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      УВОД 

  „Колико год је божанство наше дало другим земљама лековитих вода, толико 

није ни пренебрегло ни Србие обдарити њима“, записано је у Сербским новинама, лета 

Господњег, 1834. 

И заиста природа је нашу земљу богато наградила не само термоминералним 

изворима већ и питомим долинама и пропланцима, бистрим потоцима и брзацима, 

шумовитим планинама... 

Људи су вековима научили да својим бољкама лека нађу у природи, међу биљкама, у 

зеленилу и чистом ваздуху, у минералној и топлој води. Иако посета лековитим изворима 

и њихово коришћење дуго није третирана као туристичка  многи трагови материјалне 

културе, попут најстаријег купатила у Србији у бањи Вички (Топлички) кисељак код 

Прокупља, указују да су неки од њих коришћени још у камено доба. Термоминералне 

изворе на територији Србији користили су и Римљани, а сачуване каптаже и купатила 

показују колико су знања, средстава и труда улагана у развој наших бања. Својеврстан  

печат бањама Србије дали су и Турци који су градили чувена турска купатила која се и 

данас чувају у Рибарској и Сокобањи. Зато бањски туризам у Србији као посебан вид 

туризма има дугу и богату традицију. У XIX веку извори топле и минералне воде Србије 

заинтересовали су и научнике. Први резултати истраживања били су скромни али веома 

значајни.  

Први закон о бањама, минералним и топлим водама донет је 1914. године. Бањски 

туризам је оживео после Другог светског рата. 1960. бање добијају статус природних 

лечилишта. Развијају се смештајни капацитети, домаћа радиност, број становника у 

урбаним насељима расте, а потребе за одмором и рекреацијом постају битни фактори за 

посећеност наших бања. 

Према броју термоминералних извора, а сразмерно својој површини, Србија се сматра 

најбогатијом земљом на Балкану, па чак и у Европи. Да није термоминералних извора, 
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племенитих гасова и лековитог блата, не би било ни бањског туризма који употпуњују 

повољлни климатски услови и богата вегетација. Дуго је лечилишна функција бања била 

основни мотив посете, па се неоправдано здравствени туризам, као најстарији облик 

туризма у бањама, често изједначавао са бањским туризмом. 

 

Најзначајније карактеристике бањских места и бањских зона у Србији 

Бања је подручје на коме постоји и користи се један или више природних 

лековитих фактора, а који испуњава услове у погледу уређености и опремљлености за 

њихово коришћење у складу са одребама Закона о бањама. Бања представља природно 

добро од општег интереса којим упоравља држава, под условима и на начин утврђен овим 

законом
.
(
 
Закон о бањама Службени гласник РС, бр.67 од 30.08.1993.)

 

Концепт развоја бања као туристичке вредности први пут су озваничене у Просторном 

плану Србије 1996. године. Бање су представљене као међународни, национални и 

регионални здравствено туристички центри са специфичном понудом која се уклапа у 

туристичку понуду регије којој бања припада.Тако су бање сврстане у три групе:
 
 

(Станковић, С. Бање Србије. Београд: Завод за уџбенике, 2009.) 

Прву групу  чине бање од међународног и општег националног значаја (Врњачка, Соко, 

Нишка, Матарушка, Врањска, Буковичка и Бања Ковиљача) Другу групу чине бање од 

националног значаја: Гамзиградска, Пролом, Јошаничка, Рибарска, Бујановачка. Трећа 

група има регионални и локални значај: Сланкамен, Русанда, Овчар, Брестовачка, 

Сијаринска, Луковска бања. 

У бањама су данас развијени здравствени туризам, са доминантном позицијом и најдужом 

традицијом ; рекреативни-  условљен термоминералном водом који се користи за 

рекреацију; конгресни- који доприноси рационалном коришћењу објеката током целе 

године, манифестациони који се заснива на организовању бројних манифестација у 

бањама, излетничк- који је  условљен положајем бања према већим градским језгрима и 

главним саобраћајницама 
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Прву групу  чине бање од међународног и општег националног значаја (Врњачка, Соко, 

Нишка, Матарушка, Врањска, Буковичка и Бања Ковиљача) Другу групу чине бање од 

националног значаја: Гамзиградска, Пролом, Јошаничка, Рибарска, Бујановачка. Трећа 

група има регионални и локални значај: Сланкамен, Русанда, Овчар, Брестовачка, 

Сијаринска, Луковска бања.  

Сматра се да Србија лежи на језерима термоминералних вода отуда и више од 1000 извора 

око којих је изграђено више од 40 бања ( Бање у Србији. http://www.srbija-banje.com) 

                              

                                  Карта 1. Најзначајнијабањскаместа у Србији 

                                   Извор:http://www.srbija-banje.com/mapa-karta 
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Табела 1. Евидентиране бање у Србији 

1. Врњачка  24. Рајчиновића бања 

2. Сокобања 25. Бања Бадања 

3. Нишка 26. Радаљска бања 

4. Матарушка  27. Звоначка 

5. Буковичка  28. Бања Јошаница 

6. Бања Ковиљача 29. Бања Паланачки кисељак 

7. Врањска  30. Обреновачка бања 

8. Јошаничка  31. Шарбановачка 

9. Куршумлијска  32. Ргошка 

10. Луковска  33. Рошка 

11. Сијаринска 34. Височка (Велики Рзав) 

12. Гамзиградска  35. Бања Кањижа 

13. Горња Трепча 36. Јунаковић бања 

14. Богутовачка  37. Баања Русанда 

15. Брестовачка  38. Стари Сланкамен 

16. Бујановачка  39. Врсник 

17. Младеновачка  40. Новосадска 

18. Новопазарска  41. Пећка бања Илиджа 

19. Овчар 42. Бањска  

20. Прибојска 43. Бечејска бања 

21. Пролом 44. Бања Туларе 

22. Рибарска 45. Ломничка бања 

23. Бања Врујци  

Извор: Ромелић, Ј. (2008) Туристичке регије Србије. Нови Сад: ПМФ Департман за 

географију, туризам и хотелијерство  
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Бањске зоне у Србији 

Према географском положају све наше бање можемо сврстати у: 

 Бање северне Србије (Бања Кањижа, Бања Јунаковић, Бања Палић, Русанда, 

Врдник и Сланкамен) 

 Бање централне Србије (Богутовачка, Рибарска, Врњачка, Матарушка, Овчар, 

Јошаничка, Горња Трепча, Буковичка, Бања Брујици и Паланачки кисељак) 

 Бање западне Србије (Прибојка бања и Бања Ковиљача)  

 Бање источне Србије (Гамзиградска, Звоначка, Сокобања, Брестовачка) 

 Бање јужне Србије
  

(Бујановачка, Врањска, Сијаринска, Куршумлијска, Пролом, 

Луковска, Нишка и Новопазарска бања). (www.banjesrbije.net) 

Основне бањске зоне Србије по Ј. Марковићу су: 

 Шумадијска (Буковичка, Селтерс у Младеновцу, Паланачки кисељак) 

 Западноморавска (Врњачка, Матарушка, Овчар бања, Горња Трепча, 

Богутовачка) 

 Копаоничко-јастребачка (Јошаничка, Луковска, Рибарска, Пролом, 

Куршумлијска и Лопатнички кисељак) 

 Новопазарско-прибојкска (Новопазарска, Прибоска и Височка бања) 

 Јужноморавска (Нишка, Врањска, Сијаринска и Бујановачка) 

 Источносрбијанска (Сокобања, Гамзиградска, Брестовачка и Звоначка) 

 Колубарско-подрињска (Западнсрбијанска зона) (Бања Ковиљача) 

 Војвођанска (Слан камен, Врдник, Јунаковић, Кањижа и Русанда) 

 Косовско-метохијска (Клокот код Урошевца и Илиџа код Пећи) 

(Станковић, С. (2009) Бање Србије. Београд: Завод за уџбенике,  
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Два главна подручја са највећим бројем термоминералних извора и бања су басен 

Западне Мораве (Овчар бања, Горња Трепча, Матарушка, Врњачка и Јошаничка бања) и 

басен Јужне Мораве (Нишка, Пролом, Звоначка, Врањска, Сокобања)
 

(Јовичић, Д., 

Томић, Е. 2009)  

По бројности бања ово су две главне просторне целине са 85% укупног бањског 

туристичког промета у Србији. Јужноморавско подручје покрива око 1/3 укупног 

туристичког промета у нашим бањама, а Западноморавско подручје око 50%. У оба 

подручја има бања са краћим боравком (ако су на транзитном путу) и бање са дужим 

туристичким боравком (ако се користе за лечење). У некима је већи туристички промет, у 

некима мањи. У Војводини је мањи број термоминералних извора који су откривени 

најчешће приликом истраживања бушотина нафте или воде за пиће.  

Бројне бање у Источној и Јужној Србији годинама диктирају туристички промет у 

том делу Србије. Сокобања, као наша најстарија бања и Нишка бања, као бања са дугом 

традицијом али и успонима и падовима, добри су показатељи како и бање у неразвијеном 

делу Србије могу да буду носиоци развоја једног краја. 

Због тога су ове две бање и главни циљ истраживања у раду. Због прегледности, у 

наставку текста, бање ће бити приказабне појединачно. 
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                                           СОКОБАЊА 

„Нигде, чини се природа није била тако издашна и дарежљива, никоме није даривала 

толико лепоте као Сокобања. Толико богатсва природног, историјског и културог на 

мањем локалитету још нисам видео. Овде нас просто све позива, све је изазов... и за 

радника, научника, болесника, аи за туристу... Свако има шта да нађе...“ 

Посетилац из Војводине 

1. ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ  

Туристичко-географски положај је важан елемент туристичке валоризације 

туристичких места, регија и земаља. Географски положај подразумеа просторни однос, у 

овом случају Сокобање, према ближим или даљим предеоним целинама, а туристички 

положај, њен просторни однос према главним правцима туристичког кретања и гушће 

насељеним регијама. 

1.1 Географски положај 

Територија општине Сокобања припада пространом Карпатско-балканском систему 

планина и котлина на истоку Србије, док само мањим западним делом задире у зону Старе 

родопске масе.  

                                             

                                                Слика 2. Сокобањска котлина 

                                                     Извор: www.googlе.rs 
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У ужем смислу, сокобањска котлина је мања област у централном делу источне 

Србије,  јасно ограничена са свих страна планинама средњих висина (испод 1600m ): 

Ртњем (1566 m ), Слеменом (1140 m), Крстатцем (1106 m), Озреном (1117 m), Девицом 

(1187 m), Лесковиком (1174 m). 

Котлина је издужена и нагнута од истока ка западу. Сама Сокобања смештена је 

између 43
0 

38’ 29’’ СГШ  21
0
52'37'' ИГД. Просечна надморска висина је 400м и погодна је 

за опоравак бањских гостију. 

1.2  Саобраћајни положај 

 

Преко Бованске клисаре на западу и Скробничке на истоку, сокобањска област спаја 

Моравски слив са Тимочким сливом, па има транзитни карактер. На северу је повезана са 

облашћу Црне реке, а на југу преко Озрена и Заголачких села са Моравском удолином. То 

је стари пут којим су били повезани Црна река и Ниш. 

Табела 2. Удаљеност Сокобање од већих градова  

НАСЕЉЕ УДАЉЕНОСТ(КМ) БРОЈ СТАНОВНИКА 

Београд 234              1.369.000 

Ниш  60                 186.222 

Нови Сад 300                 286.962 

Крушевац  92                   57.962 

Крагујевац 149                 150.842 

Зајечар  67                   38.165 

Бор   75                   30.895 

Извор: Туристички водич Сокобање, Организација за туризам, културу и спорт, 2015. 

У Сокобању се може доћи из три правца: из Алексинца. Књажевца и Бољевца. За 

туристичка кретања највећи значај има Коридор 10, од кога је Сокобања удаљена 30 km. 
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Та саобраћајна артерија обезбеђује бањи добру повезаност како са тржиштима домаће 

тражње (Поморавље, Шумадија, Београд и Војводина) тако и са иностранством.  

Паралелно са аутопутем води и међународна пруга од Берлина до Истанбула и од 

Будимпеште до Атине. 

              

                                            

                                    Слика 3. Саобраћајни положај Сокобање 

                                   Извор: Туристички водич Сокобање, 1982 

                                     

Са истока туристи долазе из долине Тимока, путем преко Књажевца или преко Ртња из 

правца Бољевца. Важну улогу у туристичкој доступности Сокобање има и аеродром 

Константин Велики у Нишу. 
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2. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ ОСНОВЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

Бројни природни елементи и појаве допуњују интегрални туристички производ 

сокобањског краја. Неки су израженији, попут термоминералних вода и појединих 

климатских елемената као кључни фактори туристичко рекреативне и здравствене 

функције Сокобање. 

Табела 3. Висина планина у околини Сокобање 

Назив планине            Висина(m)               Врх Положај (у односу 

на котлину 

Ртањ 1565 Шиљак Север 

Девица 1187 Чапљинац југ-исток 

Лесковик 1174 Лесковик Југ 

Слемен 1099 Слемен Исток 

Озрен 1074 Оштра Чука Југ 

Крстатац 1069 Крстатац Исток 

Рожањ  897 Велики Врх Запад 

Буковик  894 Букова пољана Запад 

Извор: www.google.rs 

 

2.1. Геоморфолошке карактеристике  

Од геоморфолошких карактеристика које употпуњују туристичку вредност бање 

издвајају се котлина, настала спуштањем терена дуж раседа и планински венци који, по 

Јовану Цвијићу тектонски припадају Карпатско-балканском венцу (Ртањ, Слемен, 

Крстатац, Девица, Озрен и Лесковик) и Родопској маси (Оштриковац, Баљевина и  Рожањ) 

) (ЦвијићЈ.1912.) 

http://www.google.rs/
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Доминатну геоморфолошку али и посебну пејзажну црту Сокобањске котлине као 

и целе источне Србије чини Ртањ. Њоме су били одушевљени Цвијић и Феликс Каниц. 

Походе га планинари, радио аматери, берачи лековитог биња, љубитељи екстремних 

спортова и авантуристи. 

                                                                           

Слика 4. Ртањ           Извор: www.google.rs 

„...планина се мирно диже са широке подлоге, гола, горостасна, завршавајући се скоро 

правилном купом  Шиљак.  Дижући се са преломима, напрасно изолован, Ртањ влада 

околином и изгледа као њен вођа и знамење..“ 
 
..“(Цвијић Ј. 1912.) 

 

Осим планина, због којих је Сокобања добила епитет ваздушне бање, за 

туристичку валоризацију краја  се од геоморфолошких облика могу издвојити и клисуре 

које граде Моравица (Сокоградска и Бованска, Врмџанска река и Градашница), као и 

пећине, пропасти, вртаче и леденице у крашким теренима Ртња и Озрена. 

                                                  

                                                        Слика 5. Сесалачка пећина 

                                                           Извор: www.google.rs 

http://www.google.rs/
http://www.google.rs/
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Недовољно су туристички валоризоване Сеселачка, Рујишка, Читлучка и две проходне 

Милушиначке пећине. На јужној страни Ртња у великој вртачи, налази се јама леденица 

„Зла рупа“ дубока 57 m, испуњена ледом током целе године. 1836. године, Кнез Милош 

Обреновић и француски истраживач Ами Буе са пратиоцима су се спустили у ту јаму. 

2.2. Клима као туристичка вредност 

Климатске вредности дају Сокобањи обележје бањског, климатског, туристичког и 

здравственог места. Клима Сокобање је под великим утицајем континенталних ваздушних 

струјања. На климатске елементе утичу ободни планински рељеф и шумска вегетација, па 

се јављају зоналне висинске вредности и микроклиматске модификације. Најнижи делови 

територије одговарају средње висинској клими (300-800 m), без јаких ветрова са добром 

осунчаношћу. У планинском делу преовладава висинска клима (800-1300 m) са нижим 

ваздушним притиском и смањеном количином водене паре, која је добра за превентиву, 

лечење, рехабилитацију и рекреацију људи. 

Лета су у Сокобањи топла, а зиме хладне. Јесени су топлије од пролећа. Због струјања 

ваздуха с висине, ноћи су хладније од дана. Јесен има просечну влажност ваздуха већу од 

пролећне, што је последица разлике у падавинама. То повољно утиче на болести дисајних 

органа, реуму и нервне сметње. Облачност је јача на планинама него у бањи, и знатно се 

повећала после изградње акумулације Бован. Чести су сушни периоди, а највише кише 

има у јуну. У бањи нема јаких ветрова, најчешће дувају кошава и северозападни ветар. За 

Сокобању је карактеристична Ружа ветрова која прија туристима                                                     

 Слика 6. Ружа ветрова у Сокобањи 

                                                   Извор: РХМЗС 
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Табела 4. Климатски показатељи 

ТЕМПЕРАТУРА  

Просечна температура ваздуха-јануар (C
0
) -1,4 

Просечна температура ваздуха-јул (C
0
) 28,1 

Просечна температура ваздуха-

годишња(C
0
) 

10,4 

Средњи број мразних дана-годишње 106,2 

Средњи број тропских дана-годишње 29,8 

ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА  

Просешна влажност ваздуха-годишња(%) 75,6 

ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА  

Просечан број ведрих дана-годишње 66,1 

Просечан број облачниих дана-годишње 113,1 

ПАДАВИНЕ  

Просечна количина падавина-годишње 

(mm) 

610,5 

ПОЈАВЕ  

Просечан број дана са снегом-годишње 32,1 

Просечан број дана са снежним 

покривачем-годишње 

51,1 

Просечан број дана са маглом-годишње 20,2 

Просечан број дана са градом-годишње 1,2 

Извор: Профил заједнице 
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2.3. Хидролошке карактеристике  

Главни речни ток у Сокобањској котлини је Моравица са својим притокама. Дуга је 

45 km. Атрактивна је за туристе, како у горњем тако и у доњем току, где гради Бованско 

језеро. Веома атрактиван туристички објекат је Бованско језеро на 33. km реке Моравице. 

Услови за развој различитих видова туристичког промета на језеру су веома повољни: 

располаже разноврсним рибљим фондом (спортски риболов),  повољном темературом 

воде лети (купалишни туризам), мирном површином (спортско-рекреативне активности), 

еколошки очуваним и туристичком атрактивним окружењем (излетнички туризам). 

                                          

                                            Слика 7. Бованско језеро 

                                              Извор: www.google.rs 

 

Међутим Бованско језеро није испунило очекивања. Годинама је уређена само једна 

плажа без одговарајуће туристичке инфраструктуре, односно туристичко-угоститељских 

објеката, добрих прилаза, јавних толате и тушева као и остали пратећих објеката.            

Иако су делови Моравице туристички привлачни, она не може да се сврста у ред 

самосталних туристичких вредности. Корито би требало уредити, обалу очистити од 

шибља, наставити изградњу кеја. 

Врмџанско језеро, испод јужних обронака Ртња, привлачи риболовце и посетиоце Врмџе. 

