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Увод 

           

            

            

 Источна Србија је регија веома богата природним ресурсима као што су: шуме, 

воде, флора и фауна. Сваки од поменутих ресурса на свој начин благотворно делује на 

људски организам. Воде које се непосредно користе, својим минералним садржајем 

веома утичу на здравље људи, како здравих тако и са одређеним тегобама.  

            

 Употреба минералних вода у лечењу одређених тегоба датира из најранијег доба 

људске цивилизације. У почетку није било организованог лечења у околини 

термоминералних извора, јер су бање могли да користе само привилеговани 

припадници друштва, такав случај је био за време владавине Римљана, како је време 

пролазило тако су места са термоминералним изворима добила већи значај међу 

људима. Људи су временом приметили све благодети минералне воде и њен утицај на 

људско тело па су почели да ничу први објекти за смештај гостију.    

            

 У данашње време балнеолошки центри не придају велику пажњу томе да им 

главни корисници здравствених услуга буду, пре свега, реконвалесценти, односно, 

људи са одређеним здравственим тегобама, већ здрави, радно-способни, људи који би 

бање користили у сврси одмора, како би превентивно утицали на своје здравље. Тако су 

се бање, у туристичкој делатности, афирмисале као туристички центри који поред 

пружања лечилишних услуга, пружају и могућности за задовољење спортско-

рекреативних и културних потреба. ( Јовичић  и Ивановић, 2006)     

            

 Бање су сложени природни мотиви, које имају хидрографске, климатске, 

геоморфолошке и биогеографске елементе, али неке имају и особине антропогених, пре 

свега, културно-историјских туристичких мотива ( амбијенталне и манифестационе 

вредности Врњачке Бање нпр.), то је све последица већег укључивања туристичких 

радника у обогаћивању укупне туристичке понуде бања. Наиме, данашњи развој 

туризма у бањама заснива се на интегралном приступу и фузионисању рекреативних и 

културних садржаја у туристичкој понуди. ( Јовичић и Ивановић, 2006)   

            

 Бање су погодне, како за одмор и рекреацију, тако и за превенцију и 

рехабилитацију посетилаца.        

           

 Предност бања у односу на друге локалитете је у томе што се оне могу 

подједнако посећивати и у летњој и у зимској сезони. Богате културно – историјским 

споменицима, различитим манифестацијама и природним мотивима, оне су привлачне 

туристима током целе године.        
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 1.1 Предмет истраживања       

            

 Предмет овог рада је истраживање, на који начин и колико карактеристике 

лековитих вода источне Србије у бањама: Сокобањи, Брестовачкој бањи и 

Гамзиградској бањи, утичу на целокупан развој здравственог туризма у бањама источне 

Србије и на здравље корисника услуга. У раду су изнете најзначајније карактеристике 

термоминералних вода бања источне Србије.      

            

 1.2 Хипотезе истраживања       

            

 Главна хипотеза овог рада би била: да од туристичке афирмисаности бање 

зависи утицај на здравље људи који користе услуге бање и боља искоришћеност 

лековитих вода у бањском лечилишту.       

            

 Као додатне хипотезе могу се навести и:      

            

 - Коришћење термоминералних вода на територији источне Србије датира још 

из периода Римљана.         

            

 - Сокобања је, према истраживању републичког завода за статистику, друга по 

посећености бања у Србији.        

            

 1.3 Методе истраживања        

            

 Методе истраживања су дефинисане предметом истраживања . У овом раду су 

коришћене неке квантитативне и квалитативне методе, као што су: општенаучне, 

основне и технике прикупљања података. Од основних метода коришћене су 

аналитичке ( специјализација, дедукција, анализа и апстракција) и синтетичке методе    

( конкретизација, генерализација, индукција и синтеза). Статистичка и компаративна 

метода су коришћене као врсте општенаучне методе. На крају, најзаступљенија је 

метода испитивања и анализа садржаја одређених докумената као техника прикупљања 

података.            

            

 1.4 Циљ истраживања        

            

 Намера овог рада је да сагледа целокупан утицај лековитих вода, на територији 

источне Србије, на здравље људи и на развој здравственог туризма као привредне 

делатности у бањским местима, такође да се компарацијом материјалне опремљености 

бања покаже тренутно стање развијености и услови за даљи развој, као и међусобни 

утицај бања источне Србије.         
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   2. Туристичко – географски положај  

  

 2.1 Географски положај источне Србије      

            

 Целокупна територија источне Србије има површину од 13607km21  

           

 Источна Србија припада планинско-котлинско-долинској макрорегији. Граничи 

се са Румунијом и Бугарском. Северна граница јој је Ђердап, а јужна слив Власине и 

долинска развођа према Великој и Јужној Морави. Припадају јој и сливови Млаве и 

Пека, али без њихових делова Стига и Браничева. Ова мезорегија обухвата и део 

Понтског ( Влашког) басена који улази у Србију. Мезорегију, источна Србија, чине две 

субрегије: карпатска Србија на северу и балканска Србија на југу. Разделна линија 

између ове субрегије је Сталаћ-Сокобања-Књажевац. У оквиру ове мезорегије налази се 

више микрорегија: Хомоље, Звижд, Пореч, Кључ, Ђердап, Црноречки крај, Сокобањски 

крај, Старопланински крај, Сврљиг, Заплање и др... (Марковић и Павловић, 1995)   

            

 Овде се налази најнижа висинска кота у Србији, на ушћу реке Тимок у Дунав и 

износи свега 28 m.          

           

 Територија источне Србије је брдско-планинска, а обрадиве површине 

представљају око 45% целокупне територије. Најразвијеније области пољопривреде су 

сточарство, ратарство, воћарство и виноградарство. Шуме заузимају око 40% површине 

источне Србије.2          

           

 Подручје источне Србије по свом географском положају припада зони 

континенталне климе са израженим температурним екстремима, великим разликама у 

количини падавина и неповољним распоредом падавина током године.   

             

          

                                                             
1 Регионална агенција за развој Источне Србије РАРИС  
2 Регионална агенција за развој Источне Србије РАРИС 
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    Слика бр. 1: Источна Србија    

    Извор: www.google/images  

            

 2.2 Туристичко - географски положај бања источне Србије   

            

 Туристичко – географски положај је просторни однос између неког туристичког 

локалитета, места или регије и посматране регије, може се засновати и према правцима 

туристичких кретања, према величини утицаја можемо разликовати: глобални, 

континентални, регионални и локални туристички положај.3    

           

 Положај бања источне Србије, Сокобање, Брестовачке и Гамзиградске, је 

условљен појавом извора термоминералних вода. Све ове бање се налазе на локалним и 

регионалним саобраћајницама тако да су добро повезане са већим индустријским и 

урбаним центрима.          

            

 2.2.1 Туристичко – географски положај Сокобање    

            

 Сокобањска котлина је област у централном делу источне Србије, јасно 

ограничена са свих страна планинама до 1600 m надморске висине. Она лежи између 

планине Ртањ ( 1566 m) на северу, Озрена ( 1117 m), Лесковика и Девице ( 1116 m) на 

југу и између моравске долине на западу и тимочке на истоку. Овако ограничена 

сокобањска котлина захвата површину од 525,5 km2 и издужена је у правцу исток-

запад. Дугачка је 15 km. Преко бованске на западу и скробничке клисуре на истоку, 

сокобањска клисура спаја моравски на једној ( преко бованске клисуре) и тимочки слив 

( књажевачком клисуром) на другој страни. Поред овог, сокобањска котлина је на 

северу, преко високих преседлина Лукавице и Расиначког седла, везана са облашћу 

Црне реке, а на југу преко Озрена за голачка села и моравску долину.4    

           

                                                             
3 Мастило Н., ( 2005): Речник савремено српске географске терминологије, Географски факултет, 

Београд, доступно на https://sr.wikipedia.org/sr-

ec/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-

%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF

%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%98, приступио 10.1.2020 
4 https://www.sokobanja.com/ 

http://www.google/images
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%98
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 Сокобања заузима централни положај у Источној Србији, између Тимочког 

басена са источне стране и Моравског басена са западне стране. Окружена је 

планинама: Ртањ, Девица и Озрен. Својим положајем између ауто-пута Е75 и 

регионалног пута E-771, Сокобања је индиректно повезана са значајним 

саобраћајницама и важним туристичким правцима Србије. Предност туристичко-

географског положаја није само у њеној антропогеној и природној разноврсности 

туристичких мотива већ и у отворености и близини паневропског пута Е-75, који важи 

за најзначајнији туристички правац у Србији. Сокобања је најбоље саобраћајно 

повезана регионалним путем Књажевац-Сокобања-Алексинац, преко ког Сокобања има 

излаз на коридор X, односно ауто-пут Е75. Овај ауто-пут, Сокобању повезује са свим 

већим географским целинама Србије. Предност Сокобање, такође, се огледа у њеној 

близини већим градским центрима и градским срединама са већом густином 

насељености. До 100 километара удаљености од Сокобање су: Алексинац, Ниш, Зајечар 

и Бор. На удаљености до 200 километара су: Врање, Лесковац, Јагодина, Параћин, 

Краљево, Чачак. Док су на удаљености од 200 до 500 km: Београд, Нови Сад, Сомбор, 

Суботица. ( Радивојевић, 2005)        

            

 Са Врњачком и Нишком бањом се убраја међу највећe и најпосећеније  бање у 

Србији.            

            

 Туристичка понуда Сокобање се може сврстати у следеће категорије: 

здравствени туризам, рекреативни туризам, спортски туризам, ловни туризам и 

конгресни туризам.5          

           

 Сокобања располаже разноврсним смештајним капацитетима од којих су: 

хотелски смештај, смештај у приватним домаћинствима и стационарни или болнички 

смештај. У Сокобањи смештај туристима пружају пет хотела: хотел Моравица, хотел 

Здрављак, хотел Сунце, хотел Турист и хотел Бањица који је уједно и лечилиште. 

Такође, приватна домаћинства располажу разноврсним садржајем смештајне понуде: 

апартмани, студија, собе прве категорије, собе друге категорије, виле, куће за одмор и 

приватни пансиони са рестораном.        

      
   Слика бр. 2: Мапа Сокобања     

 Извор: https://www.soko-banja.org/mapa-sokobanje.html 

                                                             
5 https://www.sokobanja.com/ 

https://www.soko-banja.org/mapa-sokobanje.html
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 2.2.2 Туристичко – географски положај Гамзиградске бање    

            

 Гамзиградска бања или Гам-бања, познатија у источној Србији, је смештена на 

обали меандра Црног Тимока, на 160 метара надморске висине. Од већих центара у 

својој околини је удаљена, од Зајечара 11km, од Бора 29km. Регионални пут Е761           

се пружа у њеној непосредној близини, тако да је Гамзиградска бања одлично 

саобраћајно повезана са осталим деловима Србије. Од Београда је удаљена 230km.6

            

 Због своје близине према регионалним и индустријским центрима веома је 

развијен транзитни туризам, али нема већих економских ефеката јер ни туристичко-

угоститељска понуда није дефинисана. Није у довољној мери развијена угоститељска 

делатност приватних домаћинстава, што је још једна мана Гамзиградске бање.  

           

 Највећи број туриста транзитирају на правцу који води до Зајечара, као што су 

путни правци: Зајечар-Бор; Зајечар-Параћин; Бор-Зајечар-Књажевац и Параћин-Зајечар-

Вршка Чука-Видин. Број превежених путника на подручју јужне и источне Србије за 

период 2. квартал 2019. године је 397 хиљада путника у домаћем транспорту, што 

представља одличну основу за унапређивање туристичке функције Гамзиградске бање 

под условом да се дефинише туристичка понуда путницима у транзиту.7     

           

 Смештена је на надморској висини од 160m, а најдоминантнији утицај има 

континентална клима.          

            

 Прва Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“ је изграђена у близини 

термоминералних извора, којих има укупно пет и чија температура износи 43оC. Ови 

извори припадају земноалкалним хипертермама, односно акротермама. Дубина са које 

воде извиру износи 300m. Издашност неких извора износи и 5,5 литара у секунди. Три 

извора се налазе у приобаљу Црног Тимока, а два у самом кориту. Примећена је 

повишена радиоактивност која потиче од радијума и радона, а што се гасног састава 

тиче највише има азота.         

           

 Смештај у бањи, поред Специјалне болнице, чине и хотел Каструм као и смештај 

у приватним домаћинствима.            

            

                                                             
6 https://banjeusrbiji.net/gamzigradska-banja/ 
7 https://www.stat.gov.rs/ 

https://banjeusrbiji.net/gamzigradska-banja/
https://www.stat.gov.rs/
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   Слика бр. 3: Гамзиград на мапи Србије    

   Извор: http://gamzigradskabanja.com/mapa/   

            

            

 2.2.3 Туристичко-географски положај Брестовачке бање   

            

 Бања се налази на 330 метара надморске висине, 6 км северозападно од села 

Брестовца, а 10 км јужно од Бора и 12 км северно од Злота и чувене Злотске пећине,на 

сливу потока Пујице и Црновршке реке у Бањску реку, која код села Метовнице утиче у  

Црни Тимок.            

           

 Терен је јако разуђен. Од Бањске реке терен се диже према Црном врху кота 

1027. Терен је испресецан бројним потоцима, долиницама и јаругама. У бањској зони 

истиче се долина Црновршке реке на којој је подигнута мала брана и направљена 

акумулација. Код саме Бање у реку се улива поток Пујица, који преко целе године има 

воде. Терен је пошумљен листопадном, претежно младом шумом у бањском реону и то: 

буковом, храстовом, грабовом и др., а у долини на обали реке и потока, расте врба и 

јова. На већим висинама према Црном Врху налази се стара букова шума.   

           

 Средином прошлог века Брестовачка бања се убрајала у ред најпознатијих и 

најпрометнијих у Србији. Поред домаћих, Брестовачку бању је посећивао и известан 

број страних гостију. Основана 1835. године, она је имала специфичан развој, 

карактеристичан по више фаза успона и стагнације. То је редак пример задужбинско-

државне, обласне и друштвене бање. По свом балнеонасеобинском настанку, пореклу и 

старијим фазама развитка, ова се бања најпре разврстава у задужбинске бање, јер је 

већина бањских и насеобинских објеката подизана с циљем или у знамењу 

задужбинских грађевина. У обрисима бање музеја, хамам Кнеза Милоша, конак Кнеза 

Милоша и Кнежев дворац су сведочанства и споменици владарских грађевина.8        

    

 

                                                             
8 https://banjeusrbiji.net/brestovacka-banja/ 

http://gamzigradskabanja.com/mapa/
https://banjeusrbiji.net/brestovacka-banja/
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  Слика бр. 4: Географски положај Брестовачке бање   

  Извор: https://banjeusrbiji.com/banje-srbije-mapa/   

         

 

 

             

3. Физичко географске основе за развој туризма у источној Србији 

     

           

 Простор Источне Србије се дели на две веће предеоне целине , то су карпатска и 

балканска Србија. Карпатска Србија чини северни део источне Србије, док јужни чини 

Балканска Србија. Као што је поменуто границу између ове две целине чини Сталаћ-

Сокобања-Књажевац.         

            

 Рељеф Карпатске Србије формирао се тектонским набирањем стена за време 

Алпске орогенезе. На данашњу конфигурацију терена и на основне тектонске облике 

рељефа велики утицај су имале спољашње силе, обликујући рељеф у чијој су структури 

стене различите геолошке старости: шкриљци, пешчари, кречњаци, лапорац, глине, 

песак, као и магматски ефузиви који су значајни за појаву термоминералних извора.      

