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Увод 

Бање су насеља које поседују низ специфичности проистеклих из локације уз 
термалне и минералне изворе и настојања да се вредности извора искористе за 
потребе лечења и рекреације. Бање се могу разликовати у погледу понуде услуга 
или третмана, али имају и нешто заједничко, а то је тежња за побољшањем здравља 
и добростања. 

Бање у Србији имају дугу туристичку традицију. Ова места располажу бројним 
и разноврсним природним елементима са наглашенимк здравствено - рекреативним 
функцијама (термоминерални извори, племенити гасови, повољни климатски 
елементи, разноврсна вегетација и сл.), која одавно побуђују интересовање 
туристичке тражње. Србију популарно зову "државом бања", а такав епитет је 
добила због бројности термоминералних извора, дуге традиције и значаја у 
туристичком промету. 

Бање Србије давно су привукле пажњу љубитеља природе и туриста, па су неке 
од њих временом постале центри вишефункционалног туризма, који простору даје 
посебна обележја. У изразито континенталној Србији, извори лековите воде 
(унеким случајевима праћени специфичном климом и микроклимом), уз Београд и 
наглашене транзитне положаје, представљају значајну туристичку вредност. 

У раду се истражује стање и потенцијали развоја бањског туризма југоисточне 
Србије. Иако ужи, овај сегмент туристичке понуде је значајан. У раду се обрађују 
сви туристички потенцијали и евидентне природно-географске и антропогене 
туристичке вредности, сагледава садашњи степен туристичке валоризације, оцењује 
њихов значај на туристичком тржишту Србије и сагледава перспектива туристичке 
валоризације неафирмисаних туристичких вредности. О појединим сегментима 
туристичке понуде бањског туризма југоисточне Србије до данас је писано само 
парцијално, али још увек недовољно. Обједињивањем података, анализом 
потенцијала и могућности, добиће се целовито стање и сагледати могућности даљег 
развоја бањског туризма југоисточне Србије, који поседује велике туристичке 
потенцијале и могућности за даљи развој. 

Задатак у раду биће утврђивање целокупних туристичких вредности бања овог 
дела Србије, анализа степена атрактивности појединих туристичких локалитета 
који се налазе у околини Звоначке, Врањске и Бујановачке бање и који са своје 
стране могу допринети атрактивности ових бања, анализа изграђености туристичке 
инфраструктуре у поменутим бањама, анализа постојећих и видова туризма који су 
могући у овим бањама. 

Намера је да валоризација природних и антропогених потенцијала Звоначке, 
Врањске и Бујановачке бање допринесе бољем коришћењу простора југоисточне 
Србије, пре свега у туристичке сврхе. 
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I Звоначка Бања 

1. Туристичко – географски положај, величина и саобраћајна повезаност 

У географском смислу, Звоначка бања се налази на прелазу балканског у родопски 
део југоисточне Србије. Лоцирана је на северном ободу мале Звоначкобањске котлине, 
формиране између Страже (1071 м), једног од огранака планине Големог Стола (1239 
м) и северних огранака великог планинског масива Руј (1706 м). Кроз ову котлину 
протиче рек Блаташница (Звоначка река), лева притока Јерме, па се у односу на њу 
бања налази са леве стране, на широкој бигерној тераси релативне висине од 80 до 90 
метара. Са надморском висином од 670 м, Звоначка бања убраја се у највише бање 
Србије, тако да поред бањског носи и обележје климатског места или ваздушне бање. 

У административном погледу Звоначка бања се налази на територији општине 
Бабушница, у атару села Звонца. Када је у питању саобраћајни положај бање, од 
аутопута, смешетеног у нишавској олини, до саме бање растојање износи 22 км. Овим 
правцем, долином Звоначке реке и Јерме је 1927. године билаимитровградом. По 
затварању рудника, и железница је је уништена 1965. године . Данас овом трасом води 
модеран асфалтни пут као најближа веза са пиротом и Димитровградом. У правцу 
северозапада води, 20 км дугачак пут ка Бабушници. Звоначка бања је удаљена од 
пирота 40 км; од Бабушнице 28 км; од Димитровграда 32 км; од Беле Паланке 50 км; од 
Лесковца 91 км и од Ниша 95 км. 

2. Природне туристичке вредности 
 
2.1 Геолошке и геоморфолошке туристичке врености 

Тектонски склоп, геолошка грађа и морфолошка еволуција околине Звоначке бање 
доста су добро проучени захваљујући постојању некадашњег рудника каменог угља 
јерма у непосредној близини. Исти је давно привукао пажњу геолога из Србије и 
Бугарске. Слојеви стена су различите старости али имају генерални правац пружања 
северозапад – југоисток, и пад ка североистоку. 

Непосредна околина Звоначке бање изграђена је од седиментних стена силурске, 
карбонске, пермске, тријаске,  јурске и терцијарне старости. Седименти силура јављају 
се источно од Звоначке Бање. Представљени сутанким слојевима црних шкриљаца са 
богатом фосилном фауном. Карбонски слојеви су представљени кварцним пешчарима 
са прослојцима каменог угља и тврдих глинених шкриљаца. Из перма потичу црвени 
пешчари. Тријарске творевине се јављају у кориту Блаташнице, испод масивних 
кречњака.  

Представљене су лискуновитим шкриљцима и поломљеним плочастим 
кречњацима. Серија јурских слојева најбоље је изражена на профилу десне обале 
Блаташнице и иде преко бање градећи неколико чука поређаних у северозападном 
правцу. 
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Од малађих творевина које се овде срећу треба поменути речни нанос, дробински 
материјал и бирговите наслаге. Највећа количина бигра лежи на јурским творевинама 
испод термалног извора Звоначке Бање. Јаки термални извори створили су читаву 
бигровиту терасу на којој је изграђен већи део бање. Бигар је веома шупљикав и 
порозан, те се кроз њега лако процеђује вода из извора. 

Најзначајније рудно богатство непосредне околине Звоначке бање је камени угаљ. 
Уз експлоатисање угља локално становништво је користило и термалну воду суседне 
бање. Рудник је напуштен за време Турака, да бис е тек 1927. године кренуло у 
интензивно искоришћавање. Овај рудник, добио је назив по оближњој реци Јерми. За 
транспорт угља из ових брда била је изграђена железница уског колосека,  до села 
Сукова на прузи Ниш – Димитровград.  

У рељефном смислу Звоначкобањска котлина је уоквирена  обронцима громадних 
планина Стол и Руј на које се према истоку надовезују Рашка и Гребен планина. Терен 
је јаком издиференциран са велики разликама у висинама између долинских страна и 
дна речног корита. Заступљенис у облици рељефа настали крашком и речном ерозијом, 
денудацијом и механичким распадањем стена. 

Кречњачки састав стена омогућује појаву ситнијих и крупнијих крашких облика. То 
су канали, окапине, пећинице, каверне. На кречњачки, гредама стварају се каменице, а 
на одсецима облици слични шкрапама. Један од већих облика крашког рељефа је 
пећина Ветрена дупка. Налази се на северним огранцима Влашке планине, на око 8 км 
од бањског места. Сама пећина јеподељена у пет деоница које су изузетно 
интересантне и атрактивне. Дужина пећине је око 4150 м, није до краја испитана и 
неприступачна је за посете. 

Од свих облика рељефа највећи утисак остављају они настали речном ерозијом. 
Ради се о клисурама две реке до којих се из бање може лако стићи. Прву је, у 
кречњачкој греди испод Асеновог калеа, усекла Звоначка река. То је клисура веома 
мале дужине, са висином греде око 15 м, а ширином од 3-4 м. Висинска разлика у овој 
клисури између асеновог калеа (1032 м), и речног корита (550 м) износи 482 м. Народ 
ју је назвао „Цедилка“ по хладној планинској води, која се из стена стално цеди. 
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Слика 1: Клисура реке Јерме 

 

Извор: http://www.upoznajsrbiju.co.rs/ 

Већу и импозантнију клисуру усекла је река Јерма. Реч је о Влашкој клисури са 
стрмим, скоро вертикалним странама високим неколико стотина метара. Најдужи део 
клисуре дугачак је свега 10 , а висина долинских страна износи од 800 до 993 м. Пружа 
се на дужини од неколико километара, од села Одороваца до села Власи, усечена 
између Гребен планине на десној и Влашке планине на лкевој долинској страни реке 
Јерме. Карактеристична по својим џиновским лонцима и околним пејзажима, ова 
клисура неће оставити равнодушним сваког ко се упути у правцу Звоначке бање. 

2.2  Климатске туристичке вредности 

С обзиром да се налази на 670 м надморске висине, Звоначку бању карактерише 
субпланинска варијанта умерено – континенталне климе. Главне одлике су јој дуге и 
оштре зиме и кратка и свежа лета. 

Температура ваздуха 

Свежа, пријатна лета са просечном температуром испод  20 ºC . И оштре и 
хладне зиме, са негативном температуром у децембру и јануару. 

 

Влажност ваздуха 

С обзиром да се Звоначка бања налази на већој надморској висини, има и нешто 
већу влажност ваздуха. За живот људи у умереним географским ширинама 
најпогоднија влажност ваздуха је 60%, при температури од 22 ºC . Вредности 
најсличније овим јављају се у Звоначкој бањи управо у летњим месецима. 
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Облачност 

Облачност ублажава дневна колебања температуре ваздуха и тла спречавајући 
инсолацију и земљину радијацију. Уколико је већа облачност, утолико је мање 
температурно колебање како у току дана, тако и у току године. Изражава се у 
десетинама покривености неба.Облачност у Звоначкој бањи је најмања у јулу, августу 
и септембру, анајвећа у децембру. 

Падавине 

Падавине су уз температуру ваздуха главни климатски елемент, који има 
великог утицаја на вегетацију и живот људи, али и на туристичка кретања.Падавине се 
мере у суседном Звонцу на 700 м надморске висине. Са максимумом падавина крајем 
пролећа и почетком лета и минимумом у лето, Звоначка бања припада континенталном 
плувиометријском режиму. 

Инсолација 

Инсолација односно дужина трајања сунчевог сјаја је важан климатски елемент, 
који је од значаја за температуру тла и ваздуха, затим за вегетацију и здравствено-
психолошко стање људи. С обзиром да се бања налази на јужној експозицији, сунцу је 
максимално изложена. 

Ветрови 

Ветрови су веома важан елемент климе неког подручја, јер утичу на 
температуру вазуха, његову влажност, испаравање и количину падавина. Поред тога, 
ветар има утицаја и на туризам. 

Ветрови у Звоначкобањској котлини нису изражени, сходно њеном заклоњеном 
положају између околних узвишења. Нешто чешће у насеље продире ветар који дува 
долином Звоначке реке, каналисан њеним правцем. Он, као и вечерњи поветарац 
„ноћник“, свежим висинским ваздухом проветрава и освежава ваздух у дну котлине. 

 

2.3 Хидрографске туристичке вредности 

Река Јерма (Суковска река) -  је лева притока Нишаве укупне дужине 72 км. 
Извире источно од Власинског језера, где њен изворишни крак чини Вучја река. После 
17 км она прелази у предео Знепоље у Бугарској ( позната и под називом Трнска река), 
па преко бугарске територије тече 27 км, затим се враћа у Србију код села Петачинци у 
димитровградској општини и тече углавном према северу око 28 км све до улива у 
Нишаву код села Сукова ( 11 км од Димитровграда). Најзначајнија притока Јерме је 
Звоначка река. Клисура реке Јерме настала је током терцијара после регресије 
сенонског мора и сложених дуготрајних промена иницијалног палеорељефа. Вода кроз 
клисуру тече  уз јаку хуку, пробија се поред огромних блокова или се са њих 
стропоштава, ковитла и пени.  
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У ширем делу корита дубина бистре воде лети износи неколико дестеина 
сантиметара, а у клисури местимично око два метра. У време топљења снега и јаких 
киша водостај је знатно виши. Пробијајући се кроз Гребен планину (1337 м) и Влашку 
планину (1442 м), Јерма гради два горостасна кланца које мештани називају Одоровско 
и Влашко ждрело, са странама високим 300-400 м и ширином 10-30 м. Кланци су све 
до 1927. године били потпуно непролазни. 

