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Увод 

 

Овај рад се бави темом управљања стратегијом развоја туризма регије 

Заплања. Заплање је назив за географску регија у југоисточној Србији, која се 

простире југоисточно и јужно од Ниша. Административно припада Нишавском 

округу, а састоји се од 34 насеља укључујући и Гаџин Хан као највеће насеље. 

Територија регија Заплања се поклапа са границама општине Гаџин Хан, и 

обухвата и нека села која се налазе у другим околним општинама. Заплање је 

окружено трима планинама: Сувом планином, Бабичком гором и Селичевицом и 

рекама Кутинском реком и Јужном Моравом. Планине представљају 

најдоминантнији рељеф на овом простору па се можда и због тога сматра у 

народу да је тај крај добио име, пошто се налази иза (или „ˈза“) великих планина 

– Заплање.  

Као део Нишавског округа, који је изузетно богат туристичком понудом, 

Заплање може представљати једну веома интересантну целину за развој 

туризма. Заплање је богато разним природним и антропогеним, културно – 

историјским туристичким атракцијама, које нису у довољној мери валоризоване. 

Овај крај је погодан за развој бројних видова туризма који су у данашњем 

савременом свету популарни. Ту се мисли на нетакнуту природу, еко и етно 

туризам, планински туризам са свим својим активностима, излетнички туризам, 

рурални туризам. Због непосредне близине града Ниша овај крај делује као оаза 

за одмор туриста, која може употпунити туристичку понуду града заједно са још 

једном истакнутом атракцијом овог краја, Нишком бањом.   

Општина Гаџин Хан и Заплање су нажалост веома неразвијене. Због 

недовољног инвестирања и слабог равоја општине, битно је искористити 

потенцијале којим овај крај располаже. Добро постављена туристичка политика, 

коју би требало да воде државне и локалне институције, може помоћи да се овај 

део републике убрзано развије. У том смислу стратегија развоја туризма је веома 

битна карика која би омогућила овај развојни процес.  

Правилним постављањем и управљањем стратегијом развоја туризма 

омогућује се формирање аутентичног туристичког производа регије Заплање, 

његово конкурентно постављање на национално и међународно тржиште, раст 

туристичког промета, унапређење постојеће туристичке понуде. Ови позитивни 

импулси би довели затим до повећања запошљавања становништва овог 

неразвијеног краја, повећање девизног прилива, раст и развој других грана 

привреде, уопште даљи економски раст.  
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Циљ овог рада је представљање туристичких потенцијала регије Заплања 

и представљање начина и којима ова регија може да учествује на туристичком 

тржишту. Путем различитих пројеката и правилним управљањем развојних 

стратегија у области туризма, регион Заплања може да изађе на туристичку мапу 

пре свега Србије а затим и Европе и повећа економски расти и развој.  

Методе које су коришћене у изради овог рада су метода дескрипције, 

статистичка метода, методе анализе (бенчмаркинг и SWOT анализе) и синтезе, 

метода компарације. Поред наведених метода важан део рада представљала су 

теренска истраживања и интервјуи као и разговори са локалним становништвом 

и институцијама.  
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1. Појам стратегије развоја туризма 

 

Менаџмент предузећа, привредних грана и читаве националне привреде 

подразумева оптимална развојна решења која се зову стратегија. Оне се могу 

развијати на свим управљачким нивоима, а могу бити усмерене на коришћење 

појединих потенцијала али и на развој појединих подручја или делатности. 

Стратегијом развоја туризма валоризује се: 

• Национално и међународно окружење од значаја за туризам  

• Путеви и начини да се постигне ефикасна употреба ресурса 

• Инструменти за реализацију постављених циљева чиме би се менаџмент 

туристичког комплекса учинио успешнијим, и  

• Могућности туризма да допринесе свеукупном развоју 

Зато се стратегија туристичког менаџмента дефинише као програм или 

скуп кохерентних акција које су усмерене прилагођавању туристичког комплекса 

условима у окружењу и критеријумима ефикасног коришћења развојног ресурса, 

са циљем да развој туризма даје оптималан допринос остваривању националних 

развојних циљева. 1 

Треба нагласити да стратегија развоја туризма није начин приказивања 

непосредног будућег развоја, већ је испитивање могућности оних који доносе 

одлуке о развоју одређеног подручја. Израда стратегија развоја туризма одвија 

се кроз више фаза које често зависе једна од друге. Најпре је потребно познавати 

концепт развоја уопште, затим се изводи анализа утицаја свих релевантних 

субјеката и акција у том развојном процесу, следећа фаза је дефинисање 

циљева који се могу остварити као и инструменти и путеве којима се долази до 

тих циљева, следећа фаза је праћење индикатора развоја како би се пратио сам 

развојни процес и на крају треба нагласити да је стратегија развоја тежња ка 

променама које у задњој фази постају уочљиве. 

Стратегија развоја туризма је необавезујући документ који се доноси на 

нивоу дестинације, регије или државе и који није формално и правно обавезујући. 

Приликом израде овог документа потребно је водити рачуна о свим осталим 

учесницима у друштвено – економском животу тог подручја, зато што туристички 

развој није могућ без развоја и осталих привредних грана и самог друштва. 

Заплање иако једна од најсиромашнијих регија републике Србије има 

велики потенцијал за развој туризма. Због својих природних и културно – 

                                                             
1 Стефановић В., (2010): „Туристички менаџмент“, Природно – математички факултет Ниш, 
Универзитет у Нишу, Ниш, стр. 116 
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историјских карактеристика на овом подручју је могуће развијати различите 

видове туризма који би привукли велики број посетилаца. То би се одразило на 

даљи развој саме области, бројних других привредних грана, на раст 

запослености локалног становиштва, укратко на свеукупни привредни развој. 

Зато је битна израда стратегије развоја туризма регије Заплања која би 

представљала документ из кога би потицали сви развојни пројекти и  одрживи 

начини управљања овом облашћу. Задатак израде стратегије развоја туризма 

регије Заплања треба бити приоритет свих учесника у туризму Заплања а пре 

свих туристичке организације општине Гаџин Хан као кровне туристичке 

организације ове општине.   
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2. Географски положај 

 

Заплање припада простору који се назива Југоисточна Србија. Ова регија 

се налази југоисточно и јужно од Ниша и лежи између три планина: Бабичке Горе, 

Селичевице и најимпозантније планине тог краја Суве планине са највишом 

тачком на 1808 метара на врху Трем. Највећи део Заплања се поклапа са 

подручјем општине Гаџин Хан. Заплање припада Нишавском округу, који се 

састоји од града Ниша и пет градских општина: Палилула, Медијана, Пантелеј, 

Црвени Крст и Нишка Бања, као и од шест општина: Алексинац, Сврљиг, 

Мерошина, Ражањ, Дољевац и Гаџин Хан.  

Општина Гаџин Хан се административно граничи са три округа Југоисточне 

Србије: Нишавским, Јабланичким, Пиротским. Непосредно се граничи са 

градским општинама Палилула и Нишка Бања, општином Дољевац, општинама 

Бела Паланка и Бабушница из Пиротског округа и општинама Власотинце и 

Лесковац из Јабланичког округа.  

 

Слика 1. Нишавски управни округ 

Извор: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Nisavski_district 

Својом територијом Заплање излази у Поморавље, тачније на реку Јужну 

Мораву и излази на аутопут Ниш – Скопље, чиме се још више изражава утицај 

града Ниша на ову регију. Из наведеног се види да је овај простор ограђен трима 

планинама и реком Јужном Моравом, што чини Заплање претежно брдско – 

планинско подручје. Низијски део је незнатан и представљен је површима до 200 

м. надморске висине као и мањим бројем котлинских делова и заравни. Остали 
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предели су обележени брежуљцима који се смењују са брдима, а брда се 

смењују са планинским странама и гребенима.  

Заплање је велика потолина која се налази између Суве планине са једне 

стране и Селичевице, Бабичке горе и Крушевице са друге стране. Дугачка је око 

40 километара, а широка просечно око 4 километара. Пружа се паралелно са 

западним гребенима Суве планине, правцем СЗ – ЈИ. Од села Личја тече 

Кутинска река на северозапад, а Пуста река са притокама ка југоистоку. Развође 

се налази на узвишењу између села Личја и Крчимира, Кутинска река и њене 

притоке се уливају у Нишаву док се Пуста река и њене притоке уливају у слив 

Лужнице.  

Шире посматрано, област Заплања обухватила би поред територије 

општине Гаџин Хан и делове општина Бабушница и Власотинце са насељима 

Штрбовац, Горњи Присјан, Доњи Присјан и Завидинце. Сва ова насеља чине 

целину Горње Заплање. Средње Заплање би обухватало предео око Доњег 

Душника који би чинио главни центар. Доње Заплање би представљао део од 

Јужне Мораве преко Гаџиног Хана до села Тасковића и центар би представљао 

сам Гаџин Хан. Ипак најчешћа подела је само на Горње и Доње Заплање с тима 

да део Горњег Заплања обухвата предходно споменуто Горње и Средње 

Заплање које чине једну целину.  

Границе општине Гаџин Хан су одређене Сувом планином. Крећу се од 

највишег врха Трем 1808 метара ка северу до коте 1408 на тромеђи општина 

Гаџин Хан, Ниш и Бела Паланка. Граница даље иде ка северу до Соколовог 

Камена, коте 985 на Мосору до Црног камена према селу Радикина Бара. Одатле 

скреће на запад ка Кутинској реци, прелази реку и пут Гаџин Хан – Ниш изнад 

Лазаревог Села. Даље источно граница се пружа до коте 724 на Селичевици и 

даље ка највишем врху Селичевице Ибровици на висини од 902 метара. Од 

Ибровице граница се пружа гребеном Селичевице до Црног Језера на 800 

метара у чијој се близини налази тромеђа општина Ниш, Гаџин Хан и Дољевац. 

Од Црног језера граница скреће на југ и пролази између села Дукат и Русне до 

реке Јужне Мораве.  

Граница се пружа до села Заплањске Топонице где нагло скреће према 

истоку и иде између села Смрдан и Ново Село до Белих вода на 360 метара 

надморске висине. Гранична линија иде гребеном Бабичке горе скреће према 

југоистоку и долази до Преслапа. Од Преслапа граница се пружа Бабичком гором 

до места Криве буке, преко гребена Остра глава, преко Озаркових ливада и 

спушта се до потока Ропот где се окреће ка северозападу до Црног Бучја на Сувој 

планини и на крају до Трема. Ова територија има површину од 326 км2 и подсећа 

на правоугаоник који се од Селичевице према Равној Дубрави сужава. 
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У општини Гаџин Хан има укупно тридесет четири насеља: Велики Вртоп, 

Велики Крчимир, Виландрица, Гаре, Гаџин Хан, Горње Власе, Горње Драговље, 

Горњи Барбеш, Горњи Душник, Гркиња, Доње Драговље, Доњи Барбеш, Доњи 

Душник, Дуга Пољана, Дукат, Јагличје, Калетинац, Копривница, Краставче, Личје, 

Мали Вртоп, Мали Крчимир, Марина Кутина, Миљковац, Ново Село, Овсињинац, 

Равна Дубрава, Семче, Сопотница, Тасковићи, Заплањска Топоница, Ћелије, 

Чагровац, Шебет. 

 

2.1. Саобраћајно – географски положај 

 

Просторни план Републике Србије 2020. године велики део подручја 

општине Гаџин Хан усмерава као секундарну туристичку зону. Са северне стране 

општину Гаџин Хан тангира планирани коридор Ниш – Димитровград – Софија – 

Истанбул (Е80), а са западне стране коридор Београд – Ниш – Скопље – Атина 

(Е 75). Појасеви оба коридора дефинисани су као подручја транзитних 

туристичких праваца – међународних друмских праваца. 2 

Коридор 10 је један од најважнијих саобраћајних праваца који пролази кроз 

Србију. Крак овог коридора, Е 80 иде правцем Ниш – Градина – Софија и даље 

ка Истанбулу и југоисточној Азији. Заплање је повезано са овим путем 

саобраћајним правцем Гаџин Хан – Доњи Душник – Равна Дубрава. Овај пут 

представља главни саобраћајни правац кроз Заплање са кога се одвајају сви 

остали путеви који повезују села ове општине.  

Заплање има два значајна регионална пута, први везује Заплање са 

Нишом, излази на булевар Светог цара Константина (пут Ниш – Нишла Бања). 

Дужина овог пута је 33 километара, од Ниша до Гаџиног Хана 11 километра, и од 

Гаџиног Хана до Равне Дубраве 19 километара. Овај пут од Равне Дубраве иде 

према Лесковцу, односно ка Власотинцу и Бабушницу. Други регионални пут, 

мањег значаја, повезује села Доњег Заплања. Од Гаџиног Хана се одваја ка 

осталим местима и има дужину 18 километра до Заплањске Топонице.  

Дужина свих локалних путева на територији Заплања је 88 километара и 

сви путеви су асфалтирани и изграђени седамдесетих година двадесетог века. 

На одређеним путевима је у претхоних неколико година извршена значајна 

реконструкција и ти путеви су данас на завидном нивоу. Изградњом ових путева 

Заплање је престало да буде изоловано и створени су услови за брзу 

                                                             
2 Просторни план општине Гаџин Хан, 2012. године, стр. 20 
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комуникацију са околним развијенијим крајевима, што је омогућило и бржи 

привредни развој. 