( Marić, 1988)           

           

 Поред високих планина карпатске Србије као што су: Мироч, Дели Јован, Мали 

крш, Велики крш, Стол, Црни врх, Тупижница, Озрен, Стара планина, у рељефу се 

запажају и дугачке клисурасте долине Дунава и Тимока.     

            

            

https://banjeusrbiji.com/banje-srbije-mapa/
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 3.1 Географске карактеристике       

            

 Оно што је од посебне важности за источну Србију, а на чему је и велики српски 

географ Јован Цвијић стекао славу у светској науци описивајући морфолошке и 

хидролошке облике рељефа у источној Србији, је појава краса. Дакле, Крас 

подразумева да у кречњаку постоје специфичне морфолошке и хидрографске појаве 

које настају као последица деловања крашке ерозије.     

           

 Основне карактеристике краса су у његовом рељефу и у изузетним 

хидрографским и хидролошким облицима рељефа, који су веома различити од оних у 

вододржљивим теренима, изграђеним од нерастворљивих стена. ( Petrović i Manojlović, 

2003)             

           

 Кречњак ( CaCO3) је седиментна стена, име је добио по кречу који се добија 

његовим печењем. Хемијски састав кречњака, углавном, чини калцијум карбонат, 

односно, калцит, којег у кречњаку може бити и више од 95%. Међутим, поред калцијум 

карбоната у хемијском саставу кречњака може бити заступљен и магнезијум карбонат   

( MgCO3), у случају да стена садржи више од 50% магнезијум карбоната, стена се, онда, 

означава као доломит. У кречњацима се може наћи и одређена количина алумосиликата 

( Al2O3) у облику глине, потом оксида и хидроксида гвожђа (Fe2O3), који резидијалној 

глини, формираној у процесу декалцификације, даје црвену боју ( terra rossa). Такође, у 

извесној мери, у хемијском саставу кречњака се могу наћи и кварц ( SiO2), лимонит       

( хидратисани феро-оксид 2Fe2O3 
. 3H2O) и других минерала. Њиховом количином у 

хемијском саставу дефинисане су одређене врсте кречњака: глиновити, лапоровити, 

песковити, гвожђевити, силификовани, итд. ( Petrović i Manojlović, 2003)   

            

 У кречњаку источне Србије су процесом крашке ерозије настали крашки облици 

рељефа, у првом реду пећине. У околини Злота, код Бора, у кањону Лазареве реке 

процесом крашке ерозије настао је систем вертикалних пећинских канала и окапина од 

којих је највећа: Лазарева пећина и Верњикица и код Мајданпека Рајкова пећина. 

           

 Балканска Србија, чини јужни део источне Србије. Њој припада Сокобањска 

котлина са планинама: Озреном, Девицом и Старом планином.        

            

 За време израженог вулканизма на простору Источне Србије на површину се 

излила велика количина магме, која је поред андезита садржала и трахит, дацит и 

велике количине пирокластичног материјала. Овим изливима су претходили тектонски 

покрети који су, на Земљиној површини, створили вулканске облике. Простор на коме 

се одвијала ова тектонска активност захватала је од Мајданпека на северу до Бучја на 

југу, на дужини од око 80 km и ширине 16-20 km, меридијанског правца пружања. 

Палеовулканских облика највише има у околини Бора и Брестовачке бање.                      

( Станковић, 1993)           



10 

 

            

           

 Анализом палеовулканског рељефа Источне Србије закључено је да велики број 

данашњих палеовулкана у андезитској стенској маси, генетски не припада примарном 

вулканском рељефу. Они не припадају иницијалном вулканском рељефу, него 

представљају скоро руинирани вулкански палеорељеф у коме су само делимично 

очувани некадашњи облици. Ти палеовулкански облици вулканизма имају само неке 

елементарне морфолошке црте иницијалних вулканских облика у рељефу, што 

омогућује њихову реконструкцију. ( Петровић, 1967)     

          

 Морфолошки гледано, Црноречка котлина, у сливу Црног Тимока у Источној 

Србији, је врло изразита област палеовулканског рељефа.    

          

 Палеовулкански рељеф Црноречке котлине везан је за велики андезитски масив 

источне Србије. Ова стара вулканска област пружа се у меридијанском правцу, од 

Мајданпека на северу до Сокобањске и Књажевачке котлине на југу, на дужини преко 

80 км и ширине од 22км.          

           

 Пространа област између Црног врха, Брестовачке бање и долине Црног Тимока 

одликује се појавом бројних купастих узвишења која се нижу правцем север 

северозапад – југ југоисток. Ј. Цвијић је издвојио три главна низа купа: низ Првулове 

чуке, низ Страхинове чуке и низ Тилва Њагре. Ту се запажају изразите купе: Лужуко, 

Фрункулуј, Мутулуј, Междинова чука, Галоња, Девесељ, Скорушулуј, Чока Трњана, 

Ремецова чука, Чока њалт итд. Ј. Цвијић је сматрао да овај рељеф није постао ерозијом, 

јер нема јаруга и долина између појединих купа, које су у низовима. То је примарни 

рељеф од ерупције. Купе се дижу изнад околног земљишта 20-60, а највише 80-180м. 

Изнад Брестовачке бање и око Тилва Њагре и Галоње јављају се млади облици са 

интерколинским улегнућима у којима се нису ни реке развиле и који су несумњиво знак 

врло младих ерупција. Купаста узвишења и главице су бројни између Црног врха, Злота 

и Бретовачке бање. Купе се јављају и у јужном делу црноречке котлине, између Ртња и 

Тупижнице, као што је Јежевица ( 708 метара) код Бољевца. Купаста узвишења и 

главице су овде далеко мање морфолоки изражене и потпуно су уништене даљим 

ерозивним радом спољашњих сила. ( Петровић, 1967)      

           

 Између бројних купастих узвишења андезитског масива црноречке котлине 

диже се изразита вулканска купа Тилва Њагра ( Црно брдо), која доминира висином и 

морфолошком изразитошћу.         

           

 Тилва Њагра се налази између Брестовачке бање и Црног врха ( Борско језеро). 

У целом црноречком андезитском масиву не постоји тако изразита купа, која има тако 

идеалну форму правог вулкана, са симетричним странама и бочном паразитском купом-

Тилва Мика ( Мало брдо). Главна купа је висока 770 метара, а бочна 625 метара. 

Пречник главне купе је 2 км, а релативна висина око 330 метара. Речни токови теку 
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кружно око Тилва Њагре али нису нигде рашчланили падине њене купе. Овакав 

распоред и правац речних токова очигледно показују да је купа Тилва Њагре 

одређивала правац и смисао ерозивних деловања речних токова и да она није ерозивног 

порекла већ да стварно представља примарни вулкански облик у рељефу. Тилва Њагра 

представља праву еруптивну купу, која је некада имала и кратер на врху. Овом 

закључку иде у прилог и постојање паразитске купе Тилва Мике, која је, у процесу 

слабљења вулканског рада, представљала нижи и млађи кратер. Ј. Цвијић наводи да је 

вулканска купа Тилва Њагре изграђена при врху од туфозног и каолинизираног 

андезита и да њене бочне стране падају под углом од 45о. ( Petrović i Manojlović, 2003)

            

 На пространој флувијалној површи око Тилва Њагре и Тилва Мике, запажају се 

бројна купаста узвишења и брежуљци, али они не представљају еруптивне купе. 

Створени су у већ делимично охлађеној и консолидованој лави изливеној дуж 

пукотина, деловањем и притиском нових, млађих лавичних маса, које се нису могли 

пробити на површшину. Утискивањем ове лаве у већ консолидовани лавични покривач, 

створени су на површини низови купа које нису еруптивне, јер немају кратер на врху. 

Притисак лаве није био довољно јак да пробије купасто засвођена узвишења и да на 

њиховом врху створи кратере. Стварање оваквих псеудоеруптивних купа запажа се 

данас на боковима вулкана Везува. ( Petrović i Manojlović, 2003)   

            

 Између села Злот и Брестовачке бање, у сливу Злотске реке, рељеф чини 

неколико мањих палеовулканских купа. Највише се истичу Кумастакан, јужно од 

планине Црни врх и Крште Сатули код Злота, у подножју источног одсека планинске 

масе Кучај. База купе Кумастакан ( 730 m) је широка око 1 km, док јој је релативна 

висина 250 метара. Крше Сатули ( 432 m) се од корита Злотске реке издиже око 190 m и 

идеалне је конусне форме. Од Црног врха ка југу се надовезују мање купе као што су: 

Краку Илион 660 m, Рудина Галоњи 653 m, Ремецова чука 524 m, Девесељ 507 m, 

Скорушулуј 490 m, Првулово брдо 600 m, Савачки камен 498 m. Андезитских купа има 

и још даље ка југу, нарочито на Јежевици, између Ртња и Тупижнице. Оне су у многоме 

преиначене потоњом ерозијом и нису у многој мери морфолошки изражене у простору. 

( Petrović i Manojlović, 2003)             

        

    
   Слика бр. 5: Тилва Њагра и Тилва Мика    

    Извор: http://rs.geoview.info  

http://rs.geoview.info/
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 3.2  Клима као туристичка вредност      

            

 Као репрезент климатских карактеристика брдско-планинског подручја источне 

Србије, анализиран је климатски рејон у оквиру области умерено-континенталне 

климе- подручје Хомољских планина у источној Србији.    

            

 У циљу повећања тачности и реалности микроклиматских карактеристика 

одређеног подручја, за приказ климатских услова примењиван је метод висинских 

градијената висинских елемената. Вредности тих градијената добијени су на основу 

података дугогодишњег периода мерења ( 1965.-1999. године) низијске метеоролошке 

станице Жагубица ( 314 m.n.v) и планинске станице Црни врх код Бора ( 1037 m.n.v). 

Оне се на истраживаном подручју налазе оријентационо на правцу северозапад-

југоисток. На основу познатих градијената израчунате су вредности климатских 

елемената за одређену надморску висину- доњу и горњу границу анализираног 

висинског појаса ( 300-1000 m.n.v). Приказане су годишње и сезонске вредности за 

пролеће, лето, јесен, зиму, најважнијих климатских елемената: температуру ваздуха, 

падавине и релативну влажност ваздуха. ( Крстић и Стојановић, 2002)  

 Табела 1. температуре ваздуха ( оC) H- надморска висина  А- температурна 

амплитуда 

Подручје H (m) Год. Пролеће Лето Јесен Зима А 

Источна 

Србија 

300 9.5 9.8 18.9 9.9 -0.3 21.1 

500 8.7 8.7 18.1 9.0 -1.0 20.8 

700 9.7 7.6 17.3 8.2 -1.7 20.5 

900 7.0 6.5 16.5 7.4 -2.4 20.3 

1100 6.2 5.4 1.7 6.5 -3.1 20.0 

Извор: Прилог познавању климатских карактеристика источне Србије, Крстић и 

Стојановић, Београд, 2002  

 Основне карактеристике температурног режима у табели 1 су следеће: на доњој 

висинској граници средња годишња температура износи 9.5оC, а на горњој 6.2оC. 

Такође, влада типичан умерено-континентални тип температурног режима. Најтоплији 

месец у години је јули, а најхладнији јануар. Највеће разлике у температури ваздуха на 

свим висинама, су у току пролећа, а најмање зими. Јесен је свуда топлија од пролећа. 

Температурна амплитуда, на свим висинама, је приближно иста и износи око 20.0oC – 

21.1оC. Највећа је на најмањој висини, што показује нешто већу континенталност 

подручја, док је мало нижа на горњој граници појаса и означава да клима постаје све 

умеренија. ( Крстић и Стојановић, 2002)        

            

 На подручју Србије влада континентални тип плувиометријског режима, чија је 

карактеристика појава два максимума и два минимума у току године. Примарни 



13 

 

максимум се јавља најчешће почетком лета ( јуна), а понегде крајем пролећа ( маја), а 

секундарни максимум је најчешће у октобру, у неким крајевима у новембру. Примарни 

минимум је крајем зиме ( фебруара) или почетком марта, док је секундарни минимум 

најчешће почетком јесени, у септембру. ( Колић, 1986)     

           

 Табела 2. плувиометријски режим ( mm)  H- надморска висина  

Подручје H ( m) Год. Пролеће Лето Јесен Зима % 

Источна 

Србија 

300 626 164 202 137 122 60.3 

500 645 171 202 145 126 59.7 

700 664 178 203 152 130 59.1 

900 682 185 204 160 134 58.6 

1100 701 192 204 167 138 58.1 

Извор: Прилог познавању климатских карактеристика источне Србије, Крстић и 

Стојановић, Београд, 2002 

 На истраживаном подручју, у анализираном висинском појасу такође влада 

типичан континентални тип плувиометријског режима, с том разликом што је 

секундарни максимум у децембру. Примарни минимум је у јануару, а секундарни у 

октобру. ( Крстић и Стојановић, 2002)        

           

 Годишња количина падавина се креће од 626 mm, на доњој граници, до 701 mm 

на горњој граници висинског појаса. Количина падавина се повећава са повећањем 

надморске висине за око 20 mm на 100 m. Најкишовитије годишње доба је лето, када 

падне просечно око 30% годишње количине падавина. Најсувље годишње доба је зима, 

са просечно око 20% годишње количине падавина. ( Крстић и Стојановић, 2002) 

          

 Највлажнији месец у години није најхладнији ( јануар), него децембар ( 88%), 

што је карактеристика планинских подручја, а разлог је већа количина падавина и више 

температуре ваздуха у децембру, па је и већа могућност испаравања. Најсувљи месец је 

август, са процентом влаге 75 – 76%. ( Колић, 1986) 

Табела 3. релативна влажност ваздуха ( %)    H – надморска висина 

Подручје H ( m) Год. Пролеће Лето Јесен Зима 

Источна 

Србија 

300 77.8 76.9 77.1 81.4 85.8 

500 78.6 77.1 77.0 81.8 86.0 

700 79.5 77.4 76.9 82.2 86.3 

900 80.4 77.6 76.8 82.5 86.5 

1100 81.3 77.8 76.8 82.9 86.7 

 Извор: Прилог познавању климатских карактеристика источне Србије, Крстић и 

Стојановић, Београд, 2002    
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 Годишња количина релативне влажности ваздуха се у анализираном висинском 

појасу креће од 78% на доњој граници до 81% на горњој граници. Уочава се благо 

повећање влажности ваздуха на већим надморским висинама. Јесен је влажнија од 

пролећа, иако је топлија. ( Крстић и Стојановић, 2002)     

            

 3.3  Хидрогеолошке карактеристике      

            

 Минерална или лековита вода, је она вода која у једном литру садржи више од 

једног грама растворених минералних материја.9     

           

 Појава термалних и минералних извора у Србији зависи од великог броја 

пукотина секундарног карактера и испреплетаних дубинских разлома као и од појаве 

вулканизма у геолошкој прошлости. Сви термоминерални извори се разликују по: 

температури воде, хемијском саставу, издашности, исто тако и по лековитости по 

људски организам. Лековити утицај термоминералних вода на људски организам је 

уочен у далекој прошлости, из тог разлога су се, поред тих извора, људи настанили и 

оформили насеља која данас зовемо, бања.      

            

 На територији Србије је веома изражена појава термо минералних извора, па  је 

из тог разлога потребно зонирати их. Овим поступком се омогућује ефикасније и 

прецизније установљавање понуде и уравнотежен развој бањског туризма као и других, 

просторно блиских облика туризма, а са друге стране се омогућује увид у потребне 

смештајне јединице рецептивног носећег капацитета. У складу са тим на територији 

Србије је извршена следећа зонска подела:      

            

 - Шумадијска,         

 - Западноморавска,         

 - Копаоничко-јастребачка,        

 - Старовлашко-рашка,        

 - Јужноморавска,         

 - Источносрбијанска,        

 - Западносрбијанска,        

 - Војвођанска и         

 - Косовска. ( Marković, 1979)       

            

 У овом раду ћемо се бавити само одређеним бањама које припадају 

Источносрбијанској зони, а тој зони припадају следеће бање: Гамзиградска, Сокобања, 

Звоначка бања и Брестовачка бања.       