Слика 2: Река Јерма 

 

Извор: http://tatjanabell.wordpress.com/ 

 

Звоначка река (Блаташница) -  настаје спајањем Нашушовске реке или Ракитске 
реке код села Звонце, на 641 м надморске висине. Звоначка река је станиште пастрмке, 
ркушке и клена. Право летње освежење у врелим летњим данима може пружити хладна 
вода са планинских извора у близини бање. Она избија на додиру дна и долинских 
страна Звоначке реке. Међу овим изворима најпознатији је онај испод пута Звоначка 
бања – Звонце, на левој долинској страни Звоначке реке. Народни назив овог извора је 
„Слоново дупе“. Кажу да вода овог извора лечи болести очију. Хладна је, питка и 
укусна. 
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Слика 3: Извор “Слоново дупе“ 

 

Извор: http://tatjanabell.wordpress.com/ 

 

Ветренско језеро – настало је 1972. године када се брдо Сурланица сурвало и 
преградило долину Ветренске реке. Језеро је дужине 500 м и дубине 10 м. У језеро се 
улива Ветренска река која затим из његаистиче и наставља свој ток, а затим се улива у 
Звоначку реку, па са њом заједно у Јерму. Језеро није туристички атрактивно јер се 
налази на неприступачном месту, тако да током лета, окупља само локалне мештане на 
купање и заљубљенике у риболов. Ветренско језеро је станиште шарана, клена, амура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tatjanabell.wordpress.com/
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Слика 4: Ветренско језеро и Ветренска река 

 

 

Извор: http://tatjanabell.wordpress.com/ 

 

2.4 Термоминералне воде Звоначке бање 

Тектонски склоп и геолошки састав терена одређују основне особине 
термоминералне воде. Закључено је да највећи део воде падавина понире кроз 
пукотине кречњачке масе, хемијски и механички их проширује и продубљује. Како су 
кречњаци загађени воденопропустивим седиментма, вода се појављује на топографску 
у виду врела раселинског типа. С обзиром на температуру воде од 28 ºC, претпоставља 
се да долази са дубине 500-600 м.  

http://tatjanabell.wordpress.com/
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Лековита вода Звоначке бање избија из пукотине нешто више од бигерне терасе. 
Извор је каптиран за купатило, чесму испред купатила, чесму са бочне стране 
купатила, потребе хотела „Мир“ и базена на отвореном простору. Температура воде је 
28 ºC , бистра је, без боје и мириса а издашност је 9 л/с. 

Подаци из 1939. године показују да радиоактивност бањске воде износи 6,55 М.Ј 
(Махових јединица), те се она сврстава у радиоактивне хипотерме. Године 1955. 
Утврђена је знатно мања радиоактивност воде која потиче одурана, износи 1,80 Бљ/л и 
радијума 3,632 Бљ/лЗа разлику од радиолошких, хемијске анализе воде рађене су више 
пута. Из анализа из 1955. године (12 показатеља) константовано је да је реч о 
индеферентној хипотерми. Године 1976. извршена је анализа са 51 показатељем и 
истицањем лековитих компонената које чине микроелементи-калцијум, натријум и 
магнезијум и микроелемнти-калијум, литијум, рубидијум, баријум, бакар, јод, флуор, 
фосфор, мангсн и стронцијум. 

Табела 1: Хемијски састав воде Звоначке бање 

Катјони Грама Милимола Миливала Миливала 
% 

Натријума 0,0076 0,3304 0,3304 6,15 
Калијума 0,0011 0,0282 0,0282 0,52 
Литијума 0,00001 0,0012 0,0014 0,03 
Калцијума 0,07655 1,9138 3,8276 71,28 
Магнезијума 0,01407 0,5863 1,1726 21,84 
Стронцијума 0,00038 0,0043 0,0086 0,15 
Мангана 0,0001 0,00018 0,00036 0,01 

Анјони Грама Милимола Миливала Миливала 
% 

Хидрокарбоната 0,2550 4,1903 4,1803 77,81 
Хлорида 0,0045 0,1268 0,1268 2,36 
Флуороида 0,00016 0,0084 0,0076 0,16 
Нитрата 0,0011 0,0177 0,0177 0,33 
Фосвата 0,00036 0,0038 0,0076 0,14 
Сулфата 0,0495 0,5156 1,0312 19,20 

 

Извор: Станковић С. (2010) Бање Србије, Завод за уџбенике Београд, стр. 98. 

  

Најновију анализу воде Звоначке бање извршили су стручњаци Института за 
физикалну медицину и рехабилитацију „Др Властимир Годић“ из Београда. Вода је 
означена као олигоминерална слабо сулфидна хипотерма, pH вредности 7,9, 
температуре 27 ºC, 3 ºC , сувог остатка на температури од 180 ºC  0,2456, специфичне 
тежине 1,000182, без слободног угљендиоксида, са слободним водоник – сулфидом 
0,00097, без катјона амонијума и анјона бромида и јодида. Термоминерална вода 
Звоначке бање одликује се гасним саставом у коме више од 80% преовлађује азот. 
Кисеоник је заступљен са 17%, угљен-диоксид и други гасови са 3%. 
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2.5 Индикације за лечење 

Својим благотворним, смирујућим дејством тј. сплетом топле и планинске 
климе Звоначка бања у многоме доприноси поправљању нарушеног здравља. 

Вода ове бање користи се за лечење болести као што су: 

• болести локомоторног апарата (запаљенски реуматизам, дегенеративни 
реуматизам, ванзглобни реуматизам), 

• нервне болести (неуралгије, неурастеније, психонеурозе, вегетативне неурозе) 

• повишени крвни притисак, 

• поремећаји периферне циркулације, 

• менаџерске болести, 

• климактеричне тегобе, 

• упалне промене на очима. 

 

2.6 Биогеографске туристичке вредности 

У Звоначкој бањи као најраширеније врсте дрвећа јављају се храст и буква. 
Храст расте на мањим надморским висинама и јужним експозицијама, док буква 
подноси веће висине и сеновите, северне експозиције. Њихови ареали нису 
хомогени, већ су прошарани формацијама граба и глога у храстовим и црног јасена 
и јоргована у буковим шумама. Местимично се у крчевима могу срести и пашњаци 
и планинске ливаде, али и омање њиве под кукурузом. 

Фауна околних шума представљена је дивљим свињама, лисицама, зечевима и 
разним другим врстама сисара, глодара и птица, док се на осунаним кречњачким 
стенама појављују и гмизавци.Гребен Асеново Кале је једино место у Србији где се 
може видети гнездо сурих орлова. 
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3. Антропогене туристичке вредности 

3.1   Историјски развој Звоначке бање 

Доба Римљана 

Подручје Звоначке бање било је познато још удоба старих римљана, на то 
указују откривени остаци римске насеобине. Наиме, приликомоткопавања терена 
1903. године, пронађени су објекти из овог периода. Откривено је више базена, од 
којих је главни округлог облика са три степенице. На његовом дну налази се 
типичан римски патос. Десетак метара од овог базена постојао је римски храм од 
кога је пронађен само део са олтаром. Из дебелих наслага извађена је и велика 
спомен плоча и много римског новца.  

 

Слика 5: Старо Римско купатило 

 

Извор: http://tatjanabell.wordpress.com/ 

 

Средњи век и долазак Турака 

Предео од Ниша до Софије из византијских прелази у српске руке 1183. године. 
За време моћног Душановог царства предео око Звоначке бање налазио се такође у 
оквиру граница, да би по његовом распаду овим просторима завладали браћа 
Дејановићи - Јован Драгаш и Константин. Сматра се да је Константин саградио 
Погановски, а Јован Одоровачки манастир који је имао улогу бањског манастира. 
Болесници су долазили углавном за време црквених сабора,, лечење је трајало 
кратко а вршено је умијањем и испијањем воде. 
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Када је на турски престо дошао султан Муса за ове крајеве је отпочео период 
ужаса изазваних изненадним упадима насилничке војске. Највеће рушење бање 
догодило се у јануару 1411. године. За време турске владавине, минералне воде 
бање нису коришћене, тада је бања пала у заборав. 

Развој бање после 1903. године 

Све до 1903. године Звоначка бања изгледала је више него скромно. Топла вода 
је извирала под једним дрветом јасена и одатле отицала у кружну рупу у земљи која 
је била ископана од стране локалног становништва који су је једини користили. 

Увидевши колико су становници околних села били задовољни дејством 
лековите воде, тадашњи учитељ Дилберов који је био на служби у суседном 
Звонцу, дошао је на идеју да се јасен откопа добровољним радом. Том приликом су 
и откривени остаци римског насеља. Главни римски базен је очишћен, а над њим је 
изграђена надстрешница, тако да би се одмах могао користити. Сабирни резервоар 
за воду изграђен је до 1912. године и спроведен је одводни канал дужине 50 м. Од 
тада се број посетилаца лагано почео повећавати. За смештај су користили колибе и 
склоништа изграђена око извора. 

Интензивнији развој бања је почела доживљавати након 1927. године када је 
започета изградња првих објеката, али и рударске железнице која је отворила бању 
ка новим посетиоцима. Изградња је вршена у власништву општине села Звонце и 
средствима имућних људи који су бању узимали у закуп почев од 1935. године. 

У Другом светском рату Бугари су окупирали ове просторе и почели користити 
лековиту воду, уз извесно дограђивање објеката. Тек по ослобођењу звоначка бања 
је кренула путем бржег развоја. 

 

 

 

3.2 Културно - историјски споменици 

Мнастир "Св. Јован Богослов", у народу познатији као Погановски манастир, 
је најзначајнији културно - историјски објекат у бањском окружењу. Смештен је у 
прелепој долини реке Јерме, код села Поганово између Одоровачког и Влашког 
ждрела. Задужбина је Константина Дејановића. После његове смрти у боју на 
Ровинама старање о манастиру преузима његова ћерка Јелена, супруга византијског 
цара Манојла II Палеолога. Због изузетне лепоте већ вековима је предмет 
интересовања не само верника, већ и многих љубитеља природе и излетника са 
наших простора и шире. Удаљен је 10 км од аутопута Ниш - Софија, уз долину реке 
Јерме. 
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Слика 6: Манастир Поганово 

 

Извор: http://www.atlantserbs.com/learnmore/manasteries_and_towns/Poganovo.htm 

Изграђен је крајем XIV века, а осликан крајем XV века.Захваљујући свом 
неприступачном положају остао је кроз векове релативно неоштећен од руку 
разних освајача. Пре тридесетак година извршена је свеоубхватна реконструкција и 
рестаурација. 

Доњи део храма је грађен од нетесаног камена, заливеног великом количином 
малтера и украшен низовима црвених опека. Горњи део храма је од обрађених 
блокова сиге с плитким рељефом. Кров је до рестаурације био покривен 
ћерамидом, а после је покривен лимом. Мнастирска црква је, поред једнобродног 
наоса са куполом, саграђена по шеми развијеног крста - олтар и две бочне апсиде-
певнице. Спољна припарта није органски део храма - придодата је тек крајем XIX 
века. Унутрашњост цркве је осликана 1499. године са богатим тематским 
програмом. 

 Сликарство Поганова сматра се врхунцем  у стваралаштву касторијанских 
зографа друге половине XV века. Из Поганова је позната двострана икона са Чудом 
у Латомском манастиру и ликовима Богородице и Св. Јована Богослова, из друге 
половине XIV века и икона са попрсјем мртвог Исуса Христа с краја XV века. 

Манастир Св. Јован Богослов је под заштитом државе од 1949. године, а налази 
се и на листи Светске културне баштине од 1979. године, као културно добро од 
посебног значаја. 