Заплање има четири саобраћајна правца који га повезују са осталим 

општинама. Први иде долином Кутинске реке према Нишу. Други иде долином 

Барбешке реке и код Брестовца се прикључује путу који иде према Лесковцу. 

Трећи саобраћајни правац иде од Равне Дубраве ка Бабушници, Власотинцу и 

Пироту. Последњи правац иде од Барја преко Горњег Драговља и Ступнице до 

Лесковца. Путна мрежа је у лошем стању, као и цела ова регија, врло је 

неразвијена. Укупно постоји 142 километара категорисаних путева, од чега је 54 

километара регионалног пута, док дужина локалних путева износи 88 

километара.  

Велику важност имају три регионална путна правца: Р - 241 који иде од 

насеља Никола Тесла – Гаџин Хан – Доњи Душник – Равна Дубрава који износи 

33 километара. Р - 242 Гаџин Хан – Заплањска Топоница – аутопут износи 16 

километара. Пут Р - 124 Барје – Ступница који износи 5 километара. Регионални 

путеви су дуго времена били у веома лошем стању, пре свега због 

неразвијености општине и недостатка инвестиција у инфраструктуру. Данас је 

ситуација мало боља. Пут од Ниша до Гаџиног Хана и даље до села Доњи 

Барбеш је реконструисан и сређен, и може се рећи да спада у развијеније 

саобраћајнице овог дела Србије.  

Један од већих проблема ове општине и даље представља неразвијеност 

осталих саобраћајница и споредних путева, мање важних праваца којима је 

потребно посветити значајна улагања, пре свега у средства за њихово додатно 

сређивање. У перспективи развоја туризма у Заплању као важан чинилац 

потребно је унапредити и даље развијати постојећу саобраћајну инфраструктуру. 

Додатна путна инфраструктура (бензинске станице, уређена стајалишта, 

паркиралишта, мотели поред пута) је 

и даље на незавидном нивоу, готово 

непостојећем.  

 

 

 

 

Слика 2. Географски положај Заплања 

Извор: http://gadzinhan.weebly.com/karta-

zaplanja.html   
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3. Физичко – географске карактеристике 

 

3.1. Геолошки састав 

 

Према бројним научницима, у геолошки састав Заплања улазе ове 

формације: кристаласти шкриљци, карбонски шкриљци, црвени пермски 

пешчари, лијаски пешчари, творевине доње креде, терцијарне и квартарне 

наслаге и еруптивне стене.  

Бабичка гора и Селичевица припадају најстаријем копну на Балканском 

полуострву, Родопским планинама које су најчешће изграђене од шкриљаца 

различитог кристалитета. Ови кристаласти шкриљци су заступљени различитим 

врстама стена: гранит, гнајс, микашист, филити, аргилошисти. Палеозојски 

седиментни терени су представљени на североисточној страни Суве планине, на 

подручју Студене и Топоничке реке. Црвених пешчара има у Заплањској котлини 

код Прве Кутине, Радикине Баре, Лазаревог села и Тасковића. Црвених пешчара 

има и између Доњег и Горњег Душника где избија јако врело.  

Седименти јурске старости представљени су на ободима Суве планине и 

јављају се у виду кречњака и лапораца. Творевине доње креде представљена је 

кретацејским формацијама којих има на Големом врху и Соколовом камену. 

Седименти слатководног језерског порекла се налазе у готово свим котлинама 

које се налазе око Суве планине по К. Петковићу. У неогену Заплањски басен је 

био испуњен водом и остаци ових седимената који нису уништени ерозијом се 

најбоље виде код ушћа потока Ропот у Пусту реку.  

Један језерски рукавац водио је преко тектонски предиспониране 

преседлине код села Барбеш и залазио дубље међу кристаласте терене 

Селичевице и Бабичке горе. Овим рукавцем и долином Кутинске реке, Заплањски 

басен је комуницирао с једне стране са Лесковачким а са друге стране са Нишким 

терцијарним басеном. Најзаступљенији су пешчари, пескови, глине и шљункови 

који сведоче повезаности ових басена. Квартарне формације су малог 

распрострањења и срећу се у виду танких наслага шљунка дуж Кутинске реке, 

као и малих наслага бигра. Еруптивне стене нису нарочито проучене у овој 

области и једино се могу наћи само код Грнчара у виду микрогранита малог 

распрострањења.  

3.2. Тектоника 

Тектонски покрети у овој регији су вршени у више наврата а били су најјачи 

у олигомиоцену по Ј. Цвијићу. Он сматра да су тада набране млађе веначне 
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планине у источној Србији. Радијални покрети су се наставили и даље кроз 

неоген где су слојеви стрмо поремећени уз ивицу басена. Кристаласти шкриљци 

Селичевице, Бабичке горе и Крушевице су најпре убрани у време каледонске 

орогенезе. Карбонски шкриљци Суве планине су убрани у херцинској орогенези. 

Крајем горње креде набирање Суве планине је најинтензивније, када настају и 

андензитске ерупције и када она добија свој садашњи облик.  

Поред убирања јавља се и раседање, које је обележено раседним 

линијама које се јављају када и убирање. Раседи секу боре под различитим 

угловима и врло често се данашњи орографски правац планина не поклапа са 

некадашњим распростирањем. Крајем олигомиоцена завршена је фаза убирања 

и раседања и ова област улази у фазу мировања која траје и данас. Селичевица, 

Бабичка гора и Крушевица су настале у старијем палеозоику за време 

каледонског убирања. Сува планина представља једну велику антиклиналу која 

има правац северозапад – југоисток и спада у групу млађих планина југоисточне 

Србије. 3 

 

3.3. Геоморфолошка обележја 

 

У рељефу Заплања запажају се две изразите природне целине: Горње и 

Доње Заплање. За Горње Заплање се сматра простор који лежи између Суве 

планине и Бабичке горе и обухвата леву и десну страну регионалног пута Ниш – 

Гаџин Хан – Боњинце. Тој целини припадају села: Марина Кутина, Краставче, 

Доњи Душник, Личје и Равна Дубрава. Доње Заплање обухвата део између 

Селичевице, Бабичке горе и огранака Суве планине. Села која припадају Доњем 

Заплању леже у близини пута Ниш – Гаџин Хан – аутопут Ниш – Лесковац и то су 

следећа села: Тасковићи, Гаџин Хан, Гркиња, Виландрица, Горњи Барбеш, Доњи 

Барбеш и Топоница. Сва села леже у подножју ових трију планина и чине 

Заплање прилично затвореним. Једина отвореност је према Јужној Морави 

између Селичевице и Бабичке горе. 

 

 

Слика 3. Рељефни приказ 

Заплања 

Извор: Стратегија развоја 

туризма општине Гаџин Хан  

                                                             
3 Симоновић Д., (1982): „Заплање“, Градина Ниш, Ниш, стр. 23 
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Горње Заплање има правац северозапад – југоисток и лежи између Суве 

планине и Бабичке горе. Најважније село ове области се сматра Доњи Душник 

који лежи  на средини ове целине између планинских венаца. Села у подножју 

Суве планине леже на надморској висини од 400 метара до 800 метара, густо 

збијена и немају великих обрадивих површина. Села у подножју Бабичке горе су 

мало разбијенијег типа и на нижим надморским висинама, до 650 метара.  

Сва села су брдско – планинског типа, једино село Равна Дубрава има 

равнији положај и плодније обрадиве површине. Горње Заплање се пружа у 

дужини 20 километара, а у ширини 12 километара, док се даље сужава до 10 

километара и на крају до 8 километара ширине. Села која су на нижим 

надморским висинама имају веће погодности за развој пољопривреде.  

Доње Заплање је са северозапада затворено Селичевицом, са југоистока 

Бабичком гором, са истока Сувом планином, док је једино на западу отворено 

према Јужној Морави. Има дужину од 17 километара док је ширина од 6 

километара до 8 километара. Често се овај део Заплања означава као 

Заплањско поморавље.  

Надморска висина Доњег Заплања се креће од 200 метара поред Јужне 

Мораве до 902 метра на највишем врху Селичевице Ибровици. Селичевица има 

благе планинске стране што је погодовало већем развоју пољопривреде, пре 

свега ратарства за разлику од Горњег Заплања где доминира сточарство.  

Доње Заплање има проблем због недостатка воде. Једина река која тече 

кроз овај крај је Барбешка река која не пресушује у току године, док је познато 

много потока који имају недовољан водни потенцијал. Села која припадају 

Доњем Заплању а која леже у подножју Селичевице су: Гркиња, Виладрица, 

Горњи Барбеш и Дукат. Уз падине Бабичке горе се налазе села: Топоница, Доњи 

Барбеш, Горње Власе и Марина Кутина. Гаџин Хан представља чвориште кроз 

које пролазе путеви који воде ка селима Горњег и Доњег Заплања и тако 

представља главни регионални и административни центар (у њему се налази и 

седиште општине).  

Села Топоница и Дукат имају најплодније земљиште јер атари ових села 

захватају земљиште у близини Јужне Мораве. Најзначајнији терени за обраду 

земље се налазе на доњозаплањском пољу, које се налази на надморској висини 

од 200 до 450 метара, дужине је 12 километара а ширине од 2 до 4 километара. 

Једини проблем представља недостатак воде, пошто на целом пољу постоји 

само један извор код села Доњег Барбеша. То се посебно уочава у време летњих 

месеци када је евидентан смањен протицај.  
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Доње Заплање је било богато шумом која је и данас уочљива. Крчење 

шуме није узело превеликог маха тако да је овде могуће коришћење шумског 

фонда у различите сврхе, што као огревно дрво тако и за претварање шумског у 

обрадиво земљиште. Наравно овакво коршћење шумских површина потребно је 

пажљиво надгледати како би се зелени покривач рационално експлоатисао са 

посебим освртом на обнављање шумског фонда. 

3.3.1. Сува планина 

Сува планина представља најзначајнији планински терен Заплања као и 

Нишавског округа. Најлепши поглед на Суву планину се пружа са Селичевице са 

које се јасно уочавају три изразита врха: Мосор 985 метара, Соколов камен са 

врхом Халов камен на 1552 метара и Големи камен са највишим врхом Тремом 

на 1808 метара. Сува планина има правац пружања северозапад – југоисток. 

Између три врха Суве планине налазе се два седла, а врхови делују као да су 

нацртани руком талентованог уметника.  

Сува планина није богата шумом, поготову са заплањске стране где велико 

пространство чине кршеви и камен. Њена дужина износи 35 километара, а 

највећа ширина 12 километара. Рељеф Суве планине има карактеристичан 

полукружни, потковичаст облик. Сува планина је сиромашна водом док се на 

њеном ободу могу наћи извори и врела.  

Границу суве планине са североисточне стране чине Белопаланачка и 

Коритничка котлина, са северне Куновичка површ, са јужне граница је сведена 

на један клин код села Љуберађе. Овакве границе јасно одређују Суву планину 

од осталог простора и она чини засебну географску целину.   

  

 

 

 

 

 

 

 

Слика 4. Поглед са врха Соколов камен 

на Сувој планини 

Извор: Аутор  



Управљање стратегијом развоја туризма регије Заплања 

14 

 

Почев од Точила и Црквенског вучја чије су падине окренуте ка Космовцу 

оба се гребена спајају и пружају ка југоистоку у пространо залеђе Суве планине 

звано Валожје. Валожје је ишарано многобројним вртачама, звекарама, 

безданима и осталим карстним облицима који су врло често великог 

пространства. Због великог пространства карстних облика површ Валожје 

изгледа као нераван мрежасти плато, што представља прави пример карстне 

површи. На надморској висини од 1400 метара налази се једини извор на овом 

кречњачком простору испод виса Ракош. Највећи врх Суве планине Трем висок 

1808 метара налази се на географским координатама 220 11 ́источне географске 

дужине и 430 11 ́северне географске ширине.  Сува планина је богата вртачама 

које су плитке а широке по чему се разликују од вртача динарског краса.  

Како је Сува планина доста проучавана често се уочава један проблем. 

Због неадекватног и нестручног управљања шумским подручјем, због превеликог 

крчења шума, утицај ерозије и бујичних токова је изразит поготову у њеном 

подножју које је у великој мери огољено. Поред акционих планова и докумената 

којима би се спречило нерационално крчење шума велику улогу у решавању овог 

проблема су имали и друштвено економски односи. Ту се пре свега мисли на 

одлазак становништва заплањског краја ка индустријски развијенијем подручју 

Ниша као и на све старије становништво које је остало на сеоском подручју а које 

не обрађује шуме. Такође се и сточни фонд овог краја временом смањивао.  

 

Слика 5. и 6. Поглед са видиковца Пасарело на врхове Трем и Смрдан на Сувој 

планини 

Извор: Аутор 
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3.3.2. Бабичка гора 

Бабичка гора се простире само малим североисточним и северним делом 

преко територије Заплања где њени огранци на североистоку допиру до Кутинске 

реке а на северу до долине Барбешке реке. Са запада Бабичка гора се спушта у 

Лесковачко Поморавље а са југа границу представља Власина и Лужница. 

Бабичка гора се пружа паралелно са Сувом планином с тим што су димензије ове 

планине мање. Дужина Бабичке горе износи 25 километара и има правац север 

северозапад – југ југоисток. У ширину се пружа 15 километара док је у најужем 

делу ширина 9 километара. Највиши врх је врх Крива бука чија је надморска 

висина 1057 метара. Јужни обронци Бабичке горе су познати под именом 

Крушевица тако да се може често чути и да се цела ова планина тако назива.  