До њега води лош пут. Ни језеро на Озрену са језерски растињем, малим водопадима, 

слаповима и великим пастрмкама, иако на обали има кошаркашко игралиште, ресторан, 

стазу за трчање није довољно туристички вредновано. Водопад Рипаљка на Озрену је 

http://www.google.rs/
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последњих година врло атрактиван за посетиоце, наравно у годинама када у реци 

Градашници има воде.  Рипаљка је први споменик природе у Србији, законом заштићен 

1948. Последњих година су до Рипаљке постављени путокази, клупе, мостови... 

 

2.3.1.Термоминерални извори и ретки гасови 

Као значајан хидролошки објекат у Сокобањској котлини се издвајају топли и 

млаки  термални извори. По Цвијићу, они избијају из раседа који се пружају дуж јужног 

обода котлине. Има их неколико и дају укупно око 3500 l воде у секунди 

                                                 

                                             

                                                       Слика 8. Амам 

                                                    Извор: www.google.rs 

Воде са извора су у здравствено лечилишне сврхе коришћене још у доба Римљана, потом 

и у време Турака, а Уредбом књаза Милоша 1834. старо турско купатило се обнавља и даје 

мештанима и гостима на употребу за лечење, опоравак и окрепљење. Купатило се и данас 

користи, и не само да је најстарије, в ећ и једно од ретко сачуваних у Србији. 

Прва стручна испитивања лековитости Сокобање, обављена су у Бечу 1834., а први 

званично ваучером упућен гост стигао је у Сокобању 8. јуна 1837. године по старом 

календару. Зато је Сокобања туристичко место са најдужом традицијом организованог 

туризма на просторима некадашње Југославије. Термални извори Сокобање спадају мећу 

најлековитије у Србији. Има их 6 температуре од 28 до 46,5 степени. Различитог су 

http://www.google.rs/
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хемијског састава и степена радио активности. Неки су у самом бањском центру, неки у 

парку Бањица, а неки у кориту Моравице. 

            Слика 9. Први сокобањски и српски ваучер 

                                                                  Извор: Организација за туризам Сокобања                                  

 Хипертермални извори (39-53 C
0
) – извор Бунар Преображење, извор Св. Арханђел 

 Хипотермални извори (20-34 C
0
) – извор Бањица I, извор Бањица II, извор Пијаца 

 Хладни извори (испод 20 C
0
) – извори Лептерија и Здрављак 

 

Најстарију и најкомплетнију хемијску анализу воде са сокобањских извора урадио је 

др Марко Леко, 1909. Хемијска анализа др Лека показује да су термални извори слични и 

да једини изузетак чине сребро и стронцијум. У извору „Бањица“ сребра нема, док га у 

„Парку“ има у количини од 0,013 mg/l. Разлика постоји и у количини стронцијума (0,13 

према 0,22 mg/l). При поређењу хемијског састава топлих и хладних вода виде се 

значајнија одступања у садржају сребра у хладном извору Здрављак, 5 пута више него у 

„Парку“, хрома, гвожђа, титана и ванадијума. Хладна вода садржи и молибден, бакар 

никал, литијум и рубидијум, као и вишеструку количину калијума него у топлим изворима 

(Леко М., 1922) 
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Према анализи др Лека,  1 литар млаке и топле минералне воде садржи: 

Табела 5. Хемијска анализа воде са сокобањских извора по др М.Леку 

 Преображење Бањица 

K2O               Калијум оксида 0.0099 0,0096 

Na2O             Натријум оксида 0.0224 0,0224 

CaO               Калцијум оксида 0,1050 0,1120 

MO               Магнезијум оксида 0,0224 0,0222 

SiO2              Силицијум оксида 0,0090 0,0090 

Al2O3+ F2O3 Алум. и гвожђа оксида 0,0020 0,0020 

Cl                   Хлора 0,0105 0,0105 

N2O5      А      зотне киселине 0,0080 0,0150 

CO2              Слободне угљ.киселине 0,0200 0,0240 

Гасови који се развијају из термалне воде имају у 100 Ccm 

Угљене киселине 2,4 3,5 

Кисеоника 7,1 5,7 

Азота, аргона, хелијума... 90,5 90,8 

Извор: др М.Дунић, Београд 1936. 

Из свих анализа и описа извора у Сокобањи, закључак је да су извори „Бањица“, „Парк“ и 

„Здрављак“ истог начина постанка, да је разлика у температури воде између „Парка“ и 

„Бањице“ релативно мала, док се ниска температура „Здрављака“ објашњава релативно 

малом дубином изворишта, али и мешањем са хладном водом испод површине земље. Др 

Марко Леко је 1909. открио и радиоактивност сокобањске воде. 
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 Табела 6. Радиокативност термалних извора Сокобање 

ТЕРМАЛНИ ИЗВОР РАДИОАКТИВНОСТ 

„Преображење“ 6,10 Махових јединица 

„Бањица 1“ 4,95.... 

„Бањица 2“ 3,16-3,97 у кади                 3,46 у базену 

Извор: Сокобања- радиоактивна бања, др М. Дунић, Београд, 1936. 

Откриће др Лека добија пуну важност почетком 30-тих година XX века када професор 

Института за радиологију на Медицинском факултету у Београду, проф. др Драгољуб 

Јовановић савременим начином утврђује радиоактивност термалних гасова у сокобањским 

термама. 

Табела 7.  Радиоактивност термалних вода и гасова у Сокобањи, по проф. др Драгољубу 

Јовановићу 

Термални 

извори 

Колишина 

воде 

Температура Количина 

гасова (l) 

Радиоактивност 

у 1 l гаса у 

10
9
curcle 

Радиоактивност 

у 1 l гаса 

Преображење 

Св. Архангел 

(Сонда-Парк) 

3000 40-46,5 6-7 175,2 2,49 

Бањица 400 34-36 0,5 180,02 4,03-4,94 

Извор у реци 

Моравици 

- 28 Није 

мерена 

Није мерена 2,49 

Извор: Студија о радиоактивним појавама и присуству ретких гасова у термалним водама 

Сокобање- Глас CLXII Српске Краљевске академије, Београд, 1934. 

 

Температура воде радиоактивних извора у Сокобањи не утуче на количину 

радиактивности. Претпоставља се да извори осим радона (радиумеманација) садрже у 

свом раствору и ториумеманацију, као и актиниумеманацијум
 
 („Сокобања-радиоактивна 
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бања“, др Дунић, Београд,1936.). Њихово присуство је немогуће испитати због кратког 

времена њиховог опстајања. Ториумеманација траје 54 секунде, а актинијумеманација 

само 4 секунде. Присуство радона у раствору термалних вода је нестално, јер се он губи и 

меша са ваздухом и другим термалним гасовима (радиумеманацијум је постојана 4 дана). 

Зато су гасови и водена пара изнад извора увек радиоактивнији од саме воде извора. 

Др Милојко Дунић, дугогодишњи бањски лекар у књизи „ Сокобања-радиокативна 

бања, климатско место, планинско летовалиште“  пише:  „ ... близина радиокативних 

извора са обилном еманацијом у ваздуху чини целу атмосферу околине радиокативном, па 

је свако за време  боравка у Сокобањи изложен  сталној, тихој инхалацији и 

радиумеманацији“.  

Хемијска анализа воде са сокобањских терми показала је да највећу пропорцију у 

термалним гасовима заузимају тзв.ретки гасови: азот, кисеоник, слободна угљена 

киселина аи и племенити гасови : хелијум, аргон, неон, криптон и ксенон. 

                                                     

                                        

                                                  Слика10. Извор „Парк“ 

                                                    Извор: www.google.rs 

http://www.google.rs/
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Проф. Јовановић је за анализу гасова конструисао специјалну апаратуру  за квантитативно 

одвајање смеше хелијума и неона с једне стране и смеше аргона, криптона и ксенона са 

друге. Гасови са термалних извора хватани су помоћу великог лименог левка. 

По комплетној анализи проф. Јовановића у 100 запремина термалних гасова, извори  

„Бунар Преображење“  и  „Св. Архангел“ ( „Сонда Парк“) садрже: 

N  = 90,13       O  =   5.36       Co =  2.71 

He + Ne = 0.15                       Ar + Kr + X = 1.62 

Термални гасови извора „Бањица“ су слични по хемијском саставу са гасовима са већ 

поменутих извора, осим: 

He + Ne  = 0.06        Ar +Kr+X = 0.61 

Извор:  О радиокативним појавама и присуству ретких гасова у термалним водама 

Сокобање, др. Јовановић, Београд , 1934. 

Овим анализама је доказано да су сокобањске терме најрадиокативније код нас јер садрже 

и велике количине гасова богатих радоном (75x 10
-9  

Кири у 1l). У Европи се испред 

Сокобање налази само аустријска бања Бад Гаштајн. Са високим степеном 

радиокативности и различитим хемијским елементима, сокобањски извори  припадају 

групи радиокативних олигоминералних сулфидних хипер и хипотермалних вода што  је 

потврдио и  београдски Медицински  факултет  1992.године. Комбинујући их са радоном 

са саставом ваздуха и вредностима микроклиматских елеменета Сокобање и окружења, 

као и лековитим изворима и пелоидима у суседној, Бањи Јошаници , они Сокобањи дају 

предност како у туризму тако и у здравственој сврси. 

 

2.3.2.  Начин искоришћавања радиокативних извора 

Захваљујући проф. др Драгољубу Јовановићу, данас се зна да мала доза 

радиокативности у сокобањској води стимулативно делује на раст ћелија и њихову 
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регенерацију. Све је то доказано испитивањем лековите бањске воде у Русији. Посебно је 

благотворан гас радон који се јавља као пратећа појава термоминералних вода и са 

различитом концентрацијом на појединим микролокалитетима чини једну од 

најзначајнијих вредности у развоју здравственог туризма. 

                                     

                             Слика 11. Терапија инхалацијом 

                                   Извор: www.google.rs 

Радон, као гасовити радиоактивни елемент, настаје природним радиоактивним 

распадањем торијума из кога настаје радијум, из кога настаје радон, чије је време 

распадања 52 сек. Утврђено је да соли радиоактивног торијума стално ослобађају 

радиоактивни гас. 

За лечење радон се корити за инхалирање у инхалаторијуму, углавном у ценралном 

бањском парку где га највише има. Пошто се у организму радон претвара у топлоту он се 

јавља у облику алфа зрака који смањују осећај бола, побољшавају прокрвљеност, 

појачавајуб отпорност, смањују висок крвни притисак... Радон се у организам уноси и 

купањем и пијењем воде. Највише се користи у лечењу астматичног бронхитиса. 

 

                                           2.3.3. Индикације 

Радиоактивна термоминерална вода и гас радон уз пријатну климу и одговарајуће лекове 

пружају лечење бројних болести које можемо сврстати у неколико група: 

1. Болести дисајних органа код деце и одраслих: 

 Бронхијална астма 
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 Акутни хронични бронхитис 

 Бронхиектазије 

 Енфизем 

 Акутна и хронична респираторна инсуфицијенција 

 Синусит 

 Друге честе репсираторне инфекције и алергије 

 

2. Неуролошка обољења 

 Неуралгије 

 Радиокулити 

 Неурозе 

 Психонеурозе 

 Стање после повреде периферних нерава 

 

3. Болести локомоторног апарата 

 Дегенеративни  реуматизам (артроза, спондилоза) 

 Екстраартикуларни реуматизам (фиброзити, миозити) 

 Хронични инфламаторни реуматизам 

 Последице траума и ратних рањавања 

Допунске индикације: 

1. Болести ендокриног система ( Diabetes Mellitus) 

2. Хронична гинеколошка обољења 

3. Лакши облици Паркинсонове болести 

4. Стрес синдром и менаџерска болест 

5. Кардиоваскуларне болести: 

 Лакши облици хипертензије  

 Артериосклероза 

 Анемија 
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 Поремећаји периферне циркулације 

 

6. Психичка и физичка исцрпљеност 

7. Болести бубрега 

8. Разна кожна обољења 

9. Болести метаболизма (урична дијатеза) 

Додатни разлози за долазак у Сокобању  су превенеција обољења за особе које раде на 

угроженим радним местима или живе у аерозагађеним  местима и физичка припрема 

спортиста која је медицински контролисана , као и одмор и рекреација здравих особа 

2.3.4. Развој здравственог туризма 

Сокобања је позната још из доба Римљана , а први подаци о њеној лековитости 

датирају из 1672. По ослобођењу од Туарака 1833. године Сокобању је посетио књаз 

Милош Обреновић који је наредио да се обнови турски амам, саграде нове каде и базени 

(одвојени за мушкарце и жене што се и данас задржало) као и посебна када и конак за 

књаза. На Милошев позив 1836. у Бању стиже и чувени геолог Фон Хедер  који 

испитујући бањске изворе тадашњу  Велику  бању упоређује са чувеном аустријском Бад 

Гаштајн (Тодоровић С.,1898.) 

8. јуна 1837. (21.јуна по новом календару ) са првим лекарским упутом стиже први 

званични бањски гост. Био је то поручник Лазаревић којег на лечење у Бању  шаље лично 

Кнез Милош Обреновић. Та година се узима и званично за развој здравственог туризма у 

Сокобањи, а захваљујући  том првом упуту који је био претеча данашњег  туристичког 

ваучера, Сокобања је наша најстарија  бања. Туристичка сезона у то време трајала је 

колико и лепо време,од касног пролећа до ране јесени. Бањски гости долазили су са 

упутом па се то време узима за почетак организованог  туризма у Србији . 1844. по 

Милошевој наредби вода са извора се шаље  у Беч  на анализу, а бања  добија првог лекара 

Леополда Ерлиха. 1895. Митрополит српски Михаило, тадашњи  београдски архиеписком, 

родом из сокобањског краја оснива „Друштво за унапређење  и улепшавање Сокобање  и 

околине“. У бањи се уводе електрична инсталација за фарадизацију и хидроелектрично 



 

 
 

 

24 

 

купање у кадама бањског купатила. 1841. по налогу Михајла Обреновића калдрмисан је 

центар вароши, прорадио је телеграф, а за лечење се користе пијавице од којих је бањски 

срез убирао велике приходе. 1849. Бања добије надзорника првог у Кнежевини Србије. 

Захваљујући митрополиту Михаилу 1896. први пут су у јавним гласилима објављене 

рекламе о лековитости Сокобање. Подизу се виле , уводи се јавна расвета, водовод, струја, 

паркови, излетишта. 

                                      

                                     

                                          Слика 12. Бањски гости 1860. 

                                         Извор: Историјски архив Ниш 

За кратко време бања је добила оно сто ни данас нема: стрелиште за салонска гађања  у 

централном парку,  језеро за вожњу чамцима на Врелу  и многе друге садржаје  који су 

утицали на посећеност бање  у којој су 1894. боравила 442 госта, а 4 године касније 

двоструко више. Између два светска рата, захваљујући бањском трговцу Вељи 

Миленковићу , гради се први бањски хотел „Европа“,  данашњи Конак „Парк“. 

Непосредно пред други светски рат здравствени туризам бележи значајан раст у 

Сокобањи. 1941. отворен је санаторијум на Озрену за лечење плућних  болести. 

Шездесетих година XX века граде се хотели, ресторени, дограћује се одмаралиште РВИ,  

данас Природно лечилиште Бањица. Подижу се хотели  Здрављак, Сунце, Моравица, 

Завод за рехабилитацију, данас Специјална болница за неспецифицне плућне болести. 

Поред основне школе Сокобања добија гимназију, вртић и Дом здравља. Умирујуће 
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дејство умерено континенталне климе, висока концентрација кисеоника, озона и 

негативних јона у ваздуху, одсуство  аерозагађења, мало магле и ветровитих дана уз 

повољан атмосферски притисак и умерене падавине, присуство специфичних елемената у 

ваздуху и олигоминералним водама које се користе за купање и инхалацију, условиле су 

да Сокобања  буде идеално место за бањски  климатски третман различитих болести и 

стања свих ових година и деценија. 

 

.                                              

                                                    Слика 13. Конак „ Парк“ 

                                                       Извор: www.google.rs 

 

2.4. Биогеографске карактеристике 

Пошто се Сокобања  налази у подножу крашких предела, вегетација је врло 

разноврсна. На јужним обронцима планина које окружују бању заступљен је 

медитерански флорни елемент са ниском вегетацијом којој одговара црвеница. Идући у 

висину и према северу надовезују се јужноевропске врсте, потом тзв. балканско илирско 

флорни елемент, па шуме средњеевропског типа којој одговара подзоласто земљиште. 

Изнад појаса шума, налазе се пашњаци са степском травом на присојним странама 

(нарочито на Девици) и арктоалпским флористичким елемeнтима на осојним странама. 

Брда која се пружају до саме Бање прекривена су липовом шумом, а мешовите шуме букве 

http://www.google.rs/
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храста и четинара које се смењују са ливадама доприносе пејзажној, естетској, 

амбијенталној и здравсвтено рекреативној вредности вегетације на територије општине. 

Шуме доста утичу на микроклиму Бање јер пречишћавају  ваздух и обогаћују га 

кисеоником. Њихова здравствена функција је веома значајна јер се у комбинацији са 

климатским елементима користе за лечење болесника. 

                                                  

Слика 14. Планина Озрен                                                             Слика 15. Ртањски чај 

                                            Извор: Организација за туризам Сокобањa 

Посебну флористичку и здравствену вредност краја чини самоникло лековито и 

ароматично биље. Флору сокобањског краја највише је проучавао Јосиф Панчић.  Многе 

врсте ендемичних биљака налазио је на Озрену и Ртњу. Најпознатији је fatureja montana 

herba, познатији као ртањски чај, односно „nepeta rtanjensis“  биљка у науци позната од 

1976. названа по Ртњу јер се као ендемична врста јавља једино на њеним обронцима. Њој 

сродне врсте расту у Грчкој и Албанији. Уврштена је у светску Црвену листу флоре, као 

угрозена врста (1998.) и код нас је законом заштићена. 

  У флористичком склопу бањског простора значајне вредности представљају 

уређене парковске површине ( 5 ha ). У парковима Бањица и централном бањском парку 

налазе се разне украсне биљке које појачавају естетску функцију целокупног бањског 

простора. 

Значајна биогеографска особина сокобањског краја  је и разноврсна фауна. Бели соко 

је прави раритет јер се осим у Италији и Сокоградској клисури не може нигде видети. 

Срна, дивља свиња, зец, лисица, вук, пољска јаребица, фазан, препелица су ловно 
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интересантне врсте  које представљају базу развоја најпрофитабилнијег вида туристичког 

промета- ловног туризма. Зими се у крају организују, за туристе веома привлачне хајке на 

вукове, шакале и лисице. 

2.5.  Остале природне амбијенталне вредности 

Осим поменутих и бројне природне вредности на територији општине могу се 

успешно вредновати и укључити, али и функционално уклопити у јединствени туристички 

производ. Неке, попут гаса радона и пелоида треба валоризовати и самостално користити 

у здравствене сврхе, док већина има комплементарну функцију. 

 Лептерија и шири простор око Соко града је излетиште на левој обали Моравице 

које привлачи шетаче и риболовце. Поред самог корита налази се извор хладне 

воде „Лептерија“ и извор топле воде „Извор професора Јовановића“ чија 

температура од  око 19 степени ублажује ниску температуру реке.  