Манастир Суково - се налази 18 км источно од Пирота код Звоначке бање, на 
десној обали реке Јерме код истоименог села. Век градње и ктитор манастира су 
непознати, док је манастирска црква посвећена Успењу Пресвете Богородице. На 
основу мало сачуваних података, зна се да је више пута рушен. 
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 Данашњу манастирску цркву подигао је 1857. године, по предању, Сали-бег из 
Пирота. Он је на темељима веома старе цркве подигао нову, у знак захвалности за 
оздрављење његовог сина Емина, а живопис у њој урађен је 1869. године. Током 
Првог светског рата манастир су 1915. године опљачкали Бугари. 

Сама манастирска црква има основу трихонкоса (тролиста) и кубе са крстом. 
Нартекс јој је обновљен 1947. године, а цела црква је реконструисана 1974. године 
и том приликом је откривен већи број предмета, који се данас налазе у музеју 
Понишавља у Пироту. 

Манастир Суково се од 1968. године налази под заштитом државе, у њему се 
налазе и две фреске које привлаче посебну пажњу, приказ светог Христифора са 
ореолом и животињском главом и приказ Богородице са са крилима. 

Слика 7: Манастир Суково 

 

 

Извор: http://sr.wikipedia.org/sr 

 

Манастир Св.Ђорђа (Темска) - овај манастир са црквом посвећен Светом 
великомученику Ђорђу, по наредном предању саградио је сестрић цара Душана из 
породице Дејановић, у другој половини XVI века. Манастир Темска назван је по 
рушевинама старог града Темца из XI века, који се налазио у непосредној близини. 
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Посебну архитектонску вредност манастирске целине Темске представља 
монументални конак из XVII века, какав не постоји ни у једном српском манастиру 
и представља аутентичан стил градње поднебљајугоисточне Србије. Целину 
манастира Светог Ђорђа одликују други манастирски објекти сличног 
архитектонског стила и прекрасна башта богата зеленилом и цвећем која их 
окружује. Године 1699. игуман Партеније је обновио манастир Светог Ђорђа и 
саградио чесму која и данас постоји. У периоду од XVII до XIX века је манастир 
Светог Ђорђа  Темска био значајни духовни и културни центар региона југоисточне 
Србије, у чијем конаку је у XIX веку радила манастирска школа, као једина 
образовна институција региона. Иза манастирске цркве Светог Ђорђа налази се 
споменик Капетану Милутину Карановићу, јунаку који је децембра 1877. године 
погинуо при ослобађању Пирота и горњег Понишавља од вишевековне турске 
окупације. 

 

Слика 8: Манастир Св. Ђорђа, Конак манастира Св. Ђорђа 

 

 

Извор: http://www.tt-group.net/ 
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Асеново кале - представља остатке темеља и зидова средњовековног утврђења 
на истакнутој стени у рељефу са десне стране Звоначке реке, наспрам саме бање. 
Налази се на надморској висини од 1032 м. 

Слика 9: Асеново кале 

 

 

Извор: http://www.tt-group.net/ 

 

4. Материјална база туризма 

4.1 Смештајни капацитети 

Изградњу прве стабилније зграде финансирала је звоначка општина 1929. 
године. Била је то вила "Ветрен", са осам соба. Недостатак новца спречио је даљу 
активност општине у изградњи бање. тако од 1935. године почиње период изградње 
приватним капиталом. Бање најпре издата под закуп Вукадину Живићу на три 
године, који је изградио купатило са мушким и женским базеном, зграду за бањску 
управу, ресторан и вилу "Асеново кале". након истека уговора сви објекти прешли 
су у надлежност општине села Звонце. У међувремену су изграђене и друге виле, 
"Добрила" и "Костина" из 1936. године. Од 1937, године бања је била под закупом 
Цветка Станијева из Димитровграда. Он је 1938. године изградио виле "Венету" и 
"Вену" и доградио вилу "Асеново кале". Те године саграђена је и "Тасина вила" 
Експлоатацију бање наставила је Цветкова жена у периоду Другог светског рата, 
када су Бугари проширили базене и изнад купатила подигли зграду са пет соба. по 
ослобођењу ових крајева од Бугара бањске зграде су национализоване, и кренуле су 
у еетапу социјалистичке изградње. Године 1954. изграђена је је и опремљена вила 
"Црни врх", 1957. бања је електрифицирана, а 1958. адаптиране су све просторије у 
насељу, купатило је поплочано керамичким плочицама 1959, а 1960. саграђена 
амбуланта и проширене шеталишне стазе. данас се поред ових објеката који су 
махом руинирани срећу већином приватне викендице грађене на савременији начин 
током седамдесетих и осамдесетих година двадесетог века. 
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Најсавременији и најмодернији објекат у бањи је је хотел "Мир", хотел је 
градила општина од 1979. до 1983. године. Хотел је почео са радом тек 1987. 
године. Хотел је грађен са каскадама на изарзито брдовитом терену, по узору на 
хотел "Сребрна крила" на Флориди. Реч је о хотелу "Б" категорије са 140 лежаја у 
комфорним двокреветним собама, од којих свака има купатило, телефон и центално 
грејање. Хотел је поседовао рсторан, бар, салу за стони тенис, тв салу, затворени 
базен на нижој бигерној тераси, буквално испод хотела, јосш два базена. У склопу 
овог објекта постојао је комплетан медицински блок са потребним апаратима за 
примену више терапијских услуга.  

Вршене су следеће врсте терапија: 

1. Хидротерапија: терапијски базен, хибард када ( са подводном масажом), 
четвороћелијске купке, каде за мировање, 

2. Електротерапија: електро фореза лекова, фарадска струја, дијадинамчне 
струје, ултразвук, краткоталасна дијатермија, инфрацрвени зраци, апарат за 
вибрациону масажу, микроталсна дијатермија, 

3. Кинези терапија. активне вежбе, потпомогнуте вежбе, индивидуалне вежбе, 
групне вежбе. 

Поред тога, болесницима је била доступна и масажа, физиотерапија и радна 
терапија. уопште, комбинација балнео и климато-терапије неизбежно је давала 
позитивне резултате у лечењу многих психосоматских поремећаја. 

 

 

 

Слика 10: Хотел “Мир“ некада 

 

Извор:http://www.srbija.travel/ 
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Слика 11: Хотел „Мир“ данас 

 

Извор: http://tatjanbell.wordpress.com/ 

 

 

Међутим, пре неколико година, власник хотела, УТП "Србија" из Пирота, 
издало је у закуп овај хотел на две године Рдосаву Здравковићу, власнику 
предузећа "храм Теодора Кецман". Под оправдањем да жели да темељно реновира 
хотел, Радосав Здравковић је 2006. године започео темељну реконструкцију хотела. 
поскидао је сва врата, прозоре, демонтирао радијаторе и цеви од електро, 
водоводних, грејних и вентилационих инсталација и са пратећим инвентаром их је 
касније продавао као секундарне сировине. Он је чак и са хотела уклонио делове 
спољних зидова, порушио ограде тераса, преградне зидове. продао је и пумпу која 
је овај крај снабдевала чистом водом изворском водом. сад бивши закупац тврди да 
је покушавао да санира и реконструише оштећења настала због клизишта, те је 
морао сам да олакша хотел за 10000 тона. 

Хотел не ради од 2007. године. Већ неколико година се у целој Звоначкој бањи 
не осећа никакв мир. Велики број локалног становништва радио је у хотелу или 
издржавао од трговине и издавања викендица.  

Одлуком Одбора поверилаца 2010. године хотел је продат путем непосредне 
погодбе за 10 милиона динара физичком лицу из Бабушнице. Нови власник је 
најпре реновирао базен са лековитом водом. базен је отворен и свима доступан. 

 

 

http://tatjanbell.wordpress.com/
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5. Промет туриста 

У периоду од 1945. до 1948. године број посета у бањи почео је да се креће у 
позитивном смеру, годишње је у бањи боравило од 100 - 200 болесника. општина је 
тада наплаћивала боравишну таксу и карте за купање. 

Евиндетирање туристичког промета почело је први пут тек 1948. године. у 
периоду од 1948. до 1963. године очигледан је приметан раст броја туриста, то 
показује графикон. 

 

 

График 1: Кретање броја туриста у Звоначкој бањи 

 

Извор: Петковић Љ. (2001) Звоначка бања са туристичко - географског 
аспекта, Београд, стр. 71. 

На ове позитивне промене у промету туриста утицала је изградња нових 
смештајних капацитета, електификација насеља, отварање спортског базена, 
уређење бањског круга али и повећање стандарда и платежне моћи грађана. 

У периоду после 1970. године евидентан је недостатак података о броју туриста. 
Међутим, са отварањем хотела, 1987. године почело је и контиунирано бележење 
броја туриста и ноћења у њему. Познати догађаји у економској сфери живота 
почетком 90-их довели су до смањивања промета, да би по изласку из 
хиперинфлације и број посетилаца почео да расте до 3600 туриста 1998. године. 
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График 2: Кретање броја туриста у хотелу "Мир" 

 

Извор: Петковић Љ. (2001) Звоначка бања са туристичко-географског 
аспекта, Београд, стр.73. 

Број посетилаца варирао је у току године. Бања је била најпосећенија од маја до 
септембра што се поклапа са летњом туристичком сезоном. Хотел је слабије био 
посећен у зимским месецима. 

6. Постојеће и потенцијалне врсте туризма и SWOT анализа туризма 
Звоначке бање 

Поред лечилишне функције, Звоначка бања пружа могућности за развој 
следећих врста туризма: 

1. Планински туризам - Влашка и Стара планина које окружују Звоначку бању 
погодне су за скијање, планинарење. 

2.Риболовни туризам - река јерма и Ветренско језеро представљају станишта 
неких врста риба (пастрмка, клен, шаран), тако да се пружа могућностза развој 
риболовног туризма. 

3.Рекреативни туризам - нетакнута природа која окружује бању, пријатна је за 
шетње, излете. 

4.Културни туризам - у близини бање налазе се Погановски манастир (Св.Јован 
Богослов), манастир Суково и Темска. 
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SWOT анализа развоја Звоначке бање 

Strenghts – Снага (S) Weaknesses – Слабости (W) 
- рељеф, клима и природни потенцијали; 
-богатсво минералних извора ( разноврсност по 
хемијским и физичким карактеристикама и 
висок медицински квалитет воде); 
- дуга традиција бањског туризма, каом и 
традиција у области бањско-здравственог вида 
туризма; 

-неквалитетна смештајна и угоститељска 
понуда; 
-лоша економска ситуација региона и старо 
становништво; 
-низак ниво активности на промоцији 
туристичке дестинације на домаћем и 
иностраном тржишту; 
-нагомилани проблеми у комуналној структури; 
-незадовољавајуће стање путне мреже. 

Opportunites – Šanse (O) Threats – Претње (T) 
-атрактивни географски и туристички положај 
(погранична област и близина потенцијалних 
емитивних тржишта); 
-атрактивност природног окружења; 
-укључење природних и антропогених 
вредности околине; 
-предиспозиције сеоског подручја за развој 
организованог излетничког и еко-туризма; 
-већа тражња за туристичком понудом 
оријентисаној на природи и здравом начину 
живота; 
-повезивање и заједничко деловање свих 
релевантних учесника на формирању 
туристичког производа; 
-реконструкција хотела „Мир“; 
-повећање броја викендица у приватном 
власништву; 
Укључивање локалног становништва у пружању 
туристичких услуга (сеоски туризам, локални 
водичи, аниматори, културно-уметничка 
друштва, производња здраве хране); 
-изградња туристичке инфраструктуре и 
уређење локалитета у складу са потребама 
туриста; 
-инвестиције из земље и иностранства, сарадња 
са међународним донаторским организацијама. 

