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УВОД 
 
 
Бањски туризам представља вид туризма који у Србији има најдужу традицију. Бање 

и климатска места у Србији били су познати још у време Римљана, који су открили 
лековитост вода и климе Србије. Бање као средишта здравства, рекреације и 
рехабилитације, односно одмора, културних и спортских манифестација, сусретања људи 
ради одмора, дружења, научних и стручних скупова имају велики значај. Бање су ретка и 
незаменљива национална богатства, драгоцени природни, али и рекреативно-туристички 
потенцијал, са компаративним предностима европског значаја. Требало би да буду основ 
развоја туризма у Србији, јер представљају неисцрпни потенцијал.  

 
Специфичности бањских места утичу на пројекте њихове одрживости, јер се у њима 

обједињују различите функције. Једна од специфичности бањских места су доминантне 
активности у вези са здравством. Знатан број бањских места временом су постала 
туристичка места, тако да посебност њихове туристичке понуде и питања развоја су 
слична за већину места. Постављају се питања како решити проблем променљивог броја 
корисника простора у различитим сезонама, на основу којих показатеља димензионисати 
капацитете услуга, како у планирању и организацији превоза и рекреативних капацитета 
превазићи поделу на активни и пасивни период?  

 
Сва бањска места истовремено су насеља у општем смислу, те у планирању њиховог 

развоја треба уважавати потребе њихових становника. Заговорници одрживих решења 
настоје да уведу равнотежу и интегрално третирање потреба туриста и становника 
бањских насеља, максимизирањем добробити и једних и других, а уједно и 
минимизирањем негативних ефеката који прате сегментно третирање различитих 
категорија корисника. Одржива решења су она у којима је природно и културно наслеђе 
очувано, а локална заједница је прихватила туризам као пожељну привредну грану, што 
значи да ће туристима бити понуђен добар квалитет услуга и да се туристичка места неће 
суочити са прекомерним коришћењем и загађењем њихових ресурса од стране посетилаца. 

 
Предмет овог рада ће бити анализа индикатора који ће дати одговор на питање да ли 

се туризам у бањама Србије развија на одрживим основама. У првој глави анализирани су 
критеријуми туристичке валоризације бања. У другој глави посебна пажња биће посвећена 
развоју бањског туризма у Србији, анализи промета у бањама Србије кроз број долазака 
туриста и броја остварених ноћења, као и неких најбитнијих историјских чињеница које су 
утицале на развој туризма. Анализиране су и туристичко-географске карактеристике 
важнијих бања у Србији. На почетку треће главе биће дефинисани индикатори за праћење 
утицаја туризма на одрживи развој, а након тога компаративни индикатори одрживог 
туризма подељени у пет основних група са граничним вредностима, који су увели 
експерти Европске уније. У четвртој глави анализирани су културни индикатори, једна од 
пет група компаративних индикатора  одрживог туризма, које је дефинисао и Комисији 
Европске уније предложио тим стручњака. У групу културних индикатора спадају однос 
смештајних капацитета и броја локалног становништва и интензитет туризма, и они 
показују степен очуваности идентитета локалног становништва. У анализи културних 
индикатора одрживости туризма у бањским насељима Србије коришћени су статистички 



 

 

2 
 

подаци из последње четири пописне године. Однос смештајних капацитета и броја 
локалног становништва може се у већини бања дефинисати као повољан (зелена зона), јер 
се не може говорити о интензивној туристичкој изградњи (осим у дивљој градњи), док 
интензитет туризма на примеру бањских насеља Србије указује на веома неповољну 
ситуацију, јер су у све четири пописне године евидентирани резултати у црвеној зони, тј. 
релативно је мали број локалног становништва с једне стране и велики број остварених 
ноћења с друге стране. 
 

Циљ овог рада је да се на основу дефинисаних појмова спозна значај развоја туризма 
на одрживим основама за било коју туристичку дестинацију. Такође, да се на основу оцена 
индикатора одрживог туризма спозна да ли се туризам у бањама Србије развија у правом 
смеру и да ли се туризам развија на одрживим основама. Рад има за циљ и да укаже на 
одређене проблеме и препреке ка даљем одрживом развоју туризма (економски, 
социјални, културни негативни ефекти, незадовољство туриста, негативни ефекти који се 
испољавају на стање животне средине), као и на могућа решења тих проблема и стратешке 
правце развоја одрживог туризма у бањама Србије. Дакле, развој туризма мора да се 
пажљиво и одговорно планира и усмерава, како би се осигурала одрживост туристичког 
привређивања, као и контролисано, ефикасно, стваралачко и транспарентно коришћење и 
управљање са расположивим природно-туристичким ресурсима, и због тога одрживи 
туризам у бањама Србије треба да се нађе у фокусу свих наших политика, од појединаца и 
грађана до локалне заједнице и свих њених друштвених чинилаца. 

 
Бање показују обележја географског и културног простора у коме се развијају, али 

имају и свој идентитет заснован на аутентичном бањском амбијенту (бањски парк, пејзаж, 
архитектура). Локално становништво, локални и екстерни инвеститори и посетиоци 
одређују да ли ће бањски простор бити атрактиван или не. Прилику за изналажење 
локалне понуде у бањским местима условљавају природне особености и свест код 
становништва да туризам представља одредницу развоја. Становништву је неопходно и 
постојање свести о адекватном уређењу бањског простора, што би се планским 
документима и едукацијом могло регулисати.  

 
У перспективи уређењу и туристичком коришћењу бањских насеља допринеће 

Пројекат валоризације културног и природног наслеђа бања Србије, чији резултати ће 
послужити рационалној методологији, мултидисциплинарним истраживањима, анализи 
података, санацији постојећег стања, али и хипотезама о будућем развоју бања. 
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I ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ БАЊА 
 

 
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. Комерцијализовањем своје позиције таква насеља се функционално 
усмеревају, у првом реду, ка здравствено-лечилишном туризму.1 Иако је овај облик 
туризма најважнији, обично се на основу одговарајуће рецептивне, инфраструктурне и 
супраструктурне основе, богатства комплементарних вредности околине, током времена 
развијају и друге врсте туризма. Међу њима, већи значај имају: wellnes, излетнички, 
транзитни, културно-манифестациони, спортско-манифестациони, конгресни, 
карактеристични видови туризма старијих људи итд. 
 

Према закључцима компетентних стручњака - балнеолога, који бање проучавају са 
туристичког аспекта, при туристичкој валоризацији бања потребно је разграничити 
њихову лечилишну (1) и туристичку функцију (2) и у складу с тим пронаћи начин, 
карактер и интензитет деловања оних феномена који утичу на оптималност 
функционисања ових категорија.2 У складу с тим у критеријуме туристичке валоризације 
бања треба уврстити: степен изражености фактора који утичу на оптималност деловања 
лечилишне функције бање; конституција фактора који утичу на оптимално одвијање 
туристичке функције бање; положај бање према туристички дисперзивним центрима и 
према важнијим саобраћајницама; као и положај према комплементарним и конкурентним 
туристичким вредностима околине. 

 
Од фактора који утичу на функционисање лечилишне функције, највећи значај 

имају терапијска вредност термалних извора, стручност медицинског особља, 
опремљеност објеката за лечење одговарајућим инструментаријем, лечилишна традиција, 
израженост навике гостију да посећује одговарајућу бању.3 Када се разматра овакав вид 
валоризације, често се истиче да квалитет хотелијерскоресторатерских капацитета, за 
наше прилике до сада није био изразитије меродаван, будући да посетиоци оваквих бања 
нису били велики потрошачи било којих врста услуга и да, према томе нису постављали 
високе захтеве за квалитетом смештаја и исхране; склони су једноставнијим облицима 
забаве, разоноде итд. Отуда се може сматрати да су од рецептивних, инфраструктурних и 
супраструктурних објеката, који служе за употпуњавање лечилишних садржаја, од значаја 
они који су усмерени ка реализацији програма, који психофизички не оптерећују 
болеснике и штавише утичу на побољшање квалитета животних функција. 

 
Туристичка функција бања је формирана знатно касније у односу на лечилишну. 

Квалитет њеног функционисања се налази у чврстој корелацији са евентуалним 
постојањем и квалитетом следећих категорија: број, величина и квалитет купалишних 
објеката изграђених на основу коришћења предности постојања термоминералних извора; 
                                                             
1 Група аутора, Одрживи туризам, Министарство за заштиту животне средине Републике Србије, Београд,  
2002. 
2 Ромелић, Ј., Туристичке регије Србије, ПМФ Нови Сад, Департман за географију, туризам и хотелијерство, 
Нови Сад, 2008. 
3 Станковић, М.С., Бањски туризам Југославије, Гласник СГД, бр. 2, Београд, 1979. 
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карактеристике комплекса бањског амбијента које омогућавају активан одмор, уз спортске 
рекреације, дуге шетње и пасиван одмор претежно у виду организовања културних 
приредба; постојање квалитетних рецептивних објеката разнородних намена, које би 
одговарале потребама различитих категорија савремених туриста. 
 

Чињеница да су посебно третирана ова два вида валоризације, потребно је у 
бањама извршити просторно раздвајање објеката на две посебне целине, од којих једна 
има лечилишну, а друга туристичку функцију. То не само да омогућава њихово 
ефикасније функционисање и веће задовољство посетилаца, већ пружа могућност да се и 
проблеми осавремењавања, реконструкције објеката, формирања одговарајућих облика 
туристичке понуде решавају на ефикаснији и рационалнији начин. 

 
Реализација замишљених планова на темељу извршене валоризације у нашој земљи 

је код низа бања, од краја осамдесетих година постао тешко решив проблем. Наиме у 
великом броју бања опао је број посетилаца, првенствено због смањења и укидања 
дотација неким категоријама грађана за јефтиније и бесплатно лечење. Отуда се 
привремено губи могућност реализације замишљене материјалне основе која би 
омогућила комплексинију, савременију понуду и многе од њих своде своју делатност на 
ограничену превентивну, лечилишну и рехабилитациону функцију. Оваква ситуације је 
посебно карактеристична за већину бања у Војводини, које се статистички третирају као 
медицинске установе. 

 
Када је у питању проблем оптималног функционисања лечилишног сегмента 

бањског комплекса, неки истраживачи истичу потребу да се свака бања апсолутно 
специјализира ка лечењу одређене болести.4 При томе ће опредељење бити одређивано 
специфичним природним условима у којима се бања налази, структуром здравствене 
службе и условима живота у бањи. Оваква замисао је у многим бања реализована 
изградњом тзв. здравствено-рехабилитационих центара одређене намене. Велико 
присуство садржаја намењених здравим људима који долазе из рекреативних разлога и 
пратеће појаве, као што су претерано бучна музика и у часовима одмора, гужве, агресивни 
иступи уличних продаваца и слично, представља велику сметњу гостима који у бањама 
бораве првенствено ради лечења. Оно свакако може у екстремним околностима да 
анулира све евентуалне позитивне ефекте које је бањски третман у стању да учини око 
лечења одређених болести. То је, уосталом, основни аргумент одвајања бањског простора 
на две специфичне функционалне целине. Са становишта туризма, суштина појма 
туристичких бања је у могућности свих тих локалитета да осигурају одговарајућу, не само 
здравствену, већ и туристичку инфраструктуру и садржаје за боравак гостију који их 
посећују са сасвим одређеном намером. 
 
 
 
 

 

                                                             
4 Маћејка, М., Клима бања уже Србије, Посебна издања Српског географског друштва, књига 63, Београд, 
1985. 
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1. Географски положај – кључни елемент туристичке валоризације 
бања 

 
 

Географски положај је у односу на друге географске особине, највише утицао на 
разлике у туристичком промету бања, због чега и заслужује третман кључног елемента 
туристичке валоризације поменутих места. При оцени и разматрању географског положаја 
бања, највећи значај се мора посветити односу поменутих места према: важнијим 
комуникативним правцима, затим атрактивнијим туристичким мотивима, као и 
насељеним зонама. 
 
 

1.1 Положај бања према важнијим комуникативним правцима 
 

 
Положај бања према важнијим комуникативним правцима је један од најважнијих 

елемената туристичке валоризације бањских места, имајући у виду да су комуникативни 
правци истовремено и правци туристичких кретања. У том погледу, најповољнији положај 
имају бање које леже на међународним саобраћајницама у долинама Велике и Јужне 
Мораве. Као што је познато, долинама ових река пролазе друмске и железничке 
комуникације на паневропском Коридору 10, који везује средњу и западну Европу са 
југоистоком нашег континента и даље са Блиским истоком. Истовремено ово је 
туристички правац који води ка источном Средоземљу, односно обалама Егејског, Црног 
и Средоземног мора. На овом правцу најповољнији положај има Нишка Бања која лежи у 
близини града Ниша, као једног од три најзначајнија раскршћа у нашој земљи. Повољан 
положај према овом правцу има и Врањска бања, док су остале бање у сливу Јужне 
Мораве знатно удаљеније. Значајан саобраћајни чинилац будућег туристичког активирања 
бања овог дела Србије свакако ће бити и аеродром у Нишу, који ће допринети бољој 
комуникативности датог подручја. 
 

Други по значају комуникативни правац у Србији води долином Ибра и преко 
Косова и Метохије ка Скопљу и даље према југу. Овај правац се може третирати и као 
варијанта међународног пута долином Мораве. Предности Ибарског правца огледају се у 
томе што он има централни положај и што пресеца, у физочко-географском и културно-
географском погледу, веома различите и туристички атрактивне просторе: Шумадију, 
долину Ибра, Косово и Македонију. Најповољнији положај на Ибарском правцу имају 
Матарушка Бања, Горња Трепча, а затим Богутовачка и Јошаничка Бања. 

 
Трећи по значају је комуникативни правац који води долином Западне Мораве и 

има облик трансверзале, пресецајући три уздужна правца (Моравски, Ибарски и 
Златиборски). Најповољнији положај у односу на Запано-моравски коридор имају 
Врњачка и Овчар Бања. С обзиром да сва три комуникативна правца имају важну 
туристичу улогу, може се рећи да од свих бања у Србији најповољнији саобраћајно 
туристички положај имају Нишка, Матарушка и Врањска Бања, а нешто мање повољан 
Врњачка и Овчар бања. 
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1.2 Положај бања према градским насељима као емитивним подручијима 

 
 

Београд као највећи град и Војводина коју одликује гушћа насељеност, 
представљају два најснажнија емитивна подручја туристичке тражње у Србији. Ова 
њихова функција базирана је и на културним и економским одликама становништва. 
Подручје средишње Србије, такође, има одлике јаког туристичког дисперзива: реч је о 
градским насељима која леже у кругу полупречника од 40 до 50 километара: Крагујевац, 
Чачак, Краљево, Крушевац, Параћин, Јагодина, Ћуприја. Нешто слабији туристички 
дисперзиви, али које треба истаћи су Ниш са Лесковцем, Прокупљем и Алексинцем, као и 
Зајечар са Бором, Неготином и Књажевцом.  

 
Имајући у виду овакав размештај емитивних туристичких подручја, може се 

закључити да западно-моравско бањско подручје има најповољнији положај, па је и 
разумљиво што то подручје апсорбује преко 50% промета у бањском туризму Србије.5 У 
овом подручју најповољнији положај имају Врњачка, Матарушка и Овчар Бања. У 
бањском подручју Јужне Мораве најповољнији положај имају Сокобања и Нишка Бања, а 
затим Куршумлијска и Врањска Бања. Поред тога, Ковиљача и Буковичка Бања такође 
имају повољан положај у односу на градска насеља као туристичке дисперзиве. 

 
 

 
1.3  Положај бања према важнијим туристичким мотивима Србије 
 
 
 

Градска насеља и културно-историјски споменици представљају важне туристичке 
вредности Србије, нарочито када је реч о иностраним туристима. Близина већих градских 
насеља је од двоструког значаја за бање: то су дисперзиви домаћих али и центри 
међународних кретања. У том смислу, најповољније положаје имају Нишка и Врњачка 
Бања, а затим Матарушка, Овчар, Врањска и Буковичка Бања. Када је реч о споменицима 
као туристичким мотивима, у великој су предности бање које се налазе у околини 
Краљева, с обзиром да је реч о подручју које се оправдано назива културном ризницом 
Србије. Ту су: Студеница, Жича, Сопоћани, Љубостиња и друге споменичке вредности 
које се могу успешно интегрисати са понудом бањских места овог дела Србије 
(Матарушка, Врњачка, Овчар, Богутовачка, Јошаничка Бања), а чије учешће у бањским 
ноћењима наше земље износи око 50%. 

 
С обзиром и да планине чине важну природну мотивску основу за развој туризма, 

близина Копаоника, Шаре и Проклетија даје предност Јошаничкој и бањама на Косову и 
Метохији. Свакако да и друге туристички афирмисане планине појачавају атрактивност 
бања у њиховом подножју: Озрен (Сокобања), Гоч (Врњачка Бања), Јастребац (Рибарска 
Бања), Букуља (Буковичка Бања). Треба истаћи да и близина, односно положај на рекама 
дају предност одређеним бањама: Матарушкој Бањи (Ибар), Ковиљачи (Дрина), Овчар 
                                                             
5 Јовичић, Ж., Туризам Србије, туристичка штампа, Београд, 2002. 