 

На простору се налазе одмаралиште Народне банке Србије, природни феномен 

Богородице у стени због кога тууристи овуда најчеше залазе, ресторан „Пећина“  и 

средњевековна тврђава „Сокоград“ која је неуређена за туристе. Стаза до објекта се лоше 

одржава, а саме зидине су подложне рушењу јер се годинама на њиховој заштити ништа 

не ради, нема ни туристичке сигнализације, па је простор препуштен пропадању. 

 

 

                                  

                             Слика16. Лептерија                Слика 17. Сокоград          

                                           Извор: www.google.rs 
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 Излетиште Врело је најближе центру Бање. Има столетне борове, мобилијар и 

летњу позорницу намењену разним манифестацијама која се реконструише 

средствима ИПА пројеката прекограничне сарадње. На „Врело“ из периода када су  

Бању посећивали Нушић, Сремац, Исидора Секулић и многи познати људи тог 

времена сада подсећају и даље сокобањске виле које су некада биле заштитни знак 

Бање: вила Србије, вила Нада, Мон Репо, вила Тасић, и друге које одолевају 

времену.  

Висока туристичка вредност ове целине је у њеној повезаности са бањским 

центром, парком на Бањици и сокоградском зоном Моравице. 

 

• Сокоградска клисура са џиновским лонцима (кацама) и брзацима на 

Моравици пружа могућност шетње и пењаља стазама 

• Падине околних планина, Озрена, Ртња и Девице погодне су за 

планинарење, активан одмор и рекреацију у природи, сакупљање лековитог биља и 

шумских плодова као и лов. 

 Сесалачка пећина  је богата накитом. Осветљена је, делом је уређена и отворена за 

посетиоце. Уврштена је у туристичку понуду Сокобање.  

                           

                            Слика 18. Мапа Сесалачке пећине 

                                    Извор: www.googlе.rs 

 

У атару села Сесалца налазе се и прераст „Зарвина“ и јединствени прозорац 

„Богова врата“ која је законом заштићена природна атракција. 
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У кречњашком терену Сокобање постоје и Рујишка Жљебура и Читлучка пећина 

(107 m) као и две суве проходне Милушиначке пећине које би сигурно биле 

атрактивне када би се уредиле и адекватно валирозовале. 

 

На Озрену се око Санаторијума за плућне болсети истиче комплекс зеленила, 

употпуњен кошаркашким игралиштем, стазама, језерцетом. Отворен  базен, који би 

употпунио саджај Озрена годинама стоји неуређен. Локација је атрактивна и због 

близине водопада „ Рипаљка“.  

 Калиновица је део Озрена са густом шумом и хладним изворима. Омиљено је 

излетиште мештана и гостију. 

 Озренска пећина  (540 m надморске висине) у изворишту реке Градашнице је 

делимично истражена али се не користи за туристичка разгледања. У њој су 

пронађени остаци пећинског медведа, поларне лисице и грнчарије из доба неолита. 

С обзриром на то да у њој има радиокативности као и у Бањи, може да се користи 

као природни инхалаторијум. 

 Сокобања је у научним круговима позната и по првом  меториту који је пао на тло 

Србије „Сокобањском метеориту“ из 1877. Године.  Његови оригинални делови 

налазе у Бритаснком музеју, Природњачком музеју у Паризу, Мађарском 

националном музеју, Националним музејима у Прагу, Вашингтону, Загребу и 

Сарајеву. Највећи примерак Сокобањскког метеорита се налази у Природњачком 

музеју у Београду, а у сокобањској библиотеци је његова копија. 

                                        

                       Слика 19. Копија сокобањског метеорита 

                                 Извор: приватна архива 
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 Ртањ најчеђе походе туристи планинари због изласка на његов врх Шиљак на 1560 

m.  У вртачу са ледом „Злу рупу“ одлазе само они који познају крај. 

 Девицу посећују авантуристи искључиво у пратњи локалних водича. Идеја о 

стварању етно села на појатама локалих мештана из Језера, Новог села и  

Раденковца никад ние заживела. Подно Големог врха постоје две, за туристе 

непознате природне атракције „Мала“ и „Велика леденица“ (Влашка пећура). То су 

кратке пећине са дебелим слојем леда на таваницама који одолева високим 

спољним темепратурама чак и лети.                                
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3. АНТРОПОГЕНЕ ОСНОВЕ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

Бројне антропогене вредности од којих су неке мање или више вредноване 

употпуњују туристичку понуду Сокобање. Осим становништва које је кључни развојни 

фактор, својим вредностима истичу се и културно историјски споменици, етнографска 

обележја краја, манифестације... 

3.1.  Историја и људи 

Први трагови насеобине на простору Сокобање и околине потичу из доба 

палеолита. Пећина на Девици (изнад рудника)  била је уточиште неандерталца.  

У доба Римљана Бања је имала важан транзитни положај јер је туда водио главни римски 

друм од Praesidium Pompei (данашњи Бован) Бованском клисуром , југозападним делом 

бање и Grampiane (Липовца) једним делом водио за Naissus, а другим за Romulianu 

(Гамзиград) 
 
(
  
Jiriček К.  1877.). Археолози су код Требича (5 km од Сокобање) пронашли 

римске гробнице и два полуливена златна прстена. 

Први писани подаци о Сокобањи као насељу потичу из 1413. Помиње је 

Константин Филозоф у биографији деспота Стефана Лазаревића. Људи су и у време 

Турака долазили у бању на лечење, а у мемоарима аустријског грофа Шметауса из 1737. 

каже се да су пре Турака на лечење у бању долазили римски легионари, ратници 

Византије и средњовековне велможе. Први ослободилац Бањице од Турака био је хајдук 

Вељко Петровић 1808.године. у Сокобањи је очувана хајдук Вељкова чесма која је новијег 

датума, док је кућа у којој је одседао са Чучук Станом, близу бањског центра 

модернизована, незаштићена и необележена. Хроничари бележе да је Сокобања у својој 

историји неколико пута мењала назив: Бања, Бањица у време хајдук Вељка Петровића, 

Велика бања, Алексиначка бања, Сокол бања, а данашњи назив Сокобања добила је 

1859.године. Седам година касниј4е проглашена је варошицом. 

Од 1953. број становника у бањи се због негативног природног прираштаја смањује. 

Миграције село-град су и данас изражене, а поједина села, поут оних најсиромашнијих на 

Голаку на Озрену,  готово су потпуно угашена. Истовремено развој Сокобање као бањског 
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климатског места довело је до неконтролисане урбанизације, што је супротно њеној 

основној здравствено-туристичкој функцији.Данас Сокобања има око 8411 становника ( 

попис из 2011.) и седиште је општине са 24 села. У општини, према последњем попису 

живи 16.894 житеља. 

 

3.2.  Културно историјско наслеђе 

 

1.Соко-град – средњевековни град тврђава, 2 km источно од Сокобање, подигнута на 

темељима римског утврђења. Није адекватно туритички валоризован. Недостају уређене 

стазе до града и у самом граду. Под заштитом је државе као споменик културе. 

2.Турски амам (купатило Парк) – смештен је у ценралном бањском парку. Подигли су 

га Турци на темељима римског купатила у XV веку, а користио га је и Књаз Милош, чија 

се оригинална када чува и користи и данас. Обнављан је неколико пута, има значајну 

историјску вредност, туристичку атрактивност и здравствено-рекреативну функцију. Један 

је од ретких сачуваних амама на Балкану, па је под заштитом државе. 

 

   

  Слика 20. Амам                                      Слика 21. Милошев конак 

                        Извор: Организација за туризам Сокобањa 

 

3.Милошев конак – реконтруисана зграда некадашњег бањског среза са архитектуром из 

претпрошлог века. Дуго се мислило да је то оригинална зграда Милошевог конака, 

утврђено је да није, али је ипак законом заштићена као објекат од посебног историјског 

значаја. На жалост, у доба приватизаије друштвене имовине, продата је као део ПКБ 

Требич, неколико пута препродавана , па је и делом оштећена. Данас је оличење 



 

 
 

 

33 

 

јавашлука према културним добрима, почев од избушених камених зидова због 

поставаљања клима уређаја, до промењене ограде, постваљених сунцобрана и садржаја 

који не приличе таквом објекту. 

 

4.Црква Св. Преображења Господњег – у центру бање, подигнута 1892. у српско-

византијском стилу, на иницијативу митрополита Михаила, чија се биста налази у порти. 

5.Манастир Јерменчић – на Озрену, подигли су га Јермени бежећи пред Турцима три 

године после Косовске битке. Употпуњује туристички садржај Сокобање, али је 

недовољно познат бањским гостима. 

 

                              

                                Слика 22. Манастир Јерменчић 

                        Извор: Организација за туризам Сокобањa 

 

6. Спомен чесме – значајне су културно-историјска вредност бање и околине: Хајдук 

Вељкова на Врелу, Љубе Дидића ка Озрену (подигнута у част вође Тимочке буне у 

бањском срезу), Књаз Милошева код Требича из 1860.године 

7. Спомен бисте – угледних бањских гостију који су на својеврстан начин подигли углед 

Сокобање. Биста Иве Андрића, испред хотела Моравица, где је одседао и у чијем 

апартману је почео да пише награђено дело „На Дрини ћуприја.“  

Код музеја је биста Бранислава Нушића, чувен Бен Акибе, чија је крилатица „Сокобања, 

Сокоград, одеш матор дођеш млад“ и данас у употреби.  

Близу куће у којој је преминуо 1906.године је биста Стевана Сремца, а испред библиотеке 

биста Исидоре Секулић. 
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8.Црква Успења Св. Богородице у Јошаници – најзнашајни је сакрални културно-

историјски споменик у сокобањском крају. Има вредне фреске, отворе у виду пушкарница 

попут цркце Св. Петра и Павла код Новог Пазара, који потврђују да су обе грађевине у 

исто време 1557.године после обнове Пећке патријаршије. Као таква, једна је од 

насјтаријих у земљи и под заштитом је државе. 

                                        

                             

                                 Слика 23. Црква у Јошаници 

                                         Извор: www. google.rs 

 

9.Врмџански (Врмашки град) – код села Врмџа, 10 km од Сокобање ка Ртњу. Посећују 

га туристи и копачи злата, а података о њему нема много. 

 

                                          

                                     

                                      Слика 24. Врмџански град 

 

                                         Извор: www.google.rs 
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Посебан вид културно-историјског наслећа сокобањског краја су етнографска обележја 

која се брижљиво чувају и негују у многим бањским селима : фолклор, обичаји, домаћа 

радиност, народна ношња. У центру бање, у делу зграде Народног музеја постоји етно 

радионица у којој су изложене народне ношње, дрвено и земљано посуђе, као и остале 

домаће рукотворине са везом карактеристичне за бањски крај. 

У време летње туристичке сезоне органиузује се низ манифестација које употпуњују 

садржај боравка туриста: Прва хармоника Србије, Грин харт фест, Златне руке, Св Јован 

Биљобер, Фото изазов, Ликовне колонија Сокоград, Маратон жеља, Бањско културно 

лето... 

                                                 

                 

                                             Слика 25. Манифестације 

                                    Извор: www. google.rs 
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4. МАТЕРИЈАЛНА ОСНОВА ТУРИЗМА КАО ФАКТОР 

ТУРИТИЧКЕ ПОНУДЕ 

Поред природних и антропогених вредности, за развој туризма неког краја веома је 

значајна и материјална база коју чине смештајни и угоститељскики капацитети једног 

места и саобраћајнице. Уколико је степен привредног развоја краја на већем нивоу, 

утолико је и материјална база туризма развијенија. Туристички развој Сокобање почео је 

средином XIX века изградњом вила, приватних соба и пансиона. 

                                  

                                         

                                             Слика 26. Вила „Србија“ на Врелу 

                                        Извор: Организација за туризам Сокобањa 

 

Највећи развој Сокобања доживљава од 1975-1987.године када израста у један од највећих 

и најзначајнијих бањских и туристичких центара у тадашњој Југославији. 

 

4.1.  Туристичко- угоститељки капацитети 

Највећи значај у развоју материјалне основе туризма и угоститељства имало је ХТП 

Лептерија, једно од већих у Србији. У његовом саставу била су три хотела: Здрављак, 

Турист и Парк са укупно 735 лежаја, потом одмаралиште Лептерија (ресторан и 

бунгалови), ресторан Чока и бања Јошаница у истоименом селу недалеко од Сокбање. 
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ХТП је годинама у стечају. Хотели „Турист“ који се налази на сокобањском шеталишту и 

„Здрављак“, смештен испод централног бањског парка, током лета се издају под закуп. 

Хотел „Парк“ је у власништву општине Сокобања, чека процес реституције и враћање  

чпредратном власнику зграде. Некадашњи хотелски ресторан претворен је у локале. 

Ресторан „Чока“ је такође лети издат приватнику, док бања Јошаница пропада. 

Судбина ХТП “Лептерија“ зависи од стечајног управника и визије будућих потенцијалних 

купаца.  

                               

 

                           Слика 27. Хотели „Здрављак“ и „Турист“ 

                               Извор: Организација за туризам Сокобањa 

Осим поменутих хотела, У Сокобањи ради и хотел Моравица ( у власништву КПД 

Сремска Митровица) који је једини бањски хотел који у Бањи данас ради, не рачунајући 

два поменута хотела која су лети издата приватнику. Има 210 лежаја, конгресну дворану, 

две велике сале, аперитив барове, медицински блок, спомен собу Иве Андрића, спортске 

терене, парк за децу. Недостаје му базен. 

Хотел Сунце некадашњи је део ПКБ Требич. Објекат необичне архитектуре, смештен је 

недалеко од термоминералних извора „Бањица 1“ и „ Бањица 2“, на десној обали реке 

Моравице. После неуспеле приватизације и дугогодишњег пропадања, 2017.године је 

приватизоиван и тренутно се реконструише. Биће најмодернији хотел у Сокобањи са 5 

звездица и 2 затворена базена. Природно лечилиште Бањица је некадашње одмаралиште 
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Ратних војних инвалида (РВИ). Налази се изнад парка на Бањици. Годинама ради и осим 

гостију који долазе на лечење због модерно опремљеног медицинског блока у коме се 

користе термоминерална вода и блато, Бањицу посећују и деца на рекреативној настави. 

Једна од планова општине Сокобања је да ресторан „Чока“, као део ХТП „Лептерија“ у 

стечају припоји лечилишту „Бањица“, прошири капацитете, како би и здравствени блок 

био искоришћенији, а „Бањица“ посећенија. Све то у циљу опстајања овог објекта у 

будућности, због компликованих власничких односа између Фонда пензијског осигурања 

и борачких организација. 

                                                 

Слика 28. Хотел „Моравица“                                               Слика 29. Хотел „Сунце“ 

Извор: www.google.rs                                                             Извор: www.google.rs 

 

Осим пет поменутих друштвених хотела у Сокобањи, који укупно имају 1800 

лежаја, последњих година је приватним капиталом подгнуто неколико породичних хотела 

и спа центара:  Соко Терме, Сплендид, Натали спа. Отворени су бројни ресторани, кафане, 

кафићи, радње брзе хране, пицерије и продвнице сувенира и широке потрошње за потребе 

гостију, а од чијих прихода мештани Сокобање живе целе године. 

Сокобања је 1995. године имала 12.800 лежаја, а 2018. год.  13.500 лежаја, од чега је 

у болницама и хотелима око 2.500 . Око 7 000 лежаја, углавном у приватном смештају је 

категорисано у првој, другој, трећој и четвртој категорији соба, апартмана или студија.  

Сви хотели припадају хотелима друге категорије и имају по 3 звездице. 

Само 2017.године Општинској управи поднето је 64 захтева за категоризацију 

објеката у домаћој радиности што је 30% од укупног броја захтева за период јанура-јун 
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исте године. Број захтева је на нивоу из 2016.године, с тим да је већина поднетих захтева 

за категорисање нових објеката (Извор: Општинска управа Сокобање). 

Квалитет услуга  је у односу на категоризацију доста низак, објекти у друштвеном сектору 

су застарели и оронули, јер годинама није било улагања у њих, а на метар квадратни
 

долази мали број лежаја, што указује на недовољну искоришћеност територије општине. 

 

4.2.  Здравствени капацитети 

Осим опште медицине намењене бањским гостима, али и локалном становништву, 

превасходно у бањском Дому здравља, у Сокобањи је развијена и специјализована 

медицина, балнеоклиматологија, заснована на лековитом дејству природних фактора 

намењена превенцији, лечењу и рехабилитацији бањских гостију. Изграђену основу те 

модерне гране медицине чине специјализоване здравствене установе опремљене 

модерном технологијом за дијагностику и терапију, као и стручним кадром, попут 

Специјалних болница у Сокобањи и на Озрену. У лечењу се примењују купање, 

инхалирање, балнеотерапија, масаже, физиотерапија, аеросолтерапија, кинезитерапија, 

акунпуктура и образовање самих болесника како да помогну себи. Поменуте 

специјализоване здравствене установе у Сокобањи имају 840 лежаја у објектима 

лечилишног типа. 

Специјална болница за плућне и очне болести и туберкулозу Озрен на Озрену је 

најстарија здравствена установа у том крају, позната и ван граница наше земље. Саграђена 

је 1935. године. У њој се данас лече не само оболели од туберкулозе већ је једина 

здравствена установа у Србији у којој су смештени пацијенти оболели од резистентне 

туберкулозе. Иако има одличан медицински кадар, болница је одавно спремна за 

реконструкцију, од кухиње, вешераја и котларнице из Другог светског рата, до 

болесничких соба, мокрих чворова, фасаде и крова. На срећу, опрема се сваке године 

зановљава, па је болници на Озрену сада неопходан само модеран скенер.  
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У оквиру поменуте здравствене установе ради и Одељење болнице за лечење очних 

болесника такође на Озрену, које прима пацијенте из целе Србије, а коме је такође 

неопходна добра реконструкција. 

Специјална болница за превенцију, лечење и рехабилитацију неспецифичних плучних 

болести „Сокобања“ је научно наставна база Медицинског факултета у Нишу и једина 

здравствена установа у Сокобањи која има одобрење Министарства здравља за примену 

природних фактора у лечењу.  

                 

Слика 30. Стационар у Сокобањи                               Слика 31. Болница на Озрену          

                               Извор: Организација за туризам Сокобања 

 

 

Подигнута је 1977. као Завод за рехабилитацију. Има најсавременију опрему, 560 кревета 

у 5 објеката  где су деца одвојена од одраслих: Стари Завод, Нови Завод, Вила Бота, Вила 

Далмација и Мала Бота. Користе се инхалаторна терапија (радонском водом са и без 

лекова у инхалаторијуму „Парк“ и у Старом и Новом Заводу), респираторна 

кинезитерапија (дренажа бронха, вежбе дисања), хидротерапија (купање у хипотермалној 

води, температуре од 28-30 степени и хипертермалној од 45 степени), локомоторна 

физикална терапија (подводна масажа, парафин, ласер...) 

Природно лечилиште Бањица располаже развијеном здравственом службом за 

дијагностику и терапију обољења плућа и дисајних путева, локомоторног апарата, лакших 

нервних обољења. У самом објекту је терапијски блок, а у парку „Бањица“ у истоименом 

купатилу, каде за купање пацијената и одржавање бање. 
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Балнеолошки капацитети у Сокобањи подразумевају постојање 7 базена и 90 када у 

којима се редовно спроводи хидротерапија термоминерталном водом, 2 групна 

инхалаторијума капацитета 120 места и 20 појединачних инхалатора. 

