристичкитуристички доживљајдоживљај –– планинскипланински
панорамскипанорамски путпут одод ВласотинцаВласотинца додо
КочанаКочана, , дугдуг окооко 180 180 kmkm..

заобљенизаобљени травнатитравнати гребенигребени
којикоји чинечине међусобномеђусобно
континуалноконтинуално повезанаповезана билабила
проходнапроходна заза теренскатеренска возилавозила ии
сафарисафари бусовебусове..

ЈединственоЈединствено уу ЕвропиЕвропи!!



ЈединственостЈединственост овоговог просторапростора чиничини ии
богатствобогатство термоминералнихтермоминералних водавода ––
ВрањскихВрањских термитерми

Q = 126 Q = 126 ll/s /s 
T = 86 T = 86 –– 111 C, 59 MW 111 C, 59 MW 

ДневнаДневна количинаколичина ~ 11.000 ~ 11.000 мм33 врућевруће
водеводе



Геопрометни
положај Врања

УзУз ЕвроЕвро коридоркоридор ХХ

Лидерска позиција у
регионалном развоју.

којимкојим пролазипролази

Снажна инфраструктурна и
тржишна подршка свим
развојним сегмената ове Визије

Аутопут Е-75 – Евро коридор X

Mеђународна железничка пруга

Будући пловни пут од Дунава до Солуна

Овај простор је јединствен
и апсолутно супериоран у
будућем развоју туризма.



ТуристичкиТуристички производпроизвод

ТуристичкиТуристички прозводпрозвод је скуп међузависних компоненти, који се у
пракси организује као посебан вредносни ланац, који се може
интернационално комерцијализовати.

OOсновеснове професионалнепрофесионалне изградњеизградње
портфолијапортфолија туристичкихтуристичких производапроизвода

/Стратегија развоја туризма Србије 2005 – 2015 год./



ИнтернационалноИнтернационално конкурентниконкурентни
туристичкитуристички производипроизводи СрбијеСрбије

ГРАДСКИ ОДМОРИ

ПОСЛОВНИ ТУРИЗАМ + MICE

ПЛАНИНЕ И ЈЕЗЕРА

СПЕЦИЈАЛНИ ИНТЕРЕСИ

ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ
(SPA + Wellnes)

ДОГАЂАЈИ

НАУТИКА

КРУЖНА ПУТОВАЊА

/утврђени Стратегијом развоја туризма Србије/

РУРАЛНИ ТУРИЗАМ



Просторно технолошке
целине туризма Општине Врање











Општина Врање као
туристичка дестинација
располаже потребним
ресурсима за формирање
целокупне скале
туристичких производа, 
типичних за излазак
Србије на светско
туристичко тржиште.

ГРАДСКИ ОДМОРИ

ПОСЛОВНИ ТУРИЗАМ + MICE

ПЛАНИНЕ И ЈЕЗЕРА

СПЕЦИЈАЛНИ ИНТЕРЕСИ

ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ
(SPA + Wellnes)

ДОГАЂАЈИ

НАУТИКА (у БУДУЋНОСТИ))

КРУЖНА ПУТОВАЊА

РУРАЛНИ ТУРИЗАМ

Туристички производ дестинације Врање

ЗАКЉУЧАК



Комерцијално значајни носећи објекти
туристичке инфраструктуре

23.000 једновремених скијаша и
10.000 нескијаша

укупно 33.000 једновремених туриста

1. Скијалиште Бесна Кобила

2. Аква сити Врањске терме
6.000 једновремених корисника, 
око 24.000 дневних корисника



Структура смештајних капацитета по
третираним целинама

Врање – град – 3.000 лежаја, са постојећим

Врањске терме – Врањска Бања – 2.000 лежаја са постојећим
– Аква рисорт – 3.000 лежаја нових

Првонек – Етно село – 500 лежаја нових

Бесна Кобила – туристичко место Крива Феја, са руралном и
зоном туристичке изградње – 3.000 лежаја нових
– рисорт Српска чука, 5.000 лежаја са 1.000 лежаја
у руралној зони, нових



• У сарадњи са туристичком организацијом Србије, покренути
едукацију кадрова, у складу са чланом 75,76 и 77 Закона о туризму
који дефинишу поступке у функцији формирања туристичких
аниматора.

• Туристички аниматор је физичко лице које:
- осмишља и остварује забавне, културне, спортско – рекреативне и
друге програме усмерене на организовање слободног времена
туриста.

• Потребно је покренути процес едукације и полагања испита за то
занимање за којим ће бити велика потреба.

• Популација Рома у Врању и Врањској Бањи (4.244) требало би да у
највећој могућој мери буде обухваћена овим програмом, обзиром да
је то генетски народ песме, игре и забаве.