За разлику од Суве планине овај предео је изразито богат шумом, на шта 

нас и сам назив асоцира. Међутим у подножју ове планине налази се велики број 

села тако да ни она није лишена нерационалног крчења шума и осталих 

негативних последица које иду уз то, као што су ерозивни процеси. На подручју 

Бабичке горе налази се више извора воде који су углавном слабије издашности. 

Поред богатсва шумом Бабичка гора је позната и по лековитом биљу које се на 

овој планини може наћи у изобиљу. Баш из тог разлога ова планина је постала 

врло атрактивна како за сакупљаче лековитог биља тако и за остале посетиоце.  

3.3.3. Селичевица 

По површини и по надморској висини Селичевица је знатно мања планина 

од Бабичке горе и Суве планине. Граница између Селичевице и Суве планине на 

истоку је Кутинска река, а од Бабичке горе је јасно одваја доњезаплањско 

проширење. Јужна Морава протиче непосредно испод последњих огранака 

Селичевице са запада, док се на северу, према Нишу, она лагано спушта ка 

линији села Малошиште – Бербатово – Прва Кутина.  

Највиши врх је Ибровица на надморској висини од 902 метра. Испод врха 

Ибровица се налази зараван Бачиште које име површину од 10 хектара.  

Селичевица има правац пружања исток – запад и дужина простирања износи 15 

километара. Ширина Селичевице је 5 до 6 километара. Ова планина је богата 

шумом а преовладавају састојине храста, цера, букве и леске. Селичевица као и 

Сува Планина и Бабичка гора није избегла крчење шуме што је и код ње имало 

за последицу нарушавање природног амбијента и ерозивне промене.  

Због свог географског положаја са Селичевице се пружа јасан поглед на 

Суву планину и Бабичку гору, као и на Јужну Мораву, Нишаву, Ниш и Лесковац. 

Једини значајан извор налази се 150 метара испод врха Ибровице. Због своје 

близине граду Нишу ова планина представља идеално место за бег од градске 

буке и одлично место за одмор и рекреацију. На Селичевици је заступљено 
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сакупљање лековитог биља и шумских плодова, пре свега лешника, купина и 

гљива.  

 

3.4. Хидрографија 

 

Подручје Заплања је доста сиромашно водама, али с обзиром да су 

постојеће воде релативно равномерно распоређене по целој територији 

угрожених подручја скоро и да нема. Постоји велики број планинских извора и 

врела слабе издашности што је довољно за основне потребе домаћинстава. 

Приметно је да је Горње Заплање богатије водом од Доњег Заплања пре свега 

због тога што кроз Горње Заплање протиче Кутинска река и постоји већи број 

врела и извора у подножју Суве планине.  

Највећи део заплањских река се улива у Кутинску реку која се улива у 

Нишаву код Брзог Брода. Барбешка река има други правац и она се код Топонице 

улива у Јужну Мораву. Трећа значајнија река је Дрман река која се код Равне 

Дубраве улива у Пусту реку. Све заплањске реке се на послетку уливају у Јужну 

Мораву која припада Црноморском сливу.  

 

Слика 7. Кутинска река 

Извор: Аутор 
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Најзначајнија заплањска река је Кутинска река која се формира у Горњем 

Заплању у пределу села Личја, Горњег Драговља и Малог и Великог Вртопа. Ова 

река настаје од више мањих извора у подножју Суве планине који се спајају и 

формирају Кутинску реку. Постоје два значајна врела дуж тока Кутинске реке. 

Прво је Сопотничко врело а друго Душничко врело у Горњем Душнику које је и 

најиздашније водом. Од Душничког врела до границе општине Гаџин Хан и Ниш 

у прошлости се налазило око четрдесет воденица. Данас их има само 17 и од тог 

броја су само 4 воденице у функцији и подсећају на нека стара времена када су 

људи из околних села увелико довозили жито и користили благодети природе и 

вода. 

Све воде планине Селичевице се уливају у Барбешку реку која настаје од 

Виландричке, Влашке, Доњобарбешке и Горњобарбешке реке. Она се улива у 

Јужну Мораву код Заплањске Топонице. Воде Барбешке реке су искоришћене за 

изградњу водовода у селу Доњи Барбеш.  

Већина извора било мањих било већих издашности са Заплањских 

планина је каптирана и уређена за употребу. Каптаже су углавном врло 

једноставне и најчешће их користе пастири за напајање стоке. Највећи број 

заплањских река је бујичарског типа и преко лета често пресушују. Седамдесетих 

година двадесетог века почело се активније са решавањем проблема недостатка 

воде у Заплању. Увелико је почело зидање бунара а у пределима где је било 

могуће извести радове направљена је и водоводна мрежа.  

Река Јужна Морава иако протиче само 3,5 километара кроз Заплање 

имала је велики утицај на функционисанје бројних заплањских села и то како на 

развој пољопривреде тако и на основне животне потребе. Даљим уређивањем 

Јужна Морава може представљати значајан потенцијал за развој заплањских 

села. Треба поменути и да Кутинска река може представљати значајан 

потенцијал овог подручја зато што на њој постоји могућност изградње више 

акумулација које би имале своју примену како за наводњавање тако и за друге 

намене (туризам, риболов, рекреацију).    

 

3.5. Клима 

 

Како се Заплање налази на југоистоку Србије, југоисточно и јужно од Ниша, 

оивичено трима планинама и кањоном Кутинске реке, климатске карактеристике 

одговарају општим одликама климе овог дела државе. Најближа  метеоролошка 

станица је станица у Нишу која најбоље одражава одлике климе овог краја, 
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наравно уз одређене варијације јер се на овом простору налази неколико 

изразитих а различитих географских обележја. 

Климатолошке особине зависе од географске ширине и дужине, 

рашчлањености рељефа, надморске висине, близине река, кретања ваздушних 

маса и др. Временски услови у приземним слојевима атмосфере имају 

непосредан, велики утицај на људе, животиње и биљке, уопште на свет око нас, 

тако да су климатске карактеристике постале веома значајан фактор у развоју 

пре свега здравствено – туристичко – рекреативних центара какав може да 

постане и регион Заплања. 

Заплање има на својој територији више типова климата. На нижим зонама 

је умерено – континентална клима, док на Сувој планини и Бабичкој гори влада 

субпланинска и класична планинска клима. Горње Заплање се одликује нешто 

оштријом умерено – континенталном климом, док је клима Доњег Заплања 

блажа. Детаљна истраживања и мерења климе на територији Заплања никада 

нису рађена тако да је потребно да се свака представа о клими овог краја узме 

са одређеном дозом резерве. Најчешће су вршена мерења на територији града 

Ниша и евентуално општине Гаџин Хан, и како постоје велике сличности ова два 

краја, пре свега због географске близине, одређена одсупања су увек могућа.  

 Дужина периода без мразева износи 230 дана у Нишу, што поред 

Неготина представња најосунчанији регион наше земље. Сума температура у 

вегетационом периоду износи 3 460 оC. Просечна годишња сума падавина је 

већа за 417,8 оC од суме у Србији, а за 81,7 оC од суме за Ниш. Повољна 

осунчаност у Заплању погодује развоју пољопривредне производње, погодује 

развоју виноградарства, воћарства, узгоју житарица, дувана. Такође, летњи 

месеци су изразито топли што може да утиче на развој разних врста туристичких 

кретања, излетничког, рекреативног туризма.  

Табела 1. Средње месечне суме падавина у периоду 1991 – 2009 г. 

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

41,0 35,6 32,8 49,6 71,3 69,1 45,4 42,1 38,9 61,5 54,0 53,1 594 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

Заплање има мању годишњу суму падавина, чак и до 50% мању од 

републичког просека. Средња годишња количина падавина 580,8 мм је нешто 

што често представља проблем, пре свега код пољопривредне производње. 

Максимум падавина је у пролеће, маја месеца. Ово значи да Заплање има сува 

и веома топла лета, а хладне и оштре зиме. Пролећни месеци си хладнији од 

јесењих. Релативна влажност ваздуха износи 73,5% док је у току летњих месеци 
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66%. Средња годишња облачност је 5,4. Апсолутни минимум температуре је 

измерен од -29,0 оC, док је максимум измерен 41,6 оC.  

Табела 2. Средње месечне температуре за период 1991 – 2009.г 

Месец 1991 – 2009. 

Јануар 0,4 

Фебруар 2,2 

Март 6,7 

Април 11,7 

Мај 16,8 

Јун 20,4 

Јул 22,3 

Август 22,1 

Септембар 16,8 

Октобар 12,0 

Новембар 6,5 

Децембар 1,6 

Средња годишња температура 11,6 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод 

 

3.6. Флора и фауна 

 

3.6.1. Флора 

Регион Заплања одликује веома разноврстан биљни и животињски свет. 

То се поклапа са разновсношћу терена који се налази на овој територији. У 

долинама Јужне Мораве, Гркињске реке, Барбешке реке и Кутинске реке налазе 

се равничарски терени. Брежуљкасти терени су на обронцима Суве планине, 

Селичевице и Бабичке горе а висове и гребене ових планина захвата 

карактеристичан планински ниво терена.  

У равничарским теренима се гаје: пшеница, кукуруз, јечам, овас, разне 

повртарске културе. Предели поред река су богати ливадама које су богате 

врбом коју околно становништво плете у кошеве и котарице, а ливаде су погодне 

и за испашу стоке. Биљна вегетација је представљена и тополом, јасеном, 

храстом, глогом, трном, дивљом крушком, липом, цером и другим дрвећем.  

Брежуљкасти терени се најчешће користе за воћњаке, винограде, за овас, 

пашњаке, а и терени под шумом су широко распрострањени. Најзаступљенији су: 

крушка, трешња, јабука, орах, бресква, дуд, јела, бршљан. У шумама се могу 



Управљање стратегијом развоја туризма регије Заплања 

20 

 

наћи: храст сладун, цер, клен, глог, трн, дрен. Такође брежуљкасти терени су 

богати лековитим биљем.  

На планинском делу заступљена је буква, горун, храст, грабић а јављају се 

и мање површине са врстама: јавор, јасен, дивља крушка, брекиња, оскоруша. 

Селичевица је богата лешником који даје изузетно квалитетан плод. На Сувој 

планини једино успева ниска вегетација пре свега због недостатка воде, коров и 

траве. Бабичка гора и Селичевица су са друге стране богатије шумом и могу 

представљати значајан потенцијал ако се одговорно управља њиховим шумским 

фондом.  

3.6.2. Фауна 

Лов и риболов могу представљати значајан подстрек за развој заплањског 

краја, највише због развоја комерцијалног облика туризма који се везује за ове 

активности. Рационалним управљањем ловне привреде могуће је очувати бројне 

врсте дивљачи и рибе које се могу наћи у овој регији и при том уредити активност 

лова и риболова које могу привући бројне посетиоце и туристе. Заплање је у 

прошлости било веома богато дивљачи, данас је ситуација мало промењена али 

је одрживим управљањем могуће знатно побољшати стање. Веома важну улогу 

треба преузети како државна управа тако и локална ловачка друштва међу 

којима је најзначајније ловачко друштво „Заплање“. 

Најбројнија дивљач је зец који се среће на целој територији, а поготову на 

равничарском и брежуљкастом делу. Срна је присутна на заплањским 

планинама, а највише на Селичевици. Пољска јаребица је такође широко 

распрострањена по целој територији Заплања. Јаребица камењарка захвата 

простор на тешко приступачним теренима Суве планине. За ловну привреду су 

значајни и фазани и дивље свиње које могу представљати значајну дивљач која 

би привукла велики број туриста ловаца.  

На територији Заплања је могуће срести и вука, којих ипак нема у  великом 

броју. Овај крај је такође богат и животињама које народ сматра веома штетним. 

Оне наносе велике штете пољопривредним површинама или уништавају домаће 

животиње. Штетне животиње које су настањене на територији Заплања су: 

лисица, јазавац, твор, веверица, ласица, кртица, јеж, змије отровнице (шарка и 

кљечатица), корњача. Могуће је наћи и мноштво неотровних змија а највеће 

распрострањење има смук који има и нека значења за народна веровања старих 

заплањаца.  

Како заплањске реке имају веома чисте воде, могуће је наћи доста 

различитих врста речне рибе. Само мали делови заплањских река су релативно 

загађени тако да постоји могућност још већег развоја рибног фонда. Најбогатија 
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речном рибом је Кутинска река, док у планинским рекама и вировима је могуће 

наћи ракове. У барама и изворима Заплања се може наћи и друга водна фауна.  

Заплање је богато и орнитофауном. Птице које се могу наћи на 

заплањским планинама су: орао, јастреб, кос, сова, сојка, сврака, врана, гроз, 

конопљарац, славуј, жутајка, човрљуга. Треба поменути и птице селице као што 

је кукавица, пупуњак, вуга, грлица, ластавица, рода и многе друге којима је овај 

крај веома богат.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 8. Извор у Горњем 

Душнику 

Извор: Аутор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 9. Рибњак у Горњем 

Душнику 

Извор: Аутор  
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4. Друштвено – географске карактеристике 

 

4.1. Историја Заплања 

 

О раном историјском развоју заплањског краја се углавном мало зна. Овде 

никада нису вршена системска истраживања и ископавања али су у прошлости 

налажени различити артефакти из ранијих епоха људске историје. Верује се да 

Заплање има сличан историјски пут као и остатак југоисточне Србије али да није 

остало много материјалних трагова. Најранија насеља у овом крају су 

образована у млађем каменом добу, неолиту. Нађене су камене секире у селима 

Краставче и Гркиња које су поклоњене народном музеју у Нишу. У селима Горњи 

Барбеш и Доњи Барбеш су такође пронађене две камене секире које припадају 

епохи неолита. У Србији је овај период познат по култури Бубањ – Хум која се 

развила у енеолиту.  