Ако се изузме купатило „Парк“ са 8 када,  мањим базеном за инхалацију  и посебним 

инхалаторијумом за 100 особа који су у функцији масовног коришћења, остали 

здравствени објекти нису у довољној мери ни на адекватан начин доступни ширем кругу 

корисника, па би зато у Сокобањи требало  више повезивати туризам за здравством како 

би се лековити фактори бање више и боље користили. 

4.3 Спортско-рекреативни капацитети 

Одувек се у Сокобањи спорту давало много простора, јер много спортиста који 

током касне јесени, зиме или раног пролећа у бању долазе на примпреме. Спортско-

рекреативни капацитети се допуњују са смештајним и здравственим услугама па утичу на 

туристички промет повећавајући потражњу за дестинацијом чиме се продужава и 

туристичка сезона. Док је радило ХТП „Лептерија“, Сокобања је имала неколико 

фудбалских игралишта, 6 комбинованих игралишта за мале спортове, 2 затворена базена 

(један за терапију други за рекреацију), 6 тениских и кошаркашких игралишта, 2 

стрељане, 1 куглану, 3 теретане, стазе здравља и централни фудбалски стадион са 

неколико стотина места. Данас, осим стаза здравља, отворених кошаркаских и фудбалских 

терена и затворених базена у приватном смештају, Сокобања има и новоизграђени 

спортски комплекс на Подини. Недостају велика спортска хала, отворени базени, модерни 

терени за различите спортове, теретане на отвореном. Осим кошаркаша и фудбалера, 

околина Сокобање је одлична за припреме спортиста за екстремне спортове 

(параглајдериста, возача бицикала, ронилаца, слободних пењача). 
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5. ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 

Туристички промет је један од најбољих показатеља развоја туризма неког места. У 

Сокобањи он датира од 1837. када је бању под Озреном посетио први гост. По томе је она 

најстарија српска бања. 

Сокобања је имала вишегодишњи динамични раст туристичког промета, посебно у 

послератном периоду па све до почетка 90-тих. Само у периоду од 1975. до 1987. промет 

туриста је увећан за више од 100%. Рекордан обим промета домаћих туриста остварен је 

1987. (97.901), док је од 1986. год. остварен највећи број ноћења, 836.864. Почетком 90-

тих из познатих политичких и економских разлога био је период стагнације па је 1994. 

Бању посетило мање гостију него 1975. Минимум је остварен 1993. када је 28.707 туриста 

остварило 209.246 ноћења. 2007. година остварила је највећи пораст броја гостију и броја 

ноћења од 33 % више него 2006 , а током 4 летња месеца (јун, јул, август и септембар), 

Сокобања је била најпосећенија туристичка дестинација у Србији (подаци Туристичке 

организације Србије). 

Први странци у Сокобању су дошли тек 1975., а рекорд је био 2003.године са 1.463 госта и 

2.700 остварених ноћења, углавном су то били гости из бивше СФРЈ, групе из Енглеске и 

Немачке и спортисти са Блиског истока. Највише бањских гостију је лети, током јула и 

августа, међутим туристичка сезона је последњих година продужена на април, мај, 

септембар и прву половину октобра, што због лепог времена, што због подстицаја државе 

у виду туристичких ваучера за боравак у нашим туристичким местима. Туристе ван сезоне 

доводи и нижа цена смештаја, а запажа се да и у Сокобању последњих 15 година не долазе 

само људи на лечење, већ је све више оних који долазе због одмора, рекреације, забаве и 

дружења. 

Мали број странаца у структури промета (око 1%) показатељ је недовољне 

пропаганде на страним тржиштима. Велики број гостију лети последица је и лоших услова 

за боравак и одмор у бањи и зими.  Стратегијом развоја туризма Владе Републике Србије, 

Сокобања је сврстана, као једина бања, у 7 најатрактивнијих туристичких дестинација у 

земљи и проглашена је туристичком општином будућности. 
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Табела 8. Динамика туристичког промета 

Год. Број гостију Број ноћења Просек боравка 

Домаћи Страни Укупно Домаћи  Страни Укупно Домаћи Страни 

1908 963 -  - - - - - 

1937 1745 -  - - - - - 

1946 4247 -  - - - - - 

1962 10595 9 10604 176842 64 176906 16,6 7,1 

1964 21000 -  - - - - - 

1972 35000 - 35000 223000 - 223000 6,3 - 

1979 69630 968 70598 806070 3652 809722 11,6 3,8 

1982 64790 679 65479 649082 15327 664407 10,0 22,2 

1986 80466 333 80799 838864 1620 840484 10,4 4,9 

1987 97901 570 98471 739249 1513 740762 7,6 2,6 

1990 56015 487 56502 495492 2256 497748 8,8 4,6 

1993 28707 250 28957 209246 345 209591 7,3 1,4 

1996 40836 237 41073 238404 365 238769 5,8 1,2 

1997 46872 452 47324 254751 1211 255962 5,4 1,8 

2000 65434 840 66274 568575 3536 572111 8,8 4,2 

2003 60297 1463 61760 598500 2700 601200 10,0 1,8 

2006 68.103 1.110 69.213 412.393 4.783 417.176 6,05 4,2 

2009. 69.297 3992 73.289 404.874 14.113 418.987 5,8 3,5 

2011. 72.659 4.274 76.933 481.708 16.456 498.164 6,6 3,9 

2012. 75.101 4.419 79.520 479.931 17.804 497.735 6,3 4.0 

2015. 102.071 9.432 111.503 700.112 24.532 724.644 6,8 2,4 

2016. 100.426 8.436 108.862 642.726 26.995 669.721 6,4 3,2 

2017. 119.011 9.202 128.213 785.472 32.207 817.679 6,6 3,5 

Извор: Организација за туризам општине Сокобања (податке за последњих 30 година би 

требало увећати за 40% јер је толико непријављених гостију) 



 

 
 

 

44 

 

Табела 9. Остварена ноћења домаћих туриста 2009. у изабраним туристичким местима у 

Србији 

Изабрана места Ноћења домаћих туриста Индекс 

Београд   60.7621 100 

Врњачка бања 472.021 119 

Сокобања 424.085   95 

Копаоник 349.457 103 

Златибор 348.057 106 

Нишка бања 195.456 120 

Бања Ковиљача 187.775 139 

Тара 147.911   80 

Дивчибаре 113.673   95 

Матарушка бања   97.770 114 

Извор: Завод за статистику Републике Србије 

У 2017.години, Сокобања бележи раст броја остварених ноћења туриста од 41% у односу 

на 2016.годину (Републички завод за статистику 2017.). На основу података Одељења за 

финансије и наплату авних прихода општинске Управе Сокобање, евидентиран је раст од 

226% у наплати боравишне таксе у перидоу јун-јул 2017. у поређењу са истим периодом 

2016.године 

Табела 10: Наплата боравишне таксе (јун-јул 2016/2017.) 

ЈУН-ЈУЛ 2016. ЈУН-ЈУЛ 2017. РАСТ 

1.898.318 динара 4.290.629 динара 226% 

Извор: Општина Сокобања 

Највеће приходе у Сокобањи остварује приватни сектор, па већи део економског ефекта 

туристичког промета остаје ван званичне статистике јер је много непријављених гостију.  
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6. ВРСТЕ ТУРИЗМА У СОКОБАЊИ 

На основу структурне разноликости и високог степена туристичке атрактивности и 

функционалности природних и антропогених потенцијала, у Сокобањи је развијено 

неколико видова селективног турзима. Неки од њих имају дугу традицију и одговарајућу 

репутцију на тржисту тражње (здравствени, излетнички, манифестациони, сеоски), док су 

неки још у повоју (еколошки, ловно-риболовни, конгресни) 

Здравствени туризам је окосница туристичке понуде Сокобање. Има разнолику и 

квалитетну основу који овој бањи обезбеђује висок степен тржишне конкурентности-

извори термоминералне воде, климатски елементи, састав ваздуха, пелоид, гас радон... 

Неопходно је проширити туристичке и здравствене капацитете, осавременити понуду и 

активирати маркетинг, однсосно афирмисати бању као модеран балнеоклиматолошки 

центар са високо израженим здравствено- превентивним, рекреативним,  

рехабилитационим, терапијским и другим функцијама. 

 

                                            

                                             Слика 32. Подводна масажа 

                                      Извор: Организација за туризам Сокобањa 

 

Манифестациони туризам је вид селективног туризма који је у Сокобањи већ стекао 

одрђену тржишну афирмацију кроз организовање бројних културно-забавних 
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манифестација. Неке од њих привуку велики број посетилаца. Неопходна је допуна, 

промоција ка циљним групама и бољи маркетинг како би неке од манифестација прерасле  

у самосталне туристичке мотиве.  

 

Спортско-рекретаривни туризам с обзиром на то да Бању користе спортске екипе за 

прирепрему, углавном током касне јесени, зими и у пролеће, требало би то искористити и 

на адекватнији начин развити тај вид туризма, тим пре што  ван лета, у време доласка 

екипа, Бања нема сезону. Међутим, недостатак смештајних капацитета, затворених базена, 

спортских хала и осталих капацитета за припрему спортиста су главни разлог стагнације 

тог вида туризма у Сокобањи. 

Викенд и излетнички туризам  је стекао своју афирмацију код житеља околних места 

(Алексинца, Ниша, Књажевца, Бора, Зајечара, Бољевца). Осим бањског центра за овај вид 

туризма погодни су излетишта на Озрену, Ртњу, Лептерији, Бованском језеру, Врмџи, 

врелу Моравице. Изградњом аква парка овај вид туризма је добио у Сокобањи на значају. 

Неопходно је тај садржај употпунити одговарајућим услужним и рекреативним, 

објектима.  

Еколошки туризам (школа у природи)- овај вид туризма се темељи на разноврсним 

природним и заштићеним вредностима и њиховим разноликим васпитно-образовним, 

туристичко-рекреативним, здравственим обележијима као и свему ономо што Сокобању 

карактерише првом еколошком општином у Србији. Школа у природи организује се пре 

сезоне, углавном априлу и мају, мада недостатак смештајних капацитета је и код овог вида 

туризма проблем. После одласка ХТП „Лептерија“ у стечај, хотел „Здрављак“ који се у 

предсезони и сезони издаје приватнику, најчешће се, уз Одмаралиште „Бањицу“ и хотел 

„Моравицу“ користи за смештај деце.  

Иако је одавно планирано да на Озрену буде подигнут омладински еколошки (образовни) 

центар (камп) са свим неопходним пратећим објектима и садржајима до данас се то није 

догодило. Не треба заборавити ни то дса је Ниш, као највећи град јужне Србије и град који 

је од Сокобање удаљен 60 km, а који има велики број основниш школа, од 2016. нема ни 



 

 
 

 

47 

 

једно дечје одмаралиште, те и о томе треба водити рачуна и размишљати као 

потенцијалној могућности. 

                                            

                                              Слика 33. Школа у природи 

                                                   Извор: www.google.rs 

Сокобања је 1990.године посебном Декларацијом Скупштине општине постала прва 

еколошка општина у Србији, а 2004. Швајцарска агенција ИМО је општини издала 

цертификат да је њено подручје органско (Извор: Општина Сокобања) 

Конгресни туризам сврстава се међу најпрофитабилније видове селективног турзима. 

Њега треба у Сокобањи базирати на већем коришћењу постојећих сала у хотелима 

„Моравица“ и „Здрављак“, а Бањи је неопходна модерно опремљена конгресна дворана 

која би могла да буде и део спортско конгресног-пословног центра. Сокобања би на тај 

начин могла да привуче учеснике бројних међународних скупова из области 

балнеоклиматологије, екологије, туризма, спорта, културе, политике... 

Ловни и риболовни туризам су такође једни од најпрофитабилнијих видова туристичког 

промета. Сокобања има ловиште богато вуковима, дивљим свињама , лисицама, зечевима 

и фазанима. Требало би га  обогати аутохтоним  животињама, ловном дивљачи, 

подмлађеним врстама....Неопходни су и боља чуварска служба , савременија хранилишта 

за зиму, појилишта, солила, планинарски и ловачки домови који би ловцима неопходне 

услуге. 2004. године Ловачки савез Србије је у сарадњи са локалним ловачким друштвом 

организовао манифестацију „Вуку у походе-Ртањ 2004“ која је окупила оо 450 ловаца из 

Србије, Бугарске и Италије .  
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Риболовни туризам је развијен на Бованском језеру богатим различитом рибом (караш, 

сом, шаран, амур, толстолобик, клен, гргеч, лињак, бабушка, деверика, беовица). И 

Моравица је у горњем току богата пастрмком, кленом , мреном, скобаљом, кркушом, 

балканским вијуном и бркицом (последње две врсте су индикатори чисте воде). У 

средњем и доњем току реке живе све поменуте врсте рибе осим речне пастрмке.                                     

                                          

                                  Слика 34. Улов на Бованском језеру   

                                              Извор: приватна архива 

Данас је највише риболоваца на језеру, посебно викендом. Долазе из готово свих околних 

места. Неопходн је подмалити рибљи фонд квалитетним всртама рибе, уредити обалу, 

заштити квалитет језерске воде, организовати рибочуварску службу (према последој 

подели и распореду чуварских служби у Србији, о Боваснком језеру брине рибочуварска 

служба из Зајечара). 

Сеоски туризам чини посебан сегмент сокобањске понуде. Његову основу чине 

здравствено-рекреативне, пејзажно естетске, еколошке и амбијенталне вредности 

руралног простора као и остаци етно културе и архаичног начина привређивања. Очувана 

природа, здрава храна, гостопримство, одлазак на појате, воденице, сеоске светковине и 

славе су предност краја.  Категорисана сеоска домаћинства се налазе у селима надомак 

Сокобање те гости брзо и лако долазе у Бању на терапију.  Осим Јошанице која има 

лековите изворе, туризмом се баве домаћинства у Реснику, Трубаревцу (због близине 

Бованског језера), Сесалцу (Сесалачка пећина) и Врмџи која је последњих година 

најдаљеодмакла у сеоском туризму, захваљујући визији тамошњих мештана, добром 
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маркетингу и бројним новинама у организовању манифестација (Фестивал документарних 

филмова, бициклистиче трке, фото колонија....) 

                                 Скица 1: Селективни видови туристичког промета 

                              здравствени                                 манифестациони 

                                 туризам                                         туризам 

 

  

ловно                                                                                                                     излетнички 

риболовни                                  ТУРИСТИЧКИ                                                  туризам 

туризам                                        ПРОИЗВОД 

остали видови                                                                                                          сеоски 

селективног                                                                                                              туризам 

туризма 

 

                                  конгресни                                                  еколошки 

                                   туризам                                                      туризам          

 

Извор: др Радовић, др Марић, „Сокобања- основе и концепт одрживог развоја туризма“ 
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7. ТУРИСТИЧКА ПРОПАГАНДА 

Пропаганда је саставни део туристичке понуде и једини начин да се туристички центри 

повежу са домаћим и страним тржиштем. 

Сокобања је постала чувена захваљујући усменом преношењу искустава, на начин који 

данас, у савременом маркетингу ипак није прихватљив. Развој туристичке пропаганде 

датира из 1905. када је Нушић свом пријатељу, сокобањском фотографу Синишу Ристићу 

на фотографији Соко града написао : „Сокобања, Сокоград одеш матор дођеш млад“. 

Фотографија је постала разгледница и данас се може наћи у продаји. 

            

                                    Слика 35. Разгледнице Сокобање 

                                 Извор: Организација за туризам Сокобањa 

 

Туристички савез општине је у сарадњи са Туристичком штампом 80-тих година издао 

туристички водич, а проспекти су осим на српском, штампани и на енглеском и немачком 

језику са сликама бањских хотела, паркова, трим стаза и осталих природних активности. 

Проспекте су својевремено штампали и готово сви хотели и Одмаралиште „Бањица“. 

Презентација каја може се наћи и на бројним веб порталима, укљућујући и незаобилазну 

званичну презентацију Сокобање на сајту Организације за туризам која је званичан 

носилац свих туристичких активности у том месту. Како би бању што боље приказала 

ОТС учествује на свим важним берзама и сајмовима У Србији: Међународном сајму 

туризма у Београду, Међународном сајму туризма и одмора у Софији, Међународном 
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сајму туризма, екологије и спорта – Ниш, Међународном сајму у Скопљу, Сајму туризма и 

сеоског туризма у Крагујевцу, али и на домаћим и међународним Сајмовима на којима 

наступа Туристичка организација Србије, попут , Националног туристичког форума и 

туристичког Форума у Црној Гори, Сајму пропагандног материјала у Крушевцу, Сајму 

сувенира и промо материјала у Лесковцу ... Туристичка организација Сокобања, посебно 

ће представити понуду и на кључним манифестацијама у оквиру каравана Туристичке 

организације Србије и на регионалим наступима у суседним земљама, које организује 

Туристичка организација Србије. Сваке године се организује и конференције за новинаре 

у Београду, непосредно пре почетка главне туристичке сезоне (мај/јун). 

У дневној и специјализованој штампи сваког месеца се објављује десетине афирмативних 

текстова и реалиѕује се много прилога и емисија на националним, регионалним и 

локалним медијима. Од 2010. године организоавне су кампање на промоцији понуде Бање, 

направњени су промо филмови, спотови, одштампани двојезични флајери рекламне кесе, 

каталози понуде, туристички водичи, календари манифестација, постављени билборди 

дуж Коридора 10 и у Београду и усвојена књига графичких стандарда, типизирана нијанса 

зелене боје, усвојени нови лого и слоган „Сокобања- зелено срце Србије“ 

                                        

                                  Слика 36. Сокобања на Сајму туризма 

                                Извор: Организација за туризам Сокобања 
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8. ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА СОКОБАЊЕ 

Захваљујући природним туристичким вредностима и предностима у односу на друге 

наше бањске центре, Сокобања има одличну развојну перспективу. Упркос тешкој 

економској ситуацији на југиоистоку земље,  претходних година је урађено много али 

ипак недоволјно. Посебно су биле важне 2001. и 2003. година када је Бања решила 

дугогодишњи проблем водоснабдевања, изградњом постројења за прчишћавање воде код 

Моравице. Проблеми који су евидентирани у саобраћајној, комуналној инфраструктури а 

директно утичу на туристичку понуду производ су застареле механизације, ниске цене 

услуга, слабе иницијативе руководства бање како за приватизацијом објекта, тако и на 

увођењем новина у рад Бање. 

Пут између Алексинца и Бање неколико је пута  реконструисан. Ове, 2018.године, 

Путеви србије су поставили мреже за одроне и додатно регулисали саобраћај  кроз 

Бованску клисуру, поставили су вертикалну и хоризонталну саобраћајну сигнализацију. 