           

                                                             
9Станковић С., ( 2000): Туризам Србије, Српско географско друштво, Београд, доступно на  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%

D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0, приступио 15.1.2020 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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 Највећа и најзначајнија је Сокобања, која је на другом месту по посећености у 

Србији, одмах иза Врњачке бање. 

            

            

 3.3.1 Термоминерални извори       

            

            

 Вода која понире дуж раседа, тј. пукотина, се у унутрашњости Земљине коре 

загрева и минерализује. Она се, даље, под утицајем силе потиска из дубине пење ка 

површини и на површину избија као топла и минерализована. Атмосферске понируће 

воде некад не достигну велике дубине у Земљиној кори, па се самим тим, не загревају 

него само минерализују, па на површшину избијају као хладне минералне воде.              

( Марковић, 1980)          

           

 Поред минерализоване воде, на површину избија још и јувенилна вода, реч је о 

првобитној минералној води која је често веома топла и јако обогаћена минералима. 

Такви извори термо-минералне воде претежно избијају у подножју планина, на ободу 

котлина и долина, али и у речним коритима. Ретко се јављају у палеовулканским 

теренима. (Марковић, 1980)          

            

 Као трећи начин појаве термо-минералних вода на површини је вештачким 

путем, односно, бушењем Земљине коре при истражним радовима за проналажење 

нафте, гаса, угља и артешке бунаре. Дубљим бушењем, бушотине пробијају зоне 

акумулиране термоминералне воде, те оне под притиском избијају на површину.            

( Марковић, 1980)          

           

 Минералне воде су топле или хладне. Све оне делују стимулативно на људски 

организам и из тог разлога се означавају лековитим. Минерализована вода је богатија 

минералима уколико дуже циркулише кроз магматске стене, а уколико избија из веће 

дубине ( јувенилна вода) она је топлија.        

            

 Као што је већ поменуто минералне воде, по температури, су: топле или 

акрототерме ( >20оC) и хладне или акротопеге ( <20оC).    

            

 Тако се све минералне воде по температури деле на:    

            

 - хладне минералне воде ( температура воде за пиће);    

 - хипотермалне воде ( 20о - 34оC);       

 - хомеотермалне воде ( 34о – 38оC);      

 - хипертермалне воде ( више од 38оC)      

            

            



16 

 

 Све минералне воде, према количини растворених минералних материја, се деле 

на:             

 - Алкалне,          

 - Алкално-муријатичне,        

 - Муријатичне,         

 - Муријатично-карбонатне,        

 - Гвожђевите,          

 - Сумпоровите,         

 - Јодне и          

 - Радиоактивне ( Marković, 1979)       

           

 Сокобања располаже са термоминералним изворима који су међу 

најлековитијим у Србији, на територији бање су шест са температурама од 28oC до 

46,5оC. Разликују се по хемијском саставу и по степену радиоактивности.  

            

 Као што је познато, посебан проблем термоминералних вода Сокобање 

представља мешање хладне са термоминералном водом. Овим деловањем долази до 

расхлађивања термоминералних вода, а верло вероватно и до  промене хемијског 

састава, тј. разблаживања термалних извора.        

            

 У групу хипертермалних извора спадају Преображење и Св. Архангел, 

хипотермалних, са температуром од 20оC до 34оC има три и то су: извори Бањица I и II 

и извор Пијаца. Лептерија и Здрављак су хладни извори и они имају температуру испод 

20оC.             

 Др Марко Леко је 1909. године урадио најкомплетнију хемијску анализу воде у 

Сокобањи, она је уједно и најстарија. Закључак те анализе је био да су сви извори веома 

слични, једина разлика је у количини сребра и стронцијума. Вода на извору Бањица 

нема примеса сребра, док вода на извору Парк, сребро садржи у износу од 0,013 mg/l. 

Такође се ова два извора разликују и у количини стронцијума. Примера ради, вода са 

извора Бањица садржи стронцијум у износу од 0,13 mg/l, док са извора Парк 0,22 mg/l.  

Исто тако постоји евидентна разлика између хладних и топлих извора у хемијском 

саставу па се тако виде знатна одступања у количини сребра у хладном извору 

Здрављак, чак пет пута више него у Парку што има хрома, гвожђа, ванадијума и титана. 

Хладна вода садржи још и бакар, молибден, никл, рубидијум, литијум, као и знатну 

количину калијума него у топлим изворима. ( Леко, 1922)    

            

 Према анализи др Лека у једном литру млаке и топле минералне воде има:  

 Преображење Бањица 

К2О             Калијум оксида 0,0099 0,0096 

Na2O           Натријум оксида 0,0224 0,0224 

CaO            Калцијум оксида 0,1050 0,1120 
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МО             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          Азотне киселине 0,0080 0,0150 

CO2           Слободне угљене киселине 0,0200 0,0240 

Гасови који настају из термалне воде садрже у 100 Ccm 

Угљене киселине 2,4 3,5 

Кисеоника 7,1 5,7 

Азота, Аргона, хелијума... 90,5 90,8 

 Табела 4. Хемијска анализа воде са извора „Преображење“ и „Бањица“ по др М. Леку

    Извор: др М. Дунић, Београд 1936.  

 Др Марко Леко је на основу анализа сокобањских извора донео закључак да су 

извори: Парк, Здрављак и Бањица настали на истоветан начин, даље, разлика у 

температури на изворима Бањица и Парк је врло мала, а хладна вода извора Здрављак је 

последица тога што је само извориште на малој дубини, и исто тако, што се вода меша 

са хладном водом у дубини. Др Леко је 1909. године открио и то да је вода у Сокобањи 

радиоактивна.          

            

 Табела бр.5 Радиоактивност извора у Сокобањи     

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

 Анализа воде радиоактивних извора је показала да температура воде не утиче на 

радиоактивност. Претпоставка је да вода на изворима осим радона, садржи и торијум и 

актинијум. ( Дуњић, 1936)          

            

 Ови гасови су врло нестабилни у природи тако да њихово присуство није могуће 

испитати. Торијумеманација је у природи постојана 54 секунде, док 

актинијумеманација само 4 секунде. Радон је такође нестабилан у природи јер се меша 

са другим гасовима на извору као и са ваздухом. Радијумеманација је, у односу на 

торијумеманацију и актинијумеманацију, стабилнија и она у природи опстаје чак 4 

дана. Из тог разлога је вода извора мање радиоактивна од гасова и водене паре на 

извору.           

            

            

           

Термални извор Радиоактивност 

Преображење 6,10 Махових јединица 

Бањица I 4,95...... 

Бањица II 3,16-3,97 у кади                    3,46 у базену 
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 Хемијска анализа воде је показала да највећи садржај у гасовима имају 

такозвани, ретки гасови: кисеоник, азот, слободна угљена киселина; као и племенити 

гасови: неон, криптон, аргон, ксенон и хелијум.      

            

 Брестовачка бања има 10 извора на малом простору са просечном годишњом 

издашношћу од свега 0,2-0,5 l/s. Седам се налази у базенима, а један се користи за 

пуњење када. Са укупном издашношћу од 8,4 l/s бања је релативно богата минералним 

водама, температуре извора су од 32оC до 40оC. Лековите воде су веома 

минерализоване, садрже доста натријума, калцијума, хидрокарбоната и сулфата. 

Такође, лековито дејство се базира на високом садржају калијума и ниском садржају: 

флуора, литијума, бакра, рубидијума, стронцијума, баријума, кобалта и фосфора.           

( Вујановић и аутори, 1995)         

             

 Доктор Сима Лозанић је први урадио хемијску анализу воде Брестовачке бање за 

четири извора, који су обележени редним бројевима од један до четири и на којима су 

подигнута купатила. Он је тачне податке о води добио од Др. Мачаја, који је за време 

вишегодишњег рада у Брестовачкој бањи имао прилику да их прикупи.   

            

 Воде ових извора су бистре, миришу јако на сумпор – водоник и бљутавог су 

укуса. Температура ових вода, мерена на самом врелу, је једнака и износи 32оR.10  У 

свим овим купатилима је омогућено купање и то на самом извору или поред њега. 

Такође, сва ова купатила добијају довољно воде из својих извора, тако да се вода у 

њима мења два пута дневно. Иако је температура свих ових извора једнака, топлота 

воде у купатилима је различита, то је због тога што се вода у купатилима хлади 

различитом брзином. Купатило број 1 се пуни за два и по сата, а топло је 38 – 39оR, 

купатилима 2 и 3 је, да се напуне, потребно један и по сат, а топла су 31 – 32оR. 

Купатило број 4 пуни се за четири и по до пет сати, а топло је 26 – 27оR, вода овог 

купатила садржи највише раствореног гаса, па се у њој тело купача брзо обложи 

ситним гасним мехурићима. ( Лозанић, 1889)      

            

 Табела бр. 6 хемијски састав воде у купатилима 1,2,3 и 4 Брестовачке бање  

                                                             
10 1оR = 1,25оC 

 Купатило 

бр. 1 

Купатило 

бр. 2 

Купатило 

бр. 3 

Купатило 

бр. 4 

Специфична тежина 

воде на 18оR 1,00075 1,00076 1,00074 1,00074 

Суви остатак на 1000g 

воде 0,8744 0,874 0,872 0,8436 
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Извор: Сима М. Лозанић Анализе српских минералних вода, Гласник Српског научног 

друштва, књига 68, Београд, 1889.        

            

 Табела бр. 7 садржај хемијских елемената у 1000g воде у купатилима 1,2,3 и 4

  

1000g воде садрже 

Купатило 

бр. 1 

Купатило 

бр. 2 

Купатило 

бр. 3 

Купатило 

бр. 4 

Калијума K 0.01402 0.01354 0.01422 0.01340 

Натријума Na 0.15224 0.15350 0.15166 0.15501 

Калцијума Ca 0.08000 0.08102 0.07738 0.08390 

Магнезијума Mg 0.00612 0.00541 0.00644 0.00260 

Оксид гвожђа и 

алуминијума Al2O3 + Fe2O3 0.00140 0.00140 0.00110 0.00110 

Силицијум оксид SiO2 0.05211 0.05500 0.05060 0.05260 

Сумпорна киселина SO4 0.47787 0.47818 0.48206 0.48025 

Хлора Cl 0.04970 0.04970 0.04483 0.04792 

Угљене киселине CO3 0.03236 0.03410 0.03300 0.03200 

Сумпор водоника H2S 0.00425 0.00110 0.00128 0.00120 

Сума свих састојака 0.87007 0.87295 0.86212 0.86998 

Извор: Сима М. Лозанић Анализе српских минералних вода, Гласник Српског научног 

друштва, књига 68, Београд, 1889.        

     

 Табела бр. 8 садржај хемијских једињења у 1000g воде у купатилима бр. 1,2,3 и 4

  

1000g воде садрже једињења Купатило 

бр. 1 

Купатило 

бр. 2 

Купатило 

бр. 3 

Купатило 

бр. 4 

Жарени остатак на 

1000g воде 0,8345 0,835 0,832 0,8106 

Разлика 0,0399 0,039 0,040 0,0330 



20 

 

Натријум – хлорид NaCl 0.08190 0.08190 0.07313 0.07897 

Калијум – сулфат K2SO4 0.03128 0.03020 0.03172 0.02989 

Натријум – сулфат Na2SO4 0.37056 0.37445 0.37942 0.38266 

Калцијум – сулфат CaSO4 0.26295 0.26453 0.25588 0.27577 

Магнезијум – сулфат 

MgSO4 

0.03060 0.02705 0.03387 0.01300 

Калцијум – карбонат 

CaCO3 

0.00665 0.00805 0.00530 0.00698 

Оксид гвожђа и 

алуминијума Fe2O3 + Al2O3 

0.00140 0.00140 0.00110 0.00110 

Силицијум – оксид SiO2 0.05211 0.05500 0.05060 0.05260 

Сума постојаних једињења 0.83745 0.84258 0.83102 0.84097 

Сумпор – водоник H2S 0,00425 0,00110 0,00128 0,00120 

Угљена киселина (CO3) као 

бикарбонат и слободна 

0.02837 0.02927 0.02982 0.02781 

Сума свих једињења 0.87007 0.87295 0.86212 0.86998 

Кисеоник за оксидацију 

органских једињења 

0.00063 0.00062 0.00061 0.00068 

Извор: Сима М. Лозанић Анализе српских минералних вода, Гласник Српског научног 

друштва, књига 68, Београд, 1889.        

    

 Из приложених табела можемо да видимо да је хемисјки састав воде у сва 

четири купатила исти. Разлике у укупној количини у хемијском саставу воде у  

купатилима могу бити због саме грешке у прорачуну или због присутности хладне 

воде. Анализа воде је показала да су воде Брестовачке бање по саставу топле 

сумпороводоничне сулфатне воде, јер поред сумпор – водоника садрже и алкалне 

сулфате у великој количини.        

            

 Минерална вода Брестовачке бање је по температури и физичко-хемијским 

особинама сумпоровита слабија хипертерма са особинама слабих сланих вода. Вода 

минералних извора је, уствари, слабо минералисана акрототерма, гвожђевита, угљено-

кисела и слабо радиоактивна, хемијски слабо сулфатична, односно мало сумпоровита.   

( Марковић, 1980)           
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 Гамзиградску бању и њене изворе у научној литератури први пут помиње 1845. 

године, немачки геолог и рударски стручњак барон Сигмунд Аугуст Волфганг Хердер. 

Он је у Србију дошао на позив кнеза Милоша да испита налазишта руда и соли. У 

својој књизи „Рударски пут по Србији“, он помиње да је 26. септембра 1835. године у 

Зајечар дошао из Брестовца и да је тада запазио изворе са обе стране реке Тимок, који 

се зову Гамзиградска бањица и имају температуру 39оC и појављују се из отвора у 

кречњачкој стени. Народ сматра да су лековити, један је за ране, а други је за очи.          

( Хердер, 1845)           

            

 У Гамзиградској бањи је евидентирано пет термалних извора температуре 32,41 

и 6оC и један извор пијаће воде који има температуру од 17оC. Издашност извора 

Гамзиградске бање је 5 l/s. Вода садржи и радиоактивне елементе радијум и уран. Ph 

вредност је 7,2 па се убраја у неутралне и не утиче на киселост у организму. Укупна 

минерализација је незнатна, уз одсуство гвожђа, са повећаним садржајем хлора, 

калцијума и натријума. Лековита својства су у садржају рубидијума, баријума, 

фосфора, бакра и флуора, као и у повишеној температури. ( Вујановић и аутори, 1995)

             

 У кориту реке извори су издашности 2,5-2,8  l/s, температуре 41оC и могу се 

једино користити при ниском водостају. Извори на обали реке су издашности 2,5-5,5  

l/s, температуре 37о-40оC, на којима је подигнуто купатило, које Црни Тимок плави 

после већих падавина, па базени морају да се чисте после поплаве. ( Станковић, 2002)

            

 3.3.2 Начин искоришћавања радиоактивних извора    

            

 На неколико начина се може искористити лековита вода Сокобање, као на 

пример: инхалирањем, купањем, масажом и пијењем лековитих вода. Испитивањем је 

утврђено да у ваздуху и у термалним водама има радона, који се јавља као пратећа 

појава лековитих вода и који са различитом концентрацијом чини једну од 

најзначајнијих вредности у развоју лечилишног туризма.     