 

 

7 
 

Бањи (Западна Морава), Нишкој Бањи (Нишава). На основу целокупне анализе 
туристичко-географског положаја бања Србије, могуће је издвојити три групе бања:6 
 

- Прва група: бање са најпрометнијим положајем (Нишка и Матарушка Бања); 
 

- Друга група: бање у непосредној близини важних комуникација (Овчар, Врњачка, 
Врањска, Богутовачка, Јошаничка Бања); 

 
- Трећа група: бање у близини других туристичких мотива (Сокобања, Ковиљача, 

Буковичка, Пећка, Новопазарска, Рајчиновачка и Клокот Бања). 
 
 
 

2. Структурне одлике бањског туризма 
 

 
Због рекреативне, а нарочито лечилишне функције које се могу обављати преко 

целе године, туризам у бањским местима не би требало да има изразито сезонско 
обележје, мада се и у овом случају не сме занемарити фактор климе која утиче на општу 
туристичку покретљивост, па тако и на посећеност бања. Уколико одређена бања већи 
акценат у свом развоју ставља на рекреативну туристичку функцију, за очекивати је да 
туристички промет има нешто наглашеније сезонско обележје, што се посебно види код 
бања које су лоциране у близини градских центара (излетнички туризам). Међутим, 
лечилишна функција у условима добре опремљености бања медицинским садржајима и 
додатним програмима може се успешно развијати преко целе године. Ипак, поменуте 
структурне одлике бањског туризма не важе у случају Србије јер је у нашим бањама 
сезоничност туристичког промета веома изражена. Наиме, главна сезона у бањама Србије 
везује се за период од јуна до септембра, јер се тада оствари око 55% ноћења и 45% 
долазака туриста. Наглашен сезонски карактер бањског туризма Србије последица је 
његове једностраности, неорганизованости наступа на тржишту и заосталости понуде, јер 
се доминантна лечилишна функција због неопремљености бања углавном везује за летњу 
половину године. 

 
Некомплетираност туристичке понуде, као и доста изражене разлике у 

комуникативности географског положаја, различито су се одразиле на сезонска колебања 
туристичког промета у појединим бањама. У том погледу могу се издвојити три групе 
бања: 

 
Прву групу чине бање које највећи део промета остварују у летњој половини 

године, а ту спадају: Богутовачка, Брестовачка, Луковска, Звоначка и Рајчиновачка Бања. 
У питању су бање са најмањим капацитетима, некомплетираном понудом и најмањим 
туристичким прометом, које одликује и већа удаљеност од значајних туристичких 
дисперзива наше земље. Ова група бања учествује са само 5-6% у укупном броју бањских 
ноћења у Србији. 

                                                             
6 Јовичић, Ж., Туризам Србије, туристичка штампа, Београд, 2002. 
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Другу групу чине бање које имају јаче изражену и зимску сезону, с обзиром да се у 
периоду септембар-април оствари преко 20% њиховог годишњег промета. Овде спада пет 
наших најпосећенијих бања, које апсорбују преко 2/3 целокупног туристичког промета у 
бањама Србије (Врњача бања, Сокобања, Нишка Бања, Буковичка Бања и Ковиљача). Ова 
група бања има услове за развој више врста туристичког промета, због чега ће и у будуће 
имати велику улогу у туризму Србије. 
 

Трећа група бања апсорбује око 30% бањског туристичког промета и њих одликује 
променљива и неуједначена расодела туристичког промета по месецима. Међу овим 
бањама, знатно већи значај имају Матарушка Бања и Горња Трепча, због солидне 
изграђености и доброг положаја у односу на комуникативне правце.  

 
Туристичка понуда бањских места Србије мора знатно више пратити захтеве 

тржишта, јер су бање одавно престале да буду само лечилишта, борећи се све више за 
анимирање рекреативне клијентеле, односно туриста у правом смислу те речи. У складу са 
тим, похвално је истаћи пример Врњачке Бање, као наше најразвијеније бање, која поред 
лечилишне функције, успешно развија културни и манифестациони туризам, затим 
планински и ловни туризам, као и wellness и spa. 
 

Бањски туризам Србије карактерише изразита доминација промета домаћих 
гостију, док је учешће иностраних гостију на веома ниском нивоу и има маргиналан 
карактер. Такав однос се задржао и до данас иако су прилике у којима се туризам развијао 
биле променљиве. Нешто веће учешће страних гостију у бањском промету забележено је 
на самом крају 1980-их година, када је туризам Србије у целини бележио до сада најбоље 
туристичке резултате. Рекеативни туризам, генерално гледано, карактерише мањи радијус 
кретања, па је тиме релативно лако објаснити доминацију домаћих посетилаца у бањском 
туристичком промету. Домаћи туризам у бањама Србије има дугу традицију. Први подаци 
о туристичком промету у Србији забележени су 1869. године у Врњачкој Бањи, а нешто 
касније се помиње и Сокобања (1893). 
 

Бањски туризам је нагло оживео после другог светског рата, подстакнут државном 
социјалном политиком, па су 1960. године бање законским путем добиле статус 
природних лечилишта. Брзо се повећавао и број бања које су пружале здравствене и 
туристичке услуге, а оскудна материјална туристичка база хотелских и лечилишних 
објеката компезована је смештајем у домаћинствима који је дуго времена учествовао чак и 
са 75% у укупним бањским капацитетима. Повећана концентрација становништва у 
урбаним насељима, раст њиховог животног стандарда као и повећане потребе за 
туристичком рекреацијом, такође су битни чиниоци значајне посећености бања Србије од 
стране домаћих гостију, нарочито у периоду: 1970-1990. година. Разноврсности 
терапеутских дејстава термоминералних вода и других природних лековитих фактора, 
њихова пространа распоређеност као и добра саобраћајна повезаност наших најзначајних 
бања са кључним емитивним подручијима, још више објашњавају чињеницу да је бањски 
туризам у читавом досадашњем периоду био доминантно ослоњен на домаће госте. 
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3. Термоминерални извори у функцији развоја бањског туризма 
 
 
Велика заступљеност минералних и термалних извора на територији Србије 

условљена је сложеним геотектонским стањем терена, односно појавом већег броја 
испреплетаних дубинских разлома и пукотина секундарног карактера као и појавама 
везаних за постојање некадашњег вулканизма. Овакви извори се разликују по издашности, 
температури воде, хемијском саставу, а самим тим и по начину терапијског деловања на 
организам човека. Њихово лековито дејство је давно уочено. Отуда су уз њих никла и 
особена насеља означена разним терминима, да би се данас искључиво користио назив - 
бања. Према садржају минералних растворених материја лековите воде могу бити 
сврстане у:7 
 
1. алкалне, 
2. алкално-муријатичне, 
3. муријатичне, 
4. муријатично-карбонатне, 
5. гвожђевите, 
6. сумпоровите, 
7. јодне и 
8. радиоактивне. 
 

Алкалној групи вода припадају извори у бањама: Буковичка, Богутовачка, Стара 
Кањижа, Сијеринска и др. Најзначајнија заступљепост алкалиомуријатичиих вода је у 
Врњачкој Бањи и Бањи Ковиљачи. Извори сличног састава, али са повећаном количином 
горке соли јављају се у Младеновачкој Бањи, Приличком Кисељаку, Обреновачкој бањи и 
др. Највећу израженост муријатичних вода показује бања Сланкамен. Земно-алкалне 
воде су карактеристичне за изворе који припадају следећим бањама: Паланачки Кисељак, 
Врњачка Бања и Илиџа код Пећи. Муријатично-карбонатни извори имају заступљеност 
у бањама, Стари Бечеј, Нови Сад и Русанда. Гвожђевите воде су добро заступљене у 
нашим посећенијим бањама: Врњачка Бања, Бања Ковиљача, Брестовачка бања, 
Буковичка Бања и Сијеринска Бања. Сумпоровите воде се користе у Матарушкој Бањи, 
Бањи Ковиљачи, Врњачкој Бањи, Куршумлијској Бањи и Рибарској Бањи. Повећана 
количина јода је својствена војвођанским бањама као што су: Стари Сланкамен, 
Новосадска, бање код Бездана и Бечеја. Радиоактивне воде постоје у Нишкој Бањи, 
Прибојској Бањи и Звоначкој Бањи.  
 

Наведени показатељи хемијског састава извора указују на сложену заступљеност 
вода што даје могућност остваривања разних видова превенције, лечења и ревитализације. 
Битну компоненту потенцијала вода термоминералних извора представља њихово 
топлотно стање. Тако се према температури воде извора у бањама деле на: 
 

- хладне минералне воде (одговара температури воде за пиће); 
- хипотермалне воде (20-34°C); 

                                                             
7 Марковић, Ђ.Ј., Термоминералне воде Југославије, Зборник радова Географског института ПМФ, свеска 
26, Београд, 1979. 
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- хомеотермалне воде (34-38°C); 
- хипертермалне воде (више од 38°C). 

 
Најзначајнија заступљеност хладних извора је у Врњачкој Бањи, Бујановачкој 

Бањи, Паланачом Кисељаку, Приличком Кисељаку, Младеновачкој Бањи и Клокот Бањи. 
Највећу раширеност показују воде хипотермалног карактера. Постоје у Бањи Ковиљачи, 
Сокобањи, Звоначкој Бањи, Буковичкој Бањи, Клокот Бањи и Обреновачкој Бањи. 

 
Извори хомеоминералне воде постоје у следећим бањама: Врњачка Бања, Овчар 

Бања, Нишка Бања, Брестовачка Бања, Прибојска Бања и Луковска Бања. Најтоплије, 
односно хипертермалне воде, поред осталих карактеристичне су за следеће значајније 
бање: Гамзиградска Бања (40°C), Брестовачка Бања (42°C), Куршумлијска Бања (45-55°C), 
Новопазарска Бања (50°C), Сијеринска Бања (78°C), Јошаничка Бања (78°C) и Врањска 
Бања (92°C). 

 
Бројност термоминералних извора, односно потенцијалних бања на територији 

Србије је врло изражена, отуда постоји потреба за њиховим зонирањем. Овим поступком 
се ствара могућност ефикаснијег и прецизнијег утврђивања карактера понуде и 
уравнотежења развоја бањског туризма и околних, просторно блиских других облика 
туризма као и правилног дозирања рецептивне основе. У складу с тим на територији 
Србије извршена је подела на следеће зоне:8 
 

1. Шумадијска, 
2. Западноморавска, 
3. Копаоничко-јастребачка, 
4. Старовлашко-рашка, 
5. Јужноморавска, 
6. Источносрбијанска, 
7. Западносрбијанска, 
8. Војвођанска и 
9. Косовска. 

 
Шумадијској зони припадају, од познатијих бања: Буковичка Бања (Аранђеловачка), 

Младеновачка Бања и Паланачки Кисељак. У западноморавску зону спада група бања које 
улазе у ред најпосећенијих: Врњачка Бања, Матарушка Бања, Богутовачка Бања, Горња 
Трепча (Атомска Бања) и Овчар Бања. Најпосећенија је и са најдужом традицијом је 
Врњачка Бања. Копаоничко-јастребачка зона укључује познате бање: Јошаничка Бања, 
Луковска Бања, Куршумлијска Бања, Пролом Бања и Рибарска Бања. Карактеришу се 
значајним присуством хипертермалних вода са температурним вредностима од 56 до 
78,5°C. Старовлашко-рашка зона обухвата Прибојску Бању, Рајчиновића Бању, 
Новопазарску Бању и Прилички Кисељак. Јужно-моравска зона укључује у себи више 
бања, међу којима су најафирмисаније: Нишка Бања, Врањска Бања и Сијеринска Бања. 
Источно-србијанској зони припадају: Сокобања, Гамзиградска Бања и Звоначка Бања. 
Основна специфичност њихових извора је у сумпоровитом саставу. Најзначајнија је 
                                                             
8 Марковић, Ђ.Ј., Бањске зоне у Југославије, Зборник радова Географског института ПМФ, свеска 20, 
Београд, 1979. 
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Сокобања с обзиром на то да се традиционално налази на другом месту по броју 
посетиоца, иза Врњачке Бање. Западно-србијанска зона обухвата две познатије бање: Бању 
Ковиљачу и Бању Врујци. Војвођанска зона обухвата већи број бања које имају дугу 
традицији, али не и значајнију посету. Најпознатије бање су: Русанда, Јунаковић, 
Сланкамен, Торда, Кањижа и Врдник. Косовска зона има већи број бања, али су 
најпознатије : Илиџа код Пећи и Клокот Бања код Урошевца. 
 

Неоспорно је да Србија располаже великим термоминералним потенцијалом који чини 
значајну компоненту комплексног развоја континенталног туризма. Ипак је овај развој 
првенствено завистан од богатства туристичке понуде и њеног начина презентирања у 
најширем смислу. 
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II БАЊСКА МЕСТА СРБИЈЕ КАО ДЕСТИНАЦИЈЕ 
ЗДРАВСТВЕНОГ ТУРИЗМА 

 
1. Развој бањског туризма у Србији 

 
 

На територији наше земље коришћење терапеутског дејства извора датира из 
времена владавине Римљана, али вероватно и пре њих. О томе сведочи чињеница да је 
1927. године у Вичи, двадесетак километара западно од Прокупља, откривена једна од 
најстаријих каптажа минералних извора у свету. Поуздано се зна да су Римљани 
користили изворе готово свих данас познатијих бања у Србији. Око њих су градили 
објекте за купање и пријатан боравак, али су они углавном уништени ратовима, 
земљотресима, поплавама, итд. 
 

У српској средњовековној држави уочавана су и коришћена својства 
термоминералних извора. Остаци ранијих бањских објеката, изграђени импровизовани 
објекти или дивља лечилишта, прихватани су у народу као "света места". Она су била 
често коришћена и од стране манастирског особља. Отуда су неке од њих имале 
незваничан статус тзв. "манастирских бања", као што су Манастир Бања (Прибојска Бања), 
Овчар Бања и сада непостојеће Бања Вољавча (Страгарска Бања) и Биоштанска Бања код 
манастира Рујно. 

 
 Са владавином Турака на нашим просторима одржавани су бањски локалитети 

који су се налазили у непосредној близини већих насеља, док су остали, били потпуно 
занемаривани. Притом су они по својој функцији били груписани у две целине. Једну су 
чинили бањски локалитети третирани као "излетишта и места за уживање" (Нишка Бања, 
Врњачка Бања, Новопазарска Бања, Овчар Бања), а други су коришћени као лечилишта 
(Сокобања, Јошаничка Бања, Куршумлијска Бања, Сијеринска Бања, Паланачка Кисељак и 
Рибарска Бања).  

 
У фази ослобађања од власти Турака долази до постепеног активирања, 

обнављања, реконструкције и доградње бања ангажовањем владара, богатих људи и 
државних органа. Најзначајнији подухвати су били усмерени ка откривању нових и 
каптирању познатих извора, изградњи купатила, проучавања физичко-хемијских и 
лековитих својстава воде, уређење парковских простора, организацији лекарске службе, 
итд.  

 
Предузимањем опсежнијих мера уређења код ограниченог броја локалитета долази 

до формирања бања које су могле бити сврстане у ред средње уређених бања у Европи 
(Врњачка Бања, Бања Ковиљача, Буковичка Бања, Рибарска Бања и Врањска Бања). О 
бањама је бринула држава, тако да је током сезоне (2-3 месеца) одређивала најбоље лекаре 
да се брину о посетиоцима. Осим тога, све обимнија истраживања су утицала на то да су 
неке бање поред орјентације ка коришћењу вредности термоминералних вода добијале 
комплекснији и у то време у Европи актуелан назив „климатских места" ("ваздушних 
бања"). Овде су спадале - Сокобања, Бања Ковиљача и Ломнички Кисељак. 

 



 

 

13 
 

У међуратном периоду долази до развоја до тада неуређених бања, првенствено на 
основу улагања приватног капитала. Међу њима, значајнији успон доживљавају 
Матарушка Бања, Куршумлијска Бања и Нишка Бања. Осим тога, раније афирмисане бање 
доживљавају изразити развој (Врњачка Бања, Бања Ковиљача и донекле Буковичка Бања).  

 
Бање су биле готово незаобилазан сегмент тадашњег грађанског начина живота, а 

боравак у њима био је резултат побуде да се достигне одређени грађански престиж. 
Посећиване се током целе године, али највише у летњој сезони. Висока посећеност је била 
последица државног финансирања лечења појединих категорија болесника, а нарочито 
ратних војних инвалида и учесника рата уопште. Међутим, почетком седамдесетих година 
посета бањама третира се као компонента туризма и у складу с тим граде се хотели, 
угоститељски објекти и нови рехабилитациони центри у двадесетак актуелних бања. 
Истовремено се оснивају нове бање које у знатној мери карактерише стихијска и 
неуравнотежена изградња рецептивних објеката, као и општа урбанизација насеља. Отуда 
оне постају места са одсуством савремених бањских објеката организоване и адекватне 
туристичке понуде. Њихова непосредна околина, чак и она која је везана за близину 
термоминерлних извора постаје стециште изградње приватних стамбених зграда и 
викендица. На тај начин терени идеални за организовану градњу бивају опседани 
импровизовано грађеним објектима, тако да евентуална будућа конструктивна 
физиономија бања бива већим делом или потпуно одстрањена. У ред таквих бања спадају 
- Бујановачка Бања, Рајчиновића Бања, Горња Трепча, Бадања, Звонце и др. Истовремено 
један од важнијих проблема у развоју чак и афирмисању бања постаје преобимна 
урбаннзацијом, праћена нерешеним инфраструктурним проблемима. Све то прети да 
наруши њихову врло сложену и осетљиву функцију и потребну специфичност 
амбијенталних целина.  