Претходних година уређен је дрворед на улазу у Бању из правца Алексинца, делимично је 

сређен сам центар Бање реконструкцијом две посетојеће фонтане. Пијаца постаје премала 

за потребе мештана и гостију, а недостају и паркинг места у њеној близини. Проблем 

током сезоне је и мобина телефонија која због великих броја корисника на  једном месту 

често успорава саобраћај. Бањи недостаје и јак локални интеренет провајдер, али и  

организовани превоз туриста у локалу. Недостају и туристички возићи или ило који други 

начин превожења путника са локације на локацију. 

Најбољу перспективу развоја свакако има здравствени туризам  и то захваљујући  

лековитој води, ваздуху и клими. Међутим, постојеће здравствене објекте треба 

адаптирати (посебно болницу на Озрену) како би квалитете услуга био бољи. Неопходно 

је реконстрисати Сокоград, изградити халу, приватизовати друштвене хотеле, проширити 

парк, обогатити саму туристичку понуду, реконструисати једини отворен базен у крају, на 

Озрену, оживети „Очно“ које је у склопу болнице на Озрену, на коме деценијама стоји 

започети објекат за лечење очних болести. 
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Завршетком летње позорнице Врело,  и кампањом  „Идемо сви на Врело“ наредне године 

би требало да буде стваљена у функцију новоизграђена Летње позорнице „Врело“. Имаће  

1500 места за седење и 3000 за стајање, и њоме ће се створити услови за одржавање 

најзахтевнијих догађаја и унапређење културне понуде дестинације, а у циљу подизања 

атрактивности Сокобање као туристичке дестинације, повезивањем туристичке понуде сa 

културним идентитетом Сокобање, кроз афирмацију властите културне баштине, 

(концерти, традиционалне манифестације, фестивали..). Нова летња позорница, отвара 

могућности за одржавање великих догађаја, унапређење квалитета организације 

традиционалних манифестација попут Међународног фестивала „Прва хармоника 

Сокобања и „Green Heart Fest“, али и нових могућности у смислу креирања „event -а“ 

намењених одређеним циљним групама туриста. Осим тога, све планиране манифестације 

ће моћи да се одржавају без обзира на то какви су временски услови. Сокобања ће тако 

добити место за одржавање разних менифестација које ће тиме бити изметене из центра 

бање, са шеталишта где се сада одржавају, чиме ће и Врело као део Бање добити на 

значају, као што је то имало у прошлом веку. Истовремено, шеталиште ће у центру Бање 

имати у потпуности своју првобитну намену. Најзначајнији посао, који чека Сокобању  је 

успешна приватизација ХТП „Лептерија“ која је некада била носилац смештајних и 

угоститељских капацитета у Бањи под Озреном.  

Руководство општине је дефинисало интерес за очувањем позиције на туристичкој мапи 

Србије кроз Средњорочни и дугорочни развој који се зансивају на природном и 

антропогеном богатству уз ефикасну реорганизацију администрацију локалне саоуправе. 

Својевремео је израђен Стратешки акциони план и Мастер план туристичке дестинције 

Сокобање, односно Стратегије екоеномског развоја Сокобање. Мастер планом су 

дефинисани правци развоја туризма: 

 Бањски туризам 

 Спортски туризам 

 Рекреативно-превентивни 

 Ловни и риболовни 

 Сеоски или етно-еколошки туризам 
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Тим документом су дефинисана и туристичка тржишта на која је Бања усмерена: 

1. Примарно: домаће тржиште, са посебном циљном групом у Београду и другим 

урбаним срединама 

2. Секундарно: земље у региону (БиХ, Македонија, Бугарска, Хрватска, ЦГ) 

3. Развојно: Словенија, Аустрија, Немачка, Русија и Италија 

 

Повећање квалитета постојећих туристичких капацитета и изградња и орпемање нових, 

најважнији су ослонци развоја Бање. 

Озбиљнија помоћ државе у развоју Сокобање, осим ваучера који важе за готово сва 

туристичка места у нашој земљи, за сада изостаје. Посебних подстицаја за оне који би да 

се баве туризмом нема. Нема ни страних инвестиција, нових идеја, а ни образовна 

структура запослених у туризму у Бањи није на заводном нивоу. Примећује се и раскорак 

између образовног програма и оспособљавања у пракси , односно потреба у туристичкој 

привреди.  Истовремено образовна структура у Сокобањи је неповољна јер укупно 61,42 

% становништва је без образовања , са непотпуном или заврешеном основном школом. Са 

средњом је 27,26 %, док високообразованих има 3,03%. Таква образовна структура се 

одражава и на структуру запослених. Радно активно је 62,28 % (старости од 15 до 64 

године). Радно активних од 20 до 40 година, које у пракси инвеститори највише траже, у 

Бањи је тек 13%. Зато су неопходни и доквалификација или преквалификација радне 

снаге, па је неопходна и промена образовних профила прилагођавањем савременим 

захтевима тржишта . Стратешким општинским акционим планом предложен је пројекат 

образовања незапсолених за покретање сопственог бизниса како би се побољшала 

структура засполених. 

Сокобања је успоставила добру сарадњу са  ресорним Министарством туризма, трговине и 

телекомунације које је и делом финасијски подржало рекоснтрукције позорнице на Врелу.  

Утисак је међутим да би држава могла да помогне у бројним областима, попут 

реконструкције важних саобраћајница, приватизацији хотела, у довођењу  нових 
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инвеститора, обнови здравствениих капацитета (посебно болнице на Озрену), 

проналажењем партнера за изградњу дуго планиране Клинике за очне болести на Озрену, 

за трајно решавање депоније итд. 

С обзиром на то да поједине бање у Србији имају сличне туристичке и здравствене 

карактеристике, пракса је показала да политика  цена и квалитет услуга могу да буду 

пресудни у доношењу одлуке куда отићи.  Висина цена би требало да прат квалитет 

услуга, односно да свако пронађе могућност  за одмор и рекреацију. Зато је пракса и 

показала да у се у Сокобањи, изузимајући могућност увођења ваучера, сезона продужава и 

капацитети попуњавају на јесен или у пролеће управо због нижих цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

56 

 

                                        НИШКА БАЊА 

Нишка бања је једна од оних бања на нашим просторима која је била позната још у 

доба Римљана о чему сведоче бројни трагови из прошлости. Ниш и Нишка Бања, називи за 

два места су и својеврсни синоними, јер онај ко зна за Ниш, зна и за истоимену Бању која 

се са највећим градом јужне Србије годинама паралелно развија, све до почетка  90-тих 

када је Нишка бања, нагло почела да пропада. 

1. ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ И САОБРАЋАЈНИ ПОЛОЖАЈ  

Нишка бања се простире у југоисточном делу Нишке котлине, у подножју Суве 

планине, испод самог брда  Коритник, чија је јужна страна наслоњена на насеље.  Бања је 

смештена на издигнутом платоу (250 m надморске висине), ка западу је отворена ка Нишу,  

на истоку је видик ограничен Сврљишким планинама, и моћном Сићевачком клисуром и 

Куновичком површи која је огранак Суве планине . 

                                             

                                                   Слика 37. Нишка бања 

                                                   Извор: www.google.rs 

10 km удаљена је од Ниша, у простору које је Цвијић означио централним на Балканском 

полуострву,  које  географски припада Доњем Понишављу. Од свих наших бања, Нишка 

има најбољи  саобраћајни  положај. Налази се недалеко од некадашњег Via Militarisa ка 

истоку. Од главне саобраћајнице према истоку и сусудној Бугарској удаљена је непун 

километар, од новог Коридора 10, крака ка истоку 5 km. Са градом, који јој је 
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административни центар, јер је Нишка бања од 2000. године  једна  од пет нишких 

градских општина, повезана је модерном саобраћајницом са две траке, која води до главне 

железничке станице и делом до аутобуске станице коју најчеће користе туристи. Од града 

до Бање годинаама  функционише јавни градски превоз, а до 1958. године туда су ишли и 

трамваји. 

Аутопутем и железничким коридором Нишка бања је повезана ка истоку са свим местима 

све до српско-бугарске границе, од Беле Паланке, Пирота до Димитровграда и даље  преко 

Градине  ка Софији и Истамбулу. Источни крак коридора 10 се увелико завшава, а пругу 

ка истоку ускоро очекује електрификација. Ка североистоку,  долином Тимока води пут ка 

Дунаву, на југу аутопут ка Врању и Скопљу, а на северу ка Београду од кога је удаљена 

250 km. Преко Ниша биће повезана модерним аутопутем и до Приштине и даље ка 

Албанији и најближој луци-Драчу.  

                                        Мапа 1. Саобраћајна повезаност Нишке бање 

                                     

                                          Извор: Туристичка организација Ниша 

Од аеродрома „Константин Велики“ у Нишу Бања је удаљена 15 km. У односу на главне 

дисперзивне регије, положај Нишке бање је одличан. Близина Ниша је предност због 

бројних Нишлија рекреативаца и излетника.  Близу су јој и сви већи градови јужне и 

источне Србије  (Пирот, Лесковац, Врање, Крушевац, Зајечар), а  Београд и Нови Сад су 

јој на око три, односно четири сата вожње.   
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2. Физичко-географске основе за развој туризма 

2.1. Рељеф 

Простор Нишке бање престављка сложену геолошку и морфолошку целину. На 

граници је између најстарије масе на Балкану родопске и кречњачких планина источне 

Србије. Тако родопској маси припада Селичевица, а кречњачким, Коритник. Рељеф је 

последица раседа око Коритника, рада реке Нишаве и вода некадашњег Нишког језера. 

Тераса на коме се налази Нишка бања изграђена је од седимената дебелих 250 m. Неки 

делови прекривени су бигром, углавном око потока који данас тече кроз бањски парк. 

Нишава је временом усекла 4 терасе у околини Бање па се терен степенасто спушта од 

Коритника ка реци. На највишој тераси од 50 m налазе се зграда и парк, на оној од 35 m 

куће некадашњег села Бање, а на тераси од 20 m релативне висине део насеља око основне 

школе. Најнижа тераса је на 10 m и под ливадама је. Рељеф је избраздан планинама, 

брдима, долинама, котлинама, превојима, клисурама, јамам, вртачама 

 

                                          

                                                Слика 38. Околина Нишке бање 

                                                          Извор: www.google.rs 

Туристички садржај Нишке бање употпуњују Сићевачка и Јелашничка клисура. 

Композитну Сићевачку клисуру је усекла Нишава , дуга је 18 km, спаја Нишку са 

Белопаланачком клисуром. Кроз клисуру иду паралелно река Нишава, пут и пруга ка 
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истоку земље. Транзитни туризам је најизраженији јер Турци са Запада лети користе ову 

деоницу за одлазак у Турску.  Клисура има могућности и за развој излетничког, 

риболовног и ловног туризма који су у повоју.  

 Јелашничку клисуру је усекла истоимена река. Дуга је 2 km, врло је атрактивна јер има 

бројне прозорце, зупце и водопаде. Користи се за слободно пењање па је најчешће користе 

спортисти који се баве адреналинким спортовима, шетачи и авантуристи.   

2.2.  Клима 

Пошто се Бања налази у центраном делу Балканског полуострва, готово подједнако 

је удаљена од Јадранског, Црног и Егејског мора, па је одликује умерено-континентална 

клима са топлим летима, хладним зимама са снегом, израженим годишњим добима, малом 

количином падавина, без јаких ветрова, мало облачности и влажност ваздуха. На 274 m 

надморске висине , на колико се Бања налази, пријатна лета и благе зиме у медицинском 

смислу на туристе делује умирујуће. Зато Нишка бања одговара скоро свим пацијентима, 

па њена клима употпуњена лековитим изворима даје фантастичан ефекат. 

 

                                     

                                             Слика 39. Бањски парк 

                                              Извор: www.google.rs 
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Средња годишња температура ваздуха је 11,2 C
o
. Најхладније је у јануару (0,2 C

o
.), 

Нaјтоплије у јулу (просек 21,2 C
o
). Апсолутни екстреми температуре ваздуха су максимум  

42.8 C
o
. и минимум -23,7 C

0
. 

Средње температуре испод 0 C
o
  важне су за одржавање снежног покривача, изнад 5 C

0
 за 

вегетацију, температура од 12 C
0
 је граница за излете, а већа од 15 C

0
 погодна је за 

рекреацију. Посебни климатски чиниоци огледају се у утицају орографских и 

хидрографских карактерситика Нишке котлине, која се пружа запад-исток. Пошто је 

котлина отворена са западне стране, формира се локална клима са посебним 

мезоклимтаским условима на њеним страницама и дну. 

Највеће падавине су у мају и јуну (просечно 64 mm), а најмање у фебруару и марту (35 

mm) па се подручје Бање сматра умерено сувим. 120 је кишовитих дана, 13.5 дана са 

маглом. Облачност није велика. 

Оно што повољно утиче на људски организам је то што у Бањи нема магле. Влажност 

ваздуха није велика. Годишње је око 2000 сунчаних сати и готово половина године прође 

без ветрова. Зато је Бања  климатско пријатно место, која са термоминералном водом и 

радиоактивним радоном употпунјује своју здравствено-лечилишну функцију. 

2.3.  Хидрографске карактеристике 

Извори термоминералне и радиоактивне воде условљени су грађом терена и 

тектонским раседима. Раседи се јављају дуж свих страна Коритника, осим са северне и 

указују на бурну геолошку прошлост терена. Воде долазе из велике дубине, а њихова 

појава зависи и од положаја кречњака према наслагама бигра, глине и конгломерата. У 

склопу хидрогеотермалног система „Нишка бања“ утврдјено је 5 термалних извора. У 

самој бањи то су „Главно врело“, „Сува бања“ и „Школска чесма“, а на супротном ободу 

басена су извор „Бањица“ у селу Горњи Матејевац и истоимени извор у селу Пасјача. На 

ободу система има и много хладних извора. 

Три поменута извора у самој Бањи су  различитог термалног састава и радиоактивности. 

Они имају медицинску, балнеолошку и туристичку вредност. За лечење осим воде важан 
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је и пелоид као и радиоактивни гас радон. На основу 24 узорка вода и радона које је 

испитивао В. Вучић утврђено је да реактивност вода Нишке бање варира измењу 5.96 и 55 

Махових јединица. 

Поред термоминералних, Нишка бања се одликује и површинским и подземним водама. 

Река Нишава, која на подручје Ниша улази кроз Сићевачку  клисуру,  одводи сву 

површинску воду из Нишке бање у Јужну Мораву, у коју се улива 13 km низводно од 

Ниша. 

                                    

                                             Слика 40. Воде Нишке бање 

                                                 Извор: www.google.rs 
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Карта 2. Положај извора и понора (Миливојевић 1989.) 

 

Извор: Предлог за утврдрђивање подручја Нишке Бање, Скупштина општине Ниш 1997. 
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2.3.1. Главни извор 

Прву хемијску анализу воде са Главног врела или Главног извора од 39 C
0, 

 урадио 

је М.Леко 1921. године . Извор даје 35-40 l/s , односно 126 000-144000 l/ha. Тако великом 

издашношћу одликује се мали број извора у нашим бањама па се с правом истиче да је 

Главни извор посебна вредност Нишке бање. Температура воде је 38,2 -38,5 C
0
 . Убраја се 

у радиоактивне хомотерме јер му је температура приближна температури човечјег тела. 

Прву радиоактивност воде у Нишкој бањи, установио је М.Леко 1909. Испитивао је воде 

Главног врела. Две деценије касније, радиокативност је мерио Д. К. Јовановић. После 

Другог св.рата, тачније 1950. испитивања су наставили најпре Вучић, коме се 1958. 

придружио Рекалић, а 1960. и Павловић. У новије време радиоактивност је рађена у 

склопу истраживања 1991. (Милојевић М. 1991.) 

Табела 11. Резултати мерења радиоактивности вода термалних извора Нишке Бање. 

 

Извор: Предлог за утврдрђивање подручја Нишке Бање, Скупштина општине Ниш 1997. 
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Табела 12. Садржај растворених гасова у изворима Нишке Бање 

 

Извор: Предлог за утврдрђивање подручја Нишке Бање, Скупштина општине Ниш 1997. 

Приметно је да највећи број радона има Школска чесма, па тиме и највећу радиактвност, 

а да су по садржају радијума воде Главног врела и Суве бање приближно једнаке али 

троструко надмашују воде Школске чесме. 

Табела 13.  Хемијски састав воде Главног извора  

Један литар воде садржи: 

Катјона Грама Милимола Миливала % минивала 

Натријум (Na 0,0098 0,4261 0.4261 8,0675 

Калијума K 0.0005 0,0128 0,0128 0,2423 

КалцијумаCa 0,0870 2,1706 4,3412 82,1932 

Магнезијума Mg 0,0061 0,2508 0,5016 9,4970 

                                                                Укупно                   5,2817                    100,0000 

Анјона Грама Милимола Миливала % миливала 

Бикарбоната)HCO3 0,2681 4,4000 4,4000 83,2546 

Хлорида  Cl 0,0120 0,3380 0,3380 6,2954 

Сулфата CO4 0,0251 0,2614 0,5228 9,8921 

Нитрата NO3 0,0015 0,0242 0,0242 0,4579 

                                                                 Укупно                       5,2850                 100,0000 

Извор: Туристички водич кроз Нишку Бању, Београд 1982. 
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До 1956. вода Главног извора се често мутила и расхлађивала. Изведени су грађевински 

радови и та појава је спречена, чиме је омогућено дуже и боље коришћење извора. Вода 

садржи бројне елементе, анјоне, катјоне и колоидно растворене оксиде. 

2.3.2.  Сува бања 

Друго је врело по значају у Нишкој бањи. Познато је још и као Врело принца 

Томислава. То је крашко врело, термоминерално које се јавља на месту укрштања 

Нишавског и Студенског раседа. Од Главног врела удаљено је око 300 м. Даје 14-42 l/s 

температуре 12-37 C
0
. Радиоактивна хипотерма одликује се знатном променљивошћу 

температуре, издашношћу и радиоактивности. Сува бања је названа по томе што је у 

прошлости давала воду само за време јачих киша и топљења снега. Тада је то био млаки 

извор,а на коти 274 која је за око 30 м виша од Главног врела  Зато је пећинска терма Сува 

бања, окарактерисана као пример привидног пресушивања врела у крашким теренима (па 

отуда и потиче њен назива). Ова појава објашњава се бифуркацијом подземног тока који 

„храни врело“, битним процесом морфолошко-хидролошке еволуције крашких терена. 

Због таквог хидротермалног механизма раније је ова снажна пећинска терма била 

псеудопериодски извор, јер је за време ниског стања цео подземни ток отицао каналом и 

избијао на нижим сталним изворима. 

                                         

                                       Слика 41. Извор Сува бања 

                              Извор: Туристичка организација Ниша 

Због притицања велике количине воде кроз пукотине у кречњаку, вода Суве бање 

се замућивала и расхлађивала, па је губила лековити значај.  Радови на Сувој бањи почели 

су 1931. године отворен је њен улаз у пећину и спуштен ниво прелива, па је  повремени 
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извор Сува бања постао стални извор са температуром воде за неколико степени нижом од 

температуре Главног врела Нишке Бање. Вода се овог врела карактерише се 

радиоактивношћу нижег степена, а минерални састав сличан је осталим врелима у Нишкој 

Бањи. Исте године је почела изградња  „Хладног купатила“ за лечење нерви болесника, за 

чије пуњење се користи вода Суве бање. После Другог светског рата извор Сува бања 

поново је пресушио, па је по пројекту професора Пећинара (1956.год.) извршено друго 

спуштање на нижу коту (265,70), чиме су настале промене у крашком хидрауличком 

систему главног врела Сува бања. У новонасталом хидролошком режиму врела Сува бања, 

минимални доток воде у сушном периоду износи 25 литара у секунди и температуром 

воде око 39 °C, и максималним дотоком у кишном периоду и након топљења снега од око 

500 l/sek. са температуром воде око 11 °C. 