           

 Радон је племенити гас који је редак у природи. Настаје распадањем торијума из 

кога настаје радијум, а затим настаје радон. Испитивањем је утврђено да соли торијума 

стално ослобађају радиоактивни гас.        

            

 У лечењу се радон користи инхалирањем, највише га има у централном бањском 

парку, због тога што у организму ослобађа топлоту и зрачењем алфа зрацима смањује 

осећај бола, побољшава прокрвљеност, појачава отпорност, смањује висок крвни 

притисак. Такође се у организам може унети и купањем и конзумирањем воде. Највише 

се користи при лечењу астматичног бронхитиса.          
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  Слика бр. 6: Хамам у Сокобањи са инхалаторијумом  

 Извор: https://www.juznevesti.com 

 Хидротерме Брестовачке бање припадају термоминералним водама јаких 

балнеолошких карактеристика, које се низ година користе у лечењу. Наиме, лековитост 

није само у термодинамичком и, у мањој мери, радиоактивном дејству, већ је 

узроковано и садржајем гасова.        

            

 Радиоактивност воде у Брестовачкој бањи у базенима, изражена у маховима је 

следећа:           

            

 -Базен бр. 1  - 0,48          

 -Базен бр. 2  - 0,46         

 -Базен бр. 3  - 0,21         

 -Базен бр. 4  - 0,32         

 -Базен бр. 5  - 0,17 и        

 -Базен бр. 6  - 0,03          

            

 Термоминерална вода се у Брестовачкој бањи, углавном, користи конзумирањем 

са извора и купањем у затвореним базенима.       

            

 Обзиром да се поједини извори термоминералне воде Гамзиградске бање налазе 

у раседу, прецизније у кориту Црног Тимока, морало је да се једно купатило изгради 

баш на средини тока Црног Тимока. Такође се и главно купатило налази на самој обали 

реке Црни Тимок. Ова локација термоминералних извора, као последица неповољног 

физичко-географског положаја била је вековима кочница балнеонасеобинског развоја и 

изградње бањског места. Међутим, близина Зајечару и лековита својства минералног 

пелоида, утицало је да бања добије на важности.      

            

 На посебну лечилишну вредност Гамзиградског блата, указао је 1936. године и 

наш балнеолог Л. Ненадовић истичући да се поред базена број три налазе два природна 

базена са топлом водом који су пуни сивкастог меког минералног муља. Садашњи 

базен број три, по предању, носи назив „Блато“.  Европски балнеолог проф. др А. 

Шчербаков је овај пелоид сврстао у групу „Fango”, тзв. лековити муљ који је талог 

https://www.juznevesti.com/
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термалних и минералних врела, а који на површину доспева из дубине Земљине коре. 

Овај муљ се, углавном, употребљава у природном стању.     

           

 Лечење лековитим блатом је стари народни лек. Одавно се користи за лечења 

реуматичних обољења. Исто тако је одавно привукао пажњу лекара, због тога што се, 

при оваквом лечењу, не види само напредак, него и потпуно оздрављење болесника 

који су чак и у инвалидном стању.        

           

 Људи у Гамзиградској бањи имају могућност да се лече на два начина: купањем                           

( балнеотерапија) и облагањем минералним пелоидом ( фанготерапија). У почетку су се 

болесници купали два пута дневно, пре подне ( од 6 до 14 сати) и поподне ( од 16 до 19 

сати), то су сами одређивали јер лекара није било. ( Живковић, 2004)  

            

 Сматра се да хемијски ефекат пелоида зависи од pH пелоида. Алкални пелоиди 

омогућавају кожи да пропушта катјоне, а кисели анјоне. Из пелоида у кожу продиру: 

сумпор, сумпорводоник, нека једињења гвожђа, витамини Ц и Д. Захваљујући својим 

апсорпцијским и адпсорпцијским могућностима, неки пелоиди се користе у лечењу: 

едема, упале и отока. Пелоиди који апсорбују нечистоћу, токсине и масноћу користе се 

у терапији себореичног дематитиса, упале коже, акни и чирева. Хуминске материје из 

органксих пелоида сужавају поре и регулишу лучење лојних жлезди. ( Јовановић, 2002)

            

  Топлота коју пелоиди отпуштају изазива појачан рад лојних жлезди, шири поре 

и излучује токсине из тела, а има и аналгетско дејство. ( Carretero, Pozo, 2009 и Clijsen, 

Taeymans, Duquet, Barel, Clarys, 2008)       

              

 Сваки минерал из пелоида има своју улогу у метаболизму коже: хидратација, 

антисептичко дејство, зарастање рана, апсорпција себума и делује на васкуларизацију и 

елиминацију токсина. ( Gomes i Silva 2007)      

           

 Пелоиди који имају висок степен рефракције блокирају дејство UVA и UVB 

зрачења и користе се као сировина у козметичкој индустрији за производњу емулзија и 

пудера, екстерним наношењем штите кожу од штетног дејства UV зрака, тако што 

спречавају настанак малигних тумора коже. ( Carretero, Pozzo, 2010 и Yekeler, Ulusoy, 

Hiçyılmaz, 2004)          

            

 Примена топлих паковања пелоида богатог сумпором нормализује pH нормалне, 

суве и себореичне коже и регулише лучење себума. ( Pozzi и аутори, 1998)    
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 Слика бр. 7: Фанготерапија  Слика бр. 8: Гамзиградска бања 

 Извор: https://www.tripadvisor.rs/  Извор: www.istocnevesti.com 

            

            

 3.3.3 Индикације         

            

 Као што је поменуто, термоминерална радиоактивна вода Сокобање помаже у 

лечењу многих болести и различитих система органа, као на пример: болести дисајних 

органа, неуролошка обољења, болести локомоторног апарата, болести ендокриног 

система, хронична гинеколошка обољења, лакши облици Паркинсонове болести, стрес 

синдром и менаџерска болест, кардиоваскуларне болести, психичка и физичка 

исцрпљеност, болести бубрега, разна кожна обољења, као и болести метаболизма. 

 Болести дисајних органа код деце и одраслих:    

           

 - Бронхијална астма        

 - Акутни хронични бронхитис      

 - Бронхиектазије        

 - Енфизем         

 - Акутна и хронична респираторна инсуфицијенција   

 - Синусит         

 - Друге честе респираторне инфекције и алергије 

 Неуролошка обољења:        

           

 - Неуралгије         

 - Радиокулити        

 - Психонеурозе        

 - Стање после повреде периферних нерава    

 - Неурозе 

 Болести локомоторног апарата:      

           

 - Дегенеративни реуматизам      

https://www.tripadvisor.rs/
http://www.istocnevesti.com/
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 - Екстраартикуларни реуматизам      

 - Хронични инфламаторни реуматизам     

 - Последице траума и ратних рањавања 

 Кардиоваскуларне болести:       

           

 - Анемија         

 - Артеросклероза        

 - Хипертензија        

 - Поремећаји периферне циркулације     

  

 Сокобању такође посећују и реконвалесценти који су подложни загађењу на 

радном месту, као и они који живе у подручјима која су под утицајем високог нивоа 

аерозагађења, Сокобања, такође, одговара спортистима који долазе на физичке 

припреме.           

            

 Термоминерални извори Гамзиградске бање спадају у групу земноалкалних 

хипертерми, односно акротерме. Изградња купатила почиње 1920. године, док је 1978. 

године изграђена и почела са радом Специјална болница за рехабилитацију 

„Гамзиград“ на обали Тимока, на самом извору термоминералне воде температуре 42оC 

и дубине 303 m. Специјална болница је специјализована за рехабилитацију:  

 Обољења периферних крвних судова        

           

 -Органски поремећаји артеријских крвних судова,    

 -Функционални поремећаји артеријских крвних судова,   

 -Обољења периферних венских крвних судова,     

 -Обољења лимфног система и       

 -Вибрациону болест. 

 Такође нуди могућност опште рехабилитације:      

            

 Болести везивног ткива       

 Зглобни облици реуматизма        

 Ванзглобни облици реуматизма      

 Ортопедске болести и посттрауматска стања    

 Аномалије дечјег узраста  

 неуролошка обољења  
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 гинеколошка обољења11    

            

 Као што је већ поменуто, богат минералошки састав термоминералне воде 

Брестовачке бање омогућио је лечење неколико врста обољења. У лечењу се користе у 

зависности од обољења. Тако да се могу конзумирати, могу се користити у базенима и 

кадама или инхалирати. Такође се користе при физикалној терапији. Болести које се 

лече у Брестовачкој бањи су: 

 Проблеми са кичмом 

 Обољења мишића 

 Различити облици реуматизма 

 Болести нервног система 

 Гинеколошки проблеми ( упале) 

 Кожна обољења 

 Стања након повреда 

 Општа исцрпљеност организма 

 Обољења периферних крвних судова 

 Упале слузних горњих респираторних органа 

 Болести бубрега 

 Болести дигестивног тракта ( Коматина, 2001)    

            

 3.3.4 Развој здравственог туризма      

            

 За Сокобању се зна још из доба Римљана, а лековита својства термоминералне 

воде су први пут забележена 1672. године.      

            

 Владар Србије, Милош Обреновић је након ослобођења од Турске власти 

посетио Сокобању и том приликом наложио да се турски амам обнови и да се 

саграде нови базени и каде, као и конак и посебна када за књаза. 1836. године на позив, 

управо, Кнеза Милоша у Сокобању долази геолог Сигмунд Фон Хедер који због 

лековитих својстава воде, тадашње Велике бање, упоређује са познатом бањом у 

Аустрији, Бад Гаштајн. ( Тодоровић, 1998)      

            

                                                             
11 https://www.gamzigradskabanja.org.rs/ 

https://www.gamzigradskabanja.org.rs/
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 Забележено је да је први званични гост у Сокобањи, са упутом на лечење, био 

заставник Лазаревић из Крагујевца. Њега је лично послао Кнез Милош 21. јуна 1837., 

односно 8. јуна по старом календару. Та година се званично сматра за почетак и развој 

здравственог туризма у Сокобањи, а тај упут први туристички ваучер у Србији. Према 

томе, Сокобања је наша најстарија бања у којој је лечење било организовано. 

Туристичка сезона, за разлику од данас када траје током целе године, је трајала од 

касног пролећа до ране јесени. Године 1844. бања добија првог лекара, јеврејин 

пореклом из Галиције и лични лекар Кнеза Милоша, Леополда Ерлиха, а исте године по 

налогу Кнеза Милоша Обреновића вода се шаље на анализу у Беч. Митрополит 

Михаило, београдски архиепископ у оно време, који је из сокобањског краја 1895. 

године оснива „Друштво за унапређење и улепшавање Сокобање и околине“. У 

купатила се по први пут уводе електрификација за фарадизацију и хидроелектрично 

купање у кадама. Центар вароши је калдрмисан 1841. године, а по налогу Кнеза 

Михаила Обреновића. Исте године је прорадио и телеграф и у терапијско лечење се 

уводе пијавице које су биле веома профитабилне. Сокобања је у Кнежевини Србији 

имала првог председника општине      ( тадашњи надзорник) 1849. године. Сокобања 

добија водовод, уводи се струја, а са струјом и јавна расвета, подижу се виле и уређују 

паркови и излетишта. ( Тодоровић, 1998)            

            

      
   Слика бр. 9: Први туристички ваучер у Србији   

    Извор: https://www.juznevesti.com     
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 Колико је Сокобања била развијена у периоду оснивања говори и чињеница да је 

могла да се похвали садржајима којим данас не располаже. Као на пример: језеро за 

вожњу чамцима на Врелу Моравице и стрелиште за салонска гађања у централном 

парку који су доприносили посећености бање. Године 1894. у бањи су боравили 442 

госта, а након 4 године двоструко више.        

            

 У периоду између два светска рата, сокобањски трговац Веља Миленковић гради 

први бањски хотел „Европа“, данашњи конак „Парк“. Интересантно је да непосредно 

пред други светски рат Сокобања бележи значајан раст. Тако је 1941. године на Озрену 

отворен санаторијум за лечење плућних болести. Након другог светског рата и у 

предстојећим годинама се веома улаже у развој Сокобање, па самим тим, шездесетих 

година XX века се граде угоститељски објекти за смештај, угоститељски објекти за 

пружање услуга исхране и пића, дограђује се, данашње, Природно лечилиште Бањица. 

Подижу се угоститељски објекти за смештај као што су: Здрављак, Сунце, Моравица, 

Завод за рехабилитацију, данашња, Специјална болница за неспецифичне плућне 

болести. Поред Основне школе у Сокобањи се гради и Гимназија, вртић и Дом здравља. 

            

      
       Слика бр.10: Хотел „Парк“ у Сокобањи   

  Извор: https://www.flickr.com/photos/milos1980/7349001748  

            

 Прва купања у сврху лечења у Гамзиградској бањи забележена су још 1890. 

године, када је једини доктор био професор Сима Лозанић, оснивач Хемијског друштва 

Србије, исте године је професор Лозанић извршио и хемијску анализу воде. Он на 

основу добијених резултата бању сврстава у индиферентне хипертерме са 

земноалкалним водама. Извори су каптирани 1925. године, а поред извора и базена 

почеи су да се граде и објекти за смештај посетилаца.      

            

 1930. године, када је Гамзиградска бања дошла под управу Моравске бановине, 

почело се са увођењем контролисаног здравственог туризма, као и изградња 

организованог бањког насеља. Почиње изградња модерних и комфорних кућа зиданих 

опеком. Тада се и бања популаризује и све више постаје бањско лечилиште. 

https://www.flickr.com/photos/milos1980/7349001748
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Предузимљивим мештанима у градњи кућа су притекли у помоћ и богатији људи из 

околних села и градова. Тако је подигнута и стара кафана Вражогрначки станови, а 

Тимок је премошћен дрвеним мостом, преко моста се налазила кафана Липов лад, а у 

близини су биле собице „квартири“ где су одседали болесници. ( Живковић, 2004)  

            

 До 1935 у Гамзиградској бањи је било три базена под отвореним небом, а 

касније и четврти. Исто тако је подигнуто једанаест зграда са око осамдесет соба, које 

су биле оремљене само лежајевима, столом и столицом. У бањи је постојао и један 

ресторан и једна барака где су се гости хранили. На месту где се данас налази чесма у 

центру бање, некад је била пијаца где су жене из оближњих села, најчешће Гамзиграда, 

продавале сир, јаја, млеко, хлеб, воће и поврће, а често и месо, ту трговину су називали 

„торбарење“. На том месту се, такође, налазио и бунар са пијаћом водом за који се 

причало да је „добро за јетру“. ( Живковић, 2004)     

            

 Плански развој бање почиње тек 1954. године, а 1965. године је усвојен 

генерални урбанистички план развоја. Највећи процват је бања достигла 1978. године 

када је изграђен и основан Завод за превенцију, лечење и рехабилитацију болести 

периферних крвних судова и вибрационе болести, јединствен те врсте у Србији. 

            

     
 Слика бр. 11: Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“  

 Извор:https://zajecaronline.com/gamzigradska-banja-biser-istocne-srbije/ 

            

            

 Археолошки налази потврђују да су лековите воде Брестовачке бање користили 

још и Римљани, али бања свој највећи процват доживљава за време владавине кнеза 

Милоша Обреновића, који први налаже да се уради анализа воде 1835. године. 

            

 Из тог периода има доста објеката који су као културно добро под заштитом 

државе, као што су: турско купатило ( хамам), конак кнеза Милоша изграђен 1837. 