-смањена лојалност гостију; 
-недостатак професионално обликованог 
производа за туристе; 
-низак животни стандард већине грађана; 
-недовољно улагање у реконструкцију и 
изградњу туристичке и саобраћајне 
инфраструктуре; 
-потребан дужи период за прилагођавање 
инфраструктуре и осталих капацитета; 
-недовољна финансијска средства неопходна за 
квалитетан туристички развој; 
-недовољна сарадња међу релевантним 
учесницима у формирању, промоцији и 
пласману туристичког производа. 
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II Врањска Бања 

1. Туристичко-географски положај, величина и саобраћајна повезаност 

Балнеолошко средиште са хипертермалном водом, Врањска Бања налзи се 10 км 
североисточно од Врања, у делу котлине који овде постепено прелази у побрђе 
планина Бесна Кобила (1.922 м), Велики пештер (1.946 м), Патарица (1.806 м) и 
Српска чука (1.415).  

Врањска Бања има изузетан саобраћајно-географски положај. Налази се на 350-
ом км магистралног пута од Београда према Македонији и Грчкој, удаљена свега 4 
км од друмске и железничке магистрале на међународном коридору Е-10 који 
повезује Београд-Скопље-Солун-Атину. Врањска Бања је једина бања у Србији до 
које можете стићи и директним возом. Од железничке станице Врање и аутопута 
Ниш-Скопље удаљена је 2 км и саобраћајно добро повезана асфалтним путем са 
чијих се страна налази један од најдекоративнијих шпалира 10-20 м високих 
стабала кестена. Од Бујановца и његове бање удаљена је 30 км, Лесковца 58 км, 
Босилеграда 60 км, Ниша 115 км и Приштине 141 км. 

Врањска Бања се налази у јужном делу србије, тако да има периферни положај у 
односу на данашње географско језгро Србије (Шумадија и Велико Поморавље), 
најразвијеније привредне центре (Војводина, Велико Поморавље и Тимочки басен), 
и градске центре (Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш). Најближи градски центар 
је Врање, који је и средиште и највећи град Пчињског округа, па као такав 
представља одређени извор туристичке тражње. У зони удаљености до 100 км, осим 
Лесковца и Ниша нема значајних дисперзива. Другу групу чине туристички 
дисперзиви удаљени до 300 км. Међу њима се посебно истиче београд – као највећи 
туристички дисперзив у земљи. Међутим, због веће близине већ афирмисаних бања, 
као што су Врњачка Бања, бања Ковиљача и Сокобања, могућност посете Врањској 
Бањи из овог градског центра је мања. Стварањем атрактивне туристичке понуде 
која би се базирала пре свега на лековитим својствима термо-минералних вода и 
куриозитету најтоплијег извора у Европи, побољшао би се развој туризма у 
Врањској Бањи. 
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Слика 12: Врањска Бања 

 

Извор: http://www.srbija.travel/ 

2. Природне туристичке вредности 
 
2.1 Геолошке и геоморфолошке туристичке вредности 

У сливу Јужне Мораве леже Врањска котлина и Грделичка клисура. Оне 
представљају посебну географску целину у рељефу Јужне Србије у оквиру Јужног 
Поморавља. Котлину чине већа Врањска-масуричкобањска и мања Бујановачка 
котлина. Грделичка клисура као дубоки кривудави коридор дужине 25 км везује на 
северу Лесковачку котлину и на југу Врањску котлину. Као таква добила је велику 
саобраћајну улогу у балканским и европским размерама, јер кроз њу пролазе главне 
друмске и железничје саобраћајнице које спајају Средњу Европу преко Београда са 
Атином, Врањском котлином, пространог и издуженог облика, оивичена је 
планинама Бесном кобилом, Стрешером, Чемерником, Дукатом и Ђерманом 
наистоку и огранцима Кукавице, Облика, Грота и Китка на западу.  Рељеф својом 
разноликошћу и вертикалном разуђеношћу је пресудно утицао на на физиономско 
обликовање урбане композиције Врањске Бање.. У горњем делу бање висока брда, с 
леве и десне стране Бањштице условила су развој бање низводно са обе стране 
Бањске реке све до јужне Мораве. Изнад Врањске бање са десне стране узижу се 
оштри и стрми висови: Пуљина чука (740 м), Шиљес камен (738 м), Бањски рид 
(670 м) и Говедарчиште (557 м). С леве стране Бањштице висови су стрмији и 
виши.Они се постепено спуштају од Гумништа (806 м) преко Каталенског рида, 
Стршљевца и Стршељ камена (697 м) до Кумаревске чуке и Доње чуке (514 м). На 
брдима и планинама изнад Врањске Бање у прошлости било је више вулканских 
отвора из којих је избацивана лава. Вулканске ерупције јављале су се повремено и 
под различитим условима.  
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С околних планина у облику мањих и већих сливова таложили су се вулкански 
материјали, данас се римећују брда  из којих је у прошлости  шикљала лава. То су 
купасти вхови Грота, Облика, Липовца, Кумаревске чуке и других околних брда и 
планина. Из утробе земље избацивани су туфовни материјали различитог 
квалитета. Планински појас од Бујановца преко Златокопа, Врањске бање до 
Сурдулице чини један расед формиран још у терцијару. У унутрашњости земље 
налазе се вреле стене између којих су пукотине. На дубини од 1800 м овим 
пукотинама кружи прегрејана пара. Високу температуру паре одржавају усијане 
стене. 

На основу најновијих испитивања, инжињер Светислав Станковић утврдио је да 
основу терцијарних сендимената изграђују прекамбријски комплекс кристалних 
шкриљаца и у њему утиснуте магматске стене.  Услед интезивних радијалних 
покрета преко комплекса шкриљаца наталожени су слојеви  терцијара и креде. 
Комплекс кристалних шкриљаца у Врањској Бањи чини дволискунски шкриљци, 
амфибиозни, ситнозрни биотитски гнајсеви и кварци. Са леве и десне стране 
Бањштице налазе се два велика раседа који су међусобно усправни. Пролазећи 
поред разних стена  прегрејана вода прима разне минералне честицеи супстанце и 
као минерални извор избија на површину земље. 

По сеизмичким карактеристикама, Врањска бања припада Врањској котлини 
као делу Родопске трусне области. Учесталошћу земљотреса у овој области истиче 
се период од 1990. до 1936. године,  када је било 2699 потреса, од којих 125 јаких. У 
земљотресу од 4. априла 1904. Године, којима је била захваћена Врањска котлина, 
нанете су велике материјлне штете Врању, Врањској бањи и другим насељима у 
околини. 

 

 

Слика 13: Грделичка клисура 

 

Извор: http://www.srbijazatebe.rs 

 

 

http://www.srbijazatebe.rs/
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Слика 14: Бесна Кобила 

 

Извор: http://www.staro.skijanje.rs/ 

 

2.2 Климатске туристичке вредности 

Поднебље Врањске бање је умерено-континентално са извесним одликама 
подпланинске климе, под утицајем суседних планина. Ваздух је чист, а насеље је 
окружено шумовитим брежуљцима и заштићено од јаких ветрова. Овај крај се 
одликује врло променљивим зимама и доста стабилним летњим периодом. Летњњ 
ноћи су свеже, иако су токомдана приличне врућине. У пролећном и јесењем 
периоду јављају се дневне и међудневне температурне промене. Деловањем 
локалних чиниоца, у склопу урбане територије и њененепосредне околине, ови 
климатски утицаји се модификују у особен микроклиматски тип.Његове главне 
карактеристике су:топла лета, хладније јесени од пролећа и релативно благе зиме. 
Оваква микроклиматска својства погудују биолошкој егзистенцији људи. 

Температура ваздуха 

У овом крају лета су из године у годину топлија. Најтоплији дани се претежно 
јављају у другој половини јула и у првој половини августа, што указује да је друга 
половина лета топлија од прве. Период високих температура у овом крају може 
бити доса дуг и јавља се од марта па све до октобра. Топли део године је погодан за 
различите рекреативне туристичке активности као што су излети, пешачке туре, 
риболов, купање... 

Средња гоишња температура ваздуха у Врањској бањи износи 11,1 ºC. 
Најтоплији месеци су август и јул, а најхладнији јануар и фебруар. Просечна 
температура током лета износи 20 ºC , зиме 2,3 ºC, пролећа 15,1 ºC и јесени 7,1 ºC. 
Најнижа температура у току зиме измерена до сада је -22 ºC до -32 ºC.Најхладнији 



28 
 

зимски дани јављају се претежно у другој половини јануара и првој половини 
фебруара. Температурни прелаз од зиме према лету је равномернији у односу на 
прелаз лето-зима, јер је повећање температуре ваздуха од марта до маја 9,9 ºC , а 
смањење од септембра до новембра 10,4 ºC. Први јесењи мраз обично се јавља 
половином новембра, последњи почетком априла. Просечна дужина безмразног 
периода износи око 212 дана. 

Падавине 

Врањска бања се налази у зони умерених годишњих количина падавина. 
Уодносу на остале крајеве, годишње количине падавина у просеку су умерене. 
Годишњи распоред и сума падавина у Врањској бањи погодују биолошкој 
егзистенцији људи и организовању различитих грана аграрне производње. 
Просечна количина падавина износи око 705 милиметара по кубном метру, аварира 
из године у годину од 445-1009 милиметра по кубном метру. Највеће количине 
падавина имају новембар и април, док су најсушнији јули и август. По годишњим 
добима, пролеће (199,7 мм) и јесен (197,1 мм) имају највећу просечну количину 
падавина, а лето (143,4 мм) мању од зиме (174,9 мм). У вегетационом периоду она 
износи 337,3 мм. Град се најчешће јавља у мају и јуну, тако да се ова зона може 
сматрати зоном раније појаве града, који се може јављати и у периоду од марта до 
септембра. Снег се најпре јавља на околним планинама, пре свега Бесној кобили на 
којој се задржава и по 9 месеци годишње, тако да планина пружа изванредне 
могућностиза развој  зимско-спортског туризма. У планинским пределима снег се 
дуже задржава и има већу дебљину. Месеци у којима се највише задржава снежни 
пкривач су јануар и фебруар, затим децембари март. Ниске температуре у 
планинским пределима условљавају задржавање снега у априлу, октобру, а понекад 
и у мају. 

Релативна влажност ваздуха 

Врањска бања се налази у зони умерене годишње релативне влажности ваздуха. 
Просечна годишња висина релативне влажности ваздуха износи 72,5%. Највећа 
релативна влажностваздуха је у зимским месецима у јануару, а затим децембру и 
фебруару, због ниских температура ваздуха. Идући ка летњим месецима релативна 
влажност опада, тако да минимум достиже у августу, што је последица високих 
летњих температура. Релативна влажност ваздуха у мају и јуну је доста изражена, 
због високих падавина у овим месецима. У односу на равничарске пределе Источне 
Србије, релативна влажност ваздуха у овом крају је доста висока. 

Облачност и инсолација 

У овом крају облачност је умерена. Годишња облачност износи у просеку око 
5,8 десетина. Највећа је у зимским месецима, нарочито у децембру и фебруару -6,5 
десетина, а идући ка летњим месецима постепено опада, тако да минимум достиже 
у јулу и августу -2,2 десетине. Ово је веома значајно када је у питању развој 
различитих врста рекреативних активности у току летње туристичке сезоне. 
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Просечан број ведрих дана у години износи око 94,9 дана. У току године највећи 
број сати са сијањем сунца је у јулу и августу (преко 300 сати), а најмањи у јануару 
и децембру (око 50 сати), када је и највећи број облачних дана, што значи да су 
инсолација и облачност обрнуто пропорционалне. 

Ветрови 

Врањска бања се налази у зони умерене годишње учесталости ветрова из разних 
праваца. Правци ваздушних струјања преко урбане територије директно су 
условљени оријентацијом разних праваца. Правци ваздушних струјања преко 
урбане територије директно су условљени оријнтацијом речних долина и 
простирањем Врањске котлине. Ветрови се најчешће јаваљају из два супротна 
међуправца и то са севера и југа, тако да је ружа ветрова извучена у ова два смера. 
Разлик између ова два ветра је у томе што се северни ветар јавља учесталије у 
хладној половини године, у зимском периоду, док се јужни и југозападни ветар 
јавља скоро равномерно током читаве године, али најчешће у периоду јул-
септембар. Положај бање ињена отвореност прем долинско-планинским 
климатским утицајима обезбеђују јој контиунирано и природно локално 
„проветравање“ у свим годишњим добима и на целокупној урбаној територији. Оно 
има посебан значај у летњем делу године када ублажава жестину летњих дана на 
људе освежавајуће, нарочито у првим вечерњим часовима. 

