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1. УВОД 
 

 
Бањски туризам, како у свету тако и код нас, има изузетно дугу традицију.    

Корени ове врсте туризма датирају још из времена Римљана и њиховог доброг 

познавања особина воде. Србија поседује велики потенцијал за развој бањског туризма 

због бројним лековитих вода које се одликују разноврсним и богатим хемијским 

саставом, а тиме и широким спектром терапеутских својстава применљивих у 

балнеолошке сврхе. 

Бање се јављају у свим регионима Србије. Извори топле воде су вековима 

привлачили људе те су их они посећивали. Материјални трагови најстарије бање на 

терирорији Србије су пронађени у Вичкој бањи (Топлички кисељак), 20 км од 

Прокупља и датира из неолитског периода, што значи да је старо око 4.000 година. На 

целокупној територији Србије регистровано је око 300 бањских места. Такође, ни једна 

земља, изузев Србије, не може да се похвали тиме да на тако малом простору поседује 

толики број бања и изворишта са лековитом водом. Управо због тог податка и те 

чињенице Србија се назива популарно „Републиком бања“. 

Својеврстан печат бањама дали су Турци за време вишевековне владавине овим 

просторима. Белешке путописаца и остаци материјалних трагова, посебно хамами 

(купатила), основа су за проучавање прошлости неких наших бања. 

Квалитетан и успешан развој здравственог туризма зависи од могућности и 

способности локалне заједнице да своје постојеће ресурсе искористи на адекватан 

начин у циљу развоја туризма и општег друштвено-економског просперитете. Квалитет 

бањског амбијента и добро осмишљен интегрални здравствено туристички производ, 

представљају најзначајнији мотив туристичке посете већине бањских и климатских 

места. У једном добро организованом, осмишљеном бањском месту поред 

здравствених програма (који су за сада у највећој мери у функцији лечења) други 

туристички садржаји (спортско-рекреативне активности, wellnes програми) треба 

узајамно да се допуњавају како би представљали јединствен здравствено-туристички 

производ,  али и компетитивну предност одређене здравствено-туристичке 

дестинације. 

Бање Србије пребогате су природним и антропогеним мотивима који 

задовољавају висок степен туристичке сатисфакције. Са туристичког становишта, 

посебно су атрактивне оне које имају дугу туристчку традицију. Ова места располажу 
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бројним и разноврсним природним елементима, са наглашеним здравствено-

рекреативним функцијама (термоминерални извори, племенити гасови, повољни 

климатски елементи, разноврсна вегетација) који пробуђују интересовање туристичке 

клијентеле. 

Досадашњи ниво туристичке валоризације наших бања није задовољавајући. То 

се посебно односи на период после деведесетих година прошлог века када су 

политички и економски  догађаји негативно утицали на развој туризма уопште, као и 

на бањски. Анализа броја туриста, остварених ноћења, као и приходи указују да је 

развој бањског туризма у Србији већ неколико година на нивоу од пре три деценије. 

Овакво стање се може свакако поправити што подразумева улагање у бањски 

туризам, изградњу објеката, повећање квалитета понуде, креирање различитих 

садржаја туристичког боравка, пословање током целе године, одговарајући наступ на 

домаћем и иностраном тржишту, ефективну и ефикасну промоцију. Продор Републике 

Србије на инострано тржиште сем туристичких производа градског одмора, кружних 

путовања и пословног туризма може се обезбедити и помоћу производа бањског 

туризма, што би се у великој мери одразило и на структуру долазака и ноћења, као и на 

инострану туристичку тражњу. 

Предмет овог рада ће неће бити детаљан приказ природног и антропогеног  

мотивског потенцијала за развој бањског туризма, већ дефинисање економских 

индикатора одрживог развоја туризма и њихова конкретна примена на примеру три 

најразвијеније бање у Србији. На почетку, биће анализиране основне карактеристике 

бања Србије као и постојање услова и фактора који утичу на развој бањског туризма у 

целини. У раду ће бити дефинисан појам „одрживи развој“ као и предпоставке и 

принципи на којима се он темљи. Такође, биће дефинисан и појам „одрживи туризам“. 

Дефинисаће се најважнији компаративни индикатори за процену утицај туризма на 

животну средину, предложених од стране експерта ЕУ. 