године, дворац кнеза Александра Карађорђевића  из 1856., угоститељски објекат 

„Српска круна“, један од најстаријих угоститељскосмештајних објеката у српским 

бањама, „Окружна зграда“, летњиковац краља Петра првог из 1906..   

            

https://zajecaronline.com/gamzigradska-banja-biser-istocne-srbije/
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   Слика бр. 12: Брестовачка бања     

  Извор: http://www.borskojezero.info/brestovacka-banja   

            

            

 Први базени су изграђени у периоду владавине Турака на овим просторима. За 

време владавине кнеза Милоша Брестовачка бања носи епитет „Дворска бања“. Од 

седамдесетих година деветнаестог века се почело интензивније улагати у развој 

Брестовачке бање. Тако да је бања до почетка двадесетог века већ имала пет уређених 

базена, почетком двадесетог века изграђен је још један базен, као и Окружна зграда. За 

време другог светског рата Брестовачка бања је доста страдала, али већ 1945. године се 

кренуло са њеном обновом.      

            

 3.4 Биогеографске туристичке вредности     

            

           

 Вегетација Сокобањске котлине је разноврсна, обзиром да се налази у подножју 

области која је крашка. На јужним обронцима планина које окружују Сокобању 

вегетација је ниска, односно медитеранска и њој погодује црвеница. Идући северније и 

ка вишој спратовности примат имају јужноевропске врсте дрвећа, затим флорни 

елемент такозвани балканско-илирски, онда шуме средњеевропског типа која успева на 

подзоластом земљишту. Степски пашњаци се простиру изнад појаса шума као 

последњи појас спратовности, највише на присојним странама планине Девица, док је 

на осојним странама највише заступљен арктоалпски флористички елемент.  

            

http://www.borskojezero.info/brestovacka-banja
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  Слика бр. 13: планина Девица, поглед са врха    

 Извор: https://planine.net/srbija/istocna-srbija/devica-ostra-cuka-1070-m/ 

            

            

 На брдима непосредно изнад бање је заступљена липа, а шуме букве и храста 

које се смењују са ливадама дају естетску, пејзажну, амбијенталну и здравствено-

рекреативну функцију вегетацији на подручју Сокобање. Шуме Сокобање су важан 

фактор микроклиме целе котлине. Веома је важна здравствена функција шума јер се са 

климатским елементима користе за лечење болесника.     

            

 Лековито и ароматично биље је од посебне флористичке и здравствене 

вредности сокобањског краја. Јосиф Панчић је доста времена проводио на обронцима 

планина које окружују Сокобању, пре свих Озрен и Ртањ на којима је пронашао доста 

ендемичних врста. Најпознатија и најзначајнија је, свакако satureja montana herba или 

ртањски чај, он је у науци познат тек од 1976. године, назван по планини Ртањ јер је 

његов ендемит. Стављена је 1998. године на светску црвену листу флоре, као угрожена 

врста. Такође је и код нас законом заштићена.          

            

      
  Слика бр. 14: Ртањски чај ( satureja montana herba)   

  Извор: https://www.bionet-skola.com/w/Rtanjski_%C4%8Daj  

           

 Паркови у Сокобањи, који заузимају површину од 5 ha, такође представљају 

флористичку вредност. Велики број украсних биљака које се налазе у централном 

парку и у парку Бањица, дају на вредности естетском изгледу територије бање. 

            

https://planine.net/srbija/istocna-srbija/devica-ostra-cuka-1070-m/
https://www.bionet-skola.com/w/Rtanjski_%C4%8Daj
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 Колико је Сокобања богата флором, толико је богата и фауном. Велики значај за 

животињски свет Сокобањске котлине има Бели соко, који осим клисуре Сокограда 

настањује још само Италију. Ловне врсте су, такође, веома заступљене, па тако 

Сокобањску котлину настањују зец, дивља свиња, срна, пољска јаребица, фазан, 

препелица, лисица и вук.          

            

 На територији Гамзиградске бање која се налази на територији слива Тимока, 

распрострањени су шумски, ливадско – пашњачки и мочварни типови вегетације. 

Промена климе и утицај човека ( разоравање пашњака, крчење шума и претерана 

испаша), довели су до промене биљних заједница на том простору. Као резултат тих 

промена развила се вегетација која је прилагођена новим условима. Најинтензивнија 

обрада земљишта је у речним долинама и на брдовитим подручјима, то је резултирало 

нестанком аутохтоних биљних заједница. Остаци тих аутохтоних биљних заједница се 

једино могу наћи у мањим забранима или „брањених“ ливада и пашњака.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Шуме су веома распрострањене упркос великој активности крчења у прошлости. 

Распоређене су у зонама и појављују се како у речним долинама тако и у брдско – 

планинским подручјима. Тзв. Галеријске шуме су распоређене у речним долинама, па 

тако и у Гамзиградској бањи, која је смештена на меандру Црног Тимока. У зони 

дендро флоре заступљене су врсте: црна топола, црни јасен, бела топола, црвена врба, 

јаблан и др.. У зони приземне флоре највише има: купина, паламида, дивља детелина, 

дивља ружа и друго. Следећи појас у спратовности, непосредно изнад речних долина, 

заузимају храстове шуме до 1200 mnv. Изнад храстових распрострањен је појас 

букових шума. На више места у сливу су површине са чистим багремовим шумама. 

Багрем је користан у борби против ерозије и његова садња је интензивирана после 

другог светског рата. Показало се да багрем добро подноси сумпорне гасове у околини 

Бора. У непосредној околини Бора, у пречнику од 20 km, веома је велико штетно 

дејство сумпор – диоксида на биљни свет. ( Благојевић, 1998)       

            

 Фауна Гамзиградске бање се не разликује од осталих простора у источној 

Србији, па тако је врло слична и оној у Сокобањи и у Брестовачкој бањи. На територији 

Гамзиградске бање је присутна следећа фауна: дивља свиња, срна, зец, фазан и пољска 

јаребица. Нарочито је популаран ловни туризам у летњем периоду када је организован 

лов на препелице, грлице и голуба гривнаша.12      

            

 Брестовачка бања је стопљена са шумом. Такав је први утисак када јој се приђе 

са магистралног пута Бор – Жагубица. Шуме на територији Брестовачке бање заузимају 

површину од 90 ha, према томе Брестовачка бања спада у ред најшумовитијих бања у 

Европи.            

            

                                                             
12 http://www.lss.rs/lu-kraljevica-zajecar/ 

http://www.lss.rs/lu-kraljevica-zajecar/
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 За Брестовачку бању су карактеристичне састојине букове шуме. 

Распрострањене су на нижим планинским странама и заравнима, на силикатној и 

кречњачкој подлози. Може се рећи да су шумске састојине букве са Кучаја 

најквалитетније у Србији, а и шире. Могу се наћи и шуме субмедитеранског граба. 

Посебан раритет је мезијска врста јоргована, која ствара вегетацију шибља на 

кречњачким падинама и планинским гребенима. Ниже шумске појасеве, околине Бора, 

карактерише заједница шумских састојина храста сладуна и цера. Ове две врсте дрвећа 

су у прошлости највише експлоатисане, успели су да се очувају, једино, на равним или 

благо неравним планинским странама. ( Станковић, 1993)    

            

 Утицај човека на животну средину, пре свега, смањењем шумског покривача као 

и ширење индустрије црне металургије у Бору, неповољно су утицали на број и 

разноврсност фауне, околине Бора па и Брестовачке бање. На територији Бора присутна 

је крупна и ситна дивљач: срна, дивља свиња, препелица, вук, лисица, јаребица, куна 

златица, јастерб, веверица, куна белица и њестарка. Све наведене врсте су угрожене тј. 

сведене на минимум, а неким врстама прети и изумирање, те је из тог разлога и лов 

ограничен. За љубитеље лова, ловни туризам је развијен на Дубашници, која се налази 

између Брестовачке бање и Борског језера, где ловачко друштво Дубашница брине о 

ловној дивљачи. ( Станковић, 1993)          

            

      

   4. Антропогена основа за развој туризма  

            

            

 Регија источне Србије, као и бањска лечилишта источне Србије се могу 

похвалити бројним антропогеним вредностима. Поред становништва као носиоца 

туристичког развоја бањских лечилишта, истичу се и етнографска обележја краја, 

гастрономски специјалитети локалног становништва, културно – историјски 

споменици, манифестације...         

            

            

 4.1 Историја и људи         

            

            

 Први трагови насељености на територији Сокобањске котлине потичу из доба 

палеолита. У пећини на планини Девици се могу наћи остаци неандерталца. 

            

 У доба Римске државе, Сокобања је имала велики транзитни значај јер се 

простирала на раскрсници важнијих римских путева од Praesidium Pompei ( данашњи 

Бован) кроз бованску клисуру и Grampiane ( Липовца). Један пут је водио за Naissus        

( Ниш), а други за Romulianu ( Гамзиград). Археолошким ископавањима код села 

Требич ( 5 km од Сокобање), археолози су пронашли римске некрополе и два 
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полуливена златна прстена.         

            

 Први писани траг о Сокобањи као насељу датира из 1413. године. Помиње је 

Константин Филозоф, биограф деспота Стефана Лазаревића. Житељи околних села су и 

за време турске власти долазили у Сокобању да се лече, а аустријски гроф Шметаус у 

својим мемоарима 1737. године помиње да су пре Турака у бању на лечење долазили 

римски легионари, средњовековне велможе и византијски ратници. Од Турака је 

Бањицу ослободио 1808. године, хајдук Вељко Петровић. У Сокобањи се налази хајдук 

Вељкова чесма која чува успомену на њега и која је новијег датума. али је кућа у којој 

је одседао са чучук Станом, приликом боравка у бањи, модернизована, али 

необележена и незаштићена. Сокобања је у својој прошлости неколико пута мењала 

име, тако је била: Бањица за време хајдук Вељка Петровића, Бања, Велика Бања, Сокол 

бања, Алексиначка бања, данашњи назив Сокобања носи од 1859. године, а седам 

година потом проглашена је за варошицу.      

            

 Сокобања услед негативног природног прираштаја, од 1953. године губи своје 

становништво. Доста су изражене миграције село – град, а нека села попут оних на 

Озрену су потпуно угашена. Данас Сокобања има око 8411 становника и седиште је 

општине са 24 села. Према последњем попису, у општини живи 16.894 људи. 

            

 Подручје Зајечара и околине је било насељено још у праисторији. На овом 

простору су живели: Трибали, Скордисци, Мези, Римљани и касније долазе Словени. 

Период Римске државе у тимочком басену, за Зајечар и околину има велики значај. 

Римска владавина обележена је великим бројем налазишта у материјалној култури         

( архитектура) и духовном стваралаштву ( разни култови), од чега су неки елементи 

сачувани и до данас. Гамзиград се за време римске власти налазио на лимесу тј. 

граници, па је због тога био од великог значаја за римску државу. На етничку структуру 

тимочког басена велики значај има долазак Словена, најпре на северни римски               

( византијски) лимес. Словени су временом, у долини Тимока, учврстили своје племе 

или савез племена, чије је име историјска литература забележила под именом 

Тимочани. Ова етничка словенска заједница улази у састав средњевековне Србије и 

развија се у њеном саставу све до XV века, када у ове крајеве продиру Турци 

османлије. ( Жикић и Живковић, 1974)        

            

 За време владавине Стефана Немање средњевековном Србијом, по једној 

легенди коју је песник и сликар Ђура Јакшић искористио у својој приповеци „Син 

седога Гамзе“, може се видети да је Гамзиград у средњем веку био под управом 

Немањиног властелина Гамзе. ( Лаловић, 1974)      

            

 Лековите воде Брестовачке бање су коришћене још за време Римљана. То 

доказују бројни рудокопи у околини бање које су користили Римљани, па по томе се 

може закључити да су знали и за лековито својство вода и извора Брестовачке бање. 



35 

 

Такође је и у време Турака бања била позната и посећена, рушевине танких кула и 

теферич чардака су потицале из времена Турака. Непуних годину дана од ослобођења 

од Турака, 18.8.1834 из Пожаревца у бању долази Кнез Србије Милош Обреновић са 

млађим сином Михаилом у пратњи више чиновника и регуларне и нерегуларне 

коњичке гарде. Популарност бање је следећих година расла, али се поступак при 

лечењу још дуго одвијао без стручних савета и контроле екарског особља. Прва бањска 

лечилишна сезона са бањским лекаром је била тек 1871. године, трајала је од 15. јуна до 

15. августа. Међутим, капацитет бање који је дозвољавао нормалан боравак око 300 

гостију није био задовољавајући. Исхрана у бањи је била регулисана тако што су гости 

или сами кували у заједничким кухињама или су се претплаћивали у бањској кафани на 

„друштвени ручак“. У кафани је било по избору четири јела за ручак и три јела за 

вечеру. Гости су на оброке били позивани клепеталом ( метална шина обешена о дрво у 

коју се ударало гвозденом шипком). У кафани су се хранили најимућнији посетиоци. 

Средња и нижа класа су користили заједничке кухиње. Социјална структура гостију се 

мењала у корист имућнијих посетилаца из градова. Најживље је било на дан ондашњег 

државног празника, десетог августа, када је паљена велика ватра, организован ватромет 

и приређивана игранка коју је отварао по чину и рангу најстарији чиновник бање.          

( Ничић, 1999)          

            

 Данас се једном годишње, крајем августа, одржавају „Дани Брестовачке бање“, 

где се очувала традиција паљења ватре на ушћу Брестовачке реке и потока Пујица, 

богат културно-уметнички програм фолклорних ансамбала, како из Србије тако и из 

земаља у окружењу. Такође се организује припрема традиционалних гастрономских 

специјалитета овог краја, као и традиционална посета члана династије Карађорђевић.

            

            

 4.2 Културно – историјско наслеђе      

            

           

 Бројни културно – историјски споменици на територији Сокобање су доказ њене 

дуге и богате историје, као што су:       

            

 Соко – град: средњевековни град тврђава, подигнут на темељима римског 

утврђења, на 2 km од Сокобање. Нажалост, није у довољној мери валоризован и 

афирмисан као куриозитет, до њега је отежан приступ. Налази се под заштитом државе 

као споменик културе.         
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    Слика бр. 15 Соко-град     

  Извор:  https://www.soko-banja.org/lepterija-i-soko-grad.html  

            

            

 Милошев конак: Зграда некадашњег бањског среза са архитектуром из 19. века. 

До скоро се сматрало да је то конак Кнеза Милоша, али је утврђено да није и да је 

Милош Обреновић одседао у згради подигнутој у те сврхе уз сам Амам. Зграда у којој 

је била бањска администрација је под заштитом државе као објекат од посебног значаја. 

            

 Турски амам ( купатило у градском парку): Подигнут на темељима римске терме 

у петнаестом веку. Оригинална када овог купатила се чува и користи и данас. Има 

велику историјску вредност и здравствено лечилишну функцију. Под заштитом је 

државе јер је један од ретких амама у Србији.      

            

 Црква Светог Пеображења Господњег: Подигнута у центру бање 1892. године у 

српско – византијском стилу. Иницијатор изградње је био митрополит Михаило чија се 

биста налази у порти цркве.        

            

 Спомен чесме: Истичу се као културно – историјски споменици на подручју 

Сокобање, има их неколико и то су: Књаз Милошева код Требича из 1860. године, 

Хајдук Вељкова на Врелу, Љубе Дидића на Озрену.     

            

 манастир Јерменчић: Налази се на Озрену, по једној легенди подигли су га 

Јермени бежећи од Турака 1392. године. Недовољно је афирмисан у туристичкој 

понуди Сокобање.          