2.3 Хидрографске туристичке вредности 

Од хидрографских туристичких вредности у Врањској бањи и њеној околини 
могу се издвојити термоминерални извори и мањи водени токови, од којих се 
посебно истиче Бањска река. Бањска река, или како је овдашње становништво 
назива Бањштица, настаје од извора испод Гричарске махале у Бабиној пољани и 
извор који се зове Барица. Низводно са десне стране, Бањска река прихвата воде  из 
Мачкине долине и Јуруцког потока, затим Црне реке, која чини границу између 
Црног врха и Првонека. Са леве стране Бањштица прихватаводе. Вучковог потока, 
који извире испод Петрове горе и Геолошке реке. Код Старог Глога у Бањштицу се 
улива вода Бежичке долине, Циганске долине и Дуголучког потока. Осим ових 
непресушних потока у Бањштицу се сливају од кише набујале воде многобројних 
вододерина. Код старог насеља Градиште, које је настало у прошлости и на коме се 
налазе остаци тврђаве и цеви некадашњег римског водовода, гради се Првонечка 
брана. 

Изградњом бране висине 96 м са планраним воденим стубом од око 75 м и 
ширине око 260 м, брана треба да прихвати 22 000 000 кубика воде и потопи корито 
Бањштице прем Старом Глогу у ду жини од 5 км и Градешнице 2 км. Из овог завата 
водом ће бити снбдевена Врањска бања, Врања и остала места у Врањској котлини. 
На левој страни Бањске реке, на један километар узводно од бране, појављује се 
млаки извор, па се на том месту никад не задржава снег. Када брана буде напуњена 
водом, ово место биће потопљено. 
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Бањска река је типична планинска река која у свом горњем делу полази са преко 
1200 м надморске висине и спушта се у Бањско поље. У време када корито реке 
није било регулисано, Бањска река је плавила целу Бањску котлину све до 
термалних извора. Изградњом бране код Скендерске махале донекле је укроћена 
Бањштица, а регулисањем речног корита 1954. Године, вода је уведена у речно 
корито до Узунске махале, одакле се слободно развила све до улива у Јужну 
Мораву. 

Слика 15: Бањштица 

 

Извор: http://www.karike.com/ 

 

2.4 Термоминералне воде Врањске Бање 

Врањска Бња има више извора хипертермалне воде. Готово сви су груписани у 
једној зони која се пружа правцем југозапад-североисток на дужини од 60 м. 
Условљени су раседом и вулканским стенама које се овде јављају. „Појављивање 
термалних извора је локализовано на обод проширене долине Бањске реке, уз 
контакт вулканита и кристаластих протерозојских шкриљаца. Кристаласти 
шкриљци су представљени микашистима, гнајсевима и лискуновитим шкриљцима. 
У реону бање су на већем простору откривени дацити терцијарне старости, као и 
масе слификованих грандиорита. Западно од бање, према Каталенцу, у релативно 
стрмом одсеку терена, сачувани су ерозивн остаци вулканске купе.  

Ту се у профилу смењују туфови, вулканске брече и агломерати, типични лавични 
сливови и слични продукти, са јасно израженим падом серије према југозападу. 
Купа је у продужетку свог пространства ка Топлацу и даље била испод нивоа 
језера, тако да са удаљавањем од бање, поступно преовлађују седиментне 
творевине и форма купе се губи у еоценској вулканогено-седиментној серији, 
истиче Д.Протић и тиме објашњава високе темпертауре бањских извора, који се 
убрајају у најтоплије у Европи, јер на површину избијају из великих дубина. 
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Још конкретније констатује да је „Вулкански центар био у реону саме бање, а 
савремена депресија бање је највероватније последица колапса (потонућа) 
вулканског кратера са делом вулканске купе, маркиран је данас појавама 
термалиних извора. Ерозијом су уништени остаци вулканске купе источно и 
североисточно од бање. Формирањем тектонског рова Јужне Мораве деформисана 
је бањска депресија која је првобитно била кружног или елипсастог облика, а 
депресија је испуњена неогеним и квартарним седим ентима. 

Из наведеног проистиче да је реч о шумадијском типу вулкнских вода, које се, 
судећи по високој температури, негде не мешају са водом падавина која продире до 
већих дубина. Прве податке о температури воде забележио је 1893. Године познати 
геолог Јован Жујовић. Из литературе су познати следећи хипертермални извори: 
Гвожђевити (Температура 61 ºC , алкално-салинична, натријум-хидрокарбонатна 
вода), Извор у потоку (температура 86 ºC , слабо сумпоровито-алкална, натријум-
хидрокарбонатна вда), Горњи (Температура  84 ºC, алкално-салинична, натријум-
хидрокарбонатна вода) и Главни (Температура 88 ºC, алкално салинична, натријум-
хидрокарбонатна вода). 

Иако су познати од давнина и повремено анилизирани, на високом научном 
нивоу објашњени су истраживањима В.Вујановића и М.Теофилића 1974. године, 
која се односе на главну црпну станицу, извор код железничке стнице, бунар у 
бањи, бунар железничког одмаралишта и извор Топлац, којима је посвећена 
посебна пажња у смислу радиоактивности воде. 

Због високе температуре вода Врањске Бање се у терапијске сврхе, после 
извесног расхлађивања, користи купањем и инхалирањем. За терапију органа за 
варење, шећерне болести и других поремећаја, користи се вода хладних извора. 
Лековите компоненте потичу од калијума, литијума, рубидијума, цезијума, 
стронцијума, баријума, кобалта и сумпора. Од посебног значаја су повећан садржај 
сулфата и готово потпуно одсуство сумпор-водоника. Вода термоминералних 
извора Врањске бање је неутралне реакције. У сувом остатку има највише гвожђа, 
алуминијума, стронцијума, литијума, мангана и рубидијума. У гасном саставу 
запремински са 70% доминира азот. 

Поред природних извора и бунара, у Врањској Бањи је током времена 
постављено више плитких и дубљих хидрогеолошких бушотина. Године 1985.на 
седмом метру једне бушотине измерена температура  воде износила је 99 ºC. У 
дубоке бушотине (2020 м) убраја се она постављена у близини железничке станице 
Врање 1980. године. Једна бушотина дубине 1063 м изведена је 1989. године. 
Укупна издашност извора и бушотина хипертермалне воде у Врањској Бањи 
процењује се на 80 л/с. На високе темпертуре стена и воде указују и резулатати из 
времена извођења бушотине дубоке 1600 м. Тада је на дубини 1500-1575 м 
измерена температура стене од 124 ºC.  
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Истраживањима је утврђено да у Врањској Бањи на дубини од 1-1,4 м постоје 
температурне аномалије на ужем простору бањских извора од 40-50 ºC. Ова 
аномалија регистрована је на дужини од 500 м и ширини око 100 м и протеже се 
правцем северозапад-југоисток, што одговара пружању раседа дуж Бањштице. На 
основу извештаја стручњака из Француске 1970.године. Канаде иНовог Зеланда 
1981.и 1984.године, може се константовати да постоје могућности добијања 
температуре 130-150 ºC , у дубљим деловима терена на локацији у Врањској Бањи. 
Милан Луковић је 1951.године детаљно дао опис извора, количину и температуру 
воде. По Луковићу, у Врањској бањи постоји једно јасном изражено разбијено 
извориште са знатним бројем извора разне температуре али мање-више истог 
хемијско састава. Луковић је открио топле изворе и у кориту реке Бањштице. По 
њему сви извори избијају из пукотина у гнајсу који је испробијан младим 
вулканским стенама. Око извора терена је минерализован.  

2.5 Индикације за лечење 

Термоминералне воде Врањске бање значајне су за лечење болести 
локомоторног апарата, дегенартивног реуматизма, дископатије, ишијаса, лумбага, 
атрофије мишића, екстраартикуларног реуматизма, последица прелома костију, 
хируршких захвата на костимаи зглобовима, неуролошких поремећаја, 
гинеколошких обољења и обољења органа за варење, црева, желуца, али и јетре, 
бубрега, дијабетеса, анемичног и лимфатичног стања. Медицинску службу обавља 
Завод за превенцију, лечење и рехабилитацију оболелих од дегенартивног 
реуматизма и посттрауматских стања, који има сопствене смештајне капацитете и 
примењује многе познате и проверене методе терапија укључујући и пелоидне 
облоге. 

2.6 Биогеографске туристичке вредности 

Биљни свет Врањске бање и њене околине је разноврстан и представљен 
различитим биљним врстама- самониклим и културогеним. Природну вегетацију 
Бање и околине чине више мозаичних асоцијација распоређених хипсометријски - 
од терена са најнижом апсолутном висином до највиших. У том правцу смењује се: 
степа, храст, цер и буква.  

Највећи туристичко-рекреативни значај имају шумски предели. Обрасла шумска 
површина захвата око 40% територије Врањске бање. Околина Врањске бање била 
је у прошлом веку веома богата шумом, нарочито планински предели.Шуме су 
мозаичног изгледа и смењују се са ораничним површинама, пашњацима и 
ливадама. Посебно се квалитетом истичу шуме Бесне Кобиле, које спадајау у једне 
од најквалитетнијих у србији. Међутим, новије време неконтролисаном сечом 
шума, ове вредности се озбиљно нарушавају. 
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У самој бањи постоји стаклена башта у којој се преко целе године производи 
цвеће и рано поврће и воће. Стаклар је изграђен 1956. године на површини од 1100 
м квасратних. Поред баште су изграђене топле леје и стакленик на површини од 
400 м квадратних. са алеја овог модерног пољопривредног добра пласирани су 
широм Европе висококвалитетни производи тазног цвећа. а понајвише холандски 
каранфил, фикус, палме и др. Поред цвећа отпочела је и производња четинара и 
украсног шибља. 

Животињски свет богатством појединих врста дивљачи пружа знатне 
могућности за развој лова, како са становишта спорта тако и у економском смислу 
за развој ловног туризма. Ове могућности у садашњој фази развоја су минимално 
искоришћене. У овој сфери друштвено-економског живота примарну улогу има 
удружење ловаца, основано 1926. године. Удружење се бави унапређењем и 
организацијом лова, гајењем и чувањем дивљачи као и уништавањем 
пољопривредних штеточина . Ловна активност остварује се у оквиру дозвољеног 
ловишта, тј. на целој површини под шумом која износи око 29975 ha. Поред 
ловишта удружење газдује и ловним резерватом на површини од 6310 ha. 
Удружење сваке године организује више акција на плану обогаћивања ловних 
садржаја и унапређивања лова. Ловиште је богато разноврсном дивљач и то. 
јаребица, дивљи голубови, фазани, зечеви, срне, дивље свиње и др. У ловну сезону 
ловци долазе на Бесну Кобилу ради ловних трофеја, дивљих свиња, вукова, и 
лисица. 

 

3. Антропогене туристичке вредности 

3.1 Историјски развој Врањске Бање 

Врањска бањапрви пут се помињала под називом Бања 1343.-1345.године у 
Повељи краља Стефана Душана. Из црквене историје се сазнаје да је властелин 
Маљушат, син кнеза Балдовина, негде између 1334. и 1346. Године ммолио краља 
Душана да може приложити манастиру Хиландару у Светој Гори своју задужбину 
манастир Св. Николе у Врању, а уз ово нарочито уљаре, пчелињаке и воденице у 
Бањи. Турци су Врањску Бању назвали Илиџа. По ослобођењу од Турака 
1878.године, српско становништво је називало Бања или Топлик-Бања, што у 
преводу значи топао или млак извор. 