 

Слика 10. Камена секира нађена у Доњем Барбешу 

Извор: Стратегија развоја туризма општине Гаџин Хан 

Након завршетка енеолита почиње бронзано доба из кога се јављају 

проналасци бронзане секире у селу Миљковац. Из бронзаног доба то је и једини 

пронађени артефакт који може да сведочи о постојању насеобина на територији 

Заплања. Из следећег периода, гвозденог доба, потичу наруквица од бронзе која 

је откривена у селу Велики Крчимир. Сматра се и да су територије Заплања у 

гвозденом добу насељавали Дарданци. Они су били познати по својим 

пљачкашким походима и ратовима за територију са Трачанима, Римљанима, 

Келтима чији се трагови такође могу наћи на овом простору.  

У античком периоду Заплање је припадало територији града Ниша 

односно античког Наиса и важило је за значајно стратешко место Римског 

царства. Наис временом израста у важан град који добија статус муниципија што 

значи да има већу самосталност. Са већом слободом долази и бржи развој и раст 

територије и становништва тако да и Заплање има већу улогу. Ова регија је била 
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значајна због свог положаја и погодности за развој сточарства које је у античком 

периоду представљало битну привредну грану. Бројни римски цареви су рођени 

на територији Ниша и његове ближе околине што је додатно допринело 

просперитету овог краја. Миран период развоја је прекидан ратовима и најездама 

разних племена, пре свих Хуна и Гота, док се римска владавина на послетку није 

завршила насељавањем Словена у шестом и седмом веку који преузимају 

примат и на територији Заплања.  

Археолошки материјал из античког периода је оскудан и потребна су даља 

истраживања и ископавања како би се добила потпунија слика Заплања у овом 

добу. Постоји неколико локалитета на којима се могу наћи остаци зидина, опеке, 

грнчарија, гробова и камених плоча који сведоче о насељавању овог краја за 

време римљана. Претпоставља се такође да је долином Кутинске реке водио 

један римски пут другог реда чији се остаци тешко уочавају и због тога што је 

затрпаван за време турака. Код Великог Крчимира се налази значајније 

налазиште остатака неког сакралног објекта.  

Остаци римских грађевина кастела, кула, зграда и сличних објеката као и 

статуета, урни, спомен плоча и прибора могу се наћи у селима Горње Власе, 

Драговље, Гаџин Хан, Горњи Барбеш, Гркиња, Тасковићи, Дукат, Калетинац, 

Марина Кутина, Миљковац, Доњи Барбеш, Копривница. По народним предањима 

и легендама из заплањских села овај крај је много богатији различитим 

налазиштима из античког периода. Сматра се да је многобројно становништво 

налазило различите археолошке предмете и остатке али да због сујеверја и 

страха од одузимања нису обавештавали стручна лица и надлежне институције 

које би могле да дају комплетну оцену пронађених налазишта. Многа су због тога 

уништена, преграђена, промењена им је намена, затрпана су или им се губи 

сваки траг. Најзначајнија таква налазишта се по народним предањима налазе у 

селима Виландрица, Краставче и Падина.  

Од доласка словена на територију Србије и данашњег Заплања до 14. века 

и доласка турака нема много писаних података о Заплању. Зна се да је овај крај 

припадао граду Нишу и као такав делио његову судбину у бројним ратовима, 

освајањима и променама територије које су следиле у то турбулентно време. 

Због свог стратешки веома важног положаја Ниш је представљао значајан град 

за сваку државу која је желела да има власт на Балкану. Био је веома добро 

утврђен и веома развијен град који је као такав учествовао у бројним мањим и 

већим биткама за власт. Заплање такође као област у непосредној близина Ниша 

има исти историјски ток али нажалост детаљних записа о еволуцији овог краја 

нема.  
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За време владавине Турака Заплање је припадало прво Софијском а 

затим и Смедеревском санџаку. Оснивањем Нишког пашалука у 19. веку 

Заплање постаје његов део. Треба поменути и важан податак да је једна струја, 

Велике сеобе Срба под вођством Арсенија Чарнојевића која је кренула 1690. 

године, завршила на територији Заплања и ту остала. 

Период под турцима је био важан и зато што постоји више писаних 

података са територије Заплања. Траса чувеног Цариградског друма је 

пребачена у овај крај, Сува планина је имала веома важан стратешки положај, а 

околне планине и брда су често биле савршено место за скривање хајдука. Из 

тог периода потиче Великокрчимирска стара црква и Доњодраговска црква. 

Становништво Заплања је имало велику улогу у првом и другом српском устанку, 

сматрани су за веома храбре борце који су имали значајних успеха све до 

коначног ослобођења 1877 – 1878. године. 

 

 

 

 

Слика 11. Црква Светог Вазнесења у 

Великом Крчимиру 

Извор: http://rs.geoview.info/veliki_krcimir 

 

4.2. Демографске одлике становништва 

 

Највећи део Заплања захвата општину Гаџин Хан, која је једна од шест 

општина Нишавске области. Према попису из 2011. године, првом од када је 

Србија самостална држава,  Нишавска област је имала 393 357 укупно пописаних 

лица, укупан број становника је био 373 404 (за разлику од пописа из 2002. године 

када је било 381 757 становника). Укупан број домаћинстава је износио 127 300, 

док је укупан број станова био 177 895. Општина Гаџин Хан је по попису 

становника из 2011. године имала 8 770 пописаних лица, укупан број становника 

је био 8 357 (за разлику од пописа из 2002. године када је било 10 464 

становника). Укупан број домаћиставе је био 3 650, док је укупан број станова у 

општини Гаџин Хан износио 7 197. Просечна густина насељености износи 26 

становника по км2. Само насеље Гаџин Хан је највеће насеље из ове општине са 

укупно 1 263 пописаних лица, укупан број становника је 1 209, у иностранству се 

налазе 23 лица, укупан број домаћинстава је 468, док је укупан број станова 680. 
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Сва остала насеља ове општине имају мање од хиљаду становника чији 

распоред је приказан у табели.   

 

Табела 3. Број становника општине Гаџин Хан по попису из 2011. године 

Насеље Укупно 
пописана 

лица 

Укупан број 
становника 

Лица у 
иностранст

ву 

Укупан број 
домаћинстава 

Укупан број 
станова 

Велики 
Вртоп 

225 218 - 109 192 

Велики 
Крчимир 

335 333 3 179 372 

Виландрица 149 148 3 59 103 

Гаре 39 39 - 24 66 

Гаџин Хан 1263 1209 23 468 680 

Горње Власе 128 95 - 59 209 

Горње 
Драговље 

346 327 3 167 325 

Горњи 
Барбеш 

451 408 - 190 346 

Горњи 
Душник 

200 165 4 83 190 

Гркиња 677 649 6 263 470 

Доње 
Драговље 

391 391 - 163 256 

Доњи 
Барбеш 

169 169 - 93 143 

Доњи 
Душник 

538 517 15 185 320 

Дуга Пољана 66 25 - 18 98 

Дукат 208 197 - 76 149 

Јагличје 56 56 - 37 151 

Калетинац 60 60 - 33 73 

Копривница 59 59 - 32 221 

Краставче 101 98 3 56 205 

Личје 271 269 - 146 295 

Мали Вртоп 130 122 - 61 117 

Мали 
Крчимир 

195 195 - 75 117 

Марина 
Кутина 

302 300 3 133 221 

Миљковац 35 35 - 17 76 

Ново Село 25 25 - 16 35 

Освињинац 148 148 - 73 160 

Равна 
Дубрава 

315 294 3 142 288 

Семче 232 226 3 103 193 

Сопотница 179 179 - 78 184 

Тасковићи 365 297 4 134 271 

Топоница 882 874 5 256 308 

Ћелије 44 44 - 25 96 

Чагровац 129 129 - 70 235 

Шебет 57 57 - 27 32 

Извор: Републички завод за статистику – попис становништва из 2011. године 
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Општина Гаџин Хан, односно цео регион Заплања, има изразито негативне 

демографске карактеристике становништва, где спада међу најнеразвијеније у 

републици Србији. Просечна стопа морталитета је 29‰. Заплање има једну од 

најнижих стопа наталитета у Србији 3,7‰, што представља негативан природни 

прираштај од -25,3‰, Општина Гаџин Хан је општина са једним од највећих 

процената смањења становништва између два пописа и износи 19,83%. Највећи 

пад укупног броја становникаје забележен на овој територији, више од три пута 

мање становника него 1948. (са 26 380 становника 1948. године на 8 389 

становника 2011. године), 

Просечна старост становништва је 52,5 година, где ова општина такође 

спада међу општине са најстаријим становништвом у републици Србији. И по 

просечном броју величине домаћинства Заплање има један од негативнијих 

трендова у Србији где је једна од најмањих просечних величина домаћинстава 

са 2,3 члана по домаћинству, а од тога је свако треће домаћинство самачко 

33,3%. По негативним показатељима демографских кретања Заплање је међу 

три најслабије развијених општина републике Србије. 

Први попис становништва територије Заплања је извршен непосредно 

након ослобођења ових крајева од турака 1878. године када је број становника 

општине Гаџин Хан износио 11 774. Највише становника општина Гаџин Хан је 

имала према попису из 1948. године када је укупан број становника износио 26 

380. После другог светског рата број становника на овој територији константно 

опада и регија Заплање данас представља један од делова Србије са 

најнегативнијим демографским показатељима. Општина Гаџин Хан је наслабије 

насељена општина Нишавског округа.  

Према подацима пописа из 2011. године старосна структура становништва 

је веома неповољна. Група младог становништва, до 19 година, износи само 

12,7%, група од 20 до 39 година 16,7%, група од 40 до 59 25, 7%, док је највећи 

проценат старог становништва, преко 60 година, и то 44,9%. Становништво 

региона Заплање је према етничкој припадности веома хомогено. Највећу 

етничку групу чине Срби са 95,1%, док једину другу значајнију етничку групу чине 

Роми са 3,1% од укупног становништва. Све остале националности су 

заступљене свега са 1,8%. Проценат броја неписмених на територији општине 

Гаџин Хан износи 13,2%. Број женског становништва који је функционално 

неписмен процентуално је већи од броја мушког становништва. 

Структура становништва према школској спреми је такође неповољна. 

35,9% становништва је без школске спреме, 24,4% је са основном школом, 35,3% 

је са завршеним средњим образовањем, 2,5% има више образовање, док је само 

1,7% становништва високо образовано. Према социо – економском критеријуму 
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становништво општине Гаџин Хан је овако распоређено: активно становништво 

38,1%, лица са личним приходима 34,2% и издржавана лица 27,7%. Према 

секторима привреде у којима обавља своје активности становништво општине 

Гаџин Хан се дели: у примарном сектору 35,8%, у секундарном сектору 41,4%, у 

терцијарном сектору 22,8% становништва.  

 

4.3. Привредне одлике регије Заплање 

 

Заплање, односно општина Гаџин Хан спада међу најсиромашније 

општине у републици Србији. Привредни развој и промене економских односа 

овог краја се могу пратити од ослобођења од турака до данашњих дана. Од 

феудалног периода, преко социјалистичког друштва до капиталистичких односа 

савременог света. У почетку је Заплање, у осталом као и цела Србија, био пре 

свега пољопривредни крај. Томе је одговарала и конфигурација терена где се 

може успешно развијати више врста пољопривредне производње а првенствено 

сточарство. Након тога се јавља развој занатства и трговине и напослетку следи 

индустријски развој овог краја који је последњих година девастиран. 

На територији Заплања на пољопривредну површину отпада 18 201 

хектара и 10 610 хектара заузима шумско земљиште. Од укупне површине 

искоришћено је 17 577 хектара од чега је у породничним газдинствима 84,3% 

земљишта. Овај крај је погодан за гајење јагодичастог воћа, дувана, 

виноградарство. Поред тога узгајају се и житарице, разно поврће, воће и неке 

индустријске и лековите биљке. Ипак Заплање је најпогодније за сточарство које 

овде има дугу традицију. 

Територија Заплања је богата шумом, чак 33,4% укупне површине 

територије су под шумом. Некада се шумским фондом нерационално управљало, 

долазило је до превеликог искрчавања, сече, претварања у пољопривредно 

земљиште. Тај тренд се средином 20. века променио, што због мање важности 

дрвета као грађевинског материјала што због употребе других извора енергије. 

Данас је важно одрживо управљање шумом како би се обнављање шумског 

фонда наставило. 

Двадесетак година након другог светског рата индустријализација је 

захватила и регион Заплања. Највећу важност за овај процес су имала 

друштвена предузећа из Ниша која су желела да прошире и дислоцирају своје 

погоне из града. То је значило и за локално становништво тиме што се 

повећавала запосленост, повећавао се економски раст и развој и тиме што се 

становништво могло окренути другим видовима производње а не само 
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пољопривреди. Предузећа која су постојала или још увек постоје у Заплању су: 

електроиндустрија Елид, Ресор д.о.о., Затекс, АГХ а.д., пивара Сутон, фабрика 

уља Уљара. Већина ових предузећа више не ради, раде мањим обимом или су у 

потпуности променила делатност. 