            

 Спомен бисте: Раштркани по бањи, представљају бисте знаменитих уметника 

који су утицали да бања буде на добром гласу међу посетиоцима и онима који 

намеравају да је посете. Међу њима се истичу: биста Иве Андрића, испред хотела 

Моравица, где је одседао и где је почео да пише своје капитално дело „На Дрини 

ћуприја“, биста Бранислава Нушића се налази код музеја, његов слоган „Сокобања 

https://www.soko-banja.org/lepterija-i-soko-grad.html
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Сокоград, дођеш матор одеш млад“ је позната и ван Сокобање, биста Стевана Сремца 

се налази близу куће у којој је преминуо 1906. године, а биста Исидоре Секулић је 

постављена испред библиотеке.        

            

 Етнографска обележја су значајна културно – историјска вредност која се негује 

у сокобањским селима као што су: народна ношња, фолклор, домаћа радинос, обичаји. 

            

 За време летње туристичке сезоне у бањи се одржава низ манифестација: Златне 

руке, Прва хармоника Србије, Свети Јован биљобер, Грин харт фест, Фото изазов, 

Маратон жеља, Ликовна колонија Сокоград...      

            

 У време Кнеза Милоша Обреновића се почело са изградњом Брестовачке бање. 

Објекти су до данас сачувани у непромењеном облику.     

            

 Од културно – историјских споменика у Брестовачкој бањи од великог значаја 

су:            

 Конак Кнеза Милоша: Зграда коју је Кнез Милош наменио за своје боравке је 

сазидана након ослобођења ( 1835. или 1837. године). Архитектуре 19. века. У основи 

правоугаоног облика, једноставне конструкције са једноличном фасадом, Широка 

стреха која излази из конструкције и кров покривени ћерамидом, са димњацима и 

доксатом се савршено уклапају у целину, зграда је рађена у бондруку са профилисаним 

гредама од храстовине на угловима, који уједно служе и као конструктивни и 

декоративни елементи. У средини зграде је велика правоугаона просторија у коју се 

прво улази. Супротно од улазних постоје и излазна врата, из централне просторије се 

улази, са леве и десне стране, у две мање просторије. Десно од улазних врата је 

уздигнутији доксат кога држе профилисане греде. Лево од излазних врата се налази 

једна мања соба са огњиштем за кување, изнад кога се диже велики димњак. ( Пајић и 

Ничић, 1981)           

       
   Слика бр. 16 Конак Кнеза Милоша   

 Извор:https://tamoiovde.wordpress.com/2018/03/16/brestovacka-banja-u-vreme-

kneza-milosa/           

           

https://tamoiovde.wordpress.com/2018/03/16/brestovacka-banja-u-vreme-kneza-milosa/
https://tamoiovde.wordpress.com/2018/03/16/brestovacka-banja-u-vreme-kneza-milosa/
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 Турско купатило ( Хамам): Изграђено је за време Турака, а користио га је и Кнез 

Милош. Одликује се оријенталном архитектуром овакве врсте. То је мала грађевина 

квадратне основе покривена полулоптастим кубетом. Споља на угловима има пиластре 

који сваку страну фасаде деле на два поља. Улаз је на јужној страни између угаоног и 

средњег пиластра, а према њему је мали прозор, још постоје и отворени округли 

прозори у кубету хамама за добијање светлости. Унутра је округао басен од камена у 

који стално притиче лековита вода, Улаз у басен је озидан каменим степеницама, а у 

басену је изграђена кружна камена клупа у виду банка. Вода из басена је одвођена кроз 

једну цев према којој је плато нагнут. ( Пајић и Ничић, 1981)    

            

       
    Слика бр. 17 Хамам      

    Извор: www.wikipedia.org      

            

            

       
   Слика бр. 18 Унутрашњост хамама    

   Извор: www.wikipedia.org      

            

           

 Кнежев дворац: Некадашње „Здање“ Кнеза Александра се налази на брду које 

доминира бањом, прилаз згради је кроз засвођену капију на главном зиду каменим 

степеницама до мањег платоа испред здања. Зграда је правоугаоног облика, на спрат, 

изграђена је на стрмом терену па тако у приземљу има мање просторија. Зидови су 

дебели ( од 55 до 60 cm). Стил архитектуре који је доминантан у изградњи је „градски“ 

који је, у време градње, преовлађивао на западу. Из хола у приземљу се широким 

степеницама излази на спрат. У приземљу, лево и десно у холу, се налазе по једна врата 
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која воде лево у већу, а десно у мању просторију. Трећа врата у дну степеница воде у 

једну полумрачну просторију, која је вероватно служила као остава. На спрату су, хол у 

који излазе степенице, велика сала са балконом по дужини са лица зграде, четири собе 

и једна мања остава. Велика врата у правцу степеница воде у један дозидани део ( данас 

је он застакљен) који је раније био трем и из кога се излази ( данас кроз врата лево) са 

задње стране зграде, пошто је овде терен у висини зграде. ( Пајић и Ничић, 1981) 

           

   
 Слика бр. 19 Дворац Кнеза Александра Карађорђевића    

 Извор: https://www.bor030.net/brestovacka-banja 

            

 На брду изнад Гамзиградске бање у долини Црног Тимока се уздижу зидине које 

окружују касноантичке монументалне споменике. Тадашње насеље, којем до данас није 

познато име из тог периода, је било смештено на раскрсници важнијих римских путева 

у провинцији Dacia Ripensis. Bononia ( Видин) – Castra Martis – Horreum Margi                

( Ћуприја) и Aquae ( Прахово) – Timacum Minus ( Равна) – Naissus ( Ниш).  

            

 Felix Romuliana: Је неправилног трапезоида и захвата простор од 6.5 ha, на 

зидовима тврђаве је изграђено 20 кула стражара. Ископавања на локалитету започета 

1953. године су открила и два одбрамбена система. Утврда је садржала много грађевина 

од којих је најстарија из III века нове ере. У главну зграду тзв. палату владара су 

уграђена два вестибила са подним мозаицима. Дворане у палати су на зидовима 

облагане мермером и подним мозаиком који је представљао одређене сцене и 

божанства ( представа венатара, леопарда и бога вина Диониса). Мозаици спадају у ред 

најлепших у техници мозаика III и IV века. Палату су такође чинили и два атријума са 

остацима подних мозаика, фонтане и терме са мозаиком, мермерни стубови, мермерни 

базени са фрагментима фресака на зидовима. Изградња утврде је трајала у неколико 

фаза: Прва фаза градње је из периода III и IV века, док каснија градња има неколико 

фаза из разлога што средином IV века долази до најезде Варвара, па је приликом једног 

упада тврђава скоро порушена. Насеље је обновио Јустинијан ( 527. – 565. године), 

након ове обнове на просторе Гамзиграда долазе Словени који су га такође скоро 

порушили. ( Лаловић, 1974)        

            

https://www.bor030.net/brestovacka-banja
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 Гамзиград је најзначајнији касноантички споменик културе и архитектуре у 

римској провинцији Dacia Ripensis и један од најрепрезентативнијих византијских 

споменика на Балкану. Претпоставља се да је био седиште неког владара римске 

империје, такође је могао бити административни центар рудницима и каменолома у 

коме је било седиште надзорницима procuratores metallorum или резиденција 

императора. Romuliana, родно место цара Галерија, је добила име по његовој мајци 

Ромули и то је данас назив овог импозантног комплекса. ( Лаловић, 1974)  

  

     
   Слика бр. 20 Феликс Ромулијана     

  Извор: Darko Nikolić, https://www.nationalgeographic.rs/   

            

 Феликс Ромулијана је 29.6.2007. године стављена на UNESCO-ву листу светске 

културне баштине.               

  

 

5. Карактеристике лековитих вода у својству развоја здравственог 

туризма              

            

            

          

 Термоминералне, минералне и термалне воде представљају најзначајније 

ресурсе за развој бањског туризма у Тимочком региону. Такође, извори са 

специфичним хемијским саставом, температуром, издашношћу воде представљају 

окосницу развоја туризма бањско – климатских места. Хидрогеотермални ресурси, 

резерве и њихови потенцијали, представљају и данас, као што су некада представљали 

основу за рад и постојање бањског лечилишта.      

https://www.nationalgeographic.rs/
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 Табела 9. Биолокши ефекти / терапеутска примена минерала присутних у 

термалним водама  

Минерал Биолошки ефекти/терапијска примена 

Алуминијум акутни дерматитис 

Арсеник псоријаза 

Бор обнављање ћелија, зарастање рана 

Калцијум регулација раста епидермалних ћелија, 

антиинфламаторно дејство 

Натријум – хлорид хидратација слоја кератина у 

хиперкератотским поремећајима 

Бакар антиоксиданс, опоравак коне баријере 

Сумпор антиинфламаторно, антибактеријско и 

антифугално дејство 

Магнезијум ћелијска обнова коже/дерматитис 

Манган обнављање ћелија, зарастање рана, 

опоравак кожне баријере 

Селен антиоксидативно дејство, заштита од 

UVB зрачења/себореични дерматитис 

Натријум обнова ћелије 

Цинк антиоксиданс, ћелијски метаболизам, 

модулатор инфламације 

Извор: Nunes S., Tamura BM. A historical review of mineral water. Surg Cosmet Dermatol 

2012            

            

 У табели 4 је приказано која је терапијска примена на кожи најпримеренија код 

неких минерала који су често присутни у термоминералној води.    

           

 Квалитет и перспективност коришћења природних минералних вода цени се на 

основу:            

 ·   органолептичких својстава (боја, укус, мирис, прозрачност);   

 · физичких и хемиjских карактеристика (излив, минерализација, тврдоћа, 

температура, ph вредност, радиоактивност, електрична проводљивост);   

 ·  хемијског састава (јони Cl, Na, Ca, Mg, K и S, гасови О2 и CO2, једињења азота 



42 

 

и фосфора, органска једињења и елементи чија је заступљеност мања од 1,0mg/l: Li, Ba, 

Se, Sr, J, Br, F, Fe, Cu, Pb, Hg, U, Ra, Rn и др.);       

 · микробиолошког аспекта (фактори фекалног загађења, опортунистичке 

бактерије, непожељни организми и алге).        

            

 Развој здравственог туризма Тимочког региона се базира на изворима 

термоминералних, минералних и термалних вода. Термоминерални извори одређених 

температура са индикацијама и контраиндикацијама су основа развоја здравственог 

туризма. Физичке карактеристике ових вода указују да су воде бистре, без боје, мириса 

и укуса, са температурама од 26о – 60оC и да се могу сврстати у хипо, хомео и 

хипертермалне воде. Воде оваквих карактеристика су основа за развој двеју 

терапијских дисциплина у бањском лечењу. Прва је балнеотерапија, која многим 

факторима делује стимулативно на организам, а друга је wellness13 која има за циљ 

очување здравља, ума, менталне и духовне способности и рекреације.        

          

 Првенствено се мисли на просторе Сокобање, Гамзиградске и Брестовачке бање 

и њихове изворе лековите воде, могућностима експлоатације лековитог блата, примени 

гасова у балнеолошком третману, седативног и стимулативног климата који су 

смештени у еколошки чистом и здравом окружењу. За будуће и садашње сагледавање 

потреба становништва на пољу одмора, рекреације, превенције, лечења и 

рехабилитације, отвара се перспектива развоја балнео – климатских места у источној 

Србији.           

            

 За особине термоминералне воде везана је не само лечилишна, него и 

рекреативна функција бања. Независно од тога колики је стварни терапеутски утицај 

термоминералних вода, њихова примена је из тог разлога могућа током целе године. 

Рекреативна функција бања се односи на пејзажне туристичке мотиве. Уколико нека 

бања има веће и уређеније паркове и шумске комплексе или ако је близу планинском 

центру, близу или кроз њу протиче река, утолико ће бити туристички атрактивнија. 

Бањска вода се може искористити за изградњу отворених базена или аквапаркова, чиме 

би се више активирао специфичан бањски елемент, али и исто тако би се утицало на 

продужење сезоне. Дакле, бањски лечилишни и рекреативни туризам нема изразито 

сезонско обележје, то повољно утиче и на економску стабилност таквих места.                

( Gligorijević i Novović, 2014)            

            

 Неки аутори сматрају да постоје три врсте здравственог туризма: лечилишни       

( само лечење и један вид опоравка), куративни ( рехабилитација) и wellness ( „у 

здравом телу, здрав дух“, тј. добро стање тела и духа). Из тог разлога је потребно да се 

здравствени туризам прецизно позиционира, у односу на сличне активности: wellness 

                                                             
13 Wellness је енглеска реч која је дошла из Америке и састављена је из well-being ( добро се осећати) и 

fitness ( бити у форми). Концепт wellness и wellness филозофије развија амерички доктор Halbert Dunn 
1959. године, он је први писао о посебним стањима здравља која подразумевају осећај доброг стања где 

се човек посматра као јединство тела, душе и ума, зависно од своје околине.   
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туризам, лечилишни и болнички ( медицински) туризам. Wellness туризам је новија 

дисциплина, а значи универзалну понуду услова и поступака за постизање оптималне 

телесне и духовне добробити појединаца. Wellness понуда се може реализовати без 

употребе природних лекова и без надзора стручног медицинског особља. Лечилишни 

туризам се дефинише као врста сложене здравствене и туристичке активности која се 

спроводи у природним лечилиштима у којима кључно место заузима лечење и 

рехабилитација различитих болести и болесних стања, опоравка и спречавања болести 

уз стручну примену природних лековитих елемената и поступака физикалне медицине 

и рехабилитације. Посебну категорију чини и болнички или медицински туризам, а то 

су путовања која појединци предузимају у сврху болничког лечења и обављања 

одређених медицинских захвата ( нпр. хируршких, зубарских и сл.). ( Зечевић, 2004)  

 

6. Материјална основа туризма као фактор туристичке понуде 

            

            

 Под појмом материјална основа се подразумева скуп природних богатстава и 

произведених средстава за рад и предмета рада којима располаже одређена заједница и 

користи се њима у својој производној активности. ( Hunziker, 1961)   

            

 Свако предузеће и свака насеобина базира своје постојање и деловање на 

материјалној основи којом се користи и коју обнавља и повећава. ( Драгичевић и 

Раднић, 1989)          

            

 Материјална база сваке туристичке дестинације обухвата: природне ресурсе,       

( као полазну основу), новостворене антропогене елементе, етнографске, културне и 

историјске вредности, затим инфраструктуру и супраструктуру. ( Вујовић и Аполонио, 

1990)            

            

 Материјална база је основа развоја туризма у некој дестинацији. Њу чине: 

саобраћајнице, саобраћајна средства, смештајни и угоститељски капацитети. ( Штетић, 

1999.)            

            

 Материјални елементи туристичких регија у многоме су везани за различите 

врсте услуга намењених туристичким посетиоцима, то је материјална база туристичког 

промета на којој се базира и туристичка привреда. Планирање материјалних капацитета 

непосредно се везује за функционалне елементе туристичке регије. Према томе, и тип и 

квалитет различитих услужних објеката као и структура и квалитет различитих услуга 

потпуно су усклађени са планираним оквирима функционалних елемената. Са друге 

стране, у планирању материјалних елемената изналази се и рентабилност туристичких 

инвестиција. ( Јовичић, 1989)        
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 Материјалну базу развоја туризма чине: смештајни капацитети, угоститељски 

капацитети, саобраћајнице и саобраћајна средства у најширем смислу речи.                     