Због проналаска већег броја бања у нашој земљи, да би се разликовала од 
других, названа је Врањска Бања, по имену оближњег града Врања. Врањска бања 
је једна од најстаријих бања на Балкану. Овде су се људи лечили и купали још из 
доба Римљана, Византинаца, Немањића и током периода османлијске власти. 
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Бања у Античко доба 

Према предању први становници бање у топлим вировима призивали су 
„свевишње“ за своје излечење од разних болести. Поливајући тело врелом водом 
људи су се ослобађали свих невоља и злих духова. Археолошки налази из античког 
периода показују да је кроз дуже периоде уз бањске лековите вирове постојала и 
насеоба.  На основу једен велике праисторијске урне нађене у срдишном делу Бање, 
а и на основу ископина праисторијске керамике и главне праисторијске статуе у 
једном винограду, може се поуздано закључити да се бањска вода употребљава за 
лечење и у најстаријим временима. 

Римска термална насеоба 

Римска термална насеоба изграђена је на месту праисторијског насеља. На 
десној страни Бањштице налазила се осматрачница. Зидови стражаре постојали су 
све до 1978. Када су порушени  због изградње  хотела. Све до тада, зидови су били 
место са кога су посетиоци Бање за време јутарње шетње осматрали корито 
Бањштице. Испод стражареводио је римски војнички пут за Тракију, кроз област 
Струме. На левој страни реке Бањштице, на Каталенском брду, налазило се 
утврђење Кале. Било је сазидано од камена. Све до краја XIX века на том простору, 
поред римског црепа и малтера, налазиле су се опеке и темељи грађевине. Ово 
тврђење штитило је насеље од евентуалне најезде непријатеља. На овом простору 
налажени су бројни остаци и разноврсни остаци материјалне културе: остаци 
грађевина, посуђа, већи број старих зрмљаних ћупова, више костура и римски 
новац. 

Византијско бањско насеље 

Врањска бања била је познато бањско насеље и у византијско доба. На то 
указује постојање византијског града Изом, који се налазио на брду изнад Бањске 
цркве, где се данас налази телевизијски репетитор. Зид дугачак 60 м и широк 10 м 
са шанцем за одбрану, који указује на стратегију одбране града. Испод овог града 
пронађен је канал до чијег се краја не може доћи. У каналу су пронађени трагови 
људског живота. Турци су овом брду дали име Kaleh-Bair, што значи „тврђава на 
вису“. На овим просторима нису извршена значајнија археолошка налазишта. 

Бања у доба Немањића 

У средњем веку Бања је служила људима као лечилиште минералним изворима. 
У оквиру Врањске жупе, била је средиште свих насеља слива Бањске реке. Границе 
Србије у време Стефана Немање и Стефана Првовенчаног биле су на неколико 
километара источно од Врањске Бање, проширене су у време краља Драгутина и 
цара Душана. 
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Бања у Турско доба 

У време продора на Балкан, Турци су регрутовали младиће у своје јединице, 
користећи их највише као водиче преко најпречих путева до циља. Тако је 
забележено да су неки младићи мобилисани како би показали пут до Врањске бање. 
Турци су опустошили и спалили многе грађевине. Бања је остала са мало 
становника. Турци су запосели све хришћанске поседе у Бањи и околнимселима. 
По ослобођењу 1878. Године. Све турске породице напустиле су Бању, а на њихове 
поседе су дошли трговци из Врања и околних села. 

3.2 Културно-историјски споменици 

Испод некадашњег града Изома, налазила се Бањска црква. Данашња бањска 
црква Св. Илија била је храм св. Николе, али писаних података о томе нема.  

Слика 16: Црква Св. Илије 

 

Извор: http://www.tt-group.net/ 

У бањи је средином XV века постојало старо српско насеље са црквом. Алекса 
С. Јовановић је 1978. године запазио да се на другој страни бањске речице, спрам 
купатила, виде темељи старе цркве. Темељи се протежу дужином од двадесет 
корака, а познаје се и место олтара и старих гробова. Око цркве налажени су 
новчићи, крстићи и многи други остаци старе цркве. Средином XIX века, на 
темељима некадашњег манастира, хришћани су подигли цркву правоугаоног 
облика. Бањска црква била је освећена 1896. године. Године 1928. започета је 
градњацркве Св. Илије у Врањској Бањи. 

Краљ Александар Карађорђевић је послао план старе цркве са Опленца, са 
молбом да у Бањи буде изграђена иста црква. на тај начин је хтео да се одужи 
грађанима овог места за љубазност и поштовање према његовом оцу, који се тамо 
лечио. Изградња цркве је била завршена 1935. године. У цркву су унети дарови 
Петра I Карађорђевића.  
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На иконостас су постављене иконе десно од "царских двери" са ликом 
Богородице, а лево са ликом Исуса Христа. на јужној страни у цркви је 
величанствени "владиченски престо" израђен од дрвета у дуборезу. Црква је 
освећена 1935. године. 

 

4. Материјална база туризма 

4.1 Смештајни капацитети 

Иако Врањска бања располаже великим лечилишним потенцијалом, у Бањи нема 
довљно смештајних капацитета. Развој материјалне базе туризма Врањске бање 
можемо поделити у два карактеристична периода: период од ослобођења Бање од 
Турака до I Светског рата и други период после II Светског рата. Развој бање и 
изградња првих смештајних капацитета и инфраструктурних садржаја почиње након 
ослобођења од Турака 1878. године. У то време држава је преуредила  стару зграду, 
коју је саградио Хусеин паша. Зграда је има ла три собе. Осим ње на левој обали реке 
Бањске  биле су још две зграде са купатилима.  

За потребе бањског лечења и туризма у Врањској Бањи постоји више објеката. 
Истичу се Железничко одмаралиште (подигнуто 1931, дограђивано 1946. и 1997. 
Године, када је претворено у хотел „Софка“), стационар „Врањска Бања“, вила 
„Балкан“ и приватна домаћинства. Непосредно пре Другог светског рата, 1939. 
Године, када је бања била на добром гласу по лековитости и богатству садржаја, 
посетило ју је 4800 туриста који су остварили 76926 ноћења. По броју туриста тада 
је била на четвртом месту у Србији, а по броју ноћења на другом. Године 1971 
.регистровано је 16000 туриста који су остварили 77727 ноћења. Неколико 
наредних година број туриста и ноћења се незнатно повећавао и Врањска Бања 
убрајала у ред десет најпосећенијих у Србији. Године 1978. било је 27376 туриста, 
агодину дана касније остварено 96436 ноћења. 

Пре 30 година покренуте су идеје комплексног развоја Врањске Бање и њене 
околине. Програмом развоја, поред бање, обухваћена је и планина Бесна Кобила, 
јер се желео комбиновани развој бањског и плаинског туризма. Истраживачи су 
поставили одговарајуће критеријуме и осмисли стратегију развоја. Инсистирано је 
на делатностима које имају највећи степен мултипликације, тј. омогућавају развој 
допунских делатности. Програм је у целини базиран на постојећим локалним 
ресурсима, посебно на богатству термоминералних вода и био усклађен са 
стратешким развојним циљевима Србије. 
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Предлагана је реконструкција постојећих објеката у Врањској Бањи, изградња 
нових смештајних капацитета и објеката инфраструктуре. Обимна материја 
програма развоја презентована је у 6 књига, које су се односиле на следеће појаве, 
процесе, објекте и послове: Основне карактеристике и чиниоци досадашњег 
развоја; Развој енергетског комплекса на бази геотермалних вода;Развој туризма у 
Врањској Бањи, Бесној кобили и околини; Развој агрокомплекса, стакленика, 
пластеника и мале привреде; Организација простора, развој инфраструктуре и 
економски аспекти Програма развоја и Синтеза програма развоја. Програм, као и 
многи други, никада није до краја реализован. Изведена је само реконструкција 
неких бањских објеката  и бањског трга. Све се то јасно одражава на стагнацију  
туристичког промета, коју су потенцирали бројни неповољни догађаји у Србији и 
њеном окружењу. Врањска Бања је и даље један од слабије посећених 
балнеолошких центра Србије иако неким квалитетима превазилази њене границе и 
границе Балканског полуострва. А по температури и издашности извора је међу 
првима у Европи. 

Слика 17: Хотел „Железничар“ 

 

Извор: http://www.zelturist.rs/ 

Слика 18: Хотел „Врањска Бања“ 

 

Извор: http:/www.tt-group.net/ 

 

http://www.zelturist.rs/
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5. Туристички промет 

У првом раздобљу туризам је био у фази развоја. Иако је била недовољно 
уређена, мамила је посетиоце својом лековитошћу.  

У периоду између два Светска рата Врањска бања је имала највећи број ноћења 
од свих бања у Србији. Од 1924-1940. године број посетилаца порастао је четири 
пута, а број ноћења дванаест пута. Просечна дужина боравка посетилаца зависила 
је од одлуке лекара. 

После II Светског рата забележен је већи прилив посетилаца. У периоду од 
1959. до 1966. године дошло је до повећане посете Бањи, због организовања 
туристичких садржаја и културне манифестације. Нагло је порастао и број 
једнодневних посета. Повећан број посетилаца био је условљен наглим 
индустријским развојем Врања, које није било у могућности да прихвати 
посетиоце, стручњаке из иностранства, па су многи одседали у Врањској Бањи. 
Запажен је велики број посетилаца из Италије, Западне и Источне Немачке, 
Швајцарске Грчке, Пољске, Француске, Велике Британије, Аустрије и Јапана. 

Бањски туризам је запостављен, хотели нису изграђени, па је из тог разлога број 
посетилаца смањен. Од 1988. до 1996 у Врањској бањи није изграђена ниједна соба, 
што се одразило на туристички развој.  Од 2000. године, туристички промет бележи 
постепени раст. 

Са здравствених и општих економских аспеката, стање није задовољавајуће и 
далеко је испод реалних могућности којеусловљавају извори термоминералне воде, 
традиција и постојеће манифестације. „У вези са овим намећу се следећи проблеми 
које треба решити: изградња и уређење терена за камповање, изградња објеката за 
забаву и разоноду, изградња фонтани и чесми на раскрсницама и прометнијим 
местима у насељу са хипертермалном и хладном водом, затим уређење шеталишта, 
побољшање опремљености објеката за смештај туриста, побољшање квалитета 
услуга, обнаваљање туристичких манифестација, усклађивање развоја трговине, 
угоститељства, саобраћаја и туризма и конституисање туристичке пропагандно-
информативне службе“, пише С.Стаменковић. 
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Табела 2:Туристички промет Врањске Бање 

Туристи Ноћења туриста 
Свега Домаћи Страни Свега Домаћи Страни Година 

9199 9105 94 6794 67581 113 1990. 
6801 6627 174 4952 49206 322 1991. 
6788 6590 198 43182 42977 208 1992. 
5801 5788 13 40957 40909 48 1993. 
6025 5694 331 44336 43059 1277 1994. 
5058 4925 133 36627 35675 952 1995. 
3561 3486 75 33417 32996 421 1996. 
2920 2889 31 25157 24955 202 1997. 
6094 5789 305 34867 34012 855 1998. 
5240 4985 255 29178 28585 593 1999. 
7464 6973 491 43298 41582 1716 2000. 
6426 5484 942 36804 34758 489 2001. 
7368 6415 953 35493 33370 2123 2002. 
6896 6025 871 34512 32344 2168 2003. 
6060 5103 957 36053 32936 3117 2004. 
6577 5557 1020 33336 30708 2628 2005. 
5400 4904 496 32422 31567 855 2006. 
7188 6728 460 46192 45177 1015 2007. 
6062 5982 280 48386 47716 670 2010. 
5628 5371 257 41311 40541 770 2011. 
3541 3222 319 27125 26180 945 2012. 