Табела 14.  Хемијски састав воде Суве бање  

Један литар воде садржи: 

Катјона Грама Милимола Миливала % минивала 

Натријум (Na 0,024 0,1043 0,1043 2,1262 

Калијума K 0,0003 0,0077 0,0077 0,1572 

КалцијумаCa 0,0870 2,1706 4,3412 88,4982 

Магнезијума Mg 0,0055 0,2261 0,6522 9,2184 

                                                                Укупно                   4,9054                    100,0000 

Анјона Грама Милимола Миливала % миливала 

Бикарбоната)HCO3 0,2440 4,0599 4,0599 82,4124 

Хлорида  Cl 0,0080 0,2253 0,2253 4,5734 

Сулфата CO4 0,0300 0,3125 0,6250 12,6874 

Нитрата NO3 0,0010 0,0161 0,0161 0,3268 

                                                                 Укупно                    4.9263                   100,0000 

Извор: Туристички водич кроз Нишку Бању, Београд 1982. 
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2.3.3. Школска чесма 

Названа је по локацији бањске школе. Познатје још као Авуз извор. Налази се на 

контакту бигрене терасе и алувијалне равни Нишаве. Каптажа је изведена на класичан 

начин, на коти 217 m. Вода са ње је једна од најрадиокативнијих на простору некадашње 

Југославије,  јер је за време већих броја мерења радиоактивности достизала од                

36,36 – 57,70 Мохових јединица. Температура варира између 17- 19 C
0
 . Користи се за 

лечење пијењем по упутству лекара. Издашност је 25 l/s . Вода је радиоактивна али се не 

користи за балнеотерапеутске сврхе 

Табела 15. Хемијски састав воде Школске чесме  

Један литар воде садржи: 

Катјона Грама Милимола Миливала % минивала 

Натријум (Na 0,0160 0,6970 0,6970 8,4522 

Калијума K 0.0025 0,0641 0,0641 0,6681 

КалцијумаCa 0,1245 3,1063 6,2126 75,4154 

Магнезијума Mg 0,0156 0,6414 1,2828 15,4643 

                                                                  Укупно                   8,2365                    100,0000 

Анјона Грама Милимола Миливала % миливала 

Бикарбоната)HCO3 0,3790 6,2131 6,2131 75,5218 

Хлорида  Cl 0,0270 0,7606 0,7606 9,2453 

Сулфата CO4 0,3550 0,3645 0,7290 8,8611 

Нитрата NO3 0,0325 0,5242 0,5242 6,3718 

                                                                 Укупно                    8,2269                  100,0000 

Извор: Туристички водич кроз Нишку Бању, Београд 1982. 

Најтоплија вода у Нишкој банји је вода Главног извора, а најхладнија са Школске 

чесме. Највише сувог остатка при упаравању воде до 180 C
0
 има у води Школске чесме, а 

најмање у Сувој бањи. Најрадиоактивнија је вода Школске чесме, а најмање радиоактивна 

вода Суве бање. Натријума највише има на Главном извору, а калијума , калцијума и 

магнезијума на Школској чесми. 
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На основу података режимског осматрања после 1956. и сходно Правилнику о 

класификацији и категоризацији резерви подземних вода и вођењу евиденција о њима, 

(Службени лист СФРЈ , бр. 34/79), оцењено је да резерве извора Главно врело и Сува бања 

износе: 

 Главно врело 35 l/s 

 Сува бања 36 l/s 

__________________________________ 

Укупно: 71 l/s (са темп. воде изнад 35 C
0
) 

 

                     

Скица 2. Корисници термоминералне воде у НИшкој Бањи- шема ( Миливојевић 1989.) 

 

Извор: Предлог за утврдрђивање подручја Нишке Бање, Скупштина општине Ниш 1997. 
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2.3.4. Радиоактивни бигар, пелоид и гас радон 

Бигар је у природи доста редак, а радиоактивни бигар, попут оног у Нишкој бањи је 

изузетно редак. Настао је таложењем калцијум хидро карбоната из термоминералне воде 

Главног врела. Јавља се у виду неправилног сочива, правцем север-југ, од Главног врела до 

Шлолске чесме, градећи 3 терасе одвојене стрмим одсецима са главном масом око потока 

који отиче из бањског купатила.  Б. Георгијевић је 1973.године одредио брзину таложења 

бигра, на 3,46 mm/год.  

Садржај радона у свежем бигру је 16 000 пута већи од оног у термоминералној 

води, а у хумусном-погребеном слоју (старом 2300- 3400 година) чак 41.000 пута већи. 

Високу радиоактивност бигар Нишке бање има због квантитативног везивања радона за 

хумусно глиновиту компоненту бигра.  Зато су наслаге у Бањи  неисцрпне. Неопходно га 

је даље истраживати јер служи за припремање лековитог блата (пелоида) којим се лечи 

реума. Радиоактивно блато (пелоид) добија се у у Нишкој бањи специјалним млевењем 

бигра до стања прашине који се меша са радиоактивном водом и загрева до одређене 

температуре. На оболеле делове тела се ставља топла облога температуре од 38-45 C
0
 која 

доводи до излечења. Пелоид дуго задржава исту топлоту. 

 

                                            

                                                        Слика 42. Пелоид 

                                                     Извор: www.google.rs 

Радон настаје природним радиокативним распадањем торијума, чије је полувреме 

распадања 1,91 година, односно из торијума настаје радијум са полувременом распадања 

http://www.google.rs/
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од 3,64 дана, из кога настаје радон чије је полувреме распадања 52 секунде. В. Вучић 

(1950.) утврдио је да је концентрација радона у гасовима из земљишта у Бањи далеко већа 

него у води, а простор ограничио на биграно сочиво низводно од главне чесме. Тако се 

дошло на идеју да се радон из бигра чија конценртрација достиже до 625МЈ одводи у 

специјалне просторије и инхалиранјем користи у терапијске сврхе (200 m). Резерве гаса су 

неисцрпне,а тај део бањског комплекса за терапију је јединствен у свету јер користи 325-

550 Мохових јединица природних радиоактивности. 

 

2.3.5. Индикације за лечење 

Термоминерална вода, радиоактивни гас и лековити пелоид уз пријатну климу и 

прописане лекове основ су за успешно лечење више болести у Нишкој бањи: 

Основне индикације: 

1. Реуматичне болести и сродна стања 

 Реуматска грозница 

 Хронични реуматизам 

 Спондилоартритиси анклопоетика 

 Систематске болести везивног ткива 

 Дегенеративни реуматизам 

 Метабиолички и ендокрини поремећај 

 Ванзглобни облици реуматизма 

 Болести локомоторног апарата-стања после повреде костију, мишића и 

зглобова ако су праћена функционим поремећајима, последице разних 

рањавања 

 

2. Кардиоваскуларне болести: 

 Удруженост два или више фактора ризика значајних за настанак коронарне 

болести и других облика у артериосклерози 
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 Позитиван ЕКТ-стрес-тест у смислу исхемије миокарда 

 Хронична стабилизована ангина пекторис 

 Инфаркт миокарда после ране хоспиталне и после хоспиталне 

рехабилитације 

 Удруженост оболења из претходних група 

 Стање после операције срца и крвних судова 

 Обољење периферних крвних судова 

 

3. Неуролошка оштећења 

 Неурологија и неуритиси различите етиологије 

 Неуроартропатије, рефлексне алгодистрофије 

4. Болести метаболизма 

 Урична дијатеза (изван јачег погоршавања) 

Допунске индикације: 

1. Обољења респираторних органа 

 Хронични бронхити, трахеити и ларингити 

 Лакши облици бронхијалне астме 

2. Гинеколошка обољења 

 Запаљиви процеси неспецифичне природе у смиреном стању 

 Оваријалне дисфункције праћене хипоплазмом гениталних органа и 

поремећаја менструације 

 Извесни облици стерилитета запаљивог и ендокриног порекла                        

( Лонгиревић Т. 1952.) 

 

 

Нишка Бања пружа широк спектар могућности превенције, лечења и рехабилитације. 

Највише је оних који се лече од кардиоваскулраних  и реуматичних обоњеља.  
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2.4.  Биогеографске туристичке вредности 

 

Биогеографске вредности Нишке бање и њене околине значајне су за развој 

туризма. Подручије саме Бање и њене непосредне околине дели се у три зоне: прву зону 

чине антропогене природне културе које се гаје уз Нишаву северно од Бање. Оне се 

смењују са појединачним стаблима багрема, врбе и храста. Због зечева, фазана и јаребица 

на таквим теренима има ловаца. Другу зону чине брежуљци и благо заталасане површине 

са воћњацима и виновом лозом, лековитим ароматичним биљем. Трећу зону чине 

пашњаци и шуме највиших терена око Бање. Та зона вегетације по броју врста доминира и 

има улогу произвођача свежех ваздуха ( Станковић С., 1982) 

Шумски појас у Нишкој бањи почиње у самом насељу. Одликују га храст, цер, 

јасен, граб, грабић, буква, јавор, планински брес и клен. Има липе, багрема, дивље 

крушке, црног бора али и јоргована, којим је коритник преплављен па у време његовог 

цветања, у пролеће Нишка бања има манифестацију посвећену јорговану. Шуме су 

најбоље очуване на Коритнику и имају посебан значај за микроклиму Нишке бање.  

У центру Бање је централни парк површине 5 ha који је направљен после првог светског 

рата. Шеталиштем је подељен на два дела. Један, између главног парка и стационара 

Зеленгора, чине трава, жбуње и цвеће испресецаним клупицама, фонтанама, цвећем. Од 

подножја Коритника и самог парка ка Коритнику од 70-их година воде шумске стазе са 

клупицама којим се лаганим ходом за сат времена стиже на врх Коритника. 2018. године, 

захваљујући  ИПА фондовима прекограничне сарадње и заједничког пројекта Нишке бање 

и бугарске општине Земин, у вредности од 450.000 евра  реконструисане су шумске стазе 

у Бањи који је новац добила и од Министарства туризма, трговине и телекомуникација 

Републике Србије за уређење централног трга и фонтане. 

Око Института „Нишка бања“ са друге стране шеталишта је други парк са 

неколико мањих и плитких базена са водом из Главног извора и чувеним водопадима код 

„Радона“. Парк је пре неколико година уређен за госте чине га стабла јасена, дуда, липе и 

црног бора. За поједине примерке дрвећа или њихових остатака повезани су догаћаји из 
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ближе или даље прошлости. Тако млада софора која је израсла из пања налази се на месту 

трамвајског стајалишта али стабло дуда је познато као „Трошарински дуд“. Ивице тог 

парка су ивични делови главне терасе на којој се налази Нишка бања.  

                                                                                                                       

                     

                                                          Слика 43. Бањски парк   

                                       Извор: www.google.rs 

 

Вегетација у самој бањи има социокултурну функцију, а у ширем подручију вегетација 

има еколошку функцију. На том простору примарна фунција вегетације је заштита 

термалних извора. Североисточно и северно од бање вегетација је тампон зона ка ауто 

путу и прузи.  

Од животињских врста има срна, зечева, куна, веверица, разних птица. 

 

2.5.  Остале природно амбијенталне вредости у околини  

Околина бање је веома богата природним и антропогеним вредностима које 

привлаче туристе. Највећа предност је близина Ниша, трећег по величини града у Србији, 

http://www.google.rs/
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те се Бања и град допуњују на свим пољима. Нишка Бања је место које по особинама 

природног простора квалитативно другачија од Ниша и представља одличну могућност за 

излете гостима Ниша. Многи одлучују да чак спавају у Нишкој бањи јер је смештај 

јефтинији, а да током дана бораве у Нишу. За бањске госте најпривлачнији су: 

 

 Сићевачка и Јелашничка клисура, Каменички вис и Бојанине воде,  а од споменик 

културе- Медиана, Ћеле кула, Тврђава, Бубањ и Чегар. 

 Сићевачка клисура је источно од Нишке бање на путу ка Буграској. 

Специјални је резерват природе са другом категоријом заштите. Нишава ју 

је усекла на дужини од 18 km. У њој је регистровано 68 ендемских биљних 

врста и 32 врсте птица. Станиште је Српске и Наталијине рамонде као и 

жалфије. Привлачи слободне пењаче, љубитеље бицикала, шетаче, 

параглајдеристе, сликаре и књижевнике који се окупљају у Сићеву, селу и 

истоименој клисури, љубитеље рафтинга и брзих вода, али и доброг вина. 

Кроз Сићевачку клисуру пролазе река Нишава, железничка пруга и пут ка 

Софији. У клисури се налази двадесетак цркава и манастира које обилазе 

туристи ходочасници. Изнад села Сићева налази се и полетна станица за 

параглајдеристе. У току је уређење старог Римског пута Via Militaris по 

ободу клисуре, који је некада водио путнике од Наиса до Сердике (данашња 

Софија) 

 Јелашничка клисура је 5 km удањена од Бање, а дуга је 2 km. Специјални је 

резерват природе прве категорије  заштите од 1955.године.  Богата је 

разноврсним геоморфолоским облицима (зубци, прозорци, доломитски 

стубови...), водопадима, ретком флором и фауном (станиште ретке Рамонда 

Сербике и Рамонда Наталије). Туристи који се баве авантуристичким 

спортовима корисате је за слободно пењање или шетњу. 

 Бојанине воде је излетиште 15 km удаљено од Нишке Бање на надморској 

висине од 700-1300 m. Има бројне ски стазе, ски лифт, који нису 
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искоришћени, јер град нема слуха према жељи планинара да бојанине воде 

претвори у градски ски центар. Афирмација подножја Суве планине је 

оправдана због близине Ниша и Беле Паланке. 

 Каменички Вис је једно од узвишења на Калафату, који са севера ограђује 

Нишку котлину. Атрактивно је излатиште Нишлија, нарочито за време 

празника. 

 Град Ниш – са Нишком Бањом је готово спојен. Град и Бања вековима се 

развијају заједно и једно друго допуњују. Одличан саобраћјни положај 

Ниша и Нишке бање је њихова предност. Некада је од Ниша до Бање 

сааобраћао трамвај.  Од 2000. год. Нишка Бања је једна од 5 градских 

општина Ниша. 

 Тврђава омиљено је шеталисте Нишлија али и гостију Нишке бање. Од 

НИшке бање удаљена је 15 мин. Вожње. Законом је заштићена и припада 

групи прворазредних културно историјских споменика. Богата је 

археолошким налазиштима из доба Турака и Римљана, а површина јој је око 

65 ha. Унутар тврђаве се одржавају бројне манифестације које привлаче 

туристе ( Хорске свечаности, Нисомниа, Нишвил џез фестивал, Фестивал 

глумачких остварења) 

 Логор Црвени крст налази се на севорозападу Ниша а од Нишке Бање 

удаљен је око 15 km . Логор из Другог светског рата посети годишње око 40 

000 људи 

 Спомен парк Бубањ је у југозападном делу Ниша који је од Нишке Бање 

удаљен око 45 мин. вожње. Споменик „Песнице“ посвећен је стрељаним 

родољубима из логора Црвени крст 

 Чегар – брдо на коме је подигнут споменик Стевану Синђелићу и његовим  

саборцима који су погинули у Првом српском устанку. 7 km је од Нишке 

Бање, уређен и туристички валоризован за потребе углавном екскурзија и 

туриста Ниша и Нишке бање. 

 Ђеле кула – 15 мин. вожње удаљена од Нишке бање. Јединсветн споменик 

свету направљен од глава погинулих српских војника у Чегарској битки. У 
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56 редова, 1809.године  узидане су 952 лобање. Пошто је дуго била 

откривена, а тек 1974. заштићена капелом, данас је сачувано само 56 глава. 

Годишње Ћеле кулу посети око 80 000 људи. 

 Медијана – за туристе је затворена због конструкције и наткривање мозаика. 

Налази се на главном путу између Ниша и Нишке бање и по историјским 

подацима место је летњиковца цара Константина, рођеног у Нишу. 

Медијана се убраја у најпознатија налазишта римског доба. Бројни 

пронађени предмети са Медијане чувају се у Археолошкој сали Народног 

музеја у Нишу који брине о налазишту Медијана. 
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           3.  АНТРОПОГЕНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 

 

Дуг историјски развој оставио је Нишкој бањи многе споменике и трагове 

материјалне културе, који се могу презентовати туристима.  

 

3.1.  Нишка бања кроз историју 

Археолошки налази показују да је насеља на простору данашње Бање било у 

бронзаном добу када су се термалне воде користиле. На то указују пронађени делови 

керамике, урне, камени чекићи и ножеви, људске и животињске кости. Из гвозденог доба 

има керамичких посуда, наруквица од бронзе и гвоздене секире који су данас музијски 

експонати. У лапидаријуму Тврђаве у Нишу налази се Саркофаг пронађен 1935.године у 

Нишкој Бањи. 

                                           

           Слика 44. Саркофаг из Нишке Бање са двосливним покровом  

                                      Извор: www.Wikipedia.rs 

 

Римљани су највише користили воде Нишке Бање у II  веку нове ере када су 

подизали купатила и уређивали их. Када је грађено ново купатило у Бањи откривљен је 

базен римског купатила и каптажни систем извора из I века наше ере. Тадашњи Наисус, а 

данашњи Ниш и њему суседни простор данашње Нишке Бање, били су центар Дарданије. 

У провинцији Дакији родио се цар Константиин I. Била је то варош са великим палатама, 

http://www.wikipedia.rs/
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богатим споменицима и раскошњим вилама и летњиковцима од Ниша до Нишке бање, 

што потврђују ископине код Брзог Брода. Сматра се да је цар Константин на том простору 

имао летњиковац са величанственим погледом на Суву планину и околину (Ј.Ђ. 

Марковић, 1980) 

                         

                                              

                         Слика 45. Ранохришћанске гробнице поред „Радона“ 

                                           Извор: Институт „Нишка бања“ 

Археолози су понашли и новац из периода цара Хадриана ( III век) док су при изградњи 

хотела Озрен пронађени преримски гробови Дарданаца који су живели на том простору 

пре доласка Римљана. Атаром данашње Нишке Бање ишао је у римско доба Војнички пут 

( Via Militaris) који је од Сингидунума и Виминацијума водио преко Наисуса у Сердику 

(Софија) и дање ка Константинопољу. Процват Нишке Бање прекинули су Хуни 441 

године који су порушили Нишку Бању, опљачкали и спалили. Термоминералне воде 

користило је само локално становништво. Бања се није опоравила све до доласка Турака 

када се помиње први пут 1498. као село Бања која је била у саставу Нишке нахије са 

јединим султановим конаком ( Султан Сулејман на походу на Београд ту је има конак). 