( Станковић, 1990)           

            

 Материјална основа туристичке дестинације има дводимензионални карактер: 

природну и антропогену компоненту. Туристичка делатност валоризује део 

националног богатства у зависности од развијености туристичких потреба и оптималне 

економске корисности природне и антропогене базе туризма. Препуњеност туристичке 

рецептиве и уска грла указала су на економску нужност активирања нових простора са 

рекреативним квалитетима за туристичка кретања и проиривање материјалне базе 

туристичке привредне делатности. ( Кабиљо, 1980)       

            

 Користећи природни, културни и људски потенцијал туристичка привреда се 

заснива и на мноштву других елемената од којих се, као најзначајнији, издвајају: 

саобраћајне везе и саобраћајна инфраструктура, развој тржишта и имиџ дестинације, 

смештајне капацитете, инфраструктуру за рекреацију, комуналну инфраструктуру, 

институционалну инфраструктуру и њену организацију и квалификоване људске 

ресурсе. Све наведено ( база туристичке привреде) чини материјалну базу 

дестинације.14          

            

            

 6.1 Туристичко – угоститељски капацитети     

            

            

 Носилац развоја туристичке делатности у општини Сокобања је било предузеће 

ХТП „Лептерија“. У његовом поседу су била три хотела: Здрављак, Турист и Парк са 

укупно 735 лежаја, онда одмаралиште Лептерија, у чијем саставу су били ресторан и 

бунгалови, бања Јошаница, недалеко од Сокобање у истоименом селу, и ресторан Чока. 

Предузеће ХТП се годинама налази у стечају.      

           

 Хотели „Здрављак“ и „Турист“ се током лета издају под закуп. Хотел „Парк“ је 

власништво општине Сокобања,  након процеса реситуције биће враћен предратном 

власнику. Ресторан „Чока“ се лети, такође, издаје, а некадашњи ресторан, који је у 

склопу хотела, претворен је у локале. Бања Јошаница, нажалост, пропада.  

            

 Осим поменутих хотела, смештај је могуће наћи и у хотелу „Моравица“, који је у 

власништву КПД Сремска Миттровица. Има око 200 лежаја у 5 апартмана, 3 

једнокреветних соба, 56 двокреветних соба, 25 трокреветних соба, 7 соба са 

француским лежајем, 4 собе са француским и помоћним лежајем, ресторан са 400 

места, конгресну дворану, аперитив барове, медицински блок, две велике сале, спомен 

собу Иве Андрића, парк за децу, спортске терене.      

                                                             
14 Видети, WTO, Tourism 2020 Vision , стр. 24. 
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    Слика бр 21: Хотел „Моравица“    

    Извор: www.soko-banja.org      

           

 Хотел „Сунце“ је некада био део ПКБ Требич. Налази се у близини 

термоминералних извора „Бањица 1“ и „Бањица 2“. Овај хотел је 2017. постао приватно 

власништво. Хотел у централном делу поседује огромну башту у којој је столетно 

стабло ораха. Има лепу галерију и аперитив бар, национални ресторан, терасу са 

погледом на парк. Гостима су увек на располагању базен и сауна, а у близини је и 

најпознатија стаза у Сокобањи „Стаза здравља“. Располаже са 184 лежаја и 5 

апартмана. Собе су једнокреветне, двокреветне и трокреветне.       

            

 Природно лечилиште „Бањица“ се налази у парку Бањица. Ово лечилиште гости 

користе, пре свега, због модерно опремљеног медицинског блока у коме се за лечење 

користи термоминерална вода и пелоид. Лечилиште Бањица је домаћин и деци на 

рекреативној настави. Хотел располаже са 5 апартмана, 20 двокреветних соба, 70 

трокреветних , летњом баштом, ресторанима са погледом на кањон Моравице, коктел 

баром, рекреативном салом, комплетно опремљеном теретаном, ограђеним и 

осветљеним спортским теренима. Такође, се на простору хотела налази и природни 

лековити извор и хотелску здравствену службу, која располаже свим потребним 

условима за дијагностику и терапију: обољења дисајних путева, лакше нервних 

обољења и коштано зглобних обољења.       

            

http://www.soko-banja.org/
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   Слика бр. 22 Природно лечилиште „Бањица“   

  Извор:https://www.akvaparksokobanja.com/hotel-banjica                

            

 Комплекс базена Аквапарк у Сокобањи се налазе на 1.5 km од центра Сокобање 

у оквиру спортско – рекреативног комплекса Подина. На површини од 16000 m2, може 

да прими до 2000 посетилаца. Комплекс пружа могућност коришћења: 

полуолимпијског базена са спортском опремом, купалиште за децу и одрасле, базен са 

3 тобогана, у центру воденог парка се налази бар са пићем, лежаљке за сунчање, 

сунцобрани и управна зграда са пратећим садржајима. Аква парк, такође, пружа 

могућност целодневне забаве и рекреације за све старосне категорије.   

            

     
   Слика бр. 23 Аквапарк у Сокобањи    

  Извор: https://www.akvaparksokobanja.com/akvapark   

           

 Последњих година су приватна лица својим капиталом изградила неколико 

хотела и спа центара који обогаћују туристичко – угоститељску понуду Сокобање. 

Такође су отворени ресторани, кафане, радње брзе хране, продавнице за продају 

предмета из домаће радиности као и радње мешовите робе за потребе гостију.  

            

https://www.akvaparksokobanja.com/hotel-banjica
https://www.akvaparksokobanja.com/akvapark
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 У самом центру Сокобање, на десној обали Моравице, а поред Лимун бање  се 

налази гарни хотел и wellness i spa центар „Соко Терме***“. У склопу објекта се налазе: 

2 затворена и 1 отворени базен са термалним водама са температуром 39оC, пратећи 

садржај попут: финска сауна, парно купатило, турско купатило, слана соба, jaccuzzi, 

козметички салон, физиотерапеутски блок, fitness и мини теретана.   

            

    
    Слика бр. 24 „Соко Терме“     

    Извор: https://www.sokoterme.org/    

            

 Хотел „Каструм“ као и 5 вила у Гамзиградској бањи су у власништву предузећа 

„Ромулијана“ које се налази у стечају и које чека новог власника. Хотел „Каструм“ се 

налази на обали Црног Тимока и удаљен је 10 km од центра Зајечара, располаже са 150 

лежајева, у 4 апартмана, једнокреветним и двокреветним собама. Ресторан је 

капацитета 500 места. Хотел још има и плаву и кристал ТВ салу са по 50 и 25 места.

            

      
    Слика бр. 25 Хотел „Каструм“    

    Извор: https://zajecaronline.com/     

            

 Осим пружања угоститељских услуга у склопу хотела је и дијагностички и 

рехабилитациони центар за дијагностику и лечење бројних болести као што су: 

обељења периферних и артеријских крвних судова, венских судова и лимфног система, 

https://www.sokoterme.org/
https://zajecaronline.com/
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реуматизам, болести везивног ткива, ортопедске болести, неуролошка, гинеколошка 

обољења и аномалија дечијег узраста.       

            

 Вила „ Копаоник“ у  Гамзиградској бањи  је тренутно под закупом специјалне 

болнице „Гамзиград“ на период од годину дана и служи за смештај пацијената и 

корисника услуга специјалне болнице. Вила се налази преко пута саме болнице, 

располаже са 44 лежаја у једнокреветним и двокреветним собама и 4 апартмана. 

Ресторан је капацитета 400 места.        

            

          
   Слика бр. 26 Вила „Копаоник“     

   Извор: http://radiomagnum.rs/                                              

            

 У самом центру Брестовачке бање, на самој обали потока Пујице, смештено је 

здање „Српска круна“, које је архитектонског стила грађанске Србије у доба владавине 

кнеза Милоша Обреновића. Ово здање је у приватном власништву и у функцији 

ресторана са преноћиштем, у оквиру Српске круне су и 3 виле у бањи: вила „Биљана“, 

вила „Топлица“ и вила „Луција“. Затворени део ресторана је капацитета 60 места, док 

ресторан поседује и новоизграђену башту изнад самог потока Пујица. Услуге 

преноћишта у Српској круни су на бази пансиона и полупансиона. У приземљу виле 

Топлица су базени са термалном водом као и када за хидромасажу, док су на спрату 5 

соба за смештај гостију. Преко пута Српске круне, са друге стране потока Пујица, се 

налази вила „Биљана“ која ,такође, туристима на располагању нуди 5 соба, а на 350 m 

од Српске круне је и вила „Луција“ она располаже са 3 апартмана и 2 двокреветне собе.

           

    
 Слика бр. 27 Српска Круна    Слика бр. 28 Вила „Биљана“

 Извор: Туристичка организација Бор  Извор:https://banjeusrbiji.com/

            

http://radiomagnum.rs/
https://banjeusrbiji.com/
https://banjeusrbiji.com/
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 Некада „Клуб РТБ Бор“, а данас „Клуб Zijin Copper Bоr“ се налази изнад 

Брестовачке бање на надморској висини од 385 m, до кога, од центра бање, води стаза. 

Он се налази у власништву рудника бакра у Бору, од кога је удаљен 9 km. Пре 2 године 

је реновиран и данас је један од најопремљенијих смештајно – угоститељских објеката 

у источној Србији.           

            

 Смештајни капацитет Клуб-хотела је 50 лежаја у  једнокреветним, 

двокреветним, трокреветним собама и апартманима. Собе имају терасе које гледају на 

шуме Брестовачке бање. Ресторан је капацитета до 300 места и у њему се послужују 

традиционални, оригинални специјалитети источне Србије, и интернационални 

специјалитети. У својој понуди имају и велики избор вина из Тимочког краја. У склопу 

Клуб-хотела су и 2 сале за састанке, које су потпуно технички опремљене за одржавање 

семинара и конгреса до 100 учесника.           

            

   
      Слика бр. 29 Клуб-хотел Zijin Copper Bor             

       Извор: приватна архива                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

            

            

 6.1.1   Здравствени капацитети 

            

 Осим Дома Здравља у Сокобањи, који пружа здравствене услуге опште 

медицине, веома је развијена и балнеоклиматологија тј. специјализована медицина која 

се базира на лековитом дејству природних фактора намењена превенцији, лечењу и 

рехабилитацији гостију и посетилаца овог бањског лечилишта.    

           

 Здравствене установе, ове савремене гране медицине, су опремљене модерним 

апаратима за терапију и дијагностику и стручним кадром. У лечењу се користи: 

купање, масаже, балнеотерапија, инхалирање, аеросолтерапија, физиотерапија, 

акупунктура, кинезитерапија као и едуковање реконвалесцената.    



50 

 

            

           

 Специјална болница за плућне и очне болести и туберкулозу „Озрен“ се налази 

на планини Озрен, на надморској висини од 518 m, на подручју где се укрштају 

различита ваздушна струјања, то јој даје карактеристике природне ваздушне бање и као 

најстарија установа је позната и на Балкану. Расположиви смештајни капацитет је 160 

болесничких постеља, то омогућује збрињавање преко 6000 болесника годишње. Једина 

је здравствена установа у Србији у којој се лече пацијенти од резистентне туберкулозе. 

У склопу болнице је и одељење за лечење очних болести, које прима пацијенте из целе 

Србије.           

           

 Болница је са радом почела 1935. године, а већ 1. јануара 1942. године у склопу 

болнице држава отвара лечилиште за плућне облике туберкулозе. Због изузетних 

природно климатских услова на планини Озрен, 1956. године се отвара и очно одељење 

за лечење туберкулозе очију и других хроничних обољења вида. Интернистичка, 

офтамолошка, пнеумофизиолошка, физијатријска, неуропсихијатријска и стоматолошка 

служба су формиране 1965. године. За време 1970-80 болница добија апарате и опрему 

за дијагностификовање и лечење туберкулозе и других плућних болести.   

            

 Данас ова болница пружа услуге здравствене заштите из области интерне 

медицине, пулмологије, радиологије, физикалне медицине, офтамологије, 

биохемијских и микробиолошких анализа. Стручно особље специјалне болнице врши 

услуге дијагностификовања и лечења: неинванзивну механичку вентилацију; 

бронхоскопију; мерење кривуља проток – волумен; биопсију, пункцију и дренажу 

плућа и плеура; спирометрију; ултразвучне прегледе: дојке; плеура; абдомена; 

зглобова; меких ткива; лимфних жлезда и штитне жлезде; импулсну осцилометрију; 

гасне анализе крви; телесну плетизмографију; бронходилататорне тестове; 

микробиолошке анализе крви и ткива; биохемијске анализе крви; рентген испитивање 

грудног коша, коштано-зглобног система, абдомена.     

            

        
   Слика бр. 30 Спец. Болница Озрен      

   Извор: https://www.soko-banja.org/     

            

            

           

https://www.soko-banja.org/
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 Специјална болница за превенцију, лечење и рехабилитацију неспецифичних 

плућних болести „Сокобања“ је, заправо, научно наставна база Медицинског 

факултета у Нишу. Почела је са радом 1978. године. Располаже са 530 лежајева у 

неколико објеката у Сокобањи: Вила Далмација, Вила Бота, Мала Бота, Сокоград и 

Нови завод. Вила Далмација и Вила Бота су првенствено намењени смештају деце. 

            

 Табела бр. 10 смештај по објектима СБ „Сокобања“ 

Објекат Број APP Бр. 1/1 соба Бр. 1/2 soba Бр. 1/3 соба Бр. 1/4 соба 

Нови Завод 5 18 32 4 36 

Сокоград 6 - 4 30 4 

Мала Бота 8 - - - - 

Вила Бота - 4 6 16 - 

Вила Далмција - - - 7 8 

   Извор: http://sr.soko-banja.rs/smestaj/    

            

 У лечењу се користе различите врсте терапија за лечење различитих обољења 

плућа, као и различите дијагностичке процедуре. У терапијске сврхе се најчешће 

практикују: инхалаторна терапија ( у инхалаторијуму у Старом и Новом Заводу, као и у 

инхалаторијуму „Парк“ водом која је богата радоном без или са лековима), 

хидротерапија ( купање у хипертермалној и хипотермалној води), респираторна 

кинезитерапија ( вежбе дисања и дренажа бронхија), локомоторна физикална терапија и 

др. Дијагностификовање плућних и кардиоваскуларних болести се врши следећим 

методама: комплетна микробиолошко лабораторијска и биохемијско – хематолошка 

испитивања, кожни тестови на инхалационе алергене, спирометрија са 

бронходилататорним тестом, телесна плетизмографија, бронхоскопија и др.  

            

 Капацитети сокобање, у балнеолошком смислу, располажу са 90 када и 7 базена, 

2 групна инхалаторијума са капацитетом 120 места и 20 појединачних инхалатора. 

Велика већина купатила и објеката за лечење у бањи нису у довољној мери афирмисани 

па би у будућности требало радити на већој афирмацији и брендирању здравственог 

туризма Сокобање.           

            

 Специјална болница за рехабилитацију „Гамзиград“ у Гамзиградској бањи је 

специјализована за лечење обољења периферних крвних судова и вибрациону болест 

при чему се користи термоминерална вода. Болница располаже са 2 мозаиком украшена 

базена, рад академика професора Србиновића. Термоминерална вода се још користи и у 

купкама ( Хауфеове купке, наизменичне купке, четвороћелијске купке), затим у 

минералним и галванским кадама, за подводну масажу и др.     

http://sr.soko-banja.rs/smestaj/
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 У специјалној болници се у лечењу користи и електротерапија најсавременијим 

апаратима као што су: дијадинамичне, експоненцијалне, галванске и високофреквентне 

струје, ултразвук микроталасна и краткоталасна диатермија и др.    