 

Извор: Републички завод за статистику 

 

6. Постојеће и потенцијалне врсте туризма и SWOT анализа туризма 
Звоначке бање 

Здравствено-лечилишни туризам 

Врањска бања располаже значајним потенцијалом за формирање разноврсне 
туристичке понуде, јер поседује најтоплију воду у Европи, што представља 
својеврсни куриозитет и посебну атракцију. Бања има повољан положај јер се 
налази недалеко од међународне друмске и железничке саобраћајнице лоје пролазе 
Моравско-Вардарском удолином и повезују земље Централне Европе са Јужном 
Европом. У Врањској Бањи се доста ради и на развоју привредне функције 
термоминералних извора (загревање стамбених објеката, хотела, топле леје за 
производњу раног воћа и поврћа, зимске цветне баште и др.) 

Врањска бања спада у ред недовољно развијених бања у нашој земљи. То је 
последица недостатка инвестиционих средстава за улагање у развој туризма, у 
изградњу модерних основних и комплементарних смештајних капацитета. на 
туристичка кретања негативно се одржава низак животни стандард и неразвијност 
овог краја. Поред наведеног, трерба напоменути и недостатак кадрова и њихова 
недовољна стручност и оспособљеност за рад у туризму и угоститељству, као и 
одсуство савремене туристичке и пропагандно-информативне делатности. 
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Планински туризам 

Планински предели око Врањске бање пружају погодне услове за развој 
планинског туризма, захваљујући очуваности природне средине, атрактивним 
пределима и пејзажима, богатству биљног и животињског света, чистом ваздуху и 
здравој храни. Од Врањске бање пут води према Бесној Кобили, где су терени за 
скијање и богато налазиште руде олова и цинка. У подножју ове планине је 
Планинарски дом са стотину лежајева на висини од 1460 м. Планина пружа 
изванредне могућности за зимске спортове, јер се снег задржава и по 9 месеци 
годишње. На 1800 м надморске висине налази се "Небески пут", јединствен у 
Европи, погодан за сафари бус, џипинг и планинарсји бибиклизам. 

Сеоски туризам 

Сеоска насеља у околини Врањске Бање пружају могућности за развој сеоског 
туризма. Чист ваздух, одсуство аерозагађивача, велике зелене површине, пашњаци, 
ливаде и шумски комплекси, здрава храна, специфичан начин живота на селу, 
њихови обичаји, ношња и могућност обављања сеоских послова као што су берба 
грожђа, производња сира и млека, печење ракије и др., представљају све већу 
потребу градског становништва. Међутим, и поред свих ових могућности, сеоски 
туризам није довољно развијен. 

Манифестациони туризам 

У Врањској Бањи постоје могућности за развој манифестационог туризма у 
време одржавања културне манифестациеје "Дани каранфила" и бањског сабора 
(2.август). У оквиру манифестације организују се бројни културни, забавни 
спортски садржаји као што су: проглашења најбољег оркестра и најбоље трубе, 
избор "Каранфил девојчице", изложбе фотографија, сликарске колоније, такмичење 
у спремању врањских специјалитета и старих заборављених јела, шаховски 
турнири, турнир у малом фудбалу, изложба сувенира из домаће радионости и др. 

 

Конгресни туризам 

У Врањској бањи постоје и могућности и за развој коонгресног туризма јер 
постоји конгресна сала "Роса" која може да прими 120 гостију, односно пословних 
људи који долазе из Врања али и из других градова у околини. 
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SWOT анализа развоја Врањске Бање 

Strenghts – Снага (S) Weaknesses – Слабости (W) 
-људски ресурси; 
-повољан географски положај; 
-природна богадства, рељеф, клима; 
-куриозитет термалних извора; 
-релативно здрава животна средина; 
-велики број финансијских институција у 
региону; 
-присуство међународних организациај у 
региону; 

-лоша економска ситуација региона; 
-успорен и отежан процес приватизације; 
-лоша саобраћајна и енергетска инфраструктура; 
-низак ниво примене иновација у привредном 
сектору; 
-низак ниво активности на промоцији 
туристичке дестинације на домаћем и 
иностраном тржишту; 
 

Opportunites – Šanse (O) Threats – Претње (T) 
-сврсисходна децентрализација Србије и већа 
подршка државе овом подручју; 
-повезивање са регијама ван граница државе; 
-повећање искоришћености природних ресурса; 
-едукација младих кадрова, преквалификације у 
облсти туризма; 
-раст и промена тражње на тржишту; 
-повезивање и заједничко деловање свих 
релевантних учесника на формирању 
туристичког производа; 
 

-одлив каоитала и стручњака; 
-политичка нестабилност у региону; 
-неразвијеност менаџмента у области туризма; 
-неусаглашеност законске регулативе са 
прописима ЕУ; 
-недовољна финансијска средства неопходна за 
квалитетан туристички развој; 
-недостатак професионално обликованог 
производа за туристе; 
-низак животни стандард већине грађана; 
 

 

 

 

III Бујановачка бања 

1. Туристичко-географски положај и саобраћајна повезаност 

Бујановачка бања се налази на југоистоку Србије, поред друмског и 
железничког правца Београд – Скопље, 2,5 км од Бујановца. Од Београда је 
удаљена 360 км, а од Врања 14 км. Код села Раковца, на простору који припада 
Бујановцу, градском насељу са 12000 становника и општинском средишту дела 
Јужног Поморавља, постоје извори и бушотине лековите воде. Они су били основа 
за развој бање која је најпре била позната под називом Раковачка Бања, а затим 
мења назив у Бујановачка Бања. Од Врања је удаљена 13 км. Надморска висина јој 
је 395 м. Извори лековите воде појављују се из алувијалне равни Јужне Мораве, а 
условљени су раседом који се пружа непосредно уз Црквиште, узвишење изграђено 
од наслага шкриљаца. Има индикација да су лековиту воду код Раковца користили 
Римљани, али се поуздано зна да су је Турци називали Караман бања, што значи 
црно блато. Блато и данас постоји и користи се за справљење лековитих облога. 
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Слика 19: Бујановачка Бања 

 

Извор: http://www.srbija.travel./ 

 

 

 

2. Природне туристичке вредности 
 
2.1 Геолошке и геоморфолошке туристичке вредности 

Бујановачка Бања се налази на надморској висини од око 400м. Највиши 
планински врх су „Вирови“ на планини „Козјак“ са 1.284 метара надморске висине. 
Бујановац лежи у котлини која је окружена побрђима. Планински врхови су: Китка 
(1.295м), Козјак (1.285м), Свети Илија (1.271м), Рујан (968м). Око 30% територије је 
равничарско, а око 70% је брдско-планинско подручје.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.srbija.travel./
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Слика 20: Планина Козјак 

 

Извор: http://www.alltravels.com/ 

 

2.2 Климатске туристичке вредности 

Клима општине Бујановац је измењена умерено – континентална са прелазима 
камедитеранској клими. Иначе, Бањско насеље има влажну микроклиму. 

Температура ваздуха 
 

Просечна температура ваздуха у Бањи у јануару износи -0.7(ºC),  а у 
јулу20.7(ºC), док просечна годишња температура ваздуха износи 10.8 (ºC). Средњи број 
мразних дана у току године износи 88.7, док средњи број тропских дана износи 24.2. 
 
 
Влажност ваздуха 
 

Просечна влажност ваздуха у току године износи 71.7(%). 
 

 
 
 
Инсолација 
 

Просечан број ведрих дана годишње износи 66.8, док просечан број облачних 
дана износи 118.7. 
 
Падавине 
 

Просечна количина падавина годишње износи 614.0(mm) .Просечан број дана са 
снегом годишње је 40.2, док је просечан број дана са снежним покривачем 43.2. 
Просечан број дана са маглом годишње је 50.3, док је просечан број дана са градом у 
току године 1.4. 
 

http://www.alltravels.com/
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Ветрови 

Ружа ветрова који дувају на територији бање, показује да преовлађују 
североисточни ветрови.Климатски утицаји Егејској мора су овде још доста изражени и 
делују као климатски модификатори. Средња годишња температура је 10,8 ºC. Дужина 
вегатиционог периода се креће од 240 до 280 дана. 

 

2.3 Хидрографске туристичке вредности 

Речни токови Бујановачке Бање су Моравица, Јужна Морава, Пчиња, Трновачка 
река, Кршевачка и Брезничка. Планира се регулација Јужне Мораве у дужини 2.300 м, 
Трновачке реке у дужини од око 1.700 м и регулација Крајмировске реке у дужини од 
око 500 м. 

Слика 21: Река Моравица 

 

Извор: http://www.superodmor.rs/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.superodmor.rs/
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Слика 22: Река Јужна Морава 

 

Извор: http://www.wikipedia.org/ 

 

 

Слика 23: Река Пчиња 

 

Извор: http://www.visitserbia.org/ 

 

2.4 Термоминералне воде Бујановачке Бање 

До 1966. године овде је постојао само један у земљу укопан базен пуњен водом 
природног извора Врело и Врелце чија је температура 32 ºC, а издашност 0,5 л/с 
воде. Људи из најближе околине, током лета су се овде самоиницијативно лечили 
од разних болести. Године 1966. поред извора Врело, постављена је 32 м дубока 
артеска бушотина из које се појавила вода температуре 42 ºC. Накнадна 
хидрогеолошка истраживања су потврдила велику потенцијалност изворишта.  

http://www.wikipedia.org/
http://www.visitserbia.org/
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То је уважено као основа за даљи развој бање. Године 1976. подигнут је 
индустријски погон за флаширање минералне воде Хеба и уређени бањски објекти 
за балнеолошко лечење болесника пијењем воде и купањем у њој. 

Када је 1986. године изграђен завод за превенцију, лечење и рехабилитацију 
инвалидности „Врело“, уведена је примена пелоида и гаса угљен-диоксида за 
лечење кардио-васкуларних болести. За кратко време, Бујановачка бања је израсла 
у модеран балнеолошки центар. Бржи развој Бујановачке Бање почиње шездесетих 
година прошлог века. Тда су обављена детаљна хидрогеолошка и балнеотерапијска 
истраживања. Првобитно сезонско бањско насеље добија нове објекте и почиње 
флаширање минералне воде Хеба. Нове бушотине дубоке 164, 260, 310 и 560 м дају 
минералну воду температуре 24-43 ºC . 

Термоминерална вода Бујановачке Бање вулканског је порекла. Истиче се 
великим садржајем хидрокарбоната, натријума, алуминијума и калијума, умереним 
калцијума и магнезијума и незнатним садржајем гвожђа. У сувом остатку највише 
иам стронцијума, литијума, рубидијума и алуминијума.  

Лековите компоненте дефинисане су присуством макроелемената калцијума и 
микрокомпонената калијума, литијума, рубидијума, цезијума, стронцијума и 
мангна. Реакција воде је неутралан, јер је pH вредност  6,9. 

Слика 25: Уређен извор у Бујановачкој Бањи 

 

Извор: http://www.bujanovackabanja.org/ 

 

2.5  Индикације за лечење 

У Бујановачкој бањи постоје веома повољни услови за лечење купањем, 
пелоидом облогама и пијењем воде. Најбољи резултати се постижу у лечењу 
дегенеративног реуматизма, ванзглобног реуматизма, артрозе зглобова, 
дископатије, спондилозе, Бехтеровљеве болести, стања после повреда и хируршких 
захвата на локомоторном апарату, екцема, псоријазе, благих облика хипертензије и 

http://www.bujanovackabanja.org/
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гинеколошких болести, неуролошких поремећаја, обољења периферних крвних 
судова и хроничних болести срца. Завод има 200 лежаја у свом објекту. Посетиоци 
користе камп и смештај у приватним домаћинствима. 