 Рад садржи и оцену стања и перпективе развоја бањског туризма,  разматрање 

најважнијих елемената туристичке валоризације бања као и утврђивање структурних 

особина бањског туристичког промета. У последњем поглављу акценат ће бити 

стављен на наше три најпрометније бање , њихове најзначајније мотивске потенцијале, 

затим анализу материјалне базе и особинаме туристичког промета као и најважнијим 

задацима и правцима њиховог будућег развоја. 
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2. Карактеристике развоја туризма у водећим бањама Србије 

 2.1. Појам бања и здравственог туризма 

 

Народна интуиција, терапијско купање као најраширенији вид здравствене 

примене лековитих вода, старија је од научних истраживања и успостављања извесних 

норми и правила коришћења. Зато су се током времена издвојили термини бања и 

бањица. Први означава уређене просторе око извора лековите воде, са мање или више 

смештајних, угоститељских, медицинских и пратећих објеката, уз обавезну лекарску 

контролу посетилаца. Други означава недовољно истражене и валоризоване изворе 

лековите воде које локално становништво, нарочито за време лета, самоиницијативно 

користи за купање, испирање, орошавање и пијење, верујући у оздрављење. 

По Закону о бањама из 1992, бања је дефинисана као „ подручје на коме постоји 

и користи се један или више природних лековитих фактора и које испуњава 

услове у погледу уређености и опремљености за њихово коришћење.“ 

Бање могу да буду:1 

1. Самостална насеља: има их 15. Градским насељима припадају: Бања 

Ковиљача, Врањска, Врњачка, Јошаничка, Нишка, Соко бања итд.... 

2. Насеља и туристички уређени локалитети са статусом бања - 7 самосталних,   

9 несамосталних или делови других посебних насеља и 2 туристички уређена 

локалитета. 

3. Несамостална насеља: физиономски и функционално делови самосталних 

градских и сеоских насеља: Јунаковић, Обреновачка, Горња Трепча итд... 

4. Насеља ваздушне бање, климатска места, лечилишта мање-више туристички 

уређена насеља: Дивчибаре, Стари Сланкамен и др. 

5. Сезонске или самоникле бање: стихијски изграђени и уређени делови сталних 

насеља око термоминиреалних извора. 

 

Приликом туристичке валоризације бања потребно је разграничити две функције: 

лечилишну (1) и туристичку (2).  

У складу с тим у критеријуме туристичке валоризације бања треба уврстити: 

степен изражености фактора који утичу на оптималност деловања лечилишне функције 
                                                 
1 Станковић,  С. , Гатарић , Д.,  Мартиновић  (2006) :О неким питањима одређивања статуса бањских 
насеља и бања у мрежи насеља Србије. Зборник радова ,  Бањска и климатска места Србије,  Географски 
факултет Универзитет у Београду и Асоцијација просторних планера Србије,  Београд.  
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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 бању2. 

Што се тиче туристичке функције она је формирна знатно касније и њен 

интезивнији развој започиње тек после 1965. године, када је укинито бесплатно лечење 

у бањама и уведени тржишни услови привређивања. Бање које су биле потпуније 

опремљење здравственим капацитетима претвориле су се у специјализоване болнице 

док су друге нашле излаз у развоју туристичке функције и анимирању здравих људи за 

долазак и боравак у бањским амбијентима. Квалититет функционисања туристичке 

функције зависи од постојања и степена квалитета следећих категорија: број, величина 

и квалитет купалишних објеката изграђених на основу коришћења предности 

постојања термоминералних извора, 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. 

 Бање су простори са очуваном и атрактивном природном средином које 

погодују задовољавању рекреативних туристичких потреба. Атрибути који се везују за 

природне елементе, карактеристични за бање су – термоминерални извори, остали 

хидрографски објекти, клима, рељеф, вегетација које изузетно повољно делују на 

физиолошке функције код човека, чиме се превентивно делује на очување здравља. 

Бање карактеришу климатски елементи са наглашеним стимулативним и умирујућим 

дејством. Све бање, лоциране на већим надморским висинама су истовремено и 

климатска места због своје субалпске климе. То се односи на бање лоциране изнад    

600 m надморске висине (Луковска, Звоначка и Пролом бања). 