Трговина и стари занати су на територији Заплања одувек представљали 

важан начин привређивања становништва. Кућна радиност, домаће рукотворине 

и стари занати су се ценили а и данас би могли представљати занимљивост којом 

би овај крај могао да се представи свету. Најраспрострањенији су били следећи 

занати: мутавџијски, грнчарски, кречарски, ћумурџијски, коларски. Од 

трговинских радњи најзначајније су биле оне у области сточарства, дућани, 

угоститељске радње.  
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5. Туристички промет и материјална база за развој туризма 

 

Регион Заплања, односно општина Гаџин Хан, је туристички веома 

неразвијена иако обилује бројним атрактивностима које би могле представљати 

значајан потенцијал за развој туристичке привреде ове области. До краја 

седемдесетих година 20. века о туризму у Заплању није вођена никаква 

евиденција, највише зато што и нису постојала никаква туристичка кретања. Тек 

након изградње инфраструктуре и побољшања путне мреже почињу да се 

јављају позитивни показатељи у вези са туристичким кретањима. Становништво 

Ниша и оно становништво које се некада одселило из Заплања почиње да гради 

викендице у овој области, развијајући викенд и рекреативни туризам. Привлаче 

их нетакнута природа, чист ваздух а релативна близина градског центра. 

Туристички промет је због неразвијености општине, и неразвијености 

туристичке привреде нередовно бележен. Проблем је такође представљао 

недостатак смештајних капацитета у којима се најбоље и најлакше евидентира 

туристички промет. Једини хотел на територији Заплања је био хотел „Трем“ који 

дуго није у функцији. Судбина хотела је специфична, пословао је дуги низ година 

након чега је затворен. Реновиран је 2004. године али је опет затворен и 

напослетку му је промењена намена и 2017. године преуређен у приватни дом за 

смештај старих лица. Када је био у функцији хотел „Трем“ је располагао са 90 

лежајева у различитим структурама соба (1/2, 1/3, 1/4 собама) и рестораном и 

терасом са 200 места. Данас тај објекат располаже са 31 собом са укупно 50 

лежајева. Свечано отварање је било марта 2017. уз присуство важних званица 

из владе републике Србије.  

Главни орган који води бригу о туристичкој привреди Заплања је 

„Туристичка организација општине Гаџин Хан“ која је основана 2008. године. 

Основна делатност Туристичке организације Гаџин Хан је на промоцији и 

маркетингу туристичког потенцијала општине, на изради програма развоја 

туризма, организовање туристичко информативно – пропагандне делатности, 

културних, спортских и других манифестација од интереса за унапређење 

туризма. Делокруг рада Туристике организације обухвата и подстицање и 

координирање активности на развоју специфичних видова туризма као што су 

здравствени, рекреативни, ловни, културно манифестациони, излетнички, 

омладински и дечији, сеоски и спортски. 

Према званичним подацима општине Гаџин Хан 2006. године подручје 

Заплања је посетило 446 туриста који су остварили 1857 ноћења. Поред тога 

веома је познат успон на Трем, који се организује више пута у току године у 

организацији планинарских друштава из Ниша који посети око три хиљада особа. 
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Посећена је и хајка на вукове која се организује у фебруару под покровитељством 

ловачког друштва „Заплање“. Сваке године у Гаџином Хану се организују 

Миљковићеве поетске свечаности у част најпознатијег становника Заплања – 

Бранка Миљковића, „Дани Заплања“ у Доњем Душнику, „Дани црног лука“ у 

Заплањској Топоници, „Тодорова субота“ у Малом Крчимиру, југословенска 

колонија ликовних аматера „17 воденица“ у Доњем Душнику, организоване 

интернационалне изложбе паса које организује локално кинолошко друштво и 

бројне локалне спортске манифестације које привлаче одређен број туриста.  

 

Табела 4. Туристички промет у општини Гаџин Хан 2009. године 

Туристи 

Укупно 446 

Домаћи 442 

Страни 4 

Ноћења туриста 

Укупно 1857 

Домаћи 1853 

Страни 4 

Просечан број 
ноћења туриста 

Домаћи 4,2 

Страни 1 

Извор: Туристичка организација општине Гаџин Хан 

 

 

Табела 5. Туристички промет у општини Гаџин Хан 2002 – 2009. године 

Година 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Укупно 
туриста 

446 584 426 446 793 300 275 

Домаћих 
туриста 

442 579 412 442 763 232 147 

Страних 
туриста 

4 5 14 4 30 68 128 

Извор: Туристичка организација општине Гаџин Хан 

 

Данас се смештај туриста на територији Заплања обавља искључиво у 

сеоским домаћинствима. Туристичка организација општине Гаџин Хан је 

извршила категоризагију смештајних капацитета 2014. године када је утврђено 

која се домаћинства могу бавити овом делатношћу. Издвојено је тринаест кућа 

односно сеоских домаћинстава у шест села која су добила дозволу за обављање 

делатности смештаја туриста. То су следећа домаћинства: 
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• Гаџин Хан: 

o сеоско туристичко домаћинство – власник Саша Митић 

• Доњи Душник: 

o сеоско туристичко домаћинство – власник Зоран Димитријевић 

o сеоско туристичко домаћинство – власник Власта Јовановић 

o сеоско туристичко домаћинство – власник Биља Пешић 

o сеоско туристичко домаћинство – власник Зоран Ристић 

o сеоско туристичко домаћинство – власник Слађица Јованчић 

o сеоско туристичко домаћинство – власник Мирослав Шарковић 

o сеоско туристичко домаћинство – власник Снежана Голубовић 

o сеоско туристичко домаћинство – власник Саша Ђурић 

• Семче: 

o сеоско туристичко домаћинство – власник Весна Златковић 

• Гркиња: 

o сеоско туристичко домаћинство – власник Драган Ранђеловић  

• Горње Власе: 

o сеоско туристичко домаћинство – власник Драган Младеновић 

• Горњи Барбеш: 

o сеоско туристичко домаћинство – власник Братислав Здравковић 

На веб сајту туристичке организације Гаџин Хан је могуће доћи до података 

о овим домаћинствима, њиховој понуди, њиховим контакт подацима и галерије 

смештајних објеката чиме је умногоме олакшан смештај и долазак туриста на 

територији Заплања. У овом погледу туристичка организација Гаџин Хан прати 

савремене трендове у организацији рецептивног туризма. Потребно је такође 

организовати и унапредити даљи развој рецептивне туристичке организације, у 

овом случају туристичке организације Гаџин Хан, као кровне организације ове 

регије како би се побољшала туристичка понуда и како би се туристички производ 

Заплања представио што већем броју потенцијалних туриста посетилаца.  
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6. Туристички производ регије Заплања 

 

Туристичку привреду региона Заплања потребно је организовати тако да 

има препознатљив производ на туристичком тржишту. Тај производ треба бити 

јединствен, конкурентан, атрактиван како би привукао што већи број туриста. 

Заплање поседује бројне природне и антропогене атрактивности које до данас 

нису довољно валоризоване. Нетакнута природа, планине, реке, културно – 

историјске знаменитости, све ово представља повољност којом овај крај може да 

буде конкурентан на туристичком тржишту.  

Регион Заплања има још једну веома битну компаративну предност – 

близину градског центра Ниша. Гаџин Хан се непосредно граничи са градом 

Нишом који представља један од важнијих туристичких центара у Србији. У 

близини је и Нишка Бања која је једна од посећенијих бања у Србији, држави где 

је бањски туризам један од најбитнијих и најпосећенијих облика туризма. Град 

Ниш поседује аеродром који је у последњих неколико година прерастао у лидера 

у региону у летовима нискобуџетних компанија. Број посетилаца који долазе у 

Ниш авионом се свакодневно повећава и прети да постане једна од важнијих 

ваздушних лука на Балканском полуострву.  

Туризам Заплања је потребно усмерити ка предностима којима овај крај 

обилује. Овај регион је погодан за различите видове туризма а пре свега за: 

спортски, излетничко – рекреативни, еко – туризам, сеоски (рурални) туризам, 

ловни, спортско – риболовни, транзитни, агро – туризам. Поред ових врста 

могуће је развијати и авка туризам, културно – манифестациони, едукативни и 

многе друге облике туризма. Потребно је искористити близину града Ниша као 

једног од важнијих саобраћајних чворишта на Балкану како би се привукао већи 

број како транзитних туриста тако и туриста који би остали дужи временски 

период на овом подручју. То је могуће урадити унапређењем саобраћајне 

инфраструктуре и смештајних капацитета што су најважнији предуслови за 

боравак туриста.  

Приликом позиционирања Заплања на туристичком тржишту узете су у 

обзир следеће карактеристике овог краја: 

Главне користи: 

• Активности на отвореном 

• Мир и тишина 

• Извори 

Диференцирање: 
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• Планине и културно наслеђе 

Имиџ: 

• Природа 

• Здравље 

• Спорт и релаксација 

Заплање је простор са нетакнутим природним вредностима, али и са 

снажном основом у виду непосредне близине великог града Ниша и 

међународног коридора Х, па се тиме поставља као адут туризма Србије. 4 

Проблем туристичког развоја Заплања представља неразвијен и 

недовољан број смештајних капацитета, слаба изграђеност туристичке и 

саобраћајне инфраструктуре, слаба понуда основних и додатних туристичких 

садржаја. Правилним формирањем туристичког производа ове регије могуће је 

комерцијално постављање на тржишту чиме би се повећали сви позитивни 

ефекти које доноси развој туристичке привреде неког краја. Заплање као „Српски 

туристички ресорт посебног интереса“ је правац у коме је потребно да се креће 

формирање туристичког производа ове регије.  

Поред значајних улагања у инфраструктуру и смештајне капацитете, 

потребно је водити рачуна на оно по чему је Заплање познато. Очувана животна 

средина је изузетно важна у савременим туристичким токовима, као и аутентичне 

природне и културне вредности по којима је овај крај познат. Као резерват 

природе еко – туризам је шанса за уједначено развијање како туристичке понуде 

тако и природних лепота без наношења штете животној средини. За туризам 

Заплања је битно развијање кооперације са другим туристичким организацијама 

у региону, формирање туристичких кластера,  као и развијање малих и средњих 

предузећа која би била носилац туристичке привреде овог региона.  

 

  

                                                             
4 Стратегија развоја туризма општине Гаџин Хан, 2009. године, стр. 136 
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7. Природне туристичке вредности 

 

Туризам Заплања је потребно базирати на природним туристичким 

вредностима. Као најзначајнија природна карактеристика овог краја стоји Сува 

планина као једна од највећих планина југоисточне Србије. Специјални резерват 

природе Сува планина простире се на површини од 21 354 хектара, својим 

стрмим странама и сувереним врховима представља прави истакнути планински 

масив овог дела наше земље. Главне атракције су њени истакнути врхови Трем 

(1808м), Соколов камен (1523м) и Мосор (984м) као и преседлина Девојачки гроб 

која спаја два највиша врха на висини од 1311 метара. Ту се још налази 

видиковац Пасарело са кога се пружа заносан поглед на околину.  

 

Слика 12. Сува планина 

Извор: Аутор 

На Сувој планини се обављају разне туристичке активности које могу 

додатним унапређењем и уређењем да поставе ову планину као важан центар 

туризма југоисточне Србије. Данас туристи на Сувој планини могу планинарити, 

пешачити, организују се туре 4х4 џиповима, брдски бициклизам и слично. 

Потенцијано је могуће организовати и јахање, ловни и риболовни туризам, голф, 

параглајдинг.  

На друге две планине ове регије, Бабичкој гори и Селичевици, туристичка 

кретања се обављају у мањој мери. Осим излетника и сакупљача лековитог биља 

остали видови туристичких кретања нису довољно развијени. То наравно не 

значи да оне немају природних потенцијала за развијање туристичке делатности 

на њима. Такође и ове две планине обилују туристичким потенцијалима за развој 

туристичке делатности само у знатно мањој мери него што је то могуће развијати 
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на Сувој планини. Заплањска котлина је још једна природна атракција овог краја 

која може потенцијално привући велики број туриста. Територија Заплања 

обилује природним добрима која су заштићена од стране државе. Заштићено 

природно добро је споменик природе „стабло оскоруше у Гркињи“, док су у 

процесу заштите још стабло клена у Јагличју, стабло храста у Доњем Душнику, 

стабло цера у Краставчу и група стабала храста у Гаџином Хану.  

Од хидролошких природних вредности истичу се Кутинска и Пуста река 

које тренутно нису уређење за туристичке активности. Поред река, ту је и 

издашно Душничко врело. Од овог извора у Горњем Душнику до Доњег Душника 

постоји седамнаест воденица, од којих су четири и даље у функцији, које туристи 

могу да посете или чак виде како раде. Ове воденице могу бити посебна 

атракција за туристе из иностранства који би видели како су народи ових крајева 

живели и обављали свакодневне послове. На Душничком врелу је изграђен 

рибњак који обезбеђује богат рибљи фонд околним рекама и потоцима. Близина 

Сићевачке и Јелашничке клисуре, правог природног богатства Србије, може 

представљати значајну комплементарну туристичку атракцију која би 

повезивањем са Заплањем дала још већи туристички значај овом крају.  

 

 

Слика 13. Сува планина и њени истакнути врхови 

Извор: zorangm67.blogspot.rs/2014/03/suva-planina 
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8. Антропогене туристичке вредности 

 

Заплање је познато по нетакнутој природи, али антропогене туристичке 

атракције не заостају ни најмање за природним. Овај крај обилује бројним 

археолошким налазиштима из различитих периода историје, црквама и 

манастирима, музејима, споменицима, догађајима и манифестацијама. Заплање 

је такође познато и по својој гостољубивости, традиционалном гостопримству, 

аутентичним сеоским домаћинствима, гастрономским специјалитетима, старим 

занатима који су важни за привлачење туриста.  