 
Данас се на територији Србије у оквиру туристичке и здравствене статистике прати 

опремљеност и посећеност око 30 бања. Међутим, ни на територији Србије није урађен 
потпуни катастар термоминералних извора, мада неки аутори наводе да постоји преко 300 
локација. Процена броја евидентираних бања, зависно од аутора, креће се од 45 до 60 
узимајући у обзир и тзв. "народне" или "дивље" бање. 

 
Бањска насеља могу бити сврстана у две категорије: самостална и несамостална 

насеља. Првој групи припадају насеља која имају сопствену територију, односно атар. То 
су, на пример, Врњачка Бања, Врањска Бања, Бања Ковиљача, Јошаничка Бања, 
Куршумлијска Бања, Сијеринска Бања, Сокобања, Нишка Бања, Рибарска Бања и друге, 
која спадају у ред градских насеља и Горња Трепча, Овчар Бања, Новопазарска Бања, 
Прибојска Бања и друге, означене као сеоска насеља. Другој групи припадају 
„несамостална" места која улазе у састав једног или два насеља и често су означена 
топонимом који искључиво обележава локалитет термоминералних извора и просторно 
блиских рецептивних објеката. 
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Табела 1. Евидентиране бање на територији Србије 
 

1. Врњачка бања 16. Бујановачка бања 31. Шарбановачка бања 
2. Сокобања 17. Младеновачка бања 32. Ргошка бања  
3. Нишка бања 18. Новопазарска бања 33. Рошка бања(код Пожеге) 
4. Матарушка бања 19. Овчар бања 34. Височка бања 
5. Буковичка бања 20. Прибојска бања 35. Бања Кањижа 
6. Бања Ковиљача 21. Пролом бања 36. Јунаковић бања 
7. Врањска бања 22. Рибарска бања 37. Бања Русанда 
8. Јошаничка бања 23. Бања Врујци 38. Стари Сланкамен 
9. Куршумлијска бања 24. Рајчиновића бања 39. Врдник 
10. Луковска бања 25. Бања Бадања 40. Новосадска бања 
11. Сијаринска бања 26. Радаљска бања 41. Пећка бања Илиџа 
12. Гамзиградска бања 27. Звоначка бања 42. Бањска 
13. Горња Трепча 28. Бања Јошаница 43. Бечејска Бања 
14. Богутовачка бања 29. Бања Паланачки кисељак 44. Бања Туларе 
15. Брестовачка бања 30. Обреновачка бања 45. Ломничка Бања 

 
Извор: Ромелић, Ј.,  Туристичке регије Србије, ПМФ Нови Сад, Департман за географију, туризам и 
хотелијерство, Нови Сад, 2008. 

 
 

2. Промет туриста у бањама Србије 
 
 

Расположивост солидним природним потенцијалом као предусловом за формирање 
богате туристичке понуде у бањском туризму је неоспорна. Међутим, ова чињеница није 
била довољна за одговарајућу афирмацију бањског туризма. На то је, поред осталог 
утицала хотелијерска и ресторатерска основа, која, квалитативно и квантитативно не 
одговара у потпуности потражњи туристичке клијентеле која показује афинитет према 
овој врсти туристичких места, године 2002. у бањским местима је постојало 43.355 лежаја.  
 

Доминантну улогу имају приватне собе (домаћинства) са 43.355 лежаја или 60,54% 
у односу на укупне бањске капацитете. На другом месту се налазе хотели са 5.967 лежаја 
(13,76%). Као типичан саставни део бањских рецептивних објеката користе се тзв. Бањска 
лечилишта која располажу са 4.663 лежаја, што чини 10,76% смештајних капацитета у 
бањама. Потом следе радничка одмаралишта са 2,655 лежаја (6,12%). Знатно је мањи обим 
капацитета у камповима (1371 лежаја, односио 3,16%); лечилишта климатског карактера 
(1.026 лежаја или 237%). Остале врсте смештајних објеката имају знатно мање учешће с 
обзиром на карактер бањског туризма. 
 

Праћење туристичког промета у бањским местима у статистичким публикацијама 
је непотпуно, односно недовољно прецизно, с обзиром на то да се излетници не региструју 
иако они чине знатан део посетиоца, нарочито у летњој сезони - у време викенда, 
празника, у виду школских екскурзија итд. Уз то је релативно непрецизно изражен и 
промет у приватном смештају (домаћинствима) пошто је недовољно свеобухватан. Промет 
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посетиоца у бањама има сезонски карактер, али знатно мање изражен у односу на нека 
друга туристичка места, нарочито приморска. 

 
Лечилишна функција се може остваривати континуирано током целе године, под 

условом да се обезбеди опремљеност објектима који пружају могућност коришћења 
термоминералних вода и у зимским условима. Међутим, пуна рекреативна функција више 
је везана за летње месеце, јер се она најбоље може остварити када су зелене површине 
продуктивне, ако се уз бању користе предности река, планина, језера, отворених базена и 
сл. 

 
Летњу прометну израженост имају бање са мањим смештајним капацитетима, 

релативно сиромашном лечилишно-туристичком понудом и релативном удаљеношћу од 
већих емитивних центара. У њих спадају Богутовачка Бања, Брестовачка Бања, Луковска 
Бања, Звоначка Бања, Рајчиновића Бања, Бањска и др. Међутим, добро изражену посету 
током зиме показују бање са дужом традицијом, бољом опремљеношћу и богатијим 
облицима туристичке посете. То су, пре свега, Врњачка, Бања, Сокобања, Нишка Бања, 
Буковичка Бања и Бања Ковиљача. Остале бање припадају групи туристичких места са 
врло неуједначеним прометом туриста током године. Оне не само да поседују оскудну 
рецетивну основу, већ и недовољно индивидуалисану и дефинисану туристичку понуду, 
лошу комуникативност и сл. 
 

Године 1955. на територији Србије у бањама је боравило 95.300 посетиоца, од чега 
93.300 домаћих и 2.000 страних. Наведени промет је чинио 9,09% од износа укупних 
туристичких кретања. При томе, је остварено 1.007.000 ноћења, у оквиру чега домаћих - 
1.004.000, а страних 3.800. Наведени износ ноћења чинио је 33,82% укупног износа 
ноћења, чиме је бањски туризам доминирао у односу на остале видове. Знатне разлике 
удела броја посетиоца и ноћења очито да показује релативно дуго задржавање бањске 
клијентеле (10,76 дана). Овакав највећи износ боравка у односу на остала статистички 
праћена места последица је дотирања бањских посетиоца од стране државе, будући да је и 
њихова посета имала, првенствено, лечилишни карактер. 

 
На крају 1965. године у бањама је боравило 200.500 посетиоца (212.070 домаћих и 

4.388 страних) или 7,56% у односу на укупан број долазака у туристичким местима. Они 
су остваривши 1.924.900 ноћења, односно 23,63%. Континуираност раста промета одразио 
се на то да је 1975. године регистровано 394.300 долазака (388.000 домаћих и 6.300 
страних туриста) или 8,01 %. При том су они остварили 3.473.00 ноћења или 20,48%. 
 

Деценију касније број посетиоца је повећан на 491.000 (8,20%), од чега 484.000 
домаћих и 7.800 страних. Они су имали 4.154.200 ноћења (17,02%). Следеће две године 
број посетиоца се повећава тако да 1987. године износи 501.500. Потом се смањује и 1991. 
године спада на 345.000. Број ноћења, међутим, већ 1987. године је смањен у односу на 
претходну годину, да би 1991 године износио свега 2.661.000 (18,35%). Наведени износи, 
очигледно да указују на стагнацију, евентуално споро повећање, а у последње време и 
смањење промета. На ову појаву је највише утицао смањен доток средстава намењених 
финансирању појединих категорија бањске клијентеле која је овде долазила искључиво 
ради лечења.  
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Табела 2. Туристичка ноћења у најпрометнијим бањама Србије у 2012. 

 
Извор: Статистички годишњак Србије. Републички завод за статистику, Београд, 2012 

 
Уочљиво је да је број странаца изразито низак што је, такође, последица чињенице 

да је и поред великог броја бања, квалитета њихових термоминералних вода, а у вези с 
тим и индикацијама и терапијским поступцима, наша земља до сада није била у стању да 
све то на адекватан начин презентира пробирљивом страном туристичком тржишту.  

 

 Туристи Ноћења туриста Просечан број 
ноћења туриста 

свега домаћи страни свега домаћи страни домаћи страни 

Бање 347192 310088 37104 2035938 1901499 134439 6,1 3,6 

Аранђеловац 25513 20536 4977 57338 48125 9213 2,3 1,9 

Богутовачка Б. 2375 2259 116 19823 19056 767 8,4 6,6 

Врањска Б. 4874 4419 455 34856 33635 1221 7,6 2,7 

Врњачка Б. 139609 121898 17711 506446 454966 51480 3,7 2,9 

Врујци-Горња 
Тополица 

9387 8952 435 39747 37691 2056 4,2 4,7 

Гамзиградска Б. 5207 4888 319 62531 61606 925 12,6 2,9 

Горња Трепча 10381 9270 1111 100845 87068 13777 9,4 12,4 

Ковиљача 17538 15388 2150 167941 
 

150371 17570 9,8 8,2 

Матарушка Б. 6151 
 

5730 413 60039 58972 1067 
 

10,3 2,6 

Нишка Б. 18338 16139 2199 
 

194599 190152 4447 
 

11,8 2,0 

Пролом Б. 16712 13839 2873 
 

76788 70188 6600 
 

5,1 2,3 

Сијаринска Б. 4735 4287 448 
 

45852 40843 5009 
 

9,5 11,2 

Сокобања 49175 48403 772 
 

306560 
 

303499 3069 6,3 4,0 
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Судећи према износу промета и просторној дистрибуцији емитивних подручја 
може се закључити да су до сада бање имале искључиво локални и регионални, а ретко 
која и национални значај. То се односи и на релативно прометније бање које иако по 
квалитетима примарне основе имају европски реноме, ипак према карактеру и величини 
контрактивне зоне, заостају за њима. 
 

3. Туристичко-географске карактеристике важнијих бања 
 

3.1. Врњачка Бања 
 

 
Врњачка Бања се налази у централној Србији. Лежи на северним падинама Гоча, и 

долинама Врњачке и Липовачке реке, на надморској висини од 220 до 300 m. Од главног 
емитивног, београдског подручја удаљена је око 200 km. Карактерише је умерено-
континентална клима са локалним особеностима које повољно делују на људски 
организам. Период са средњом дневном температуром изнад 18°C траје од 5. јула до 7 
септембра; док, за рекреацију такође, повољна гранична температура од 15°C и више траје 
од 14. маја до 23. септембра. Инсолација износи 2.003 часа. Годишња сума падавина је 804 
mm. Најизраженија је током јуна, а најмања у септембру. На квалитет микроклиме Бање 
посебно повољно утичу локална ваздушна струјања са околних планина која су 
најизраженија током лета. Фитогеографска компонента туризма Бање је култивисана, тако 
да има парковски карактер. Парк се пружа дуж добро уређених токова Врњачке и 
Липовачке реке и чини јединствену целину са храстовом и четинарском шумом уз насеље 
и шумским комплексом на падинама Гоча. 

 
Лековите воде су изражене у виду термалних и хладних извора, прва група се 

налази у оквиру купатила, а друга је груписана у две целине "Снежник", уз речни ток и 
„Слатина" на локалитету „Терапија". Капацитет топлих минералних извора износи 8,1 1/s, 
а температура 36,5°C; „Снежника" 0,49 1/s, односно 17°C и „Слатине" - 1,14 1/s, односно 
14°C. Лековито дејство свих вода остварује се на основу преовлађујућег присуства 
макроелемената калцијума и гвожђа и микроелемената калијума, литијума, рубидијума, 
цезијума, строцијума, баријума, бакра, фосфора и мангана. 
 

Бања располаже са добро опремљеним купатилом које се састоји из два базена и 44 
каде. У његов састав улазе и специјализована одељења за масажу, испирање, 
хидротерапију и др. Лечилишни третман се одвија пијењем воде, купањем у топлој води, 
инхалирањем и испирањем топлом водом. Најбољи ефекти се остварују при лечењу 
болести – гастроинтестиналног тракта, хепатобилијарног тракта и панкреаса, 
метаболизма, бубрега и мокраћних путева и кардиоваскуларног система.  

 
Најзначајнију улогу у обављању делатности здравствено - лечилишног карактера 

има Завод за превенцију, лечење и рехабилитацију органа за варење и шећерне болести 
"Врњачка Бања". Капацитет смештаја у Заводу износи 920 лежаја. Располаже са 14 
одељења намењених разним етапама лечења појединих болести. Запошљава 418 особа 
различитих струка. Поред смештајних објеката у надлежности здравствених установа, 
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Врњачка Бања располаже са смештајним и угоститељским објектима намењених гостима 
који овде долазе из рекреативних потреба.  

 
Поузданији подаци о промету посетиоца у Врњачкој Бањи датирају из 1869. 

године. Тада је, наиме, овде боравило 538 гостију. Изузев Првог светског рата број 
посетиоца расте тако да 1930. године износи 26.250. Они су тада остварили 520.000 
ноћења. Већ прве послератне године туристички промет је износио 33.851 гостију. 

 
Најизраженија посета је током јуна, јула, августа, септембра и октобра, а током 

осамдесетих година и маја. Уједначенија посета, односно продужавање сезоне боравка 
захтева инсистирање на лечилишној функцији, обогаћивање културно-уметничке 
компоненте туристичког програма и веће коришћење предности околних 
комплементарних вредности. 

 
 

3.2. Сокобања 
 

 
Сокобања се налази на јужном ободу истоимене котлине, односно доњем делу 

северних падина Озрена. Источно од котлине је Сокоградска клисура Сокобањске 
Моравице, а западно - Дугопољска котлина. Лоцирана је у близини Алексинца (30 км), 
при чему је спојена са јужно-моравском магистралама, а потом директно или индиректно 
са насељима у источној Србији. Поменуте везе се остварују искључиво друмским 
саобраћајницама. Бања представља једно од највећих балнеолошких насеља у Србији. 
Лековитост изворске воде уочена је давно, тако да су још Римљани овде градили базене од 
опека. Потом су коришћени у средњовековној Србији и од стране Турака, који су 
изградили више купатила. Интензивнија реконструкција и изградња објеката почиње 1895. 
године.  

 
Лечилишну специфичност Бање даје изразита радиоактивност изворске воде (до 13 

Махових јединица) и гасова (до 50 Махових јединица). Термоминерални извори се налазе 
дуж сокобањског раседа и избијају у кориту Сокобањске Моравице. Лечилишно су 
активирана више извора, као што су „Преображење" са водом температуре 42°C и 
израженим присуством калцијума, натријума, магнезијума и калијума; "Свети Аранђел" 
„Бањица" и „Лептарија". На основу тога изграђена су два купатила - "Бањица" и "Парк", са 
издвојеним женским и мушким базенима. 

 
Извор "Свети Аранђел" који снабдева женски базен ослобађа велику количину 

радиоактивних гасова што атмосферу купатила чини радиоактивном у границама добрих 
лечилишних ефеката. Купатило „Бањица" располаже са два базена температуре 38 и 28 °C. 
Применом терапеутског дејства воде постижу се добри резултати у лечењу реуматичних 
обаљења, хроничног бронхитиса, бронхијалне астме, дијабетиса, гинеколошких обољења, 
неуроза, болести мокраћних органа, кожних болести и др. 
 

Микроклиматске карактеристике Сокобањске котлине доприносе третирању Бање 
као климатског лечилишта. Средња годишња температура износи 10,1°C, средња јулска 
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20,3°C и јануарска -1,5°C. Годишња сума падавина је 670 mm. Сокобања је захваљујући 
околним планинама поштеђена од регионалиих ветрова. С друге стране, добро изражена 
локална ваздушна струјања током лета расхлађују котлину спречавајући појаву жега, а уз 
то, доносе чист и свеж планински ваздух. Отуда су овде и летње вечери прохладне.9 
 

Туристичка функција Бање остварује се и захваљујући постојању више природних 
туристичких вредности непосредне околине. Они представљају својеврсна излетишта 
посетиоца Бање. Међу њима значајније су - Сокоградска клисура Моравице са 
Лептаријумом, који уз плажу поседује мотел и ауто камп; долина Градашнице богатој 
водопадима и слаповима, планински санаторијум и др. Туристичка посета је у знатној 
мери регулисана низом приредби и манифестација. Најзначајније манифестације су 
"Фестивал народних песама" који се одржава током јула и "Прва хармоника Југославије" 
августа.  