Носилац здравствене функције бање  јесте Завод за превенцију, лечење и 
рехабилитацију инвалидности Врело, који располаже стручним кадром и опремом 
за лечење најсавременијим методама широког спектра болести. У овој здравственој 
установи у лечењу пацијената, осим термоминералне воде, користе се и  лековито 
блато и природни гас – угљен-диоксид. Пелоид се користи сиров или пошто је 
прошо тзв. Зерње, али и као мешавина зрелог блата и парафина – парафент, кокји се 
припрема у виду брикета и може се користити и ван бање, у кућним условима. 
Бујановачки пелоид – бања располаже богатим налазиштима кавалитетног 
лековитог блата у самој близини Завода – користи се у припремању козметичких 
препарата.  

 

 

2.6 Биогеографске туристичке вредности 

У досадашњем развоју туризма, на простору Бујановачке Бање, као посебан 
мотив издвојиле су се и биогеографске туристичке вредности. Здравствено 
рекреативну, пејзажну, естетску и амбијенталну вредност котлине Бујановачке Бање 
значајно повећава планинска вегетација.  

Територија Бање има укупно 16.972 ха шума и шумског земљишта што у односу 
на укупну површину  чини шумовитост од 37%. Друштвене шуме покривају површине 
од 8.857 ха, приватне 6.566 ха, односно 43%. У структури друштвених шума 
провлађују изданачке шуме 73%. Високе шуме учествују са 25%. Доминантни су 
лишћари са учешћем од 96% и то углавном буква и храст. 
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3. Антропогене туристичке вредности 
 
3.1 Историјски развој  

Према праисторијским подацима овај крај је припадао моћном, старом, 
илирско-трачком племену Дарданци. Затим антички извори кажу, да је био део 
Римског царства. Касније нешто биће под контролом Византије, да би је тек у 12. веку 
освојили српски владари.  

Под Турцима, овај крај је био пуних 485 година, и за то време се развијала 
пољопривреда, сточарство а понајвише узгој дувана и конопља. Поред природних 
богатства околина Бујановачке Бање, издвајала се и по старим занатимачији су 
мајстори попут ковача, опанчара и ковача били некада надалеко познати. 

3.2 Културно-историјски споменици 

  У близини Бујановачке бање налази се Прохорово, подручје изузетних 
природних вредности. Прохорово обухвата долину реке Пчиње, планине Козјак и 
Рујан и представља изузетно погодно подручје за излетнички и ловни туризам. У 
његовом центру налази се манастир Св. Отац Прохор Пчињски из XI века, са 
манастирским конаком који је преуређен за смештај туриста. 

Манастир Св. Прохор Пчињски 

Манастир Свети Прохор Пчињски се налази на шумовитим обронцима планине 
Козјак, на левој обали реке Пчиње, у близини села Кленике, 30 км јужно од Врања. 
Према предању, подигао га је у 11. веку византијски цар Роман Диоген у знак 
захвалности Светом Прохору Пчињском, који му је прорекао да ће постати цар. 
Манастир ради као културно-просветни центар овог краја и у њему ради 
богословска школа, преписивачко-илуминаторска радионица, а организовано се учи 
иконописачки занат. 

Најстарије зидне слике налазе се на спољним површинама гробнице Св. 
Прохора Пчињског. Не видимо их, али са сигурношћу можемо тврдити да постоје. 
За разлику од осталих зидних површина, три слоја фреско малтера констатована су 
једино са спољне стране северног зида капеле, или јужног зида цркве, као 
најстаријег дела светилишта. Други пут црква је живописана после обнове из 
времена архиепископа Саве  (1309-1316). Један од најзначајнијих сликара 
византијског света ангажован на двору краља Милутина, Михаило Астрапа, 
живописао је цркву Св. Прохора 1316. или 1317. Године.Свој рад он је обележио 
потписом на округлом штиту Св. Димитрија , заштнитика града из кога је уметник 
дошао. Доста фресака је непрепознатљиво из тог доба, али разликују се Архијереји 
из поклоњења Христу Агнецу, Св. Данило Столпник и Св. Архиђакон Стефан, Св. 
Кирило Александријски и Св. Климент Охридски, св. Никола и Св. Силвестер... 
Због скоро потпуног уништења осталих фресака, 1488/9. године исликане су нове, 
на месту старих, руком младог, али искусног фрескописца, који је поштовао старе, 
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те је направио прво скице старих и на њих доцртао нове фреске, које и дан данас 
тамо, уз све остале, и стоје. Много фрескописаца је доцртало нове фреске, које се 
веома лако дају препознати, а чине ову цркву једну од највећег уметничког 
подухвата из свих доба фрескосликарства. 

Једна од можда најпрепознатљивијих и значајнијих је икона Св. Прохора 
Пчињског (118 цм х 85 цм) са сценама из његовог житија, настала 1871. године, 
коју је израдио самоуки иконописац Захарије Десперски Самоковац. 

Првобитна црква, подигнута над гробом овог чувеног светитеља и мисионара, 
више пута је обнављана. Садашња монументална вишекуполна црква, саграђена 
1898. године, обухватила је старија здања. У олтарском простору налази се 
гробница Св. Прохора Пчињског и монашка костурница. 

Слика 24: Манастир Прохор Пчињски 

 

Извор: http://www.panoramio.com/ 

 

4. Материјална база 
 
4.1 Смештајни капацитети 

Завод за превенцију, лечење и рехабилитацију “Врело“ поред терапијских 
услуга нуди и угоститељске. Ова установа има ткз. хотелски део б категорије, који 
броји око двеста лежајева. У „Врелу“ раде стручна лица, а опрема која се користи за 
терапије је најсавременија. Смештај можете пронаћи и на изузетно мирном и духовном 
месту – у конаку Свети Отац Пчињски, у којем има 140 постеља. Такође укупан број 
лежајева који се може пронаћи и по приватним кућама износи негде око 500. Ту је 
наравно и специјална болница Бујановачка бања. Ова болница нуди смештај у 
једнокреветним, двокреветним и трокреветним собама, са укупним капацитетом од 250 
постеља. 

http://www.panoramio.com/
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5. Промет туриста 

Бујановачку Бању је током 1995. Године посетило 16.238 туриста, који су 
остварили 54.023 ноћења. Пет година касније број туриста је износио 3.723, а 
број њихових ноћења 38.844. Године 2005. овде су регистрована 5.554 туриста, 
који су остварили 45.082 ноћења. Оваквим прометом Бујановачка Бања спада у 
ред средње посећених бања Србије. Осмишљавањем садржајнијег боравка 
посетилаца, организовањем различитих манифестација и излета до Врања, 
Врањске бање и манастира Прохор Пчињски могу се постићи бољи резултати 
пословања. 

Табела 3:Број и структура туриста и остварених туристичких ноћења, 2007. 

  Општина Округ Србија 
 укупно 4.902 29.343 1.992.336 
Број туриста домаћи 4.437 25.234 1.394.707 

страни 465 4.109 597.629 
укупно 41.948 139.515 6.494.205 

Број ноћења домаћи 40.245 129.929 5.249.226 
страни 1.703 9.586 1.244.979 
укупно 8.56 4.75 3.26 

Просечан домаћи 9.10 5.10 3.80 
Број ноћења страни 3.70 2.30 2.10 

 

Извор: Републички завод за статистику 

 

 

6. Постојеће и потенцијалне врсте туризма и SWOT анализа Бујановачке 
Бање 

Поред термоминералних извора Бујановачке Бање, који ну лечилишне 
функције, Бујановачка  бања пружа могућности за развој следећих врста 
туризма: 

1. Планински туризам – Планина Козјак пружа могућности за планинарење 
као и излете. 
2.Риболовни туризам је развијен на реци Пчињи и Јужној Морави. 
3.Рекреативни туризам - нетакнута природа која окружује бању, пријатна је 
за шетње, излете. 
4.Културни туризам - у близини бање налази се Прохорово са манастиром 
Св. Прохор Пчињски. 
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SWOT анализа развоја Бујановачке Бање 
 

Strenghts – Снага (S) Weaknesses – Слабости (W) 
-манастир Св. Прохор Пчињски;  
-вештачко језеро; 
-археолошке локације;  
-високи квалитет планинских изворишта 
вода; 
-сеоски, ловни и транзитни туризам;  
-културно историјско наслеђе настало на 
мултиетничким основама;  
-непосредност, отвореност и 
гостољубивост локалног становништва  
-дуга угоститељска традиција. 

-непотпуна искоришћеност потенцијала;  
-лоша инфраструктура; 
-лоша означеност; 
-непостојање адекватних хотела и 
ресторана;  
-недовољно развијене археолошке 
локације; 
-слаб менаџмент и маркетинг  
-недостатак стратегије; 
-недостатак приватног смештаја;  
-недостатак домаћих туристичких 
агената;  
-недостатак јединствене маркетиншке 
презентације; 
-нема повезивања на локалном и 
регионалном нивоу (удружења); 
-нема туристичких производа. 

Opportunites – Šanse (O) Threats – Претње (T) 
-пораст интереса за активним одморима ; 
-пораст интересовања ученика за 
рекреативну наставу ; 
-пораст интересовања за сеоски туризам ; 
-развој мултифункционалних објеката поред 
ауто-пута (Коридор 10 ) и магисталног пута 
М25. 

-конкуренција осталих градова и региона;  
-конкуренција из ближег окружења. 
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Закључак 

У туристичкој, хидрогеолошкој, археолошкој и балнеолошкој литератури често 
се указује на изворе лековите воде и трагове римских грађевина крај 
термоминералних извора у неким нашим бањама. Ова чињеница указује на дугу 
историју развитка бањског туризма у Србији. Бројни су и налази остатака 
грађевина, пчосебно купатила из вишевековне владавине Турака нашим крајевима. 
На све то надовезује се појачана изградња бањских објеката и убрзан развој 
бањског туризма између два светска рата, када неке наше бање за то време добијају 
савремену физиономију, лекарске ординације и постају значајни центри 
превенције, лечења и опоравка после болничког лечења, али средишта одмора, 
забаве, лагодног летњег живота и провода. Уз наведне, бање данас добијају и друге 
садржаје и функције. Настојањима да сезону продуже што више, садржајем 
боравка, нижим ценама и другим погодностима, привлаче туристе, који их посећују 
из бројних разлога. Богатство садржаја боравка условљава нове врсте бањског 
туризма. Реч је о конгресним скуповима, културним и спортским манифестацијама, 
туризму лица трећег доба, транзитном и екскурзионом туризму. Наведене 
категорије условљене су препознативношћу бања на туристичком тржишту, стањем 
и обимом смештајних и угоститељских капацитета, систематичношћу туристичке 
пропаганде, ценама услуга, богаством садржаја боравка и сл. 

Међутим, иако представљају значајан део туристичке понуде, одликују се дугом 
традицијом, разноврсношћу индикација и врста терапија, већим бројем туристичко-
угоститељских објеката, посебно смештајних и медицинских капацитета у односу 
на планине и друге врсте туристичких места, ниво досадшње туристичке 
валоризације бања Србије није задовољавајући. Поред наведеног бање Србије 
заузимају најзначајније место у оствареном туристичком промету и броју ноћења 
туриста у земљи. Због свега тога неопходна је свеобухватна анализа постојећег 
стања бањског туризма, како би се указало на слабости које треба кориговати, али 
такође и потенцијала за даљи развој. Неопходна су улагања у бањски туризам 
Србије, изградњу објеката, обогаћење понуде, умножавање елемената садржаја 
боравка, целогодишње пословање, одговарајући наступ на домаћем и страном 
тржишту, трајну и добро осмишљену пропаганду. Продор Републике Србије на 
инострано тржиште сем туристичких производа градског одмора, кружних 
путовања и пословног туризма се може обезбедити и помоћу бањског туризма, што 
би се у великој мери позитивно одразило на број и структуру долазака и ноћења, 
као и на инострану туристичку потражњу у земљи.Анализа бања југоисточне 
Србије показује да су наведени закључци релевантни и за овај ужи сегмент бањске 
туристичке понуде. Закључак до који анализа доводи јесте постојање значајног 
потенцијала у Звоначкој, Врањској и Бујановачкој бањи и његова недовољна или 
минимална искоришћеност услед постојања одређених ограничавајућих фактора.  
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