Тек у XVIII веку почиње интензивнија градња радње која је делимично личила на 

бању у Будиму. У то време у купатилу су постојала посебна одељења за жене и мушкарце 

и две собе за масажу и инхалациију. Изграђене су чесма и џамија. Први базени појавили 

су се у XVII веку, а прво  мушко и женско купатило настали су на месту на коме се обичан 

народ према предањима о лековитости воде скупљају о Ђурђевдану по коме је и извор 
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Сува вода тада назван Ђурђевска водица. Нишка Бања је тад била у сред шуме, а простор 

око воде забарен са видљивим наслагама бигра и великом хумком поред Главног извора 

која је покривала Римске терме.  

По ослобођењу од Турака  купатила почињу нормално да се користе, а Нишка Бања 

постаје позната у тадашњој Кнежевини. Познати јувелири, Захарје и Никола Поповић, на 

предлог Милана Обреновића који је волео да борави у Бањи, подигли су 1880. велику и 

лепу зграду са дванаест мермерних камена у приземљу за купање и собама на горњем 

спрату за смештај болесника. 

1887. Бања је добила железничку станицу и прве излетничке возове од Ниша ( Ниш је 

добио пругу 1884). До појаве  железнице, до Нишке Бање се стизало запрегом. Када су 

1911. утврђене балнеолошке вредности бањске воде Бања је постала интересантна. Тада се 

Бања звала Куновичка бања по Турчину који је био власник тог простора. До Првог 

светског рата Нишка бања је била пролазно туристичко место. 1914. године уведени су 

канализација и водовод али и прописи која је добила Краљевина Србија како би заштитила 

природне и лековите воде. Тада се под патронатом Александра Карађорђевића подиже 

ново купатило и доноси регулациони план. Због рата је направљена пауза у њеном развоју 

до 1921.  

1925. уведено је електрично осветљење, а осам година касније стигао је и први трамвај. 

1923. Године бригу о Бањи преузима држава. Тридесетих година прошлог века , 

захваљујући иницијативама Драгише Цветковића, председника Општине Нишке, народног 

посланика и касније минстра социјалне политике и народног здравља, почиње нагли 

развој Нишке Бање.  

1930. у Бању стиже трамвајска пруга, а три године касније, Нишка Бања пре Ниша добија 

Генерални регулациони план којим се планира бржи развој и уређење по угледу на 

најпознатије европске бање. План су израдили архитекта Душан Миросављевић и руски 

арх.Павле Лилер из Техничког одељења Градског поглаварства. По том врло амбициозном 

плану Нишка Бања је од до тада запуштеног сеоског насеља, требало да постане светска 

бања. Осим урешења горњег, централног  дела Бање, планом је било предвиђено и 
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уређеwе подбањског простора, све до железничке станице и простора званог „Женева“. 

Паралелно са израдом и одмах по усвајању плана интензивно се ради на  уређењу 

централног бањског простора.   

1932. год. у центру Бање изгражен је  хотел Ђоке Јовановића, (касније Хотел "Србија"), 

1933.г. први Бановински хотел, (Хотел "Зеленгора" - арх.Павле Лилер), 1935.г. хотел 

"Миленковић", (касније "Партизан"), 1936.г. ново Јавно купатило. 

Тридесетих година граде се хотели Партизан (1935), Србија (1932) и Зеленгора ( 1933). 

Хотел Озрен је започет 1939. али је изградња прекинута због рата па је завршена 

1947.године.  Ново купатило у центру Бање пуштено је у рад 1935. После Другог светског 

рата граде се стамбени и викенд објекти. Хотели и виле држава национализује, а 1958. 

трамвај одлази у историју. Први инхалаторијум на Балкану подигнут је у Нишкој Бањи 

1954. 

                   

                                       Слика 46. Бановински хотел у Нишкој Бањи 

                                                     Извор: приватна архива 

 

1974. изграђен је данашњи институт Радон, а седам година касније почиње да ради и 

стационар „Терме“ у некадашњој вили „Зоне“ чији је власник био председник Владе 

Краљевине Југославије Драгиша Цветковић. 1979. тадашњи Завод „Терме“ као наставна 

база Медицинског факултета у Нишу прераста у Институт за превенцију, лечење и 
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рехабилитацију реуматичних и кардиоваскуларних болести. Данас су и његовом саставу 

стационари „Радон“, „Терме“, „Зеленгора“ и главно купатило са терапијско-амбулантним 

блоком. 2000. године Нишка Бања је добила статус градске општине. Осим Нишке Бање у 

њен састав су ушли и насеље Никола Тесла и двадесетак села.  

 

               3.2. Културно- историјски споменици 

За туристе од значајне важности су црква Светог Илије, бројне виле изграђене 

између два рата и јединствене по својој архитектури, ранохришћанска гробница, чесма 

Три краља.  

 Црква Светог Илије изграђена је према пројекту архитекте Нинослава 

Каменова из Београда. Подигнута је прилозима мештана 1934. године. Два 

пута је осликавана и због оштећења коначно реновинара 1998.  

 

 У бањском парку налазе се споменици Мојсију Михајловићу Тошкету 

погинулом 1946. године, споменик погинулим ратницима из Нишке бање 

у Другом светском рату који је подигнут од делова некадашњих споменика 

краља Александра Првог.  

 У парку се налази и чесма Три краља која сведочи о боравку и омиљеном 

месту Нишке Бање међу српским владарима. Породица Милана и 

Александра Обреновића имала је свој летњиковац, а Александар Обреновић 

и краљица Драга Машин имали су своју клупу. Водом са Школске чесме 

лечио се Александар Први Карађорђрвић а боравио је у вили Јела коју данас 

мештани зову Краљева вила. У част владара подигнута је чесма Три краља.  

 Ранохришћанска гробница је случајно откривена 1972. године на дубини на 

око 3 m приликом изградње радона. Сакрална је грађевина из периода од IV 

- V века. Поред скелета пронађени су коштани чешаљ и керамички суд. 

Гробница данас није добро заштићена, а неопходно је заштитити је 
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зидовима од стакла како би била доступна туристима, а истовремено 

сачуване за наредне генерације.  

 Старе виле различитих архитектонских стилова изграђене су између два 

Светска рата због честог боравка краља Александра у Бањи који је 

мотивисао богате људе, углавном трговце. Најпознатије су: 

- Вила Јела или Краљева вила, била је у власништву београдског 

адвоката Јована Тодоровића, краљевог пријатеља и личног адвоката у 

којој је често боравио краљ, а која се налази  у подножију Коритника. 

  

                   

                                 Слика 47. Општина Нишка Бања и Вила „Јела“  

 

                           Извор: www. Wikipedia.rs 

 

 

Власник је вилу назвао по имену своје супруге Јеле из које је 1934. После опоравка у Бањи 

краљ кренуо на своје последње путовање у Марсеј. У вили се данас налази полицијаи као 

културно добро се урушава. 

- Вила Ристић изграђена је под утицајем француског неокласицизма. Подигли су је Драго 

и Душан Ристић познати нишки индустријалци власници некадашњег Нитекса. Под  

заштитом је државе као културно добро али је данас ругло Нишке Бање. Уништена фасада 

уништени гипсани украси, преграђен салон, покрадене ствари и уместо да буде део 

туристичке понуде Бање јер је важан историјски и архитектонски објекат, она пропада. 
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- Вила Величковић била је некада у валсништву апотекара Драгутина Величковића. 

Богата је декоративним елементима разних архитектонских стилова, готике, романтизма, 

барока...Током ратова користили су је Немци, Бугари, четници, партизани...  

 

Занимњиво је да су њен подрум користиле 4 војске за стрељање заробљеника и да је на 

крову имала громобран тежак 1.7 kg који је приликом рекоснтрукције 1967. украден.  

Влада Републике Србије је 2007.године прогласила   спомеником културе. И поред тога, 

фасада  је уништена, а приземље данас претворено у драгсторе и приватне                       

ординације. 

                                         

                                               Слика 48. Виле Нишке Бање 

                                                  Извор: приватна архива 

-Вила „Теокаровић“ или вила „Топлица“ подигнуте су 30-тих година у изразито алпском 

стилу.  

- Вила „Ерна“ представља дело великана српске архитектуре Бранислава Којића, одличан 

је пример модерне , подигнута је 1937. за потребе беогрдаског адвоката Јанковића.  

-Вила „Чардаревић“ је саграђена 1937. по пројекту нишлког архитекте Алекснадра 

Медведева, а за потребе машинског инжењера Милорада Чардаревића из Ниша. Изграђена  

је у духу традиционалног народног неимарства. 

 

-Вила „Зоне“ саграђена је 1937, по налогу власника и инвеститора Драгише Цветковића, у 

то време министра полиције, а касније председника Владе Краљевине. Иако је вила у 
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Нишкој Бањи требало да буде намењена његовој ћерки Зорици и звала се  Вила "ЗОНЕ", 

по захтеву Драгише Цветковића пројектована је и изграђена као ексклузивна вила 

министра, у којој је он, у намери да промовише Ниш и Нишку Бању , намеравао да прима 

званице по свом позиву.  Драгишина вила, после Другог светског рата, добија назив 

"Топлица" и користи се као резиденција званичних посетилаца Нишке Бање. Крајем 70-

тих година је дограђена и претворена у бањски стационар "Терме" у комплексу "Четири 

виле", чиме је изгубила оригинални идентитет.   

 

 

                         

                    Слика 49. Вила „Зоне“ 

                  Извор: приватна архива 

 

-Вила „Вера“-  Преко пута виле "ЗОНЕ" Драгише Цветковића,  арх.А.Медведев је 1939.г. 

пројектовао вилу за народног посланика и председника Нишке општине Драгутина, 

Драгог,М.Живковића, која је позната као Вила "Вера". 

Виле Ерна, Чардаревић и Зоне су данас стационар „Терме“ и до сада су претпреле знатне 

измене, посебно седамдесетих година прошлог века. Све виле требало би реконструисати 

и неке од њих уврстити у бањску понуду. На жалост, како време пролази то је све теже јер 

су поједини станари стекли станарско право, а многе су и приватизоване. 
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3.3. Манифестације 

Бројене културно-уметничке, спортске, забавне и етнографске манифестације које 

се углавном током лета одржавају у Нишкој Бањи афирмишу Бању и њену понуду 

обогаћују, па је зато антропогена основа бањског туризма веома важна.  Према садржају  

могу бити уметничке, научно-стручне, привредне, спортске, верске, историјске, забавне и 

етнографске. Према месту и значају одржавања могу бити локалне, регионалне, 

националне и међународне (Јовичић Д. 2009.) 

Једна од најзначајнијих манифестација у Нишкој Бањи је је Културно лето, са бројним 

догађајима, које је заживело у тој Бањи  2005. године. Одржава се од јуна до септембра са 

више од 40 различитих садржаја, од  концерата до изложбе цвећа, аутомобила, домаће 

радиности.... Сви догађаји су на отвореном, бесплатни су, а многи окупе бројне посетиоце 

и бањске госте.  

Од осталих манифестација занимљиве су Дани вина и виноградара, Свети Трифун, 

Дани јоргована, Етно сусрети, Дани жалфије, Пихтијада, традиоцнални Свети Илијски 

вашар....  

Од спротских манифестација које углавном у Бању доведу велики број странаца су 

параглајдинг купови и првенства у том спорту који промовишу Бању у целом свету. 

Такмичари полећу са Коритника, а слећу близу магистрале која повезује Ниш са Нишком 

Бањом. Уочи Светског првенства у прецизном слетању параглајдингом на ширем 

простору Нишке бање, 2005. су  урађени ново полетиште и прилазни пут до полетишта. 

Већина манифестација у Нишкој Бањи је локалног карактера. Привлаче мештане, 

госте и Нишлије, али се остварује мали број ноћења. Оно што је приметно је да је током  

манифестација већа потрошња у угоститељским објектима и локалним продавницима. Да 

је бољих смештајних капацитета и да има хотела, било би вероватно и бољих и већих 

манифестација.  
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4. МАТЕРИЈАЛНА БАЗА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

Материјалну базу за развој туризма чине саобраћајнице, саобраћајна средства, 

смештајни и угоститељски капацитети. 

Нишка Бања је од Ниша удаљена 10 km, мада се последњих година због изграђених кућа и 

индустријске зоне спојила са градом, са којим је повезана железницом и асфалтним путем. 

Од 1958. када су укинути трамваји,  Ниш и Нишку бању повезује аутобуски градски 

превоз. Од Нишке Бање воде важне саобраћајнице ка Београду, Скопљу, Прокупљу, 

Зајечару, Димитровграду и Заплању. 

4.1.  Туристичко угоститељски капацитети 

Све виле, хотели и део пратећих објеката, сем Института „Нишка бања“ изграђени 

су у периоду између 2 св. рата од 1927-1941. када је Бања доживела прави процват. Из тог 

периода је наслеђена основна урбанистичка шема централног дела Бање која је каснијом 

изградњом и уређењем делимично модификована.  

                       

                              Слика 50. Хотел Србија - данас 

                                    Извор: www.google.rs 

У време бивше Југославије најважније бањске објекте имали су Институт, 

Компанија „Србија Турист“ и Београдски путник . Данас је ситуација потпуно другачија. 

Осим Института „Радон“ , хотелског смештаја за бањске госте у Нишкој бањи данас нема, 

јер су лошом приватизацијом уништени сви хотели у бањи грађени између 2 светска рата. 
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Некадашња хотелско-туристичка организација Србија Турист у Нишкој бањи имала је 2 

хотела- „Озрен“ и „Партизан“. Осим њих Нишка бања имала је хотел „Србију“ који је 

такође данас рушевина. Изграђен је   1932.године. У то време био је модеран и велики са 

64 собе и 134 постеља. Налазио се на почетку шеталишта, где се и сада његова рушени 

може видети, после лоше приватизације.  

 Хотел „Партизан“ са 50 соба и 173 постеље изграђен је 1935., а хотел „Озрен“ са 54 собе и 

138 постеља, завршен је 1974. године. Хотел „Партизан“ је недавно делом изгорео, а 

заједно са хотелом „Озрен“ дат је на продају посредством лицитације. 

 

Табела   16 : Хотели у Нишкој Бањи 

Назив објекта Година изградње Бр. лежаја Макс.капацитет 

(ноћења/год) 

Категорија       

(*) 

Хотел Партизан 1935. 102 35.048 **** 

Хотел Озрен  1937. 168 54.432 *** 

Хотел Србија  1932. 122 39.280 ** 

Извор: Предлог за утврдрђивање подручја Нишке Бање, Скупштина општине Ниш 1997. 

 

У домаћој радиности некада је било 5 000 кревета, данас готово половина од тог 

броја. Данас се приватним пансионом баве виле „Прича“, „Марков конак“, смештај 

„Ристић“. Некада су о смештају гостију у приватним пансионима бринуле туристичке 

агенције „Србија Турист“, „Путник“ и „Нитурс“, као и Институт „Радон“. 

Данас само они који не нађу места у Институту Радон, а таквих је мало,  одлазе у 

приватни смештај. Држава је од 2018. године и Нишку Бању уврстила у ред туристичких 

центара у којима важе ваучери за боравак туриста по повлашћеним ценама. До ове године 

субвенционисани смештај у Нишкој Бањи није важио због тога што Нишка Бања 

административно припада Нишу који као и велики градови у Србији (Београд, Нови Сад и  
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Крагујевац) нису имали права на ту врсту повластице. Од 2018. године том могућношћу 

обухваћена су и домаћинства која се сада интензивно обучавају за коришћење 

туристичких ваучера.  

Табела 17.  Приватни смештај од 1995.-1997. у Нишкој Бањи 

 Подаци 1995. 1996. 1997. 

Број соба  

I 

II 

III 

 

3 

416 

13 

 

3 

416 

13 

 

3 

452 

17 

Број лежаја 960 960 1452 

Број тур. агенције 5 6 7 

Број радника у 

агенцијама 

7 8 9 

Број гостију   2.820   2.924 До 1.09 – 1680 

Број ноћења 27.916 30.507 До 1.09 – 20590 

Дужина боравка (дани) 9,8 10,4 12,3 

Извор: Туристичка организација Ниша 

Некада је Нишка Бања имала бројне ресторане који су бринули о националној кухињи 

краја: Пролеће, Топлица, Летња позорница, Путник. Данас ради тек по неки.  

4.2 Здравствено- лечилишни капацитети 

Целокупан здравствени капацитет бање налази се у Институту за превенцију 

лечење и рехабилатацију реуматичних и срчаних болесника Нишка Бања, основаном 1979. 

године. Има око 420 запослених, познат је ван Србије и научно је наставна база 

студенатата Медицинског факултета у Нишу. На 13.702 m
2 

опремљен је најсавременијим 

апаратима за дијагностику и лечење кардиоваскуларних, реуматских и ортопадских 

болести. Од поменуте квадратуре 21% припада лечилишном терапеутском блоку. 

Институт има 3 стационара- Радон, Зеленгора и Терме (1,2,3) са укупно 560 кревета. Сваки 
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од стационара има смештајне капацитете, комплетни терапијски блок и сале за 

организовану групну и појединачну рекреацију и забаву (Спасић.Ж., 2000.). Од пре 

неколико година, пратећи европске трендове, „Радон“ има и модеран велнес центар који 

привлачи велики број посетилаца. Обухвата савремен и атрактивне велнес програме: 

сауну, вибросауну, ђакузи, масажу ароматичним уљима... 

Табела 18. Технички подаци о Институту „Нишка Бања“ 

Назив објекта Год. Изградње Бр.лежаја Макс.капацитет 

(ноћења/год) 

Радон 1976. 310 106.020  

Зеленгора 1933. 120 41.040 

Терме 1,2,3 1934-1989. 104 33.696 

Извор: Предлог за утврђивање подручја Нишке бање, Скупштина општине Ниш, Београд 

1997. 

У оквиру Института је и зграда бањског купатила, тзв. Крањево купатило које је 

1939. подигао краљ Александар Карађорђевић. Институт „Нишка бања“ има услове и за 

конгресни туризам што и врло често организује. 

4.3.  Спортско-рекреативна и остала инфраструктура 

У Нишкој Бањи постоје терени за велики и мали фудбал, одбојку, рукомет, кошарку, 

тенис, балон за салу, параглајдинг. Недостаје јој отворени базен са хладном водом, а 

највећа мањкавост је непостојање аква парка које власти годинама обећавају. Нишка Бања 

има спортско-рекреативни центар Вртоп са теренима који имају рефлекторе, подлогу од 

шљаке, ограду, свлачионице. Бања има солидну спортско-рекреативну инфраструктуру. 