 
Лечилишна функција Бање остварује се деловањем више медицинских објеката – 

Дома здравља, Завода за рехабилитацију, превенцију и лечење хроничних неспецифичних 
професионалних обољења плућа, Завода за коштано-зглобна обољења деце и 
Балнеоклиматска амбуланта. Смештајни капацитети лечилишних објеката износе око 200 
лежаја.  

 
И поред релативно добре посећености, Сокобања се, као и већина осталих наших 

бања карактерише врло скромном посетом странаца, чак знатно мањом него неке које 
знатно заостају за Сокобањом по општем промету туриста. Године 1970. овде је боравило 
31.594 туриста који су имали 368.207 ноћења; 1975. 44.800 посетиоца и 500.000 ноћења; 
1980. - 53.125 посетиоца и 588.821 ноћења; 1985. године - 62.400 посетиоца и 599,000 
ноћења и 1990 године овде је боравило 55.299 посетиоца који су остварили 484.776 
ноћења. Према томе, највећи успон промета оствариван је током седамдесетих година, да 
би у осамдесетим имао уз осцилације, стагнатни ниво, с тим што се смањује просечан 
боравак туриста. Тако је он 1970. године износио 11,6 дана, 1975. -11,2, 1980. - 10,5, 1985. 
- 9,6 и 1990. године један туриста је боравио просечно 8,8 дана. Без обзира на смањење 
износа дужине боравка уочава се изражено присуство стационарног туризма са 
преовлађујућом лечилишном компонентом. За разлику од Врњачке Бање, број туриста се 
последњих година повећава. 
 

 

3.3. Нишка Бања 
 

 
Нишка Бања се налази 10 km југоисточно од Ниша, недалеко од ушћа Нишаве у 

Јужну Мораву. На развој Бање посебно је значајно утицала близина Ниша. Због ширења 
Ниша периферни део овог града је готово у контакту са Бањом. Уз то она има и добар 
транзитни положај с обзиром да се налази на саобраћајници која води према Бугарској, 
тако да је од граничног прелаза Градина удаљена 93 km. Припада типу сталних 
                                                             
9 Марковић, Ђ.Ј., Природа Југославије, Минерва, Суботица, 1976. 
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балнеолошких насеља, са континуираним растом насељености, од 270 становника, 1978. 
године; 650 становника, 1921. и 4.213. становника 1991. године. 

 
 Лековитост термоминералних извора коришћена је у време боравка Римљана на 

овом простору, при чему су главни посетиоци били становници оближњих насеља 
Медиана и Наисус. Најстарији подаци о лечилишним ефектима воде потичу из 362. 
године. Савремена темељна проучавања су показала да извори спадају у ред 
најрадиоактивнијих у земљи. Лечилишна функција се остварује преко радонске термалне 
и хладне хидрокарбонатне калцијеве воде извора – Главно врело (39°C), Сува Бања (37°C) 
и Школска чесма (17,5°C). За лечење се користи радиоактивно блато, а за инхалацију 
радон. 
 

Смештајна основа туристичких кретања у бањи стално се повећава, првенствено 
захваљујући интенизивној изградњи објеката у приватном власништву. Године 1939. 
Смештајни објекти су имали 1.040 лежаја, 1960. године -1.671 лежај, 1980. године 8.813 
лежаја, што је чинило максимум капацитета, будући да је пола деценије касније он смањен 
на 7.841 лежај. У ред најкрупнијих смештајних објеката спадају хотели: „Озрен", 
"Партизан" и "Србија" и више уређених вила. Значајан фактор повећања обима и 
разноврсности туристичке понуде као услова повећања промета туриста, чини веће 
искоришћавање околних комплементарних вредности. Међу њима посебан значај имају: 
Јелашничка клисура, удаљена око 3 км од Бање; Сићевачка клисура, 3 км низводно, са 
манастирима Сићево (15. век), Св. Петка и Св. Пантелејмон; Ћеле кула; остаци 
резиденције цара Константина и Ниш, као значајан привредни и културни центар јужне 
Србије. 
 
 

3.4. Матарушка Бања 
 
 

Матарушка Бања налази се у југозападном делу Краљевачке котлине, уз десну 
долинску страну Ибра. Оивичена је планинама Столови (1.375m), Троглав (1.177m) и 
Чемерно (1.579m). Туристичко-географски положај бање је релативно повољан, будући да 
се налази на путу и прузи који повезују Београд са Рашком, Качаником и Скопљем; а 
повезана је преко Краљева, путем који иде долином Западне Мораве, са Чачком, на западу 
и Крушевцом на истоку. Близу Крушевца пут се сучељава са аутопутем Београд - Ниш, 
што је значајно с обзиром на важност поморавског емитивног подручја.  

 
Термоминерални извори Бање поседују сумпоровиту воду високе концентрације 

(25 mg сумпорводоника /1 l воде). Минералне воде су претежно јувенилног порекла, 
налазе се на дубинама 2-3 m, али не избијају на површину. Имају хомеотермални и 
хипертермални карактер са температурама од 32°C до 48,5°C и издашности 26,5 l/s. 
Лечење се одвија захваљујући повишеном присуству калијума, литијума, рубијума, 
цезијума, строцијума, баријума, фосфора, флуора и сумпора. 

 
Вода се користи за лечење гинеколошких, реуматских, кожних, неуролошких, 

посттрауматских обољења, болести стомака и црева и поремећаја у размени материја. 
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Вода је контраиндикативна за заразне болести, срчане мане, туберкулозу плућа, крварење, 
грозничава стања и јаче нервозе. Лечење се одвија применом више врста терапија - 
балнеолошка, физикална, хидротерапија, радна, електротерапија, лекови, масажа. С 
обзиром на повећану количину сумпора не се користи за пиће. 

 
Прва сазнања о постојању термоминералних вода датирају из 1897. године, када је 

Ибар својим изливањем извршио јачу ерозију своје терасе и открио издан. Одмах потом 
удубљење је проширено и продубљено, а потом и ограђено. Тада је смештај организован 
претежно у колибама и шаторима. Од 1900 године овај пункт постаје својина 
акционарског друштва које гради још два базена, једно за купање, а друго за справљање 
сумпоровитог блата. Усто је додато одељење са бетонским кадама, изграђена је 
електрична централа за пумпање воде, више вила, хотела, угоститељских објеката и 
парковских површина. Током тридесетих година копан је нови бунар, купатило са 38 када, 
више стамбених зграда, хотел „Жича" и др. После рата изграђена су још 2 бунара и 
извршена градња и дограђивање угоститељско-смештајних објеката. Основу неговања 
здравствено-лечилишног туризма чини деловање Завода за рехабилитацију реуматичних, 
гинеколошких и посттрауматских стања „Браћа Маричић". Завод располаже смештајним 
капацитетима категорије, означене са три звездице и капацитета 400 лежаја, од чега се 200 
налази у пансиону „Агенс".10 
 

Током једне године Завод прими у просеку око 6.500 пацијената. Амбулантно се 
овде лечи око 1.200 пацијената. Дужина боравка током осамдесетих година кретала се од 
16,0 до 17,5 дана, а искористивост капацитета од 78% до 97%, што је на задовољавајућем 
нивоу, у односу на центре сличног карактера. Одређен ниво и развој туристичког промета 
настоји да се одржи реконструкцијом и доградњом постојећих хотела и вила, 
реконструкцијом купатила, набавком савремене опреме итд. Потребно је, такође, 
организовати активирање и комплементарних вредности везаних за планине Гоч, Троглав, 
Чемерно, реку Ибар, манастир Жичу, као и амбијентални квалитети Краљева. 
 
 
 
 
 

3.5. Буковичка Бања 
 
 

Буковичка Бања се налази 5 km јужно од Аранђеловца, са којим је повезана путем 
који у наставку према југоистоку води према Тополи. Бања је смештена у котлини коју 
окружују планине Венчац (658 m), Букуља (698 m) и Пресека (455 m), као и нешто нижа 
узвишења - Бељковица и Орашачки брод.. Дном котлине протиче река Кубршница која 
извире у самој Буковичкој Бањи. У наставку обода котлине према северу доминира 
планина Космај, а према југу Рудник. Морфолошке карактеристике непосредне и даље 
околине утицали су на формирању специфнчне микроклиме, због чега се место може 

                                                             
10 Поред поменутог завода пријемом и смештајем туриста бави се низ других објеката који располажу са 
укупно 3.600 лежаја. Највећи број је заступљен у приватним кућама, с обзиром на то да више од половине 
становништва бање издаје простор за смештај и исхрану посетиоца. 
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сматрати и ваздушном бањом. Бања располаже једном од највећих паркова у земљи. 
Уређен је цвећњацима, алејама, фонтанама и одмориштима и сеновитим шеталиштима.  

 
Минерална вода, која се флашира под именом Књаз Милош, добија се из неколико 

извора. Осим тога у бањи су у функцији још и хладни алкални угљено-кисели, погодни за 
пиће – Књаз Милош, издашности 10 l/мин, затим Талпара (4,5 1/мин), Кнез Михаило (1,5 
l/мин), Ђулара (3,5 1/мин) и топли алкално угљено-кисели хипотермални извор Топла вода 
(150 l/мин). Бања располаже модерним купатилом са кадама и базеном за коришћење 
топле воде. Минерална вода је била прихватана од околног становништва као лековита, 
али све до почетка 19. века она је слободно отицала и на импровизован начин коришћена 
за купање. Болесници су упућивани од стране појединих лекара на коришћење ове воде, 
али је то чињено без квалитетних смештајних објеката, без хигијенских објеката за 
акумулирање воде и без непосредне лекарске контроле. Половином 19, века почиње 
организовано коришћење извора, 1868. године гради се хотел који данас носи назив Старо 
здање, касније се граде остали објекти хотелијерства - Ново здање, Шумадија, Извор, 
мањи пансиони, а и многе куће отварају могућност коришћења смештаја у 
домаћинствима. 

 
У Буковичкој Бањи изграђен је савремени објекат под називом Завод за превенцију, 

лечење и рехабилитацију Буковичка Бања. Терапија се одвија путем хигијенско-
дијеталног режима, применом лекова, употребом минералне воде - пијењем, купањем и 
подводном масажом, поступком и процедуром физикалне медицине и рехабилитације. 
Применом акупунктуре и акупресуре, васпитно-образовног рада, итд. У Буковичкој Бањи, 
односно Заводу лече се хронични гастритис и дуоденити, улкусна болест желуца и друга 
обољења гастроинтестиналног тракта, оболења хепатобилијарног тракта и панкреаса, 
болести метаболизма, бубрега и мокраћних путева, кардио-васкуларне и хроничнем 
реуматске болести, неурозе и др. Завод располаже смештајним објектима капацитета 224 
лежаја у двокреветним собама и апартманима. Од других хотелијерских објеката значајни 
су хотели Извор (****) и Шумадија (***). Постоје два затворена базена ( у хотелу Извор и 
у згради Затворено купатило) и отворени базен (24x10 m) са минералном водом. Оба 
хотела располажу објектима за спорт и рекреацију (терени за одбојку, кошарку, фудбал, 
тенис и мини-голф). Хотел Извор има конгресну дворану са 250 места, 523 лежаја у 221 
соби, банкет сале, и летње терасе са укупно 1.200 места. Постоји могућност закупа вила у 
најлепшим деловима бање.  

 
Аранђеловац, у непосредној близини Бање, има комплементарну функцију јер 

својим природним и антропогеним вредностима привлачи посетиоце који овде бораве из 
Бање, али и ближих и даљих места у излетничкој контрактивној зони (Београд, 
Крагујевац, Нови Сад и др.). У граду се одржавају стручни и научни скупови, такмичења 
из области уметности, културе и спорта. Најзначајнија је уметничка манифестација 
Мермер и звуци. 
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3.6. Врањска Бања 
 
 

Врањска Бања се налази у Врањској колтлини, у непосредној близини раскрснице 
која води од јужноморавске магистрале према граничном прелазу Рибарци, односно 
Бугарској. Бања се налази у близини Врања као важног дисперзивног центра, али њен 
положај има и транзитну важност, будући да је она непосредно везана за једну од 
најпрометнијих међународних саобраћајница (Београд - Ниш - Врање) и пута који воде 
према Бугарској граници (удаљеност 39 km). Бања припада типу сталних насеља која 
доживљавају релативно изражен популациони развој (1948. године - 2.108 и 2002. године - 
6.200 становника).  

 
Термоминерални извори Врањске Бање карактеристични су, пре свега, по највишој 

температури на Балканском полуострву (63-99°C), заузимајући по овој особини, такође, 
високо место и у Европи. Према хемијском цаставу они припадају групи сумпоровитих 
алкалносалиничних вода. Поред терапијске употребе вода се користи и у стакленим 
баштама, фабрици цвећа и живинарској фарми. При том, и поред оваквог комплексног 
коришћења она на крају задржава температуру од око 50°C.  

 
Лековита својства извора коришћена су готово непрекидно, од стране Римљана, 

потом Византинаца, а затим током постојања српске средњовековне државе. Турци су, 
такође, за своје потребе изградили неколико купалишних објеката. Од 1878. године, тј. са 
одласком Турака градња пратећих објеката постаје интензивнија. Потом се они граде 
током 1903. и 1929. Године (купатило, водовод, уводи се електрично осветљење и 
преуређује стари хотел). Врањска Бања својим котлинским положајем и континуитетом 
зеленила које се наставља од насеља према планинским падинама, поседује значајне 
амбијенталне квалитете. Поред тога, од значаја су оближње комплементарне вредности, 
као што су Власинско језеро, близина Врања, града са имиџом родног места Боре 
Станковића, очуваном старом оријенталном архитектуром и елементима народих обичаја, 
итд. Настојања за одржавањем континуитета туристичке посете везана су и за 
манифестације. Међу њима је најпосећенија „Врањски севдах", која се одржава у Бањи 
током јула.  

 
Комуникативност Бање и високе температуре извора били су од пресудног значаја 

за релативно ране почетке градње рецептивних објеката. Велики интензитет градње је 
условио да је Врањска Бања уочи Другог светског рата имала смештајни капацитет од 875 
лежаја. У послератном периоду он доживљава релативно изражене осцилације, тако 1960. 
године износи 629, 1965 - 593, 1970. - 685, 1975. - 715, 1980. - 704, 1985. - 689 и 1990. 
године 509 лежаја. Овакво последње опадање капацитета је последица хроничног 
недостатка инвестиционих средстава, односно њиховог ангажовања испод границе 
потенцијала Бање. 
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3.7. Гамзиградска Бања 
 
 

Гамзиградска Бања налази се око 15 km западно од Зајечара дуж пута Параћин - 
Зајечар. Према томе, близу је емитивних центара источне Србије - Зајечара, Неготина, 
Бора, Књажевца и сл., друге стране, је у доброј вези са густо насељеним Поморављем. 
Повољност положаја проистиче и из транзитне позиције, будући да се налази у близини 
граничног прелаза Вршка Чука. Гамзиградска Бања спада у ред старијих балнеолошких 
центара.11 Минерална вода је претежно инфилтрационог карактера са елементима 
јувенилне. Вода није у већем додиру са атмосферском због чега и сам процес мешања, 
односно разблаживања минералне воде није јаче изражен. Бања располаже са 4 термална 
извора температурних вредности 32, 39, 41 и 42°C. и једним извором температуре 17°C. 
Издашност извора износи око 5 1/s. Лековито дејство потиче од присуства повишене 
количине калцијума, строцијума, калијума, литијума, рубидијума, баријума, фосфора, 
бакра и флуора.  

 
Гамзиградска Бања комплексом туристичког потенцијала омогућава развој 

следећих облика туризма: здравствено-лечилишна, излетничка, манифестациона и 
транзитна. Кључну улогу у остваривању здравствено-лечилишне функције има 3авод за 
превенцију, лечење и рехабилитацију болести крвних судова. У Заводу ради 64 
медицинских стручњака. Објекат се састоји из више одељења: физијатријска амбуланта, 
дијагностички кабинет, кардио-пулмолошки кабинет, биохемијска лабораторија и 
терапијски блок. Уз то он располаже са два базена, кадама са минералном водом и 
галванским елементима, апаратима за подводну масажу, микромасажу крвних судова и др.  

 
Излетничка туристичка функција потиче од близине поменутих градова. Просторно 

растојање се уклапа у излетничку зону Бање, с обзиром на то да је Зајечар удаљен 10 km, 
Бор 28 km, Књажевац 40 km, Неготин 45 km. Квалитет путева који повезују Бању са овим 
насељима омогућавају путовање аутомобилом од 10 до 50 минута. Ова кретања обухватају 
краће задржавање ученичких екскурзија, запослених у предузећима или установама који 
су склони организацији екскурзија својих колектива, породичне и излете појединаца. 
Овакав облик кретања посебно је изражен у летњем периоду. Структура рецептивних 
објеката омогућава добру основу за боравак и исхрану учесника оваквих кретања.  

 
Манифестациона туристичка кретања представљају за сада неискоришћен, мада 

доста дуго планиран потенцијал. Истражива су показала да постоје могућности 
организације манифестација које би биле инспирисане свим садржајима везаних за 
археолошка налазишта (локалитет Ромулијана). 
 