Дом културе Бранко Миљковић у Гаџином Хану, туристичка организација 

општине Гаџин Хан и народна библиотека Бранко Миљковић из Гаџиног Хана су 

установе које су задужене за организовање већине манифестација, изложби, 

догађаја у Заплању. Организују се музејске поставке, књижевне, музичке, 

ликовне манифестације. Најпознатије су Миљковићеве поетске свечаности, 

Заплањски дани у Доњем Душнику (најпосећенија манифестација Заплања), 

јужноморавски дани црног лука,  српски сабор свечарских оркестара, 

југословенска колонија ликовних уметника аматера 17 воденица, прва српска 

колонија ликовних уметница Заплање, разни кампови за децу, радничке спортске 

игре.  

   

Слика 14, 15 и 16. Воденица у селу Горњи Душник 

Извор: Аутор 

 

Од културно – историјских споменика значајна је црква Светог Вазнесења 

у Великом Крчимиру, најстарији споменик средњевековне архитектуре и 

сликарства Немањиног доба. Црква Светог Николе у Доњем Драговљу која је 

изграђена 1536. године, црква Светог Успења Богородице у Гркињи и црква 

Светог Илије у Јагличју такође важе за значајне споменике културе на територији 

Заплања. Заплање је богато и споменицима палим борцима у Првом и Другом 

светском рату. Најпознатији је споменик „Око соколово“, споменик Драгутину 
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Матићу у Гаџином Хану, а важни су и споменици палим борцима из Другог 

светског рата у Доњем и Горњем Душнику. Најважније археолошко налазиште у 

овој регији је via Millitaris, стари антички пут који је пролазио кроз Заплање. Овај 

пут се може користити за организовање џип сафарија којима би туристи 

пролазили кроз данас тешко проходне пределе којима су некада античке легије 

пролазиле.  

 

Слика 17. Споменик Драгутину Матићу у Гаџином Хану 

Извор: Аутор 

Такође се организују ревије народне ношње, музичко етно вече Заплања, 

камп моја Србија, музичко такмичење златни славуј Заплања, разне спортске 

манифестације. Сеоски и агро – туризам Заплања се повезује са 

традиционалним специјалитетима и гастрономском понудом која може бити 

аутентични туристички производ Заплања. Сеоска домаћиства праве следећа 

традиционална јела: качамак, проја, гибаница, кравај, цицвара, трканица, 

љутеница, хајдучки ћевапи, вино, ракија и још много других специјалитета.  
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9. Програм конкурентности Заплања 

 

План (програм) конкурентности је намењен побољшању различитих 

подручја активности и пословања који су на било који начин повезани са 

туристичким сектором (или могу потенцијално бити повезани са туризмом), а с 

циљем стварања одговарајућих претпоставки као конкурентских основа за развој 

туристичких активности, производа и искустава који су идентификовани 

Стратегијом развоја туризма.5 

Програм конкурентности за регију Заплања је представљен у следећим 

подручјима: 

• Туристичке компаније и ривалитет: 

o побољшање и развој система смештаја 

o туристички систем квалитета 

• Услови тражње: 

o програм заштите потрошача 

o развој туристичког информационог система 

• Сектор подршке/понуде: 

o дестинацијски менаџмент и имплементација 

o развој додатне туристичке понуде 

• Фактори производње: 

o доступност и приступ 

o побољшање јавних услуга 

o друмске информације и систем означавања 

o планови побољшања и одржавања река и језера 

o градски/општински планови који се односе на околину, урбану 

естетику, културно и природно наслеђе, атракције, опрему 

o програми едукације и усавршавања 

o развој малог и средњег предузетништва у туризму 

o систем олакшица и подстицаја за развој 

o креирање развојне агенције за туризам 

 

9.1. Побољшање и развој система смештаја 

Смештајни капацитети Заплања су ниске или средње – ниске категорије. 

Стварањем услова за изградњу нових и побољшање постојећих капацитета који 

би били прилагођени за домаћу и страну туристичку тражњу, који би били 

                                                             
5 Стратегија развоја туризма општине Гаџин Хан, 2009. године, стр. 74 
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конкурентни на националном и интернационалном тржишту, побољшаће 

представу Заплања као атрактивне туристичке дестинације. Потребна је посебна 

диверсификација смештајних капацитета како би се привукли што разноврнији 

туристички посетиоци. 

Како је смештајна понуда Заплања у лошем стању, потребно је створити и 

промовисати програме којима се могу укључити различити субјекти да 

инвестирају у инфраструктуру и различите пројекте којима би се побољшала 

ситуација Заплања. План стварања система категоризације и стварање 

стандарда квалитета омогућило би повећање квалитета туристичких услуга и 

производа, а овај план је потребно усмерити посебно на следеће активности: 

• Стварање трајног система категоризације свих смештајних капацитета у 

Заплању, хотела, апартмана, приватних смештаја, кампова, руралних 

објеката а који је интернационално транспарентан 

• Стварање ознаке квалитета: породични смештај, бизнис, смештај за 

младе, спорт, еко и етно смештај, рурални смештај и слично 

• Стварање стандарда квалитета за сертификацију сваке ознаке квалитета 

и контролу њене имплементације у складу са утврђеним критеријумима 

квалитета 

• Бенчмаркинг и праћење најбољих примера из дестинација са оваквом 

врстом инвестиција ради разумевања целокупног процеса и кључних 

фактора успеха6 

Организовање додатне понуде у сарадњи са смештајним капацитетима 

донело би до повећања туристичке тражње, а такође и до повећања потрошње 

туриста који већ бораве на овом подручју. Додатне услуге би чиниле разне 

активности, екскурзије, курсеви, кратка путовања са водичем и слично. У овој 

обласи је неопходна и организација боље сарадње и кооперације између 

приватног и јавног сектора како би се искористиле све погодности које једна и 

друга страна организације смештајних капацитета и услуга пружа.  

9.2. Туристички систем квалитета 

Квалитет туристучких услуге и активности на територији Заплања је на 

ниском нивоу. Да би се ова дестинација развила као једна од значајнијих на 

територији Србије потребно је повећати ниво квалитета туристичких услуга зато 

што је то један од најважнијих услова за задовољство туриста. Потребно је 

формирање одбора за квалитет, као и креирање ознака квалитета и процедура 

које би систем квалитета услуга и производа довеле на виши ниво. 

                                                             
6 Стратегија развоја туризма општине Гаџин Хан, 2009. године, стр. 79 
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„Туристички Квалитет Србије“ би требало да буде један од програма који 

ће помоћи промовисању стандарда квалитета кроз туристичку понуду унутар 

земље па тако и Заплања. Овај систем квалитета мора додељивати сертификате 

туристичкој понуди у складу са критеријумима квалитета успостављеним при 

сваком сектору активности: смештајним објектима, објектима хране и пића, 

трговачким објектима, активностима и производима.7 

9.3. Програм заштите потрошача 

Права потрошача  у туризму се односе на сигурност, доступност 

информација, могућност и право избора, право на рекламацију, право 

изражавања, право на задовољење основних потреба, право на здраву околину, 

право на едукацију у оквиру потрошачких права и заштите истих. Заштита 

потрошача у савременим туристичким кретањима је веома важна како за стране 

туристе који посећују нашу земљу тако и за наше туристе који путују у 

иностранство.  

Проблем код заштите права потрошача у Србији је због неефикасне 

државне управе када је често немогуће одредити ко је задужен за заштиту 

потрошача и код недовољне информисаности самих потрошача који не знају која 

су њихова права. Да би се ова област уредила потребно је формирати неку врсту 

националне комисије или одбора за заштиту потрошача која би имала кровну 

улогу у уређењу ове важне области. 

9.4. Развој туристичког информационог система 

У савременом туризму информације представљају једно од најбитнијих 

оруђа у организовању неке туристичке дестинације. Информације могу правилно 

представити дестинацију туристима чиме би се и повећала туристичка тражња 

али може бити и обрнуто. Формирањем правилних туристичких информација: 

брошура, интернет сајтова и презентација, разгледница, мапа, постера, водича 

дестинација добија посебне атрактивне елементе којима се позиционира на 

туристичком тржишту. 

За регион Заплања развој туристичког информационог система и 

формирање туристичких информација је задатак локалне туристичке 

организације која би у сарадњи са националном туристичком организацијом и 

суседним туристичким организацијама била у могућности да формира праву 

слику овог краја и поспешила промоцију туризма регије. 

Најзначајнији корак у овом процесу је креирање одговарајућег 

позиционирања Србије и њених туристичких подручја (где спада и регион 

                                                             
7 Стратегија развоја туризма општине Гаџин Хан, 2009. године, стр. 81 
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Заплања). Развој и осавремењивање информационих система, као и 

побољшање садржаја и опреме у информативним центрима где спада 

туристичка организацја општине Гаџин Хан довеле би до бољег имиџа 

дестинација овог краја код туриста.  

9.5. Дестинацијски менаџмент и имплементација 

Управљање дестинацијом је посао локалних туристичких организација које 

су јавне компаније и најчешће дестинацијских менаџмент компанија које су 

приватне компаније. Сарадњом ове две врсте субјеката омогућава се ефикасна, 

комерцијална организација туризма на одређеним дестинацијама. Овако се 

креирају услуге, производи, активности и искуства којима дестинација наступа на 

тржишту.  

На територији Заплања ту функцију има туристичка организација општине 

Гаџин Хан која је формирана 2008. године и која има поред основних и следеће 

одговорности: 

• Координација дестинацијског маркетинга и промоције 

• Пружа вођство целокупног дестинацијског процеса планирања и развоја 

• Делује као катализатор за иницирање и омогућавање реализације 

приоритета развоја дестинације 

• Активно делује као представник туристичког сектора како би се подигла 

свест и разумевање јавног сектора и јавности о социоекономској важности 

туризма у Заплању  

• Идентификује и координише успоставу партнерства за јачање 

конкурентности дестинације 

• Настоји задовољити потребе образовања и тренинга у туризму 

• Координише пружање комерцијалних услуга за туристе 

Поред локалне туристичке организације потребно је и формирање 

дестинацијских менаџмент компанија. Ове компаније су у приватном власништву, 

пружају услуге организовања производа, активности и услуга, паковања 

туристичких производа, израде креативних итинерара, и остале дестинацијске 

услуге. Дестинацијске менаџмент компаније уско сарађују са дестинацијским 

менаџмент организацијама како би промовисале одређену дестинацију. 

Активности ових врста компанија се најчешће обављају у складу са Стратегијом 

развоја туризма на нивоу државе или на нивоу регије (у овом случају Заплања). 

9.6. Развој додатне туристичке понуде 

Основна туристичка понуда у Србији је развијена само у развијенијим 

центрима туризма наше земље. Поред основне понуде, туристима је неопходна 

и додатна туристичка понуда у услугама, производима, активностима и 
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искуствима како би имали потпунији утисак о дестинацији. Проблем код додатне 

туристичке понуде је то што није у довољној мери развијена ни у местима са 

великим туристичким кретањима, а у неразвијеним регијама каква је Заплање је 

готово непостојећа.  

Код области какво је Заплање, баш додатна туристичка понуда може 

представљати развојни импулс којим би се туризам овог краја додатно развијао. 

Гастрономија важи за један специфичан део додатне туристичке понуде где 

регион Заплања може тражити своју шансу. Овај крај је познат по бројним својим 

традиционалним специјалитетима који туристи доживљавају као посебно 

аутентично искуство. Као други део додатне понуде којим би Заплање могло да 

привуче туристе јесу локални производи, рукотворине, локално занатство и 

домаћа радиност по којој су Заплањци познати. Као један од примера се може 

узети грнчарство у Гркињи. 

9.7. Доступност и приступ 

Доступност и приступ туристичкој дестинацији важе за веома битне 

елемента развоја дестинације. До тешко доступних локација немогуће је привући 

велики број туриста ма колико те дестинације биле атрактивне. Регион Заплања 

има релативно повољну повезаност и инфраструктуру. Близина града Ниша као 

главног чворишта балканских путева, и значајне луке за нискобуџетне летове, 

доприноси могућности туристичког валоризовања овог краја. Унапређење путне 

и железничке инфраструктуре такође може имати великог значаја. 

Један од планова је отварање алтернативних и секундарних саобраћајних 

праваца (где спада и пут у општини Гаџин Хан) како би се смањивала 

саобраћајна оптерећеност и самим тим активирала друга тржишта. Како се 

највише користи друмски саобраћај потребно је направити одморишта, 

поставити информативне панеле, карте са главним туристичким атракцијама и 

дестинацијама, телефонске бројеве туристичких организација и агенција како би 

се регион Заплања прилагодио туристима.  

9.8. Јавне услуге 

Јавне услуге су важан део свакодневног живота становништва неког 

места. Ако су те услуге добро уређене то може само допринети додатном 

позитивном утиску туриста који посећују то место. Ту најчешће спадају електро и 

водоснабдевање, отпадне воде, чврсти отпад, системи за рециклажу, туристичко 

означавање и друге.  

Савремени туризам све више придаје важност обновљивим изворима 

енергије, еколошкој одрживости, без негативних утицаја на животну средину. Све 

ове особине се могу наћи и на територији Заплања која има потенцијал за 
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развијање сличних видова туризма. Значајно је усавршавање пречишћавања 

отпадних, рециклажа и поновна употреба воде и материјала које туристи и 

локално становништво баца. Едукација свих страна у области јавних услуга може 

додатно унапредити туристичку понуду дестинације Заплања. 