            

 Болница „Гамзиград“ врши дијагностичке прегледе: периферног крвотока, 

плућа, срца и периферних нерава и мишића. Кардиолошка амбуланта обавља: 

интернистичке прегледе и прегледе свих унутрашњих органа, холтер ЕКГ-а, ехо срца, 

клаудикациони тест, ехо крвних судова, холтер ТА као и консултативне дијагностичке 

прегледе за кориснике услуга.        

            

 У склопу болнице „Гамзиград“ ради одељење за терапијски и рехабиитациони 

третман који пацијентима омогућује услуге терапија као што су: термотерапија, 

кинезитерапија, хидротерапија, вакумтерапија, радна терапија, терапију хипербаричном 

оксигенацијом и др..          

    

 У Брестовачкој бањи за пружање услуга бањског лечења са стационаром, једино 

је прилагођена вила „Топлица“ која се налази у самом центру Брестовачке бање поред 

конака Кнеза Милоша.         

            

 Вила „Топлица“ располаже базеном са термоминералном водом и 

хидромасажном кадом. Пацијентима омогућује купање у базенима и кадама са 

термоминералном водом као и парцијалну масажу и масажу целог тела. Терапијско 

лечење је сведено на електротерапију, кинезитерапију и терапију магнетним пољем. 

Електротерапија се, у вили „Топлица“, врши дијадинамичним и интерферентним 

струјама.           

  

 6.1.2 Спортско – рекреативни капацитети      

            

            

 Велики број спортиста из целе Србије, у хладном делу године, долази на 

припреме у Сокобању, тиме утичу на продужење туристичке сезоне у бањи и на 

туристички промет. Сокобања је некада поседовала велики број спортских терена за 

разне спортове, који су били у власништву ХТП „Лептерија“ као што су: 6 

комбинованих игралишта за мале спортове, неколико фудбалских терена, 6 

кошаркашких и тениских терена, 2 затворена базена ( за терапију и рекреацију), 1 

куглану, 3 теретане, 2 стрељане, стазе здравља и фудбалски стадион са неколико 

стотина места. Данас Сокобањи недостају отворени базени, модерни терени за 

различите спортове, велика спортска хала, теретане на отвореном итд.. Околина 

Сокобање погодује развоју екстремних спортова као што су: параглајдинг, планинарски 

бициклизам, планинарење и слободно пењање итд.     
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 Гамзиградска бања са својом околином пружа различите могућности за 

рекреацију у природи. На брду изнад бање се налази царски комплекс са очуваним 

подним мозаицима. За госте бање је организована посета Злотским пећинама, Рајачким 

пимницама, манастиру Сувобор и Грлишког манастира. Такође, Гамзиградска бања 

располаже добро опремљеним спортским теренима на којима се спортисти из источне 

Србије припремају за такмичења. Од спортских терена Гамзиградска бања располаже: 

затвореним базенима, теретаном, терени за мале спортове, тениски терени и фудбалски 

терен. Целокупан припремни период спортиста је под стручним надзором медицинског 

особља Гамзиградске бање. Бања пружа одличне услове за рекреативну наставу. 

            

 У самој Брестовачкој бањи не постоје спортско – рекреативни капацитети, али 

спортски терени Борског језера представљају комплементарну вредност понуде 

Брестовачке бање. Посетиоцима и гостима бање су на располагању бројни терени за 

мале спортове и фудбал на Борском језеру, као и упражњавање разних спортова на 

води: пливање, вожња педалином по језеру, спортски риболов, обележене пешачке 

стазе како у бањи тако и на језеру итд. У близини бање су такође и Злотске пећине које 

туристи могу, организовано или сопственим превозом, посетити.          

            

            

    7. Туристички промет       

            

            

            

 Туристички промет је најверодостојнији показатељ развијености туризма на 

неком подручју или у неком туристичком месту.      

           

 Најранији писани траг о туристичкој посећености Сокобање је из 1837. године, 

када је евидентиран први гост у бањи и због тога је она најстарија бања у Србији.  

            

 Табела бр. 11 туристички промет у Сокобањи у периоду од 2009. до 2019. године

            

  

 Доласци Ноћења 

Укупно Страни Укупно Страни 

2009 55.313 1.372 321.252 5.123 

2010 48.837 1.265 295.098 4.523 

2011 53.402 921 325.207 3.707 

2012 49.175 772 306.568 3.069 
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2013 50.629 1.588 306.506 5.327 

2014 42.438 2.756 219.755 10.697 

2015 41.676 4.522 194.896 10.874 

2016 45.918 3.193 219.224 7.011 

2017 53.915 2.647 261.930 6.780 

2018 101.167 13.193 498.463 37.453 

2019 124.877 16.726 588.422 47.494 

  Извор: Републички завод за статистику,Београд    

            

 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Доласци (Укупно)

Ноћења (Укупно)

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

            

 У периоду од 2009. до 2019. најмање долазака је забележено 2015. године када је 

износио 41.676, док је највише туриста било у бањи 2019. и то 124.877. Најмање 

страних гостију је евидентирано 2012. само 772, док је 2019. број страних гостију 

износио 16.726. Најмање евидентираних ноћења у Сокобањи је забележено 2015. 

године када је било 194.896, а највише 2019. и то 588.422 ноћења. Најмање 

евидентираних страних држављана који су ноћили у Сокобањи је био 2012. године 

3.069 ноћења, док је највише забележено 2019. када је било 47.494 ноћења.  
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 Највише туриста у Сокобањи је у летњим месецима, највише током јула и 

августа, али туристи Сокобању посећују и у априлу, мају, септембру и у првој 

половини октобра. Последњих година је држава Србија подстакла своје грађане да 

путују у бањске центре тако што им издаје ваучере за боравак, и то је један од разлога 

продужене туристичке сезоне у Сокобањи. Један од разлога доласка туриста у 

Сокобању у периоду ван главне сезоне је и нижа цена смештаја.   

            

 Учешће малог броја странаца у туристичким кретањима у Сокобањи је из 

разлога недовољне туристичке пропаганде на тржиштима земаља у окружењу и Европе. 

Главни разлог посете великог броја туриста у летњим месецима је неадекватна 

опремљеност Сокобање за боравак и одмор туриста и у зимским месецима.  

            

  Табела бр 12 туристички промет у Гамзиградској бањи у периоду од 2009. до 

2019. године           

            

   

 Доласци Ноћења 

Укупно Страни Укупно Страни 

2009 7.888 366 80.453 1.052 

2010 5.753 257 72.186 870 

2011 5.753 257 71.630 1.141 

2012 5.207 319 62.531 925 

2013 4389 229 59.410 539 

2014 3.105 159 32.948 354 

2015 2.255 84 23.832 321 

2016 1.750 75 20.844 326 

2017 1.654 59 15.733 351 

2018 1.881 115 16.278 394 

2019 2.072 387 21.991 5.454 

   Извор: Републички завод за статистику, Београд  
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 У периоду од једне деценије у Гамзиградској бањи највише туриста је 

евидентирано 2009. године, док је најмање 2017. године од тога најмање страних 

туриста је било исте 2017. године, а највише евидентирано 2019. године. Највише 

ноћења је евидентирано 2009. године, а најмање 2017. Најмање страних туриста који су 

ноћили у Гамзиградској бањи је било 2015. године, а највише 2019. године.  

            

 Табела бр. 13 туристички промет у Брестовачкој бањи у периоду од 2009. до 

2019. године           

            

  

 Доласци Ноћења 

Укупно Страни Укупно Страни 

2009 6.574 106 131.161 101 

2010 6.039 25 110.576 75 

2011 6.273 54 112.608 198 

2012 10.816 167 205.980 501 
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2013 15.638 289 460.886 839 

2014 7.419 149 25.965 362 

2015 12.753 216 274.134 482 

2016 9.617 111 167.315 364 

2017 9.294 188 137.873 247 

2018 11.664 197 201.573 294 

2019 13.874 324 310.861 302 

  Извор: Републички завод за статистику, Београд   
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 Према овим подацима у последњој деценији број туриста у Брестовачкој бањи је 

у благом паду, али бања и даље спада у групу од 6 најпосећенијих у Србији. 
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 Табела бр. 14 број туриста у Брестоваччкој бањи 2014. године по месецима 

             

Месец Доласци Ноћења 

Јануар 426 1.491 

Фебруар 242 847 

Март 629 2.201 

Април 554 1.939 

Мај 803 2.810 

Јун 712 2.492 

Јул 772 2.702 

Август 823 2.880 

Септембар 860 3.010 

Октобар 702 2.457 

Новембар 420 1.470 

Децембар 476 1.666 

Укупно 7.419 25.965 

  Извор: Републички завод за статистику, Београд   
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8. Перспективе развоја здравственог туризма у источној Србији 

            

           

 Здравствени туризам је специјализована врста туризма која се у контролисаним 

условима служи природним лековитим ресурсима и стручно делује на очување и 

унапређење здравља. За разлику од здравственог туризма, који лечи одређена обољења 

пацијената у балнеолошким центрима, wellness туризам и wellness понуда у 

балнеолошким центрима се базира на реконвалесценте, који бањска лечилишта 

посећују из разлога очувања здравља.        

            

 У будућем креирању понуде бањско – лечилишних центара источне Србије би 

требало више пажње посветити, управо, wellness туризму. У модерном времену када је 

стрес саставни део човекове свакодневице и када се због стреса јавља нови облик 

болести тзв. менаџерска болест, све ће више бити потребе своју понуду прилагодити 

овом виду бањског туризма.         

            

 Да би се бањски туризам успешно развијао и да би понуда била комплексније и 

интегралније конципирана, потребно је у економском смислу узети у обзир више 

сегмената на тржишту. Из тог разлога, неопходно је утврдити неколико приоритета 

развоја бањских центара и то:        

            

 - Wellness – spa15 и здравствена понуда се морају специјализовати и 

унапређивати на здравственим и лековитим, термоминералним факторима и високо 

образованом кадру.          

            

 - Укључивање у понуду остале дестинације у окружењу и по могућству 

комбиновати бањски и језерски и бањски и планински туризам.   

            

 - Програмски обогаћивати културни садржај бањских места током целе године.

            

 - Приближити здраву животну средину са гастрономијом краја  

            

 - Донети уредбе, односно захтеве, заштите и унапређења квалитетног нивоа 

животне средине бање. ( Николић, 1998)       

            

 Здравствену понуду би, у наредном периоду, требало базирати на анализама 

природних ресурса. Доступност природних ресурса и потенцијала и функционалној 

инфраструктурној и супраструктурној бази развоја, бањама би обезбедило 

висококвалитетан производ и конкурентност на тржишту.    

            

                                                             
15 Wellness се састоји од 7 аспеката: физички, емоционални, социјални, интелектуални, духовни аспект, 

аспект интересовања и аспект окружења 
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 Интернационалнa SPA организација предвиђа да ће највећу стопу раста у 

туризму, у будућем периоду, бележити wellness – spa, који се заснива на медицини, а 

користи терапију водом. Wellness – spa чине 4 најчешће активности16:  

            

 - Destination Spa – осим стандардне spa услуге користе се и fitness програми на 

територији целе дестинације        

            

 - Medical Spa - пружање медицинских услуга са стандардним и специјалним 

третманима и терапијама         

            

 - Mineral springs Spa – понуда се базира на искоришћавању природних 

термоминералних извора         

            

 - Resort Hotel Spa – спа центар у склопу хотела где се комбинују услуге fitness-а 

и wellness-a            

            

 Бање у источној Србији, у овом раду, Сокобања, Гамзиградска и Брестовачка 

бања имају све предиспозиције за пружање оваквих услуга, међутим потребно је, у 

наредном периоду, доста улагања у смештајне капацитете, поготово у Брестовачкој и 

Гамзиградској бањи, такође је потребно радити на одржавању постојећих смештајних 

капацитета.           

            

 Бање у источној Србији требају да заузимају високо место у туристичкој 

делатности, а да би то постигле морају да:         

            

 - Регулишу власничке односе туристичко – угоститељских предузећа, 

            

 - Разумеју туристичко тржиште и потребе тог тржишта, да прате трендове у 

туризму,           

            

 - Унапреде пословање и однос према посетиоцима, туристима. Третирати 

кориснике услуга као госте, а не као пацијенте,      

            

 -  Едукација и обука кадрова, из области Wellbeing Spa менаџмента у 

здравственим установама и увођење wellness програма,    

            

 - Креирати маркетинг стратегију уз помоћ маркетинг микса и радити на 

брендирању бања,          

            

 - Отворити се за интернационално тржиште појављивањем на међународним 

                                                             
16 Интернационална SPA организација је издвојила 7 врста spa/wellness-a: Day Spa, Club Spa, Destination 

Spa, Medical Spa, Cruise ship Spa, Mineral springs Spa i Resort/Hotel Spa 
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сајмовима и интензивирати коришћење најпрометнијег аеродрома у источној Србији 

„Константин Велики“ у Нишу,        

            

 - Радити на привлачењу инвестиција, тиме што ће се радити на атрактивношћу 

балнеолошког центра и са економски одрживим пословањем.    
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     Закључак 

            

            

 Бањски туризам, као врста туризма, у источној Србији је очигледно неједнако 

развијен у бањским центрима, иако бање имају све предиспозиције за успешан развој, 

то у пракси није тако.         

            

 Најповољнији туристички положај у односу на ове три бање има Гамзиградска 

бања, међутим то није одраз смештајног капацитета као што је то случај са Сокобањом. 

Брестовачка бања као задужбинска и краљевска бања у Србији, у својој промоцији не 

користи, у довољној мери, тај свој статус што се одражава и на број туриста, такође 

Брестовачка бања као својствени музеј на отвореном, која је у приватном власништву, 

би морала у наредном периоду више да уложи у здравствене и смештајне капацитете, 

који су на недовољном нивоу развијености потребне за савремене токове туризма. Све 

бање су на, донекле, истом нивоу развијености и опремљености здравствених 

капацитета, обзиром да се и квалитет и минерални садржај воде не разликује у толикој 

мери. Несумњиво је да Сокобања, највише од осталих бања, негује дугогодишњу 

традицију у пружању здравствених услуга, то се огледа у количини и опремљености 

објеката за пружање здравствених услуга, као и објеката за пружање услуга смештаја. 

Примена терапија у лечењу је најприсутнија у здравственим установама у Сокобањи 

што је издваја у односу на остале бање. Као разлог томе се узима да Сокобања 

располаже највећим бројем лежаја у здравственим установама.   

            

 Сврха овог рада је да покаже све различитости и сличности, као и могућности 

даљег и ниво досадашњег развоја. Оно што је слично за ова 3 бањска центра је, 

несумњиво, очувана природа и лековитост водних ресурса. Оно што је приметно је то 

да је Сокобања, као бањски центар, познатија и афирмисанија у туризму од Брестовачке 

и Гамзиградске бање.          

            

 У свим поменутим бањама је потребно радити на изграђивању свести о 

одрживом туризму и на томе треба базирати понуду. Такође је потребно едуковати 

кадрове за нове видове здравственог туризма у надолазећем периоду, у том смислу не 

би требало заостајати у улагању у нове здравствене и смештајне капацитете. Потребно 

је радити на јачању понуде, брендирањем бањског центра и издвајањем на туристичком 

тржишту, само тако је могуће унапредити пословање и одржати се на туристичком 

тржишту.   
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 Рођен 22.05.1991. у Бору, Основну школу „Вук Караџић“ и средњу „Економско-

трговинску“ школу, смер туристички техничар, завршио такође у Бору, академско 

образовање наставио на „Природно-математичком факултету“ у Нишу, на основним 

студијама департмана за географију, смер географ, а мастер студије на департману за 

географију, смер туризам, такође уписао на „Природно-математичком факултету“, 

Универзитета Ниш.   

             