Остваривање транзитне туристичке функције Бање проистиче, као што је поменуто, 
из њеног положаја на путевима који повезују значајне градске центре у земљи или између 
Србије, Бугарске и Румуније. Посебно треба настојати да се искористе предности промета 

                                                             
11 Први документовани подаци о лечилишним ефектима вода потичу из 1835. године (истраживња В. С. 
Хердерера). Године 1863. проучавања врше наши стручњаци. Међутим, темељнија физичко-хемијска 
испитивања обављена су 1922. године. На основу њих урађено је каптирање неколико извора и започета је 
градња рецептивних објеката. Систематичнији, плански развој почиње тек 1954. године. 
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на граничном прелазу Вршка чука, где је на пример, остварен промет од 391.366 путника, 
од чега 320.106 страних и 71.260 домаћих. Овако високо учешће странаца подразумева 
могућност њиховог задржавања у Бањи или околини са туристички значајним 
вредностима, уз могућност коришћења услуга ресторанских и хотелијерских капацитета и 
других туристичких објеката. 

 
Изградња рецептивних објеката датира још из средине двадесетих година. Њено 

прилагођавање савременим облицима туризма везано је за шездесете и седамдесете 
године. Тако је у том периоду изграђен мост преко Црног Тимока (центар насеља), 
обновљена су и изграђена нова купатила и др. Године 1965. Бања је добила урбанистички 
план, којим је, поред осталог, прецизирана локација смештајних објеката, нарочито вила и 
терена за изградњу викенд насеља. Једну деценију касније изграђен је Завод за 
превенцију, лечење и рехабилитацију болести периферних крвних судова и вибрационе 
болести. Такође је 1992. године извршено регулисање тока Црног Тимока на територији 
бањског насеља.  
 

Анализа промета туриста у периоду 1960-1991. године показује раст посетиоца с 
тим што је максималан број ноћења остварен током 1990. године. Године 1960. Бању је 
посетило 2.655 туриста, искључиво домаћих, који су остварили 29.273 ноћења и просечан 
боравак од 11,0 дана. Значајнији раст био је 1975. године, када је овде боравило 5.757 
туриста (50 страних) који су имали 47.953 ноћења, од чега свега 72 страних. Најдужи 
боравак туриста достигнут је 1990. године, када је овде боравило 7.479 посетиоца, од чега 
6.027 или 80,58 домаћих и 19,42 страних. Они су имали укупно 94.254 ноћења (92.599 
домаћих и 1.655 страних). Просечан боравак је износио 12,6 дана. Посета страних туриста 
поменуте године општег високог промета од 1,1 дан очито да показује да странци овде 
навраћају успут, током пропутовања по важнијим туристичким местима или бораве и ноће 
при пословној посети околним градским центрима. Међутим, током деведесетих година 
уочава се пад промета туриста условљен, уопштено узевши, падом стандарда 
становништва. Такође, добри потенцијали постоје за већу посету страних туриста. Она је, 
за сада, неостварљива због низа околности – недовољно квалитетан смештај, некомплетна 
општа туристичка понуда, неодговарајућа пропаганда и јака конкуренција афирмисанијих 
бања које имају сличне индикације.  
 

Неоспорно је да се у будућем току развоја Гамзиградске Бање не може очекивати 
бржи пораст броја посетиоца, с обзиром на то да је за потребе лечења овде упућиван 
солидан број пацијената од стране органа који су вршили већи део финансирања боравка. 
При том, треба узети у обзир чињеницу да је и раст стандарда дела становништва који су 
наклоњени посети овакве врсте бања, релативно неизвестан. 
 

 

3.8. Овчар Бања 
 
 

Овчар Бања налази се у Кабларској клисури Западне Мораве, 18 km западно од 
Чачка. Клисура је дуга око 20 km и својим врло стрмим странама и укљештеним 



 

 

26 
 

меандрима она знатно доприноси остваривању квалитета пејсажа који чини саставни део 
бање. Квалитету Бање доприносе низ других просторно непосредно везаних вредности као 
што су вештачко језеро Међувршје, на Западној Морави; кањони, пећине, извори, 
средњовековни манастири и викенд насеља. Термоминерални извори Овчар бање 
представљају део последица везаних за раседе у долини Западне Мораве. Воде имају 
сумпоровити и јодни карактер и температурне износе од 35°C до 37,5°C. Лековита 
својства воде заснивају се, такође, на повећаном присуству калцијума, магнезијума, 
натријума и калијума, као и катјона и од ањона- бикарбоната и хлорида. 

 
Сходно својим хемијским особинама вода се користи за лечење реуматичних 

обољења (дегенаративне појаве, спондилоза и артритис), нервних појава, кожних болести 
и последица прелома костију и повреда мишићног ткива. Оно се обавља купањем и 
применом облога. Купалишни део лечилишних одељења поседује два базена и 10 када 
које се пуне хомеотермалном водом. Међутим, овај део располаже скромним нивоом 
објеката и опреме за пријем и лечење пацијената, тако да је то један од битних фактора 
слабије конкурентности бање у односу на друге са дужом традицијом и могућности 
лечења сличних индикација, нарочито у Западном Поморављу.  

 
Овчар Бања располаже са релативно скромном рецептивном, нарочито 

угоститељскосмештајем основом, иако постоје потребе за повећавањем њеног обима и 
квалитета не само због непосредних могућности Бање, већ и због високе вредности 
оближњих комплементарних вредности. Најзначајнији објекти су - хотел "Каблар" са 
депадансом (43 лежаја), ауто-камп, планинарски дом на планини Каблар, смештај у 
домаћинствима (око 100 лежаја) и смештај у конацима манастира Благовештење и Јовање. 

 
Најизразитији раст промета остварен је у периоду 1960-1965. године. Док је 1960. 

године овде боравило 571 туриста, уз релативно висок износ од 1.861 ноћење, са 
искључивим преовлађивањем домаћих; дотле је 1965. године он повећан на 2.143 
посетилаца, али и уз скроман износ од 2.657 ноћења. До почетака осамдесетих година 
промет је у сталном успону (1980. године - 4.966 туриста, од чега 1.970 страних и 8.169 
ноћења, са учешћем од 2.211 страних). У наредном временском периоду промет има 
осцилаторни ток са мање израженим износима у односу на време раста.  

 
Просечан боравак туриста је врло скромних размера од 1,2 до 3,1 дана, што 

очигледно показује слабију израженост стационарних облика кретања, односно претежно 
транзитну туристичку функцију Бање. Ова чињеница узрокује и малу искористивост 
смештајних капацитета. Наиме, најискоришћенији објекат хотел „Каблар" показује 
годишњу испуњеност од 19 до 35%, док су остали чак релативно мање експлоатисани. 
Низак просечан боравак туриста представља и индикацију мањег коришћења лечилишних 
потенцијала објеката. Уосталом томе у прилог сведочи и чињеница да око 55% туриста 
борави јула и августа, са релативно израженијим боравком и септембра (17%). Према 
томе, туристи у овој Бањи, претежно, бораве или пролазу према планинским 
локалитетима, приморју или у склопу посете осталим важнијим бањама, као и вредним 
природним и антропогеним вредностима ближе околине. 
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3.9. Богутовачка Бања 
 
 

Богутовачка Бања се налази у централној Србији, 21 km југозападно од Краљева. 
Смештена је у истоименом проширењу долине Ибра у подножју падине Троглава. Са 
истока је уоквирена планинама Котленик, Столови, Гоч и Жељин; а са запада Јелицом, 
Троглавом, Чемерном, Радочелом и Рогозном. Надморска висина Бање износи 520 m, што 
значи да спада у ред објеката са особинама климатског лечилишта, које, поред осталог има 
значај и за опоравак старијих особа, нервних болесника, особа са хроничним обољењем 
органа за дисање и опоравка после инфаркта миокарда.  

 
Термоминералну основу Бање чине 3 извора са температуром изнад 24°C. 

Капацитет извора износи око 10 l/s. Вода им спада у ред сумпоробитих радиоактивних 
хипотерми. Лечилишно дејство потиче од присуства натријума, магнезијума и калцијума, 
а потом хидрокарбоната, сулфата и хлора. Извори су претежно јувенилног порекла. 
Физичко-хемијске особености воде намењене су лечењу: функционалних обољења 
нервног система, неуралгије, миалгије на реуматичној основи, неурастеније, 
психонеурозе, вегетативне неурозе, запаљења живаца, рековалесцентних стања итд.12 У 
вези с последњим истраживањем изграђен је базен, а тек 1932. године је изграђено 
купатило које је коришћено до 1952. године. Темељније уређивање Бање почиње 1952. 
године. Тада су постављени - купатило с базеном, 4 туш кабине, 3 монтажна одељења са 
36 соба и 100 лежаја и једна зграда са 20 лежаја. За потребе пријема гостију, поред 
наведених објеката, користе се домаћинства са око 500 лежаја, насеље од камп-кућица са 
30 лежаја и хотел „Минерал" (***) који располаже са 208 лежаја и два депаданса са 60 
лежаја. 
 

Раст туриста у бањи остваривање готово непрекидно до 1985. године када је 
достигао максимум од 8.873 посетиоца који су имали 66.673 ноћења. Број странаца је 
готово занемарљив. Тада је просечан боравак износио 7,5 дана, међутим максимум је 
достигнут годину дана раније (10,0 дана). Посета бањи има сезонски карактер. Током јула 
и августа углавном борави преко 50% туриста. Најмања посета је у зимским месецима. У 
даљем туристичком развоју, неопходно је посету Бањи осмислити у оквиру комплекснијег 
искоришћавања вредности планина које је окружују и значајних културноисторијских 
споменика, нарочито манастира. 
 
 
 

3.10. Звоначка Бања 
 
 

Звоначка бања се налази око 40 km јужно од Пирота. Носи назив по селу Звонце, 
крајњој тачки на путу који води од Лесковца према југоисточној Србији. Са гледишта 
квалитета саобраћајне повезаности она нема повољан туристичко-географски положај, 

                                                             
12 Почеци коришћења лековитих својстава воде, вероватно, потичу из средњег века, с обзиром на то да је у 
непосредној близини извора постојало насеље са купатилом. Позната испитивања датирају из 1835. године 
(А. Хердер), затим из 1865 и 1897. године (М. Т. Леко). 
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мада се њена добра позиција у односу на пут Ниш - Пирот - Градина може прихватити као 
добра могућност остваривања, најпре, транзитне, а потом и стационарне, лечилишне 
функције Бање. 

 
Специфичност лечилишта омогућавају да се и поред близине конкурентних бања 

искористе потенцијали обимне дисперзивне зоне садржане у насељима - Ниш, Лесковац, 
Пирот, Крушевац, Књажевац и др. Извори минералне воде представљају творевине 
формиране дуж тзв. Звоначког раседа. Вода је хипогермална са температуром од 28°C, без 
боје је мириса са радиоаивношћу од 6,55 Махових јединица. Лековито дејство воде 
проистиче из повишеног састава силицијум диоксида, гвожђа, алуминијум оксида , 
сумпор водоника и слободне угљене киселине.  

 
Постоје индиције да су лечилишни ефекти коришћени још у античко доба. 

Међутим, потом су извори затрпани и откривени тек 1903. године. На мању посећеност у 
међуратном период утицале су релативно слабе комуникације. Оне су побољшане током 
деведесетих година када је Бања повезана долином Јерме са Димитровградом и изграђена 
пруга до угљенокопа. Током рата лечилиште је разрушено. Непосредно после рата граде 
се објекти непосредно подређени потребама лечења, тако се од смештајних најпре граде 
виле, потом хотели, излетнички пунктови, смештаји у домаћинствима итд. 

 
Туристичком развоју Бање могу допринети и околне комплемеитарне туристичке 

вредности. Од природних вредности значајне су - кањонске долине, нарочито реке Јерме, 
пећине, Одоровачко поље и крашка врела. Од антропогених вредности постоји могућност 
посете средњовековној тврђави Асеново кале и манастирима Суково, Поганово и 
Иланиница. 
 

Као што је поменуто, рецептивна основа бива формирана релативно касно због 
периферног положаја извора, Најзначајнији смештајни објскат представља хотел „Мир" 
(***). Реконструисан је и прошириван у више маха тако да је 1960. године поседовао 143, 
а 1990. године 279 лежаја. Уз то Бања располаже са стотинак лежаја у вилама и око 200 
лежаја у домаћинствима. Од периода изградња рецептивне основе до Другог светског рата 
Бању је посећивало годишње 400-1.000 туриста. У раном послератном периоду број 
посетилаца приближно одговара наведеном износу, што показује низак износ у односу на 
њене лечилишне квалитете. Последњих пола деценије објекат посећује око 1.500 туриста. 
Дужина боравка и степен коришћења квалитета извора показују већи значај туристичко-
одмаралишне и рекреативне функције у односу на лечилишну.  

 
За Бању је карактеристично да с обзиром на надморску висину од 630 m има и 

особине климатског лечилишта. Али, генерално посматрано судбина Бање је неизвесна 
првенствено због лоших саобраћајних веза (лоше одржавани коловози, неадекватни 
тунели и сл.). Отуда је у последњих деценију и по бања рецептивно запостављена. 
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3.11. Горња Трепча 
 
 

Бања Горња Трепча налази се у југозападном делу Шумадије, односно северном 
делу Чачанско - краљевачке котлине, на надморској висини од 460 m. Окружена је 
планинама Вујан и Буковик. Положај бање у целини даје јој карактеристике и климатског 
лечилишта. Томе доприноси и смештај насеља у појасу четинарских шума. Бања има 
добар положај у односу на веће дисперзивне центре - Чачак, Краљево, Београд, а налази се 
и у непосредној близини приморског туристичког правца, односно Ибарске магистрале 
(8,5 km).  

 
Извори бање, односно непосредни локалитеит су познати под именом као "Атомска 

Бања". Бања располаже са три извора. Вода првог извора је хидрокарбонатна, 
земноалкална, борносилицијумска хипотерма (26°C). Други извор има сличне хемијске 
карактеристике и температуру од 30°C. Трећи извор има хидрокарбонатну, земноалкалну, 
цезијумску хипотерму, температуре 30,5°C и капацитета 2,5 1/s. Од минерала у већој мери 
су заступљени баријум, сребро, манган, олово, бакар, хром, никл, цезијум, рубидијум и др. 
Вода је, уз то, благо радиоактивна. Квалитети извора се користе за лечење неуролошких, 
реуматских, неуропсихијатријских, болести гастроинтестилног тракта и обољења 
периферних крвних судова. Лечење се обавља купањем (20-30 минута), пијењем (1-2 l. 
дневно) и употребом пелоида.  

 
Материјалну основу остваривања лечилишне функције бање чини Завод за лечење 

реуматских и неуролошких болести "Горња Трепча". Располаже потребним медицинским 
уређајима, 4 базена и 60 када са минералном водом. У главном објекту могућ је смештај 
86 пацијената. Ван непосредног лечилишног објекта постоје бунгалови са 82 лежаја, камп-
кућице са 160 лежаја и центар за смештај ученика капацитета 22 лежаја. У домаћинствима 
постоји могућност пријема око 5.000 туриста. Високи лечилишни потенцијал Бање биће 
искоришћен и посредством будућег Центра за рехабилитацију болесника са оштећеним 
централним и периферним нервним системом. Релативно скори почеци коришћења 
лечилишних могућности воде (1977. година), утицали су на појаву извесне хаотичности у 
градњи стамбених зграда и рецептивних објеката, што захтева хитно доношење 
просторног плана и његово стриктно поштовање. 

 
Промет туриста у Бањи почиње да се прати 1972. године. Тада је овде боравило 

8.432 посетиоца (65 странаца). Они су имали 126.480 ноћења (страни - 975). Максимум је 
достигнут 1988. године од 17.857 туриста (203 страних) и 219.766 ноћења (страни - 3.522). 
Следећих неколико година долази до драстичног опадања промета. Дужина боравка 
указује на значај лечилишне функције Бање. Он се креће у распону од 12,3 до 16,8 дана. 
Најдужи боравак остварују страни туристи, са максимумом од 17,8 дана - 1990. године. 
Највећа концентрација боравка достиже се јула, августа и септембра, с тим што 
сезоналност посете није толико изражена као код осталих бања. Анализа структуре 
промета указује на значај лечилишне туристичке функције, што чини аргументовану 
основу за изградњом нових лечилишних објеката и укључивањем у укупну понуду 
рекреативних садржаја непосредне околине. 
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3.12. Бања Врујци 
 
 

Бања Врујци налази се у северном подножју Сувобора и Маљена, односно долини 
Топлице, између Мионице и Љига. Има релативно погодан туристичко-географски 
положај, услед близине Ибарске магистрале (9 km) и пруге Београд - Бар (15 km). Основа 
развоја бањског туризма почива на шест извора благо радиоактивне воде температуре 26-
27°C, минерализације 0,465 g/1 и издашности 80 - 470 1/s. Лековитост је садржана у 
присуству калцијума., магнезијума и гвожђа. Такође је карактерише и присуство више 
олигоелемената. Вода и пелеоид се користе за лечење реуматизма, гинеколошких 
обољења, малокрвности, камена у бубрегу, кожних обољења, зарастања рана и др. 