9.9. Друмске информације и систем означавања 

Друмске информације и систем означавања изузетно си важни за развој 

туризма и поверење туриста, нарочито оних који путују аутомобилима. Стога 

постоји потреба побољшања система друмских информација и означавања како 

би се створио кохерентан и организован систем означавања у целој Србији. 

Систем означавања би требало да укључи не само градове, села и насеља него 

и ресурсе, атракције, услуге, тематске туре и итинераре, оглашавање приватних 

и јавних компанија, локалне информативне центре и све остале елементе који се 

могу сматрати као део туристичке активности.  

Акције које се требају предузети су креирање различитих категорија 

означавања: успостављање специјалних знакова за означавање на различитим 

језицима и писано латиницом. 

• Тематски знакови итинерера специјалних интереса и тура као на 

пример тура воденица, виа Милитарис (via Militaris), тура римског 

наслеђа, тура похода на Трем, тура догађаја у Заплању 

• Информативни панели: креирање информативних панела са мапама, 

интересантним телефонским бројевима, атракцијама и ресурсима, 

услугама и слично. Они се могу ставити на улазима у насеља и уз 

одморишта на путу8 

9.10. Планови побољшања и одржавања река и језера 

Уређене реке и језера су битна атрактивност која привлачи велики број 

туриста у неко место. Могућности комбиновања разних видова туризма са 

речним и језерским активностима представља значајну могућност развијања 

туристичке понуде. Са овим видовима туризма су комплементарне многе друге 

гране како би се дестинација што боље позиционирала на тржишту. 

Хидролошка мрежа Заплања нажалост није на задовољавајућем нивоу. 

Једини већи речни ток који протиче кроз ову област је Кутинска река која и једина 

може да се уреди за туристичке активности. Могуће је изградити брану којом би 

се направило вештачко језеро. Такво језеро би било занимљиво туристима због 

многих могућности за рекреацију, разоноду, риболов и друге активност којима би 

се употпунила туристичка понуда овог краја. Поред река Заплање је богато 

                                                             
8 Стратегија развоја туризма општине Гаџин Хан, 2009. године, стр. 95 



Управљање стратегијом развоја туризма регије Заплања 

44 

 

природним изворима на ободима планина који када би се туристички 

валоризовали поседују потенцијал за привлачење туриста. 

9.11. Градски/општински планови који се односе на околину, урбану естетику, културно 

и природно наслеђе, атракције, опрему 

Треба да се сачине планови фокусирани на побољшање опште 

урбанистичке естетике места и насеља, као и туристичких подручја, атракција, 

споменика Заплања. Побољшање јавних подручја, опреме и услуга важно је како 

би се креирала одговарајућа атмосфера и имиџ сваке појединачне туристичке 

дестинације Заплања, као и њених ресурса и атракција, заједно са повећањем 

заједнице.9 

Значајно је очување старих села и насеља, градња пешачких зона, 

зелених површина, стазе за шетњу и бициклизам, заштита археолошких добара, 

споменика, архитектонских здања и слично. Спречавање бесправне градње и 

увођење реда у планове изградње је такође битна активност које локалне власти 

морају предузети како би се туристички простор одржао погодним. 

9.12. Програми едукације и усавршавања 

Туризам је грана привреде која у многоме зависи од људских ресурса. Када 

су људи који раде у туризму добро обучени, едуковани, професионални, 

гостољубиви то ствара код туриста појачан аутентичан утисак који доводи до 

боље перцепције саме дестинације и већег задовољства туриста. То је важан 

разлог да људски ресурси у туризму стално усавршавају своја знања.  

Креирањем одговарајућих програма едукација, тренинга и усавршавања 

сви учесници у туристичкој привреди су у могућности да стекну одговарајуће 

вештине и знања. Ту се обухватају ресурси у хотелијерству, угоститељству, 

услугама и другим областима које учествују у туризму. Србија треба да побољша 

ниво професионалности туристичких радника, тако да им се омогући едукација 

на подручју квалитетних услуга клијентима, знања страних језика, на подручју 

организационог и дестинацијског менаџмента.  

9.13. Развој малог и средњег предузетништва у туризму 

Мала и средња предузећа су темељ сваког успешног друштва. 

Инвестирање у мала и средња предузећа, посебно у области туризма, може 

допринети бољем економском напретку наше земље. Регион Заплања у развоју 

овакве врсте привредне активности треба да тражи своју шансу.  

Процес апликације за ненаменска средства за развој малог и средњег 

предузетништва у туризму треба, пре свега, укључивати дефинисање циљева од 
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стране Владе републике Србије. То би се најлакше остварило формирањем 

фонда за развој малих и средњих предузећа, државне агенције, развоје банке 

или неке сличне институције која би имала кључну улогу у овом процесу. Ти 

циљеви укључују:  

• Раст малог предузетништва 

• Раст самозапошљавања 

• Осавремењивање туристичко – угоститељске понуде 

• Повећање прихода од туризма и угоститељства10 

9.14. Систем олакшица и подстицаја за развој 

Систем олакшица и подстицаја дизајниран је да би се потпомогло и 

позитивно утицало на развој туристичког пословања у Србији. Стога се он мора 

фокусирати на осигуравање средстава финансирања за развој жељеног 

туристичког пословања и пројеката који су препознати као добри пројекти, у 

смислу уједначености и усклађивања са смерницама Стратегије развоја туризма, 

односно који су интегрисани са потребама Србије као туристичке дестинације. 

Потребно је смањење свих пореза и давања који су у надлежности локалних 

власти за одређене активности.11 

9.15. Креирање развојне агенције за туризам 

Развојна агенција за туризам требало би да води процес имплементације 

различитих акционих планова и програма који су предложени у Стратегији 

развоја туризма Србије, као и да контролише инвестиционе пројекте у Србији од 

стране јавног и приватног сектора. Стога, развојна агенција за туризам треба да 

координира организације јавног сектора у сврху промоције и извођења 

капиталних инвестиција у туризму.12 

 

  

                                                             
10 Стратегија развоја туризма општине Гаџин Хан, 2009. године, стр. 100 
11 Исто, стр. 102 
12 Исто, стр. 104 
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10. SWOT анализа 

 

Смисао ове анализе се огледа у томе што помаже менаџерима да 

идентификују садашње и будуће шансе, као и претње из окружења (екстерне 

факторе), с једне стране, и снаге и слабости предузећа (интерне факторе), с 

друге стране. Основна идеја SWOT анализе је да се њоме омогући такво развојно 

понашање предузећа у туризму које ће обезбеђивати максимално коришћење 

снага и шанси предузећа, с једне стране, и минимизирање претњи и слабости 

таквом развоју, с друге стране.13 

SWOT анализа ширег подручја Заплања као туристичке дестинације је 

урађена у оквиру Стратегије развоја туризма општине Гаџин Хан. За израду ове 

стратегије а тако и SWOT анализе биле су задужене све релевантне установе и 

институције, као и остали учесници у туризму Заплања.  

Реч је о стандардној анализи која пружа основу за објективизацију реалних 

развојних потенцијала подручја посматрања. У том смислу, а због детаљнијег 

обухвата и идентификације јаких и слабих страна, SWOT анализа је подељена 

на различите тематске целине. Према интерним снаге и слабости SWOT је 

подељен на: 14 

• Ресурсе 

• Атракције и природни услови 

• Социјални и економски профил 

• Инфраструктуру (општа, саобраћајна и туристичка) 

• Туристички бизнис 

• Организација и управљање туризмом и 

• Развојне иницијативе и маркетинг 

Екстерне могућности и претње подељене су на: 

• Трендове у туристичкој индустрији 

• Конкуренцију 

• Правно и политичко окружење 

• Економско окружење15 

  

                                                             
13 Стефановић В., (2010): „Туристички менаџмент“, Природно – математички факултет Ниш, 
Универзитет у Нишу, Ниш, стр. 124 
14 Стратегија развоја туризма општине Гаџин Хан, 2009. године, стр. 40 
15 Исто, стр. 40 
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РЕСУРСИ, АТРАКЦИЈЕ И ПРИРОДНИ УСЛОВИ 

Снагa 

Територијално заокружен пројекат 

Подручје са ниским степеном загађења (ваздух, вода, нема буде) 

Подручје богато воденим изворима 

Климатски услови допуштају развој целогодишњег туризма 

Очувана природа и заштићене природне реткости 

Лепота природе и сликовитост пејзажа 

Античка археолошка налазишта 

Аутохтоне културне вредности 

Слабост 

Недовољна заштита и одржавање природних атракција и 
ресурса 

Одсуство ефикасних мера заштите културно – историјских 
споменика 

Неадекватна валоризација природних ресурса у туристичке 
сврхе 

Неадекватна валоризација културних ресурса у туристичке сврхе 

Незадовољавајуће регулативне мере заштите простора („дивља“ 
градња) 

 

 

МАРКЕТИНГ 

Снагa 

Име Сува планина, Заплање је већ препознатљиво на 
регионалном туристичком тржишту 

Издавање карте Суве планине 

Иницијативе да се понуда интегрално промовише за кластер 
Источна Србија – брошура о Источној Србији 

Слабост 

Низак буџет локалне туристичке организације 

Одсуство јасног маркетинг плана туристичке организације 

Недовољан број и квалитет промотивних материјала  

Промотивни материјали су углавном на српском језику 

Недостатак иновативности у маркетингу и продаји 

Оријентисаност понуде ка домаћем тржишту 
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ИНФРАСТРУКТУРА (САОБРАЋАЈНА, ОПШТА И 
ТУРИСТИЧКА) 

Снага 

Близина Ниша – великог центра 

Близина Нишког аеродрома 

Близина међународног ауто – пута Ниш – Димитровград Е80 – 
део коридора Х 

Близина међународног ауто – пута Ниш – Скопље Е75 – део 
коридора Х 

Близина железничке пруге Ниш – Димитровград  

Постојећи погони за производњу електричне енергије 

Богатство природних ресурса искористивих за производњу 
електричне енергије 

Планови развоја саобраћајних мрежа 

Слабост 

Стара и немодернизована железничка инфраструктура 

Недовољно одржавана инфраструктура аеродрома Ниш 

Недовољна развијеност и лоше стање магистралних и 
регионалних путева 

Недостатак и девастација туристичке и саобраћајне 
сигнализације 

Услуге локалних јавних превозника недовољно фрекфентне и 
квалитетне 

 

ТУРИСТИЧКИ БИЗНИС 
Снага 

Постојање иницијатива приватних предузетника за развој 
појединих туристичких производа (сеоски туризам, планинарење, 
посебни интереси – џип сафари, лов и други) 

Близина међународног тржишта (Бугарска и Румунија) 

Туристичка делатност током целе године 

Постојање здравственог и бањског туризма у непосредној 
близини – Нишка бања  

Постојање ловачког друштва 

Слабост 

Туристичка понуда није прилагођена светским трендовима и 
стандардима квалитета 

Недовољан број смештајних објеката 

Смештајни објекти су стари и запуштени 

Категоризација смештајних објеката није у складу са светским 
критеријумима 

Недостатак стандардних оперативних процедура у хотелском 
управљању 

Непостојање туристичке агенције 

Недостатак диверзификације у услугама хране и пића 

Недостатак услужног садржаја на локацијама туристичких 
атракција 
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СОЦИЈАЛНИ И ЕКОНОМСКИ ПРОФИЛ 

Снага 

Свест локалног становништва о перспективама развоја туризма 

Локалне власти препознају туризам као битан фактор економског 
развоја читавог подручја 

Гостољубивост и љубазност локалног становништва 

Слабост 

Лоша економска ситуација региона и недовољно одређене 
стратешке смернице у економском развоју 

Низак ниво локалне туристичке потрошње 

Велики број незапослених 

Недостатак међународног туристичког искуства локалног 
становништва 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ ТУРИЗМОМ 
И РАЗВОЈНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ 

Снага 

Финансијска подршка Владе Републике Србије развоју туризма у 
општини Гаџин Хан 

Локалне власти су директно укључене у развој туризма – 
постојање локалне туристичке организације 

Заинтересованост локалног становништва за пројекат развоја 
Суве планине 

Иницијативе у развоју руралног туризма око Суве планине, 
Селичевице 

Иницијативе око регулисања статуса 17 воденица као 
потенцијалне туристичке атракције 

Иницијативе око очувања културне баштине – Музеј грнчарства у 
Гркињи и слично 

Слабост 

Централизован систем управљања – локалне власти немају 
довољно моћи и финансијских средстава 

Недостатак сарадње јавног и приватног сектора у циљу 
формирања ланца вредности 

Непостојање јасне и општеприхваћене визије туристичког развоја 
Заплања 

Непостојање регионалног система управљања туризмом тј. 
дестинацијске менаџмент компаније 

Недостатак интернационално квалификованих хотелских и 
туристичких менаџера 

Непостојање образовних институција у области туризма и 
хотелијерства 

Недостатак већег броја покретача новог туристичког развоја 
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ТРЕНДОВИ У ТУРИСТИЧКОЈ ИНДУСТРИЈИ 
Могућности 

Промене кључних фактора у успеха у туристичкој индустрији 

Утицај интернета и електронске трговине на дистрибуцију 

Уобичајена позитивна реакција тржишта према новим 
дестинацијама 

Чешћи краћи одмори 

Профил савременог туристе – независтан, у потрази за 
аутентичним искуством, заинтересован за културу и природу 
дестинације 

Турсти посећују удаљене дестинације за време кратког одмора  

Тренд ка здравственом туризму и активном одмору 

Претње  

Већа очекивања квалитета производа и услуга 

Даља диференцијација дестинација и производа 

Стална иновација туристичких производа и њихове промоције 
 

ЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ 
Могућности 

Стабилизација макроекономског окружења 

Неискоришћени ресурси и високовредни простор – шанса за 
примену најрецентнијих концепата у развоју туризма и 
структурирању туристичке понуде 

Расположивост јавних фондова (Национални инвестициони 
Фонд) за инвестирање у туристичку инфраструктуру 

Промене у пословном окружењу – подстицајне мере домаћим 
предузетницима и страним инвеститорима 

Реструктурирање привредне структуре 

Приватизација туристичко – угоститељских предузећа 

Претње  

Светска економска криза 

Велики број незапослених 

Велики удео сиве економије 

Потребне су велике инвестиције у основну и туристичку 
инфраструктуру 

Спора и отежана приватизација 
 

ПРАВНО И ПОЛИТИЧКО ОКРУЖЕЊЕ 
Могућности 

Туризам као стратешко опредељење у развојној стратегији 
Србије 

Усвојена стратегија развоја туризма републике Србије 

Јачање и модернизација институционалног система државне и 
локалне управе 

Раст политичке стабилности (нови устав Србије, Партнерство за 
мир, итд.) 