Здравствени туризам представља облик туризма који се предузима у циљу 

промовисања, стабилизовања и , по могућности, враћања физичког и менталног 
                                                 
2 Ромелић, Ј. (2008): Туристичке регије Србије, ПМФ Нови Сад, Департман за географију, туризам и 
хотелијерство, Нови Сад. 
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„благостања“ уз помоћ (коришћење) природних лековитих фактора, здравствених 

услуга, спортско-рекреативних и wellnes садржаја, подразумевајући при томе, да људи 

који то чине немају перманентан боравак на тој локацији.3 

Ресурсну основу здравственог туризма у ужем смислу чине природни лековити 

фактори (лековите термоминералне воде, лековита блата – пелоиди, лековита нафта, 

лековита клима, медицинска инфраструктура и стручни кадрови), док здравствени 

туризам у ширем смислу подразумева коришћење свих туристичких атрактивности, 

које приликом боравка, на недељном или годишњем одмору, могу задовољити 

индивидуалне потребе за лечењем и опоравком, али уз унапређење здравља, 

упражњавање рекреације, упознавање културе и учешће у догађајима.  

Продужење живота захтева обезбеђивање доброг квалитета живота, улагања у 

одржавања здравља у превенцију и лечење. На тај начин туристичка делатност се 

суочава са новим изазовима, тј. са развојем здравственог туризма, који ће обезбедити 

поменути квалитет живота. Здравствени туризам представља један од значајних 

трендова данашњег туризма. Здравље добија данас све више на важности, не само као 

генетски чинилац, већ и кроз сазнање да је здравље могуће унапредити и сачувати. 

Здравље није само битан чинилац за производњу и одржавање живота, здравље постаје 

и чинилац нових друштвених вредности: што дужег активног живота, физичке и 

менталне кондиције, младости па и лепоте. Наравно, живот човека данашњице 

првенствено је концентрисан на урбане средине, на места где су чиниоци животне 

средине све неповољнији. Може се рећи да ти проблеми расту експоненцијално с 

величином урбане средине. С друге стране, у модерној цивилизацији скраћује се радни 

дан оних који раде. Ствара се време доколице, које људи могу провести пасивно, 

седећи уз телевизоре, или развијати потребу за активним приступом: рекреацијом, 

спортским активностима, кретањем.4 

 

2.2. Термоминерални извори у функцији развоја бањског туризма 
 

Данас се на територији Србије у оквиру туристичке и здравствене статистике 

прати опремљеност и посећеност око 30 бања. Међутим, на територији Србије није 

урађен потпун катастар термоминералних извора, мада неки аутори наводе да постоји 

                                                 
3 Храбовски Томић, Е. (2009): Дестинације здравственог туризма (Са освртом на бање Војводине), 
Прометеј, Нови  Сад. 
4 Живковић, Р. (2008): Понашање и заштита потрошача у туризму, Универзитет Сингидунум, Београд. 
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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. 

Од физичко-хемијских особина термоминералних вода, температура је 

најважнија, превасходно због примене бањских вода у медицинске, али и друге сврхе. 

Према температури воде термоминерални извори у бањама Србије се сврставају у 4 

групе.5 

1.  Хладне минералне воде (испод 20℃): у Буковичкој бањи, Паланачком     

Кисељаку, Младеновачком селтерсу, Врњачкој бањи, Клокот бањи; 

2.  Хипотермалне воде (20-34℃): у Соко бањи, Буковичкој бањи, Бањи Ковиљачи, 

Звоначкој бањи, Клокот бањи и Обреновачкој бањи; 

3. Хомеотермалне воде (34-38℃): у Нишкој бањи, Овчар бањи, Брестовачкој 

бањи, Луковској бањи, Прибојској бањи и Бањи Ковиљачи; 

4. Хипертермалне воде (преко 38℃): у Гамзиградској, Брестовачкој, 

Куршумлијској, Новопазарској, Сијеринској, Јошаничкој и Врањској бањи. 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
5 Јовичић, Д. (2008):  Стање и перспективе развоја бањског туризма у Србији, Универзитет у Београду – 
Географски факултет, Гласник српског географског друштва, Београд. 
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Према садржају минералних растворених материја лековите воде могу бити 

сврстане у:6 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6  Марковић, .Ј. (1979): Термоминералне воде Југославије, Зборник радова Географског института ПМФ, 
свеска 26, Београд. 
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Табела 1. Евидентиране бање Србије 

1.  Врњачка бања 24.     Радаљска 

2.  Соко бања 25.     Рајчиновића бања 

3.  Нишка 26.     Звоначка 

4.  Матарушка 27.     Куршумлијска 

5.  Богутовачка 28.     Паланачки кисељак 

6.  Буковичка 29.     Обреновачка 

7.  Бања Ковиљача 30.     Бања Јошница 

8.  Врањска 31.