 
Иако су Врујци као бањско место почели да се развијају после Другог светског 

рата, лечилишна својства воде се користе раније. Такоје 1938 године изграђено купатило 
„Војвода Мишић". Сврсисходнији и прецизнији лечилишни третман почиње од 1958. 
године, тј. од времена темељније анализираних својстава. Основу смештајних капацитета 
чини хотел „Врујци" (***), са затвореним базеном, боксовима и кадама за хидротерапију. 
Уз хотел се налази и депаданс са 108 лежаја и три отворена базена и рехабилитациони 
центар са здравственом станицом и апотеком.  

 
Године 2005. овде је боравило 4.830 туриста, од чега 4.550 домаћих и 280 страних. 

Остварено је 27.122 ноћења, од чега домаћих туриста - 25.949 и страних - 1.173. Највећи 
промет се остварује током јула. Просечан боравак гостију од 15 до 20 дана показује 
долазак искључиво из лечилишних разлога. 
 

3.13. Јунаковић Бања 
 
 

Јунаковић Бања се у статистици не води као бањско туристичко место. С обзиром 
на квалитете комплекса можемо га сматрати као рехабилитационо-рекреациони центар. 
Бања Јунаковић представља најбоље опремљено бањско лечилиште у Војводини.13 Бања је 
добила име по шумском потезу Јунаковић, на чијој се ивици и налази. Смештена је у 
западној Бачкој, 3,5 km источно од Пригревице и 3 км западно од Апатина, непосредно уз 
раскрсннцу регионалног пута Апатин - Богојево. Повезана је аутобуским линијама Апатин 
- Пригревица и Апатин - Сента уз могућност доласка железницом до Апатина или 
Пригревице. То значи да су према бањи упућени значајни дисперзивни центри из Бачке и 
Срема. Минералне воде, као основе формирање бање потичу из три бушотине издашности 
3.000 1/мин. Минерализација износи 5,661 g/1 воде. Лековито својство потиче од 
присуства флуора, брома, јода, литијума, строцијума, водоник-сулфида и гвожђа. 
Радиоактивност је мала и износи 3,0 емана по једној литри, а пХ - 8,6, што значи да је 
слабо алакална. 

 

                                                             
13 Ромелић, Ј., Туристичке регије Србије, ПМФ Нови Сад, Департман за географију, туризам и 
хотелијерство, Нови Сад , 2008. 
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Актуелизацији овог лечилишта претходи употреба бањског купатила у 
Пригревици, од 1929. године. Настанак центра је везан за нафтно-гасна истраживања, тако 
да је прва фаза изграђених рецептивних објеката почела да се користи од 1983. године. 
Стручне анализе су показале могућност коришћења воде за лечење следећих врста 
обољења: гинеколошка, адхезивни процеси, хипоплазија, стерилитет, упала грла и 
душника, последице траума и ратних рањавања и др. Притом, објекти и инструменти 
омогућавају примену хидротерапије, кинезитерапије, перофинске терапије, 
електротерапије, ручне масаже, орошавање и инхалација. За потребе лечилишне функције, 
Бања располаже тераупетским блоком са 6 лекарских ординација, хидротераупеутским 
базеном, 2 сауне, уређај за електро терапију, салон за кинезитершију, парафин салом и 
простором за инхалацију. Од рекреативних објеката, заснованих на коришћењу воде она 
поседује пет базена, од којих је један олимписки, три терапијска и један дечији. За сада су 
од смештајних објеката изграђени - хотел са три звездице са 63 двокреветне собе и 4 
апартмана са 152 лежаја, са рестораном од 220 седишта и хол са галеријом. 
 

Посета бањи током осамдесетих година указује на то да поред преовлађујућег 
учешћа они који су овде долазили из лечилишних разлога да је било и туриста који су је 
посећивали из рекреативних потреба или су били усмерени према комплементарним 
вредностима околине, претежно садржаним у богатству ловних и риболовних ресурса. 
Године 2001 у Бањи је боравило 6.647 домаћих и 662 страних туриста, односно укупно 
7.309. Они су остварили 45.397 ноћења, од чега 43.126 домаћих и 2.271 страних. Притом, 
је остварено 34.727 дана лечења. Од странаца, боравили су - Немци (лечење), Италијани 
(ловни туризам), Руси (пословни разлози), Чеси (транзитни туризам), Сиријци (лечење) и 
др. 
 

 
 

3.14. Бања Русанда 
 

 
Бања Русанда је једино активно бањско лечилиште у Банату. Налази се на северној 

обали истоименог језера у Меленцима. Још од свог оснивања 1867. године, има 
лечилишну традицију засновану на коришћењу лековитих својстава минералног блата из 
језера Русанда, које се убрајау најлековитијеу земљи. У хидротерапијске сврхе користи се 
термоминерална вода која спада у категорију натријум хидрокарбонатних сулфидних 
хемотерми. 

 
Језеро Русанда се налази на северозападној страни Меленаца. Има облик 

потковице, а површина му јс 4 km². Просечено је вештачким насипом на западни, плићи 
део (Мала Русанда) и источни и северни део (Велика Руцанда). Језеро нема дотоке, већ га 
подземне изворске воде и атмосферски талози снабдевају водом. Под нормалним 
околностима, дубина језера износ од 0,5 до 1,5 m. Дно језера је покривено тамноплавим 
масним муљем, претежно неорганског порекла, веома чистим, са мирисом на сумпор-
водоник. Језерска вода је слична морској, има висок салинитет и алкална је. Уз језеро су 
откривене подземне термалне воде. За сада се у хидротерапијске сврхе користи 
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термоминерална вода (температуре 32°C) из једне бушотине која припада категорији 
натријум хидрокарбонатних сулфиних терми. 
 

Језеро Острово лежи 6 km северно од Меленаца. Полукружног је облика и има 
површину од 6 km². У језеру се налази рибњак. Од већих водених површина у близини 
Меленаца, налази се бара Окањ. Она је смештена 3 km јужно од Меленаца, ка месту 
Кумане. О лековитости воде и блата сведочи излечење бројних мештана, па су 1866. 
Године послали језерску воду и блато на анализу у Беч. Охрабрени повољним налазом, 
исте године су основали акционарско друштво које је саградило дрвено купатило на 
источној обали језера. Године 1878. је издата дозвола за отварање бање на северној обали 
језера, где се и данас налази. Блато и вода из језера данас су уврштени међу најлековитије 
у нашој земљи. 
 

Тридесетих година 20. века, када доживљава туристички процват Бања има пет 
хотелпавиљона, са укупно 150 кревета, хотел „Ружа", са 30 кревета и велики број соба у 
домаћој радиности, изграђену инфраструктуру, објекат за разоноду и др. У сезони која је 
трајала од 1. маја до 30. септембра, број гостију се кретао до 2.500. Шездесетих година 20. 
века Бања Русанда постаје здравствена установа тј. специјална болница за лечење 
параплегије и хемиплегије. Почетком 1959. године отворено је Одељење за 
рехабилитацију и Бања убрзо прераста у Центар за физикалну медицину, рехабилитацију 
и превенцију инвалидности. 
 

Од тада па до данас Бања се непрестано изграђује и развија да би сада, као 
Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију Русанда била једна од 
водећих и значајнијих установа те врсте код нас. Специјалност Бање Русанда је лечење уз 
помоћ минералног пелоида - лековитог блата које се уз термо-минералну воду веома 
успешно примењује у лечењу многих болести. У Бањи је запослено око 300 људи. У 
склопу медицинске рехабилитације, бања Русанда може својим гостима да понуди лечење: 

 
- обољења централног и периферног нервног система, 
- повреда коштано-зглобног и мишићног система, 
- обољења крвних судова, 
- деформација која се појављују у дечијем узрасту, 
- запаљенског реуматизма у мирној фази, 
- дегенеративног реуматизма (артрозе и спондилозе), 
- ванзглобног и метаболичког реуматизма, 
- дископатије и лумбоипиалгије, 
-последица реума и стања после прелома костију и хирушких интервенција на 
коштанозглобном систему, 
- кожних болести (псоријаза, хронични екцем, акне), 
- гинеколошких обољења (хронична неспецифична гинеколошка обољења и стерилитет), 
- и медицинску рехабилитацију. 
 

Здравствене услуге у бањи пружају се амбулантно и стационарно. Бањски 
комплекс обухвата четири павиљона, капацитета 400 лежаја, у једнокреветним, 
двокреветним и трокреветним собама. Свака соба има посебно купатило са туш кабином, 
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телефон и телевизор. Ту су и сви пратећи садржаји који подмирују потребе бањског 
туризма: базен са термалном водом, фитнес сала, продавнице, амбуланта, лабараторија, 
апотека, конгресна сала, сауна и оближњи спортски центар са теренима за мали фудбал, 
кошарку, одбојку и тенис.  

 
На основу структурне разноликости и туристичке активности и функционалности, 

пре свега природних потенцијала, евидентних захтева и очекиваних тенденција на 
тржишту домаће и иностране тражње, ово место може бити атракција за туристе. Током 
летњих месеци, бања Русанда својим гостима и посетиоцима приређује наступе 
тамбурашких оркестара, позоришне представе, гостовања културно-уметничких друштава, 
као што су фолклорне групе. Организује се и дочек нове године, а у јануару, 
традиционално се организује свечани светосавски бал, као и дочек нове године. У бањи се 
такође одржавају и многи стручни скупови и симпозијуми са недицинском тематиком. 
Највећи број пацијената који долази на лечење у Бању је из Војводине и то претежно из 
Новог Сада, Панчева, Вршца, Зрењанина и њихове околине. 
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III ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ УТИЦАЈА ТУРИЗМА 
НА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

 

„Индикатори су индикација стања одређене појаве или феномена (нпр. туризам), 
што не мора бити дефинитивна (крајња) оцена стања те појаве/феномена“.14 Према 
Светској туристичкој организацији (1996), „индикатори мере или вреднују одређене 
информације, чиме доносиоци одлука (управни органи) смањују могућности несвесног 
доношења лоших пословних одлука.  Избор, праћење, мерење али и оцена адекватних 
индикатора одрживог туризма је веома сложен и захтеван посао, иако се у теорији чини 
једноставним. Поред Светске туристичке организације, Европске уније, OECД-а и других 
међународних организација, бројни тимови експерата су се током протекле две деценије 
бавили проблематиком дефинисања и примене индикатора одрживог туризма.15  

У досадашњим истраживањима појавио се велики број индикатора везаних за 
туризам што је последица сложене структуре туристичког система. Постоје многобројни 
фактори који утичу на избор индикатора који ће се користити у управљању туристичком 
дестинацијом, а ту спадају:приступ одрживом развоју (минималистички или целовит), 
мерљивост индикатора, расположиви финансијски, људски и други ресурси, интереси 
кључних субјеката развоја туризма у датој дестинацији, подршка јавности, политички 
утицаји и др. Дакле, из самог приступа или схватања концепта одрживог развоја у великој 
мери проистиче и избор индикатора које ће користити менаџмент одређене дестинације 
или предузећа туристичке привреде. 

Како би се стекли валидни и поуздани подаци за одређену туристичку дестинацију, 
прикупљање и мерење података о индикаторима мора се доследно и континуирано 
спроводити. Такође, сваки индикатор, понаособ, треба да буде разумљив, јасан и 
практично применљив.16 Неке  индикаторе је релативно лако прикупити, без значајног 
утрошка времена, финансиских средстава или ангажовања људског фактора. Тако се на 
пример подаци везани за промену броја запослених у туризму или промену броја 
хотелских соба у одређеном туристичком месту могу добити на релативно лак начин за 
разлику од неких других индикатора као што су квалитет вода или психолошки 
доживљаји туриста који испољавају велику варијабилност како у простору тако и времену 
чак и када се ради о малим подручјима. Код таквих индикатора креирање и ажурирање 
базе је изузетно захтевно у временском, стручном и финансијском смислу. У случају 
психолошких доживљаја туриста, додатни проблем представља субјективан карактер 

                                                             
14 Muller, H.,Tourismus und Okologie, Wechselwirkungen und Handlungsfelder, Munchen, 2004. 
15 Miller, G. & Twining-Ward L.,Monitoring for a Sustainable Tourism Transition: The Challenge of Developing  
and Using Indicators, CABI Publishing, 2006., стр. 148. 
16 Јовичић, Д., Илић, Т., цит. дело, стр. 284.  
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оваквог типа информација (сваки туристадоживљава одређену дестинацију на себи 
својствен начин), због чега пуну пажњу треба посветити обликовању и разради техника 
којима ће се прикупљати и вредновати овакав тип података. Поред тога треба напоменути 
да је неопходно одређене индикаторе оцењивати бар једном годишње. У тзв. годишње 
индикаторе спадају, нпр. сезоничност туристичких посета или туристичка запосленост. 
Нагла погоршања променљивих величина као што су: задовољство туриста, приходи од 
туризма, ставови домицилног становништва према туризму, криминал узрокован 
туризмом, загађеност вода као последица туристичког развоја и сл., могу најавити 
озбиљну кризу туристичког система у скорој будућности, тако да ове индикаторе поред 
редовних годишњих оцена би требало и чешће оцењивати. 

За оцену индикатора велики значај имају и идентификовање референтних тачака 
(benchmarks) и граничних вредности. Референтне тачке представљају мерила у односу на 
која процењујемо вредност одређеног индикатора.17 Референтне тачке могу бити стање 
које се десило у неком прошлом временском периоду или неко жељено будуће стање. На 
пример то може бити обим туристичких долазака у одређеној дестинацији који се 
остварио пре 10 година али може бити и тежња за смањивањем за 50% емисија 
загађујућих материја у атмосферу, узрокованих туризмом. Чести су случајеви да се за 
мерила узимају примери најбоље праксе, било да је реч о дестинацији или конкретној 
пословној активности. Избор мерила у великој мери зависи од тога да ли се одређена 
дестинација/предузеће определила за „чврст“ или „меки“ модел одрживог развоја.18 
Сходно томе, разумљиво је да се мерила броја смештајних јединица у великим градским 
центрима и заштићеним природним добрима међусобно разликују (мерило броја 
смештајних јединица у урбаним срединама је знатно веће, у односу на заштићена 
природна добра). 

Вредност или распон вредности, која идентификује критичну промену одређеног 
индикатора представља гранична вредност. Она често означава демаркациону линију 
између одрживог и неодрживог типа туристичког развоја. Референтне тачке у неким 
случајевима се могу поклапати са граничним вредностима. Менаџери у туризму морају 
бити обазриви када је у питанју гранична вредност јер уколико се достигне гранична 
вредност за одређени индикатор, они морају реаговати адекватним и правовременим 
акцијама, како би поправили стање одређеног индикатора и вратили га на одрживи ниво. 
Граничне вредности, као и мерила, такође карактерише варијабилност, зависно од 
одабраног модела одрживог развоја или типа одређене дестинације. 

                                                             
17Јовичић, Д., Илић, Т., Идикатори одрживог туризма, Гласник српсог географског друштва, Београд, вол. 
90, бр. 1, 2010, стр. 277-305. 
18 Стојановић, В.,Одрживи развој туризма и животне средине, ПМФ – Департман за географију, туризам и 
хотелијерство, Нови Сад, 2007., стр. 76. 
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На овакав поступак одређивања релевантних граничних вредности индикатора, 
поред споменуте релативности, утиче још доста чинилаца који још више компликују 
ионако сложен поступак. Једним делом то потиче од тога што је овај фактор сам по себи 
комплексан, из чега проистиче немогућност прецизног утврђивања повезаности између 
узрока и последица одређене појаве. Такође, у многим дестинацијама туризам још увек не 
узрокује озбиљније еколошке и социо-културне поремећаје, јер није довољно развијен, 
што даље компликује поступак одређивања граничних вредности индикатора. Фактори 
који такође утичу на одређивање граничних вредности јесу утицаји политичке и 
идеолошке природе. Наиме менаџери или владе држава, не желећи да преузму 
одговорност у случају појаве неодрживих ефеката туристичког развоја, свесно постављају 
граничне вредности на вишем нивоу од нивоа упозорења. 

 

1. Компаративни индикатори одрживог туризма ЕУ 

 

Стручни консултанти Европске комисије сумирајући резултате изстаживања која 
су спровели у различитим туристичким дестинацијама али и уважавајући све проблеме 
везане за могућност прецизног утврђивања носећег капацитета, сачинили су листу 
компаративних индикатора за праћење и утврђивање степена одрживости туристичког 
развоја. 

У дефинисању компаративних индикатора, пошло се од потребе интегрисања 
неколико круцијалних чинилаца: економски, еколошки, социјални, културни, као и 
задовољство туриста; путем којих би се вредновало актуелно стање развоја туризма у 
одређеној просторној целини, а тиме дошло до основног инпута за предузимање 
неопходних управних мера и активности. Примена индикатора се заснива на систему 
кодирања, којим се утврђују граничне вредности за сваки индикатор, на основу којих се 
стање развоја туризма оцењује као 1) критично, 2) подношљиво и 3) одрживо. Због тога се 
ови индикатори називају "индикаторима упозорења".19 Постоје 3 зоне које су дефинисане 
као црвена, жута и зелена зона:   

1. црвена зона означава да је ситуација критична и да је неопходно одмах предузети 
прикладне мере, како би се даљи развој туризма модификовао, ставио под чвршћу 
контролу или чак и зауставио;  

                                                             
19 Background Information on Enviroment ant Tourism in the Context of Sustainable Development, Europiean 
Commision, Bruxrelles, 1994., стр. 203. 
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2. жута зона указује да је ситуација подношљива, али да прогресиван пораст туризма у 
наредном периоду може проузроковати озбиљне проблеме, па је препоручиво предузети 
одређене превентивне мере;  

3. зелена зона постојеће стање развоја туризма оцењује одрживим, што је резултат 
квалитетног управљања и сврсисходних мера и активности предузетих у протеклом 
периоду.  