Ту су и бројне стазе здравља од око 5 km којe су 2018. Реконструисане средствима ИПА 

прекограничне сарадње.Комунална и електроенергетска инфраструјтура су 

задовољавајуће. Бања је прикључена на централни систем грејања, јер се објекти 

Института греју из централне топлане у Радону. У погледу урбанизације Нишка Бања је 

обухваћена Генералним урбанистичким планом Ниша 2011-2025. ( Спасић Ж., 2000.) 
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5. ОДЛИКЕ И СТРУКТУРА ТУРИСТИЧКОГ ПРОМЕТА 

5.1 Динамика развоја туристичког промета 

Праћење броја посетилаца у Бањи почиње 1898. године. Све до 1908. док је у 

другим бањама број гостију растао, Нишка Бања је била најмање посећена бања, са око  30 

посетилаца. Тек 1908. Нишку Бању су посетила 484 човека. Пораст посетилаца после 

1902. од када је њена лечилишна функција добила већи значај показује нагли скок, у 

процентима од 1260 у 1889. години до 2547 у 1908. години (С.П. Стевановић, „Нишка 

Бања“, Београд, 1941.). 

                        

                           Слика 51. Разгледница Нишке Бање 

                                      Извор: www.google.rs 

Због необезбеђеног саобраћаја и мањка смештаја до I Св. рата, Нишка Бања била је 

пролазно туристичко место. После рата откривени су радиоактивна вода, бигар и радон, 

повећан је број постеља,насеље се ширило па се и повећавао туристички промет, нарочито 

од 1932. године када су уведени трамваји. 1938. је постигнут максимум од 6 265 гостију. 

Тих година било је и највише ноћења јер је просечан боравак гостију био дужи од 17 дана. 

У међуратном периоду било је изнад 5000 посетилаца, па је Нишка Бања између два 

светска рата била једна од најпосећенијих бања. У време доказивања лековитости воде, 

Бања се интензивно градила и опремала. Пред рат 1939. године 5915 посетилаца обавило 
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 је 95 665 купања. Просечно се у то време у Бањи боравило између 12,5 и 20,7 дана, што је 

одговарало боравку просечне дужине бањског лечења (Енциклопедија Ниша 1995.).  

Табела 19. Туристи и ноћења у Нишкој бањи 

Година Туристи Ноћења туриста Просечан број 

ноћења туриста 

 Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Домаћи  Страни 

1960 24.545 21.963 2.582 214.577 210.058 4.519 9,5 1,7 

1965 26.061 24.390 1.671 241.241 238.609 2.632 9,2 1,5 

1975 38.600 37.600 1000 428.000 426.300 1700 11,3 1,7 

1980 33.532   458.183   13,6 13,6 

1989 34.545 28.489 6.050 309.871 302.224 7.647 10,6 1,3 

1993 19.007 18.680 327 163.158 163.065 463 8,7 1,4 

1999 22.611 22.430 181 263.278 262.325 953 11,7 5,3 

2000 47.588 47.139 449 420.903 417.934 2.969 8,9 6,6 

2003 22.222 21.115 1107 152.241 148.348 3893 7,0 3,5 

2006 22.678 21.105 1.573 201.349 195.546 5.803 9,2 3,6 

2010 21.049 19.980 1.069 212.034 208.772 3.262   

2011 21.614 20.357 1.257 198.606 194.985 3.621   

Извори: Републички завод за статистику, и С. Станковић „ Нишка Бања туристички 

водич“,1982.   

После II Св. рата број туриста расте, па је нпр. максимум забележен у прошлом веку, 1976. 

године, када је Нишку Бању посетило 41 700 посетилаца. Рекорд у броју ноћења у 

историји Нишке Бање оборен је 1977. са 489 000 ноћења. Странаца је највише било 1990. 

године. Њих 10 000 остварило је 11 041 ноћења. Највећи број страних туриста забележен 

је 1976. са просечно 10 дана боравка и 14 100 ноћења. Број посетилаца у Нишкој Бањи 
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 почиње да опада почетком 90-их година због познате политичке и економске ситуације. 

Све до 2000. када је оборен још један рекорд у историји бање по броју туриста од 47.588. 

У бившој Југославији, Нишка Бања је била трећа по посећености, а данас је на другој 

половини лествице. Некада се у Бањи боравило 21 дан, данас до 5 дана. 

      Табела  20.  Туристички промет јануар- децембар 2017. 

       

Извор: Републички завод за статистику 

Од јануара до децембра 2017. године укупан број туриста повећан је  за +4% у односу на 

исти период 2016. год, при чему је број домаћих туриста повећан за 7,8%, а број страних 

смањен за 3%. Укупан број остварених ноћења у периоду јануар – децембар 2017. год 

повећан је за 9% у односу на 2016. при чему је број остварених ноћења домаћих туриста 

већи за 10%, а број страних повећан за 2,7%. 
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Табела  21.  Туристички промет у децембру 2017. 

 

Извор: Републички завод за статистику 

У Нишкој Бањи је децембра 2017. године смањен укупан броја туриста за -7%, при чему је 

број домаћих туриста смањен за 1%, док је број иностраних смањен за -15% у односу на 

децембар 2016. Године. У том месецу остварено је 13,5% више ноћења него децембра 

2016. год, при чему се број ноћења домаћих туриста повећао за 19%, а број страних + 4% 

 

Табела 22. Туристички промет јануар-мај 2018. 

 

Извор: Републички завод за статистику 
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Од јануара до маја 2018. године  укупан број туриста, у поређењу са истим периодом 2017. 

смањен је за 29.8% и то домаћих за 18,1%, а страних за чак 55%. 

Укупан број остварених ноћења у том периоду смањен је за 24,8%. Ноћења домаћих мањи 

је за 17,4%, а страних за 55%. 

5.2. Одлике туристичког промета Нишке Бање- сезонска концентрација и дужина 

боравка 

Главна сезона у бањама Србије па и Нишкој Бањи је од јуна до септембра јер се 

тада оствари до 55% ноћења и 45% долазака туриста. Тако наглашена сезонска одлика  

бањског туризма Србије последица је лоше организованости и лошег садржаја, односно 

неулагања у садржај, посебно када је зимски туризам у питању. Наше бање преферирају 

своју лечилишну функцију која се остварује у летњој половини године ( Јовичић 2009). 

После Првог светског рата  када се број посетилаца нагло повећавао, просечан боравак 

гостију у Нишкој Бањи трајао је око 17 дана. Непосредно пред Други светски рат повећан 

је на  21 дан. После рата као и 50-тих година прошлог века боравак туриста се преполовио. 

70-тих година просечан боравак почиње поново да расте и достиже 13 дана. 90-тих година 

спустио се на 7,5 дана. То се објашњава повећањем броја рекреативаца, транзитних 

туриста и учесника разних конгреса и манифестација, чији боравци нису дуги као код 

туриста који се у бањи лече. Минимум просечног боравка Бања је имала 1995. од 6,5 

просечних дана боравка. После 2000. године, дужина боравка поново расте и за домаће 

госте је између 9 и 11 дана, а за странце од 2 до 3. Једини изузетак је 2008. год. када се 

дужина боравка страних гостију од 8,1 дан готово изједначио са бројем дана које проводе 

у Нишкој Бањи домаћи гости 9,1.  

У Нишкој Бањи туристи најдуже бораве јануара, а најкраће октобра.  

5.3.  Облици туристичког промета  

Облици туристичког промета проистичу из разноврсности мотива и облика 

кретања, као и различитог дејстава појединих чинилаца. Постоји више облика туристичког 
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промета: рекреативни, бањски, културни, планински, манифестациони, излетнички... 

(Јовичић Ж. и сарадници, 2005.) 

Нишка Бања је препознатљива по здравственом туризму. Одликује је и низ 

комплеметарних облика туристичког промета од спортско рекреативног, 

манифестационог, транзитног до конгресног, излетничког и екскурзионог туризма. 

 Здравствени туризам одликује га релативно дуги боравак гостију, старија 

старосна структура и релативно равномерно распоређен туристичли промет током 

године. У Нишкој Бањи то је доминантан облик туристичког промета. Њене 

туристичке вредности ус термоминералне воде, блато, гас и пријатна клима. Ту су 

и солидна материјална база са врхунским медицинским стручњацима, близина 

Ниша као великог дисперзивног центра, близина Коридора 10, будућег аутопута ка 

Приштина као и пута ка Старој планини. Носилац развоја здравственог туризма у 

Нишкој Бањи је истоимени Институт који се бави превенцијом, лечењем, 

рехабилатцијом кардиоваскуларних, реуматских и ортопедских болести. Пацијенти 

се у Бањи лече лече купањем, пијењем воде, инхалирањем, електротерапијом, 

кинези терапијом и пелоидотерапијом. Здравственом туризму и у будућности треба 

дати највише шанси, како би Нишка Бања постала међународни лечилишни центар. 

Зато треба улагати у инфраструктуру, квалитет понуде, развој велнес туризма као 

дела здравственог туризма како би се привукли странци, не само због лечења већ и 

због рекреације и одмора.  

 Манифетациони туризам- дужина боравка одређена је дужином трајања саме 

манифестације, често се јавља као допунски вид туризма неком другом облику 

(Јовичић, 2009). У Нишкој Бањи већи туристички значај имају такмичење у 

параглајдингу, у алпинизму у оближњим клисурама и манифестацијама попут Дана 

јоргована и Дана жалфија које могу да привуку већи број туриста. 

 Транзитни туризам се одликује кратким боравком гостију и условњен је добрим 

положајем места према важним саобраћајницама. Нишка Бања им одличне услове 

за развој тог вида туризма због близине источног крака друмског и железничког  

Коридора 10  који води ка Софији . Туристи у транзиту због кратког боравка утичу 
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на смањењу просечне дужине боравка бањских гостију. Овом виду туристичког 

промета треба дати више пажње, јер су транзитни туристи најчешће странци, 

поготово што се зна да је фреквентност путника ка истоку велика лети и да они 

траже могућност одмора или освежења. На жалост отворених базена у Нишкој 

Бањи још увек нема. Неоходно је и да се туристи на аутопуту информишу о понуди 

Нишке Бање и то би било добро нпр.поделом флајера на наплатној рампи Ниш, или 

на граници из правца Бугарске у Србију. Осим основних информација о Бањи на 

неколико страних језика (енглески и туриски обавезно) материјал би требало да 

садржи и информације о околини Бање, који би продужиле боравак пролазних 

туриста. 

 Излетнички туризам- Нишка бања је одувек била омиљено излетиште  Нишлија, 

нарочито у време празника и лети када је пријатнији боравак у Бањи него у граду.  

Значај тих полудневних и целодневних кретања ка Бањи није у ноћењу већ само у 

потрошњи у угоститељским објектима. За оне који бораве у Нишкој бањи као 

гости, могуће је организовати излете до Јелашничке и Сићевачке клисуре, Чегра, 

Медијане, Ћеле куле. 

 Спортско-рекреативни туризам  у Нишкој Бањи има статус допунског облика 

промета. Он се може окарактерисати као садржај  физичког вежбања намењен 

активном одмору туриста. Нишка Бања има добру основу за развој тог типа 

туризма због добре инфраструктуре. Има 4 тениска терена на спортском ценру 

Вртоп, терене за све врсте спортова, балон салу, пешачке стазе, параглајдинг стазе, 

ток Нишаве за кајак, затворен базен у Радону и велнес центар са богатим 

садржајем. Добра спортска инфраструктура помаже Нишкој Бањи да последњих 

година буде препознатљива и као место за припреме спортских екипа. 

 Конгресни туризам као сегмент манифестационог туризма има такође допунски 

карактер. Испољава се у виду конгреса, синпозијума, научно-стручних скупова, 

конференција и семинара. Већи део тих догађаја се одржава ван сезоне како би се 

растеретили капацитети. Носилац конгресног туризма у Бањи је Институт „Нишка 

бања“, који у стационару Радон има амфитеатар са 300 места, са савременом 

опремом као и мање сале за пословне састанке. Најзначајнији симпозијуми су 
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пролећни и јесењи симпозијум реуматолога и кардиолога, пословни скуп „Бизнис у 

туризму“ у организацији РПК Ниша. Током трајања симпозијума и скупова 

обезбеђен је смештај у стационарима Института. Гостима су на располагању базени 

и велнес центар. Овај вид туризма је будућност Нишке Бање јер Ниш нема 

конгресу дворану, а Нишка Бања има те капацитете, близу је града, саобраћајно је 

добро повезана, а близу је и аеродрома. 

 

5.4.  Учешће Нишке Бање  у бањском промету Србије 

 

У укупном броју туриста у Србији наше бање учествују у просеку са 12-

15%, а у укупном броју реализованих ноћења 35-40%. Просечна дужина боравка 

гостију је у бањама за око 2-5 пута већа него у осталим туристичким центрима. 

Највећи део промета,  око 2/3 од укупног туристичког промета бања одлази на 

првих пет најпосећенијих и најизграђенијих бања: Врњачка, Соко, Пролом, 

Ковиљача, Буковичка Нишка Бања данацсданас заостаје за поменутим бањама не 

само у погледу обима и квалитета смештајног капацитета већ и у обиму забавног и 

рекреативног садржаја који се нуди гостима. Удео Ниске Бање у укупном 

туристичком промету Србије креће се око 1% (Статистички годишњак Р. Србије за 

2005.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

98 

 

             6. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВОЈА ТУРИЗМА НИШКЕ БАЊЕ 

У будућем развоју  Нишке Бање треба искористити њен одлични  саобраћајно 

туристички положај и близину Ниша као великог центра кроз потенцирање оних облика 

туристичког промета које поменуте чињенице омогућавају. Значај Бање за град Ниш и за 

целу земљу је неоспоран, јер је Нишка Бања један од главних иницијатора за развој 

бањског туризма у југоисточној Србији. Највећи значај и даље треба дати здравствено-

лечилишном туризму јер се Институт „Нишка Бања“ уз квалитетну воду, пелоид, гас 

радон и савремене методе лечења у земљи и иностранству већ афирмисао као важан 

центар. Нишку Бању је неопходно анфирмисати и као центар за рекреацију здравих људи, 

посебно због близине Ниша. Она има перспективу и у транзитном туризму, али су јој за то 

неопходни боља реклама, бољи богатији културни садржај и боља организација. Близину 

аеродромаа Нишка Бања није добро искористила. Највећи проблем и дање је недостатак 

хотелског смештаја и то је највећа мањкавост Бање у овом тренутку. Неопходно је да се 

Бања појаљује и на сајмовима туризма у иностранству. Да своје садржаје понуди и 

туристичким агенцијама који могу да понуде туристима, али и да боље сарађује са ТОН-

ом. Многе власти Нишке бање планирале су бројне пројекте, које би свакако привукле 

велики број туриста. Осим поменуте изградње аква парка, један од највећих пројеката био 

је комплекс „Ада Женева“ са планираним спортским хотелским и угоститељским 

капациеттима за пријем око 15 000 посетилаца дневно. Ада Женева на левој обали Нишаве 

и аква парк остали су само у плановима. 

 

5.1.  Стратегија развојних приоритетних пројеката у Нишкој Бањи 

Како би Ниска Бања што пре ухватила корак са познатим бањама у Србији и Европи 

неопходно је : 

1. Формирање информативног центра за развој туризма који би:  

- обезбеђивао пропагандно-информативна средства за афирмацију могућности на 

туристичком тржишту 
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- усмеравао привредне субјекте на формирање и пласман туристичког производа 

- организовао активности на развијању туристичке свести 

- припремао и организовао  различите манифестације и активности 

2. Едукација предузетника од истраживања могућности покретања предузетничких 

пројеката преко регистрације радње и израде бизнис планова до проналажења 

простора и опреме за покретање бизниса. Најбољи бизнис планови би се 

реализовали у сарадњи са општинама. 

3. Оснивање општинског информативно услужног центра на коме би се добијале све 

потребне информације из општине 

Много тога планираног из Програма туристичког развоја Нишке Бање и окружења, 

планираног до 2000. године који је донела Скупштина општине Ниш 1996. до данас није 

урађено: 

Инвестиционе активности: 

  Изградња стационара „Радон 2“ 

 Адаптација и укључивање виле „Чардаревић“ комплеску Терме“ 

 Изградња топле везе између Терми 

 Доградња и реконструкција Старог купатила 

 Изградња и опремање нове Хитне помоћи 

 Завшетак изградње и опремање хирушких сала за кардио хирушких и 

ортопедско хирушких операција у Зеленгори. 

Од планираних инвестиционих активности набављена је нова опрема за Радон, саниране 

су трим стазе ка Коритнику. 

Здравствене активности (планирано, а није урађено): 

 Изградња везног дела између хотела „Партизан“ и „Озрен“ са изградњом 

апартманског насеља у залеђу хотела 

 Изградња мини хотела са 24 лежаја код воденице у Бањи 

 Реконструкција хотела „Србија“ 
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 Изградња апартманског насеља „Јажине ливаде“ уз комплетирање 

туристичке инфраструктуре спортско-рекреативним садржајима 

 

                     Мапа 2. Подручје градске општине Нишка Бања 

                               

                                Извор: www.gogole.rs 

Поменутим планом развоја Нишке Бање предложено је: 

 Изградња централног базена 25х50 m и дечјег базена између постојећих хотела  

 Изградња дечјег забавног парка са забавом на води, близу пијаце 

 Проширење паркова и пешачких површина 

 Продужење стаза до врха Коритника 

 Изградња централног објекта за забаву са дискотеком, филмском салом, 

библиотеком, изнад стамбене зоне 

 Уређење постојећег старог објекта у централну бањску послатичарницу са 

подијумом за класичну музику током дана, у вечерњим сатима за традицоналне 

забаве 

 Формирање инфо пункта на видљивом месту за пружање информације о вежбама, 

масерским и терапеутским услугама, ексурзије, школама јахања, тениса... 

 Изместити све радње сем прехране из шеталишне зоне и уклонити уличне продавце 

 Формирање централног паркинга за аутобусе на прилазу Нишкој Бањи одакле би 

госте возио „батеријски воз“ који би функционисао унутар Бање. Поред тога увести 

фијакере и чезе. 

http://www.gogole.rs/
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Закључак 

Србија је земља бања.  На основу досадашњих истраживања на територији 

Републике Србије евидентирана је појава 330 минералних, термалних и термоминералних 

извора. Организовани туристички промет се одвија у свега десетак бања у Србији. Две 

такве бање су Сокобања и Нишка Бања. Иако се налазе у склопу јединствене Нишко-

сокобањске туристичке регије, развојне перспективе ових бања су биле сасвим другачије. 

Разлика се огледа пре свега у диферсификацији туристичког промета. Сокобања, поред 

здравственог развија и друге мотивске облике кретања, односно развијају се и други 

облици спортско-рекреативног туризма.  За разлику од тога, Нишка Бања је у свом развоју 

фаворизовала искључиво здравствено-лечилишни туризам. 

Иако, постоје потенцијали за развој, досадашњи промет указује на стагнацију ових 

бањских центара. Проблеми у досадањем развоју огледају се у слобој инфраструктурној 

опремљености, слабој материјалној бази, сезонској концентрацији туристичког промета. 

Циљ овог рада био је да укаже, не само на потенцијале за развој већ и да потенцира 

перспективе даљег развоја. Оно што ова два бањска центра чини јединственим је изразити 

степен очуваности животне средине и са медицинског аспекта очувани лековити фактор. 

На основу свега до сада презентованог можемо закључити да перспективе за развој 

постоје, а остало је на туристичким радницима и локалној заједници. Планови развоја 

требало би да буду усмерени ка концепту одрживог развоја јер само одржив и плански 

развој даје бољу будућност оваквим местима. 
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