Јачање правног система и законодовног оквира 
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Претње  

Политичке несагласности на подручју Балкана 

Вишегодишња изолација од међународне заједнице 

Недовољна интегрисаност у међународне институције и 
међународне туристичке организације 

Неадекватни третман Суве планине кроз Просторни план Србије 

Дискриминаторски однос ТОС-а према туристичким 
потенцијалима у Југоисточној Србији 

Наслеђени туристички концепти 
 

КОНКУРЕНЦИЈА 
Могућности 

Сарадња са конкурентима из Бугарске и формирања 
интернационалног ресорта 

Учење из позитивних искустава и грешака од земаља у окружењу 

Ефикасна примена хотелских и туристичких развојних стандарда 
као и савремених технолошких решења 

Претње  

Земље у окружењу се све више стратешки опредељују за развој 
туризма 

Иновације у развоју производа и маркетингу земаља у окружењу 

Јача конкуренција услед већег приступа новим дистрибутивним 
каналима 

Глобална конкуренција све више иде у диверзификацију 
производа и дестинација 

 

10.1. Закључци SWOT анализе 

 

SWOT анализом је детаљно утврђено неколико предности којима регион 

Заплања располаже за развој туристичке привреде као и недостаци за боље 

функционисање туризма на овом простору. Природна добра су главни адут који 

се налази на овом простору, око којих ће се организовати надолазећи развојни и 

инвестициони процеси. Та природна добра до сада нису значајније туристички 

вреднована нити значајније експлоатисана. Разлог слабој експлоатације се може 

пре свега наћи у општих политичких и економских ограничења и услова, а мање 

због тржишних недостатака.  

Узимајући у обзир изабрана подручја и елементе SWOT анализе на 

примеру ширег подручја Заплања и квалитативну размену мишљења са кључним 

интересним субјектима, дошло се до коначне оцене стратешких предности и 

стратешких недостатака пројекта, а то су: 

Стратешки недостаци: 

• Заплање није препознатљиво као туристичка дестинација и нема 

стандарде квалитета у туристичкој индустрији 

• Лоша економска ситуација региона и претежно старо становништво 
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• Недовољан број и ограничена стручност локалног кадра у туризму 

• Недовољна заштита и одржавање природних и културних атракција и 

ресурса 

• Недостатак могућих покретача новог туристичког развоја 

 

Стратешке предности: 

 

• Пространство нетакнуте планине формиране у форми платоа и са 

различитим елевацијама погодним за скијање 

• Маестралне визуре са огромним могућностима за изградњу туристичке 

инфраструктуре  

• Богатство водених извора и биљног света 

• Диверсификована структура атракција и добра конфигурација ширег 

простора Суве планине16 

 

  

                                                             
16 Стратегија развоја туризма општине Гаџин Хан, 2009. године, стр. 43 
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11. Бенчмаркинг анализа 

 

Бенчмаркин је процес увођења промена у предузеће с циљем 

континуираног побољшања пословне ефикасности и утврђивања ко је први или 

најбољи на тржишту. Основни принцип овог процеса је уочити шта то тржишни 

лидери раде како би побољшали своје пословање те покушати из прикупљених 

података у свој пословни процес интегрисати све оно што може придонети 

унапређењу пословања. То није процес присвајања идеја, него прилагођавања 

туђих делотворних решења властитим потребама.17 

У циљу изградње конкурентног туристичког тржишта подручја Заплања, и 

квалитетног позиционирања на туристичком тржишту неопходно је следити 

примере и искуства најбољих пракси у свету и окружењу. Увидом у показатеље 

основних карактеристика изабраних туристичких дестинација и испољених 

светских трендова, а у интересу планирања и развоја туризма Заплања, 

издвојена је бенчмаркинг анализа за производе који би могли да се 

комерцијализују и чији су следећи закључци: 

• Најновији трендови на тржишту показују значајне иновације и 

диверсификацију у групи туристичких производа специјалних 

интересовања (посматрање природе, кањонинг, лов и риболов, пешачење, 

рафтинг, параглајдинг, јахање, обилазак културних и природних баштина, 

бициклизам, планинарење, алпско и нордијско скијање, санкање, 

слободно пењање уз стене, камповање, вожња 4х4, истраживање и 

едукација, проучавање кањона и пећина и слично), дати процеси се 

одвијају упоредо са унапређењем и проширењем постојеће понуде и у 

зависности од старости туриста и њихових преференција 

• У току су процеси диверсификације смештајних капацитета (хотели, 

мотели, кампови, породичне фарме и виле, видиковци, колибе, планинске 

кућице), као и изградња нове комуналне, супра и инфраструктуре (боља 

доступност, вишенаменске хале за спорт и друге догађаје, атлетске стазе 

и стазе за пешачење и планинарење) 

• Све је интензивнија промоција и доступности информација на интернету 

(о смештајним капацитетима, превозу, дестинацији, атракцијама), али и 

обогаћивање садржаја послова унапређења продаје и информисања као 

што су оглашавање, ПР, презентације, штампање, објављивање 

публикација, каталога, брошура, и изградња информативних пунктова уз 

адекватно туристичко означавање и сигнализацију 

                                                             
17 Стефановић В., (2010): „Туристички менаџмент“, Природно – математички факултет Ниш, 
Универзитет у Нишу, Ниш, стр. 133 
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• Изграђује се интегрисан туристички производ како би се туристички центри 

на планинама интензивно развијали на такав начин да своје капацитете 

ставе у понуду током целе године (скуп различитих летњих и зимских 

активности за одмор, рекреацију и ревитализацију, организовање 

тематских тура обиласка за авантуристе, за породице са децом, 

љубитеље природе) 

• Све веће тежиште се ставља на професионално управљање дестинацијом 

и управљање посетиоцима, уз укључивање локалног становништва као 

битног фактора одрживог развоја. Стварају се контролне процедуре које 

врше мониторинг, контролу квалитета и унапређивање стања животне 

средине у заштићеним областима 

• У развоју руралног туризма све више се укључује широки спектар 

активности, услуга и спортских садржаја које се организују на 

специјализованим фармама у циљу привлачења туриста и стварања 

додатног прихода. Развија се агро, културни и еко – етно туризам у циљу 

заштите и развоја подручја у складу са принципима одрживог развоја 

• Код развијенијих туристичких дестинација уочавамо проширивање и 

унапређење постојећих активности и могућност константног побољшања 

програма истраживања18 

Након анализе кључних предности и недостатака, и сагледавајући потребе 

могућности општине Гаџин Хан – Заплања, потребно је посветити се анализи 

кључних недостатака у оквиру четири туристичка производа (посебни интереси, 

догађаји, планине и језера и рурални туризам) како би се формирали развојни 

модели, конкурентске стратегије и акциони планови конкурентности за сваки од 

њих. Портфолио туристичких производа Заплања би изгледао овако: 

• Посебни интереси 

• Догађаји 

• Планине и језера 

• Рурални туризам19 

 

  

                                                             
18 Стратегија развоја туризма општине Гаџин Хан, 2009. године, стр. 60 
19 Исто, стр. 105 



Управљање стратегијом развоја туризма регије Заплања 

55 

 

12. Потенцијални инвестициони пројекти 

 

На основу претходно дефинисане стратегије производа и модела раста 

произилазе и кључна решења у домену инвестиционе стратегије на туристичкој 

дестинацији Заплање, а посебно се истичу следећи пројекти: 

• Приоритет инвестицијама даје се што је могуће бржој рехабилитацији 

наслеђених и потенцијалних смештајних објеката и пројеката туристичке 

инфраструктуре. То је први и почетни услов да би се уопште кренуло у 

процес изградње целовитог ланца вредности у туризму на дестинацији 

Заплање 

• Посебан значај се даје пројекту туристичког комплекса Сува планина. Ради 

се о пројекту који има реалне шансе да се међународно позиционира и да 

се у његову реализацију укључе и инострани инвеститори. Заједно са 

планинама Селичевицом и Бабичком гором читава дестинација може 

створити реалне шансе за позиционирање и на међународном тржишту 

• У оквиру инвестиционих пројеката посебно се издваја изградња 

скијалишта Стражевица које реално може да има 1000 једновремених 

скијаша. Посебно је значајно да у подножју скијалишта у селима Шебет, 

Велики Вртоп, Мали Вртоп, Семче, Мали и Велики Крчимир и Равна 

Дубрава постоје 777 домаћинстава и око 100 викендица као могући 

идентификовани инвеститори за изградњу око 2000 лежајева у руралном 

типу смештаја, што представља реалну почетну тачку у изградњи 

планинарских капацитета 

• У изградњи туристичких капацитета значајну улогу треба да имају објекти 

за рурални смештај туриста и адаптација викендица и евентуална 

изградња хотела у Доњем Душнику, као и завршетак хотела код Врела у 

Горњем Душнику 

• Локалитети који су процењени као високо комерцијални треба да се 

интензивније граде после 2012. године и уз више стандарде квалитета 

• Значајну улогу у изградњи смештајних капацитета треба да имају 

инвестиције које треба да ставе у функцију око 500 лежајева у посебно 

дефинисаним руралним подручјима (Сопотница, Ибровац и други) 

У предлог инвестиционих пројеката посебна пажња је стављена на то да 

они треба да се реализују на нивоу малог и средњег бизниса. Значајни 

потенцијали се виде и у привлачењу средстава запослених радника у земљи и 

иностранству којих са овог простора има доста. За стратегију инвестирања 

очекује се и подршка путем система државних подстицаја, програмима 
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регионалног развоја надлежних министарстава и других државних институција, 

као и фондова Европске уније.20 

У стратегији развоја туризма општине Гаџин Хан, која је израђена 2009. 

године за шире подручје Заплања, издвојено је 12 инвестиционих пројеката који 

би своју реализацију могли да очекују у будућности уз подршку државе и осталих 

субјеката који би помогли у финансирању. Неки од њих у међувремену су 

спроведени или се активно спроводе у дело. То су следећи пројекти:  

• Програм детаљне регулације туристичке зоне Сува планина 

• Израда урбанистичког плана Сува планина 

• Категоризација сеоских домаћинстава 

• Промоција руралног туризма Заплања 

• Изградња скијалишта Стражиште на Сувој планини 

• Изградња вештачке акумулације на Кутинској реци 

• Изградња пешачких, оф роад (off road) и трим стаза Заплања 

• Изградња камп насеља Ропот 

• Оснивање завичајног музеја 

• Етно амбијентална целина 17 воденица 

• Организовање сеоских манифестација, уређење сеоских центара 

• Едукација и подизање нивоа туристичке и еколошке свести 

  

                                                             
20 Стратегија развоја туризма општине Гаџин Хан, 2009. године, стр. 119 
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Закључак 

 

У овом раду обрађено је како ефикасно и успешно управљати стратегијом 

развоја туризма регије Заплање. Туристички потенцијал Заплања нажалост није 

довољно искоришћен. Ова регија до сада није доживела пуну афирмацију на 

туристичким тржишту, а из наведеног се може закључити да овај крај не мањка 

туристичким потенцијалима за другим посећенијим крајевима Србије. Заплање 

поседује важне антропогене и природне реткости које у савременом туризму могу 

привући велики број туриста. 

 Заплање може пажљивим планирањем и имплементацијом изложеног у 

овом раду изаћи на туристичко тржиште као једна аутентична, савремена 

дестинација која би испунила све захтеве туриста. Потребно је наравно улагање 

у туристичку инфраструктуру, смештајне капацитете, развој додатних услуга и 

усавршавање и образовање кадрова у туризму како би ова дестинација могла да 

се носи са изазовима савременог света. Ту долази до значаја координација 

приватног и јавног сектора, државних институција и предузећа, која су у 

могућности да правилним управљањем овим подручјем доведу да значајног 

раста и развоја. 

 За све путнике и туристе ово је један прелеп крај наше земље, са 

нетакнутом природом, задивљујућом Сувом планином, бројним рекама, 

изворима и потоцима, крај са гостољубивим локалним становништвом, који 

дефинитивно вреди посетити.  
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