Индикатори су сврстани у 5 група: 

- економски индикатори приказују економске ефекте туристичког привређивања у 
туристичком месту или подручју;  

- задовољство туриста подразумева степен задовољства туриста квалитетом 
туристичких капацитета и пружених услуга, као и њихово мишљење о атрактивности 
мотива, стању животне средине и социо-културним особеностима рецептивног подручја;  

- социјални индикатори одражавају социјални интегритет локалне заједнице, са 
аспекта субјективног благостања домицилног становништва у туристичкој дестинацији;  

- културни индикатори изражавају степен очуваности културног идентитета локалне 
заједнице, под дејством утицаја туриста који долазе из средина са другачијим културним 
особеностима; 

- индикатори стања животне средине треба да пруже слику о стању животне 
средине и утицајима које туризам врши на поједине медије (водни ресурси, ваздух, 
биодиверзитет, земљиште). 

За неке од индикатора утврђене су граничне вредности а за друге нису, што обавезује на 
даљи рад и наставак започетих истраживања.  

 

2. Економски индикатори 

Економски индикатори приказују економске ефекте туристичког привређивања у 
туристичком месту или подручју.  

2.1 Сезонски карактер туристичког промета 

Сезонска концентрација туристичког промета има економске и еколошке 
импликације. Велика концентрација туриста у сезони изискује знатна инвестициона 
средства и обимне грађевинске радове да би се изградили капацитети и садржаји који би 
оптимално задовољили туристичке потребе. Са друге стране, ако се такви капацитети и 
садржаји и недовољно користе ван сезоне, а то је већи део године, поставља се питање 
економске оправданости њихове изградње. Запосленост локалног становништва у 
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вансезони је битно смањена. Наглашена концентрација туриста у периоду пуне сезоне 
доводи од појачаних притисака и коришћена туристичких мотива и изграђених 
капацитета, што условљава појачану сатурацију простора и појаву негативних еколошких 
последица. Идеална је ситуација када се у периоду пуне сезоне остварује 30% годишњег 
промета, тј. 10% промета по месецу; али то је практично неоствариво у многим 
туристичким местима. Експерти ЕУ су заузели толерантнији и релнији приступ оцењујући 
сезонску концентрацију промета до 40% у току 3 најинтензивнија месеца, као идеалан – 
одрживи развој; уколико сезонска концентрација промета прелази 40%, нужне су одређене 
иновације, на плану побољшања маркетинга, да би се промет равномерније дистрибуирао 
током године; док се концентрација промета од 50% у току 3 ударна месеца, сматра за 
алармантно стање које указује на скору појаву економских и проблема нарушавања 
животне средине.20 

 

2.2 Однос туристичких ноћења и смештајних капацитета 

 

Овај индикатор представља индикатор економског обрта који се остварује у 
дестинацији. Процењује се да однос поменутих чинилаца не сме да буде испод 120 ноћења 
по лежају годишње; уколико се он креће између 120 и 150 ноћења по лежају, 
искоришћеност капацитета је прихватљива али није на оптималном, одрживом нивоу; а 
одрживо коришћење капацитета се остварује у случају када вредност овог индикатора 
озноси 150 или више ноћења по лежају. 

 

2.3 Коефицијент локалног туристичког увећања економије 

 

Овај индикатор обухвата све директне и индиректне утицаје које туристичка 
потрошња и запосленост имају на локалну економију, јер је познато да примарна 
туристичка потрошња се проширује на читав циклус даље потрошње, што повољно утиче 
на привреду туристичког места у целини и регије којој припада. Овај коефицијент 
показује у ком степену су производи и услуге рецептивног места укључени у туристичко 
привређивање. Међутим, још увек није дефинисан начин за математичку 

                                                             
20 Background Information on Enviroment ant Tourism in the Context of Sustainable Development, Europiean  
Commision, Bruxrelles, 1994., стр.207. 
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операционализацију коефицијента локалног туристичког увећања, тако да се он може 
посматрати само са аспекта утицаја туризма на друге привредне гране у туристичком 
месту и њиховој укључености у туристичку понуду. 

 

3. Индикатори задовољства туриста 

3.1 Поновљене посете туриста 

 

Проценат туриста који су поново посетили одређено туристичко место представља 
индикатор задовољства туриста. Информације о поновљеним туристичким посетама 
одређеном месту прикупљају се у највећем броју случајева анкетирањем посетилаца, али 
овом поступку се не приступа на конзистентан и јединствен начин. У појединим 
случајевима, у поновљене посете се убрајају анкетирани туристи који имају жељу да 
поново посете место боравка, а у другим, анкетирани туристи су то већ учинили. По 
мишљењу експерата ЕУ, најбоље је за индикатор узети проценат поновљених посета у 
одређеном месту током протеклих 5 година. Када се овај проценат креће између 30% и 
50%, задовољство туриста се остварује на још вишем нивоу, што пружа носиоцима 
политике прилику да покушају да утичу на измену понашања туриста и прилагоде га 
условима локалне природне и културне средине, да у већој мери користе јавни превоз 
уместо приватног аутомобила, да схвате хетерогеност дугорочних туристичких циљева у 
датој области и сл.21 

 

4. Културни индикатори 

4.1 Однос смештајних капацитета и броја локалног становништва 

 

Однос смештајних капацитета и броја локалног становништва је индикатор, како 
културног утицаја у погледу архитектонског изгледа туристичке области или места, тако и 
захтева за обезбеђењем неопходне инфраструктуре, што оптерећује буџет локалних 
заједница, ако је број лежаја виши од 1,6 пута већи од броја становника, ситуација се може 

                                                             
21 European Commission, Defining, Measuring and Evaluating Carrying Capacity in European Tourism  
Destinations, Athens: Department of Environmental Studie, 2002., стр. 89.  
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оценити неповољном јер локална заједница трпи велики притисак интензивне туристичке 
изградње; док је пропорција од 1,5:1 или мања, повољнија и прихватљивија по локалну 
заједницу. Чињеница је да поменута сразмера у великој мери варира, зависно од 
природних карактеристика, типа смештаја, интензитета и врсте туристичког промета који 
се развија на одређеном простору. 

 

4.2 Интензитет туризма 

 

Индикатор који указује на степен културне сатурације локалне средине. Превисок 
ниво културне сатурације негативно утиче на локалну заједницу, нарушава њен културни 
идентитет и умањује квалитет туристичког доживљаја. Представља се односом годишњег 
броја туристичких ноћења (израженог у хиљадама) и броја домицилног становништва 
(израженог у стотинама). Међутим у пракси је тешко пронаћи туристичко место у коме се 
врши прецизна евиденција излетничког промета - што би употпунило културни 
индикатор. 

Могућности за примену овог индикатора су веома ограничене у руралним 
областима, националним и регионалним парковима, који привлаче велики број излетника 
концентрисаних на неколико најатрактивнијих места. У таквим случајевима погодније је 
као индикатор користити број излетника према броју места за паркирање, при чему се 
однос од 2,5 посетиоца по једном паркинг месту, сматра најповољнијим и користи као 
стандард у изради просторних планова националних паркова. Потребно је упоредити 
просечан број излетника у току године са бројем излетника у данима 5 најфреквентнијих 
викенда у пуној сезони, али то изискује детаљна истраживања која су веома ретка у 
пракси.22 

 

5. Социјални индикатори 
5.1 Учешће туризма у локалном нето друштвеном производу 

 

Проценат учешћа туризма у укупној вредности локалног нето друштвеног 
производа је индикатор који показује у којој мери локална заједница остварује користи од 

                                                             
22  European Commission, цит. дело, стр.92. 
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туризма. Овај индикатор треба поредити са нивоом запослености локалног становништва 
у туризму. 

 

5.2 Независност локалне туристичке привреде 

 

Однос између процента туристичких посета који се остварује непосредним 
букингом и процента посетилаца који стижу посредством иностраних или домаћих 
туроператора, представља индикатор корисности туризма по локалну заједницу. У 
приморским центрима масовног туризма, у којима се велики проценат туристичког 
промета налази под контролом међународних туроператора, има импликације на висину 
новостворене вредности локалне заједнице, али и на промену карактера и изгледа таквих 
центара.23 

 

6. Индикатори стања животне средине 
6.1 Коришћење земљишта за изградњу 

 

Однос површине земљишта предвиђеног за туристичку изградњу и његовог дела на 
коме је изградња већ реализована, представља индикатор могућег, али не и обавезног, 
убрзаног и неконтролиасног развоја у будућем периоду. То намеће потребу поређења 
просторних и урбанистичких планова са мапама које приказују густину изграђених 
објеката. Ако у алпским центрима, на површинама предвиђеним за туристичку изградњу, 
нереализована туристичка изградња прелази 20% ситуација се може оценити 
алармантном. Обимни грађевински радови у наредном периоду подразумевају и негативне 
последице по животну средину. У таквим случајевима најбоље је одустати од потпуног 
остварења планских задатка, редуцирати површине предвиђене за изградњу и 
трансформисати их у зелене појасеве или заштићена добра. 

 

 

                                                             
23 European Commission, цит. дело, стр. 94. 
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6.2 Промене у намени коришћења земљишта 

 

У руралним областима, планинским пределима, националним и регионалним 
парковима, проценат промене намене пољопривредног земљишта у периоду од 5 година 
сматра се прикладним индикатором утицаја туризма на промену намене коришћења 
земљишта и трансформацију пејзажа. Уколико је тај степен већи од 2% забрињавајуће је и 
потребно је овакве трендове успорити, с циљем оживљавања традиционалних 
пољопривредних фарми и њиховог укључивања у туристичку понуду. 

 

6.3 Доласци туриста према врсти транспорта 

 

Проценат туриста који не користе приватни аутомобил, је важан индикатор 
потенцијалне саобраћајне загушености, проблема паркирања, нивоа буке и квалитета 
ваздуха у одређеној области. Пожељно је да туристи користе јавни аутобуски и 
железнички саобраћај. Подаци показују да у Европи и даље највећи број туриста путује 
својим приватним аутомобилима, нарочито када је реч о посетама руралним областима и 
да је велики успех у погледу заштите животне средине остварен, када се у одређеном 
месту региструје 10% туриста који нису допутовали својим приватним аутомобилом. 

 

6.4 Остали индикатори стања животне средине 

 

Податке који се односе на коришћење енергије, потрошњу и пречишћавање воде, 
стварање чврстог отпада, веома је тешко сакупити на нивоу туристичког места или регије. 
До сада још увек нема прецизних индикатора за коришћење енергије и воде, односно 
количину створеног отпада по туристи. Оно што се може очекивати у скоријој будућности 
је да сви учесници у туристичком промету, у границама својих могућности, настоје да 
смање количину утрошене енергије и рационално користе природне ресурсе.24 

 

 
                                                             
24 European Commission, цит. дело, стр. 96. 
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IV ПРИМЕНА КУЛТУРНИХ ИНДИКАТОРА ОДРЖИВОГ 
ТУРИЗМА ЕУ НА ПРИМЕРУ БАЊА У СРБИЈИ 

 

Културни индикатори су једна од пет група компаративних индикатора одрживог 
туризма, које је дефинисао и Комисији Европске уније предложио тим стручњака. У 
компаративне индикаторе се, осим културних, убрајају економски, социјални и 
индикатори стања животне средине, као и задовољство туриста. На основу граничних 
вредности за сваки индикатор, утврђује се да ли је стање туризма критично, подношљиво 
или одрживо. Дефинисане су три зоне: црвена (критично стање и неопходност 
предузимања одређених мера), жута зона (подношљива ситуација, али и постојање 
могућности да ће развој туризма условити промене, те се препоручују превентивне мере) и 
зелена зона (стање развоја туризма одрживо). Резултати истраживања служе доношењу 
управних мера и делатности. Културни индикатори показују степен очуваности 
идентитета локалног становништва под дејством туриста из средина различитих 
културних карактеристика. У ову групу индикатора спадају однос смештајних капацитета 
и броја локалног становништва и интензитет туризма25 . 

Табела 3. Културни индикатори одрживог туризма 
 

Културни индикатори 

Однос смештајних 
капацитета и броја локалног 

становништва 

< 1,1 : 1 зелена зона 

1,1 – 1,5 : 1 жута зона 

>1,6 : 1 црвена зона 

Интензитет туризма :              
Број ноћења према броју 

становника 

<1,1 : 1 зелена зона 

1,1 – 1,5 : 1 жута зона 

>1,6 : 1 црвена зона 

Извор : Стојановић В, Одрживи развој туризма и животне средине, 2006. 

Однос смештајних капацитета и броја локалног становништва је индикатор 
културног утицаја у контексту изгледа туристичке дестинације и захтева за неопходном 
инфраструктуром, која утиче на буџет заједнице. Уколико је број лежаја више од 1,6 пута 
већи од броја становника, ситуација је неповољна, јер на локалну заједницу утиче 
                                                             
25 Бајић–Брковић М., цит. дело. 
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интензивна туристичка изградња. Пропорција 1,5:1 и мања повољнија је за локалну 
заједницу. Поменуте корелације варирају у зависности од природних карактеристика, 
врсте смештаја, интензитета и врсте туристичког промета. Интензитет туризма показује 
степен културне сатурације простора. Овај индикатор одрживог туризма био би 
најадекватнији када би се, осим броја стационарних туриста, узео у обзир и број учесника 
у излетничком туризму, који се не евидентира. Због тога се не могу прецизно приказати 
утицаји туристичког промета на локалну заједницу.26  

 

1. Резултати истраживања 

 

У анализи културних индикатора одрживости туризма у бањским насељима Србије 
коришћени су статистички подаци из последње четири пописне године, како би се 
компаративном методом пратиле промене и вршила поређења. Компарација је вршена по 
хронолошкој основи.  

Доминација услужних делатности условила је да нека од бањских насеља имају 
статус градова. Комерцијализовањем функција са примарном лечилишном, 
рехабилитационом и рекреативном улогом, бањска места се демографски и привредно 
развијају, доживљавајући интензивну урбанизацију. Неке од бања, у мрежно-
хијерархијској структури централних насеља Србије, представљају центре локалног 
значаја различитог функционалног ранга: општинске центре (Врњачка Бања, Нишка Бања 
и Сокобања) и мања унутаропштинска чворишта функционално комплементарна са 
центром општине (Врањска Бања, Јошаничка Бања, Сијаринска Бања, Бања Ковиљача и 
др.).27  

 

 

                                                             
26 Стојановић В., Одрживи развој туризма и животне средине. Природно-математички факултет, 
Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад, 2006. 
27 Стаменковић, С. Ђ., Гатарић, Д., и Мартиновић  М., О неким питањима одређивања статуса бањских 
насеља и бања у мрежи насеља Србије. У Зборник радова – Планирање, уређење и заштита бањских и 
климатских места Србије. Београд: Географски факултет Универзитета у Београду и Асоцијација 
просторних планера Србије, 2006. 
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Табела 4. Смештајни капацитети и број локалног становништва 

Бање 
Смештајни капацитети (лежаји) Број становника 

1981 1991 2002 2011 2012 1981 1991 2002 2011 2012 

Буковичка 1241 - 977 - - 1930 1933 2246 2151 - 

Богутовачка 663 869 464 450 457 891 687 547 443 - 

Врњачка 9158 8217 5522 6144 5620 9699 9812 9877 10004 27329 

Врањска 704 509 438 311 208 5004 5779 5882 5332 9452 

Врујци 988 818 4926 1416 1416 2070 1774 1850 1546 - 

Гамзиградска 611 813 834 400 398 1080 961 945 680 - 

Горња  Трепча 3372 2390 5569 2605 2725 737 641 618 546 - 

Ковиљача 2461 2873 1540 1280 1094 5478 5516 6340 5012 - 

Куршумлијска 355 260 440 - - 198 185 151 103 - 

Матарушка 3364 2478 1122 973 938 2132 2262 2732 2691 - 

Нишка 8231 7841 1537 2205 2207 3854 4179 4437 4180 14607 

Пролом 1181 1037 920 1162 - 200 92 111 123 - 

Сокобања 8908 6492 2483 14137 13933 7204 8439 8407 7972 15783 

Сијаринска 2070 2067 1938 652 553 582 530 568 355 - 

Извор: Упоредни преглед броја становника 1948-2002. У попис становника, домаћинства и станова у 2002. 
години (свеска 9). Републички завод за статистику, Београд, 2003. Попис становништва, домаћинства и 
станова у Републици Србији 2011 (први резултати). Републички завод за статистику, Београд, 2011. 
Непубликовани подаци из архиве републичког завода за статистику. 