Враћање традиционалног имиџа Врања
- града песме, игре, дерта и боемије - /Роми/

СПЕЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ



• вокални састави и солисти, циганске песме, 
староградске песме

• инструментални састави и солисти, трубачи
• фолклор, циганске игре, трбушни плес, народне игре

• анимације уз учешће гостију

• другарске вечери

• масерско – терапеутске, козметичарске, педикирске, 
маникирске, фризерске и друге активности везане за
аква-сити, Врањске терме и Wellnes програме

Аниматори би били усмерени на:



ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА
ВРАЊЕ

ПОСЛОВНИ ИНДИКАТОРИ
Процена оправданости и

пословни ефекти



Код пословних ефеката определили смо се за анализу основних
сегмената туристичке дестинације Врање

комерцијално рецептивни и рурал-домаћинставо

1. СКИЈАЛИШТЕ БЕСНА КОБИЛА
2. АКВА - ПАРК
3. СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ-

У анализи економских показатеља обрадили смо :

1. процену потребних инвестиционих улагања
2. процену степена попуњености и броја посетилаца
3. процену укупног прихода
4. процену укупног броја запослених
5. процена оправданости и пословни ефекти



Процена потребних инвестиционих улагања у сва
три сегмената туристичке дестинације Врање

Процена инвестиционих улагања у скијалиште Бесна Кобила
А.



1.Број целодневних корисника .........................................10%
2.Број полудневних корисника 5 часова ...........................30% 
у три турнуса

3.Број трочасовних корисника транзитни..............................60% у 5 турнуса

Процена инвестиционих улагања у Аква Парк

Тотал инвестиција за објекте типа АКВА –ПАРКА је око 5.000 € по
кориснику, за капацитет од 6.000 једновремених корисника,укупна
инвестиција би износила око 30.000.000 €.

Са степеном искоришћености од 50 % од капацитета даје следеће
резултате са претпоставком да су:

Б.



Процена инвестиционих улагања у смештајне капацитете
Ц.



Укупан смештајни капацитет

Табеларни приказ поребних ивестиционих улагања сва три сегмента
туристичке дестинације Врање

17.500 лежаја

Укупна инвестиција
160.600.000 €



Процена степена попуњености и број

А.
Проценa степена попуњености скијалишта Бесна Кобила

Елементи

Укупно за
целу годину
2.769.240
корисника
скијалишта



Б.
Процена степена попуњености АКВА –ПАРКА

Елементи

Укупан капацитет



Ц.
Процена степена попуњености смештајних капацитета

Елементи
• процена степена попуњености смештајног капацитета у зимској,  
летњој и мећусезони



Табеларни приказ процене степена попуњености сва три
сегмента туристичке дестинације Врање за целу годину



Процена укупног прихода

А.
Процена прихода скијалишта Бесна Кобила

Приход од жичара:

На основу
ових
параметара
приход од
услуга жичара
је
19.489.785 €

На основу
ових
параметара
приход од
услуга жичара
је
19.489.785 €



Тотал бруто приход од
скијалишта, 

од угоститељских, спортских и
осталих услуга
је 59.078.250 €

Тотал бруто приход од
скијалишта, 

од угоститељских, спортских и
осталих услуга
је 59.078.250 €

Приход од спортских и угоститељских услуга



На основу ових износа укупан бруто приход
скијалишта Бесна Кобила у сезони би износио



Б.
Процена прихода АКВА ПАРКА



Укупан бруто промет
за сезону по сегментима

Ц.
Процена прихода смештајних капацитета-комерцијално-
рецептивних и рурала-домаћинстава



Д.
Процена прихода основних пољопривредних
производа

Елементи

1. махималан број једновремених туриста 33.000 туриста
2. искоришћеност зимске сезоне 70% 23.100  туриста
3. искоришћеност летње сезоне 30% од зимске 6.930  туриста
4. искоришћеност мећу -сезоне 10 % од зимске 2.310 туриста

• период зимске сезоне 120 дана
• период летње сезоне 70 дана
• период међу-сезоне 80 дана



На бази ових количина и цена на дашњи дан утврдили смо вредност
годишње потрошње основих прехрамбрених производа-артикала,  
- око 17.900.000 €

На бази ових количина и цена на дашњи дан утврдили смо вредност
годишње потрошње основих прехрамбрених производа-артикала,  
- око 17.900.000 €

Табеларни приказ потрошње основних артикала годишње



Табеларни приказ процене бруто промета у сва три семента
туристичке дестинације Врање



Процена укупног броја запослених



Међузависност и компатибилност основних
туристичких сегмената туристичке дестинације Врање



РЕЗУЛТАТ



• Да буде усвојена као саставни део Стратегије
развоја општине Врање, односно да буде њен
први анекс.

• Да представља део концепта Програмског
задатка (општине Врање) за израду
Просторног плана општине, односно Регионалног
просторног плана општина Јужног Поморавља
чија је израда у току, а који третира и територију
општине Врање (Сл.Гл.РС бр 93/2006) 
(Јабланички и Пчињски округ).

Непосредни циљеви визије



• Да представља основу кластеринга/груписања
интереса стејкхолдера/ носилаца развоја, а
самим тим програмско – пословну основу
партнерства јавног и приватног сектора, за развој
туризма на територији општине Врање

• Да буде иницијална основа израде пословних мастер
планова развоја туризма просторно технолошких
целина предложених овом Визијом

Непосредни циљеви визије



Специфичност Визије развоја туризма Врање

и које треба посебно разрадити кроз
Пословне/Мастер планове сваког од њих.

Коју чине:
Врање – град на Коридору X

Акватички центар на Врањским термама

Првонек – са еколошком зоном

Скијалиште Бесна Кобила

њена
полицентричност