Културни индикатори одрживости туризма одређени су за градска бањска насеља 
(по правном критеријуму): Врњачку Бању, Буковичку Бању (Аранђеловац), Ковиљачу, 
Матарушку, Врањску, Сијаринску, Куршумлијску, Сокобању, Нишку Бању, али и за 
насеља Богутовачку бању, бању Врујци, Гамзиградску бању, Горњу Трепчу, Пролом бању. 
У атару сеоских насеља Берковац, Попадић и Ракари формирано је туристичко насеље 
Бања Врујци, које нема статус самосталног насеља. Буковичка бања настала је на урбаној 
територији Аранђеловца и у атару приградског села Буковика, Горњотрепчанска бања је у 
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селу Горња Трепча код Чачка, Богутовачка бања код села Богутовца у Ибарској долини. 
Пролом и Луковска бања, у атарима села Пролом и Луково код Куршумлије припадају 
групи бања несамосталних насеља која су физиономски и функционални делови 
самосталних сеоских насеља, са одређеним степеном туристичке уређености и у извесној 
мери су присутна у туристичкој понуди.28  

Старење, негативан фактор демографских транзиција, интензивно је захватио 
Србију, што је условило да све већи број људи тежи да привремено (као гости) или стално 
(као становници) буде присутан у бањским местима, због чега се може говорити о 
позитивној демографској транзицији у бањама (популациони и привредни раст и развој). 
Евидентан је процес депопулације у Србији, али поједина бањска места привлаче све већи 
број гостију .29 

У анализираним пописним годинама евидентан је тренд смањења броја лежаја 
услед власничке трансформације и преласка у облике приватне својине. Обим смештајних 
капацитета бањских насеља Србије у 2000. години значајно је опао у односу на 1981. 
годину, а нарочито у поређењу са 1988. годином (када је постигнут максимум према 
подацима статистике туризма). То је последица изузетно неповољних политичких и 
друштвено-економских односа (интерес друштвено-политичке заједнице, финансијске 
могућности, статистичко утврђивање броја лежаја).30  

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Стаменковић, С. Ђ., Гатарић, Д., и Мартиновић  М., О неким питањима одређивања статуса бањских 
насеља и бања у мрежи насеља Србије. У Зборник радова – Планирање, уређење и заштита бањских и 
климатских места Србије. Београд: Географски факултет Универзитета у Београду и Асоцијација 
просторних планера Србије, 2006. 
29 Ђурђев, Б., Кошић, К. и Драгин, А., Демографски раст и развој бањских насеља у Србији. Гласник Српског 
географског друштва, 87 (1), 2007, стр. 69−78. 
30 Маћејка М., Клима и њен здравствени значај у бањама Србије. Српско географско друштво, Београд, 
2003. 
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Табела 5. Однос смештајних капацитета и броја локалног становништва као 
културни индикатор одрживости туризма 

Бање 1981. 1991. 2002. 2011. 2012. 

Буковичка  0,6:1 зелена зона - 0,4:1 зелена зона - - 

Богутовачка  0,7:1 зелена зона 1,3:1 жута зона 0,8:1 зелена зона 1:1 зелена зона - 

Врњачка  0,9:1 зелена зона 0,8:1 зелена зона 0,5:1 зелена зона 0,6:1 зелена зона 0,2:1 зелена зона 

Врањска  0,1:1 зелена зона 0,1:1 зелена зона 0,1:1 зелeна зона 0,1:1 зелена зона 0,0:1 зелена зона 

Врујци 0,5:1 зелена зона 0,5:1 зелена зона 2,7:1 црвена зона 0,9:1 зелена зона - 

Гамзиградска 0,6:1 зелена зона 0,8:1 зелена зона 0,9:1 зелена зона 0,6:1 зелена зона - 

Горња Трепча 1,6:1 црвена зона 3,7:1 црвена зона 9,0:1 црвена зона 4,8:1 црвена зона - 

Ковиљача 0,4:1 зелена зона 0,5:1 зелена зона 0,2:1 зелена зона 0,3:1 зелена зона - 

Куршумлијска  1,7:1 црвена зона 1,4:1 жута зона 2,9:1 црвена зона - - 

Матарушка 1,5:1 жута зона 1,1:1 жута зона 0,4:1 зелена зона 0,4:1 зелена зона - 

Нишка 2,1:1 црвена зона 1,9:1 црвена зона 0,3:1 зелена зона 0,5:1 зелена зона 0,2:1 зелена зона 

Пролом 5,9:1 црвена зона 11,3:1 ц. зона 8,3:1 црвена зона 9,4:1 црвена зона - 

Сокобања 1,2:1 жута зона 0,8:1 зелена зона 0,3:1 зелена зона 1,8:1 црвена зона 0,9:1 зелена зона 

Сијаринска 3,5:1 црвена зона 3,9:1 црвена зона 3,4:1 црвена зона 1,8:1 црвена зона - 

Извор: Обрада података компарацијом смештајних капацитета са бројем становника 

Однос смештајних капацитета и броја локалног становништва може се у већини 
бања дефинисати као повољан (зелена зона), јер се не може говорити о интензивној 
туристичкој изградњи. Изузеци су Горња Трепча, Пролом, Сокобања и Сијаринска бања. 
У функционалној структури туристичке ресурсне основе у бањама издавајају се 
смештајно-угоститељски објекти. Услуге смештаја и исхране у бањи Горња Трепча су у 
стационару, хотелу, пансионима, ресторанима са преноћиштем и домаћинствима. 
Природно лечилиште Горња Трепча бави се посредовањем у смештају туриста у 
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индивидуалној својини и добро сарађује са туристичким агенцијама31 . У Пролом бањи 
издавање приватних соба има дугу традицију, јер готово сва стално настањена 
домаћинства баве се овом делатношћу која је значајан извор прихода многим породицама. 
Мења се физиономија бањског насеља, иако је „дивља” градња била дуго присутна и 
након доношења урбанистичких регулатива.32  

У структури смештајних капацитета у Сокобањи доминирају комплементарни, који 
чине око 90% укупних капацитета.33 Локалне туристичке организације оперишу подацима 
који су далеко већи од званичне статистике за укупну рецептиву, а посебно када је у 
питању домаћа радиност: у Сокобањи је око 11.000 лежаја, а у Врњачкој Бањи око 12.000 
лежаја у домаћинствима. Стога би већи значај имао приказ најквалитетније понуде бања, 
који подразумева хотеле и лечилишта.34 Уколико би се у анализе односа смештајних 
капацитета и броја становника узели подаци из незваничне статистике, поједина бањска 
места имала би изразитији индикатор културног утицаја у контексту изгледа дестинације 
и захтева за неопходном инфраструктуром. 

Број становника у анализираним пописним годинама није се битније мењао, осим у 
Богутовачкој бањи, Гамзиградској и Сијаринској бањи. Осцилације у броју ноћења су 
уочљиве на примерима свих поменутих бања, у смислу смањења овог показатеља развоја 
туризма. Податке за број ноћења у Куршумлијској Бањи није било могуће евидентирати 
2011. године јер је Завод за рехабилитацију “Жубор” био у фази реновирања. 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Павловић С., Туризам у функцији развоја бање Горња Трепча. Гласник Српског географског друштва, 88 
(4), 2008., стр. 99–108. 
32 Вукоичић Д., Бањски туризам у функциуји развоја општине Куршумлија. Српско географско друштво, 
Београд, 2008. 
33 Живковић Д., Радивојевић А., Јовановић Ј., Место Сокобање у туризму Србије. У Зборник радова – 
Планирање, уређење и заштита бањских и климатских места Србије. Географски факултет Универзитета у 
Београду и Асоцијација просторних планера Србије, Београд, 2006. 
34 Маћејка М., Клима и њен здравствени значај у бањама Србије. Српско географско друштво, Београд, 
2003. 
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Табела 6. Број ноћења и број становника у бањама Србије 

Бање 

Број ноћења 

1981. 1991. 2002. 2011. 2012. 

Буковичка 200584 131057 116918 59569 - 

Богутовачка 60814 41276 29388 18199 19823 

Врњачка 1325540 8665741 445548 579041 506446 

Врањска 80787 49528 35493 41311 34856 

Врујци 50011 33059 48147 46215 39747 

Гамзиградска 46364 81787 56412 71630 62531 

Горња  Трепча 233236 93486 74330 110665 100845 

Ковиљача 131103 134624 143496 217476 167941 

Куршумлијска 10865 66629 70926 - - 

Матарушка 258382 142363 82767 74263 60039 

Нишка 467725 199402 169721 198606 194599 

Пролом 112557 112858 100522 67066 76788 

Сокобања 576071 367479 363854 325207 306560 

Сијаринска 126893 36900 55934 58558 45852 

Извор: Статистички годишњак (1981,1991,2002). Републички завод за статистику, Београд. Упоредни 
преглед броја становника 1948-2002. У попис становника, домаћинства и станова у 2002. години (свеска 9). 
Републички завод за статистику, Београд, 2003. Попис становништва, домаћинства и станова у Републици 
Србији 2011 (први резултати). Републички завод за статистику, Београд, 2011. Туристички промет у 
Републици Србији – децембар 2011. У саопштења – статистика угоститељства и туризма (број 21). 
Републички завод за статистику, Београд 2011. Непубликовани подаци из архиве републичког завода за 
статистику. 

Изразит интензитет туризма као показатељ културне сатурације негативно се 
одражава на локалну средину. Проблеми настају око тога где је граница између 
туристичког и општег уређења за потребе локалног становништва. Интензитет туризма на 
примеру бањских насеља Србије указује на веома неповољну ситуацију, јер су све четири 
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пописне године евидентирани резултати у црвеној зони. Најнеповољнија ситуација је у 
Пролом бањи, Куршумлијској бањи и Горњој Трепчи, што је условљено малим бројем 
локалног становништва с једне стране и релативно великим бројем остварених ноћења. 

Табела 7. Интензитет туризма као културни индикатор одрживости 

Бање 1981. 1991. 2002. 2011. 2012. 

Буковичка  104,0:1 ц. зона 67,8:1 ц.зона 52,0:1 ц. зона 27,7:1 ц.зона - 

Богутовачка  68,2:1 ц. зона 60,1:1 ц. зона 53,7:1 ц. зона 41,0:1 ц. зона - 

Врњачка  136,6:1 ц. зона 67,8:1 ц. зона 45,1:1 ц. зона 57,9:1 ц. зона 18,5:1 ц.зона 

Врањска  16,1:1 ц. зона 8,6:1 ц. зона 6,0:1 ц. зона 7,7:1 ц. зона 3,7:1 ц.зона 

Врујци 24,1:1 ц. зона 18,6:1 ц. зона 26,0:1 ц. зона 29,9:1 ц. зона - 

Гамзиградска 42,9:1 ц. зона 85,1:1 ц. зона 59,6:1 ц. зона 105,3:1 ц. зона - 

Горња Трепча 316,4:1 ц. зона 145,8:1 ц. зона 120,3:1 ц. зона 202,7:1 ц. зона - 

Ковиљача 23,9:1 ц. зона 24,4:1 ц. зона 22,6:1 ц. зона 43,4:1 ц. зона - 

Куршумлијска  54,9:1 ц. зона 360,2:1 ц. зона 469,7:1 ц. зона - - 

Матарушка 121,2:1 ц. зона 62,9:1 ц. зона 30,3:1 ц. зона 27,6:1 ц. зона - 

Нишка 124,4:1 ц. зона 47,7:1 ц. зона 38,3:1 ц. зона 47,5:1 ц. зона 13,3:1 ц.зона 

Пролом 562,8:1 ц. зона 1226,7:1 ц. зона 905,6:1 ц. зона 543,3:1 ц. зона - 

Сокобања 80,0:1 ц. зона 43,5:1 ц. зона 43,3:1 ц. зона 40,8:1 ц. зона 19,4:1 ц.зона 

Сијаринска 218,0:1 ц. зона 69,6:1 ц. зона 98,5:1 ц. зона 164,9:1 ц. зона - 

Извор: Обрада података компарацијом броја ноћења са бројем становника 

*ц зона-црвена зона 

Висок ниво културне сатурације умањује туристички доживљај. Културни 
идентитет у нашим бањским местима није у великој мери нарушен, углавном се ради о 
културним разликама посетилаца из сеоских и градских средина. Урбана експанзија 
условљава урбану сатурацију, тако да знатан број објеката у бањским насељима не 
одговара традиционалној архитектури и условљава нарушавање амбијенталних целина. 
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Сатурација је поремећај природне средине, еколошких карактеристика одређеног 
простора и антропогених вредности због прекорачења капацитета. Сваки туристички 
простор, без обзира на границе, улази у развој са ризиком могуће сатурације. Ризик ће 
бити мањи, што је више антиципирања будућности, више егзактних знања о границама 
допустивог развоја. Упоредо са процесом урбанизације расте и број становника у 
туристичкој дестинацији, неопходно је квалитетно планирати развој туризма, како би се 
избегле нежељене последице сатурације простора у локалној заједници.35  

Једно од начела које треба уважавати у планирању туризма на локалном нивоу је 
физички и визуелни (естетски изглед локације), тако што се неће градити непримерени 
објекти и спроводити неприхватљиве активности. Наведене мере подразумевају потребу 
процене приватних капацитета, с обзиром на физичке, социјалне и економске могућности. 
Друго начело се односи на развој туризма који се темељи на развојним могућностима које 
одређује резистентно становништво. Треће начело је да развој туризма треба ускладити са 
плановима развоја нетуристичких делатности.36 У контексту наведених начела у 
планирању туризма на локалном нивоу могу се решавати негативне последице сатурације 
простора, у нашем случају бањских насеља. У анализи будућег развоја туризма у бањским 
насељима, требало би одредити носивост капацитета  (carryng capacity), да би се утврдиле 
границе допустивог развоја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 Sofield, T., Emprowerment for Sustainable Development. Oxford: Pergamon Press, 2003. 
36 Richins, H.,  Influences on Local Government tourism Decision-making: A Study of Authoritative Opinion. The 
Journal of Tourism Studies, 11 (2), 2000. 
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V ЗАКЉУЧАК 

 

У првом извештају Стратегије туризма Србије стање бањског туризма оцењено је 
као и опште стање туризма, са недостатком стратешког позиционирања, истрошеношћу 
смештајних капацитета, неадаптираношћу савременим трендовима и захтевима, 
недовршеном приватизацијом, лошом комуналном опремљеношћу, прекомерном градњом 
приватних објеката на атрактивним туристичким локацијама. 

Уопштено, компаративни индикатори, односно индикатори развоја одрживог 
туризма ЕУ дају солидну основу за утврђивање нивоа одрживости развоја туризма у 
конкретним туристичким дестинацијама. Резултати до којих се дошло анализом 
културних индикатора одрживости туризма на подручју Бања Србије само делимично 
задовољавају критеријуме одрживог туризма које су прописали експерти ЕУ.  

Однос смештајних капацитета и броја локалног становништва може се у већини 
бања дефинисати као повољан (зелена зона), јер се не може говорити о интензивној 
туристичкој изградњи. Изузеци су Горња Трепча, Пролом, Сокобања и Сијаринска бања. 
Међутим, интензитет туризма, односно број ноћења (изражен у хиљадама) према броју 
становника (израженог у стотинама)  на примеру бањских насеља Србије указује на веома 
неповољну ситуацију, јер су у све четири пописне године евидентирани резултати у 
црвеној зони. Најнеповољнија ситуација је у Пролом бањи, Куршумлијској бањи и Горњој 
Трепчи, што је условљено малим бројем локалног становништва с једне стране и 
релативно великим бројем остварених ноћења. 

У наредној фази развоја бањског туризма неопходно је укључити стратегију, 
засновану на одређеним инструментима, мерама и локалној иницијативи. Због стихијског 
развоја туризма у неким бањама неопходно је унапређивати само оне које могу да 
достигну савремене стандарде и квалитет у лечењу, смештају и осталим туристичким 
садржајима. Веће шансе за развој имају бање које ће кроз планска документа бити 
третиране са природним и културним наслеђем у окружењу и бање које ће понуду 
прилагодити потребама туриста и локалног становништва. Квалитет и квантитет услуга у 
домаћој радиности зависе од едукације локалног становништва, које је главни носилац ове 
врсте туристичких услуга. Због тога је неопходно предузети мере као што су стимулисање 
разних облика унапређења домаће радиности, едуковање становништва, повезивање 
домаће радиности са комерцијалним угоститељским објектима и туристичким агенцијама. 
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Понуду бањског туризма неопходно је диверсификовати, укључивањем садржаја 
који привлаче разноврсну клијентелу. Инфраструктурно уређење се намеће као 
приоритетан задатак, јер дивља и прекомерна градња није добро решење за укључивање 
приватног сектора у развој бањских места. Културни индикатори одрживости туризма 
подложни су променама, у зависности од кретања на туристичком тржишту, а јављају се и 
проблеми у вези са искоришћеношћу капацитета, просечним трајањем боравка туриста и 
сезоналношћу. Нове елементе туристичког уређења у бањским местима треба уводити 
постепено и упоредо са реновирањем постојећих објеката, димензионисано у односу на 
постојећу урбану регулацију. Ниво атрактивности амбијенталних вредности може се 
подићи очувањем њиховог идентитета. Начин градње објеката треба да буде усклађен са 
природним окружењем да би се бања развијала у унапред одређеном смислу и добила 
предвиђени карактер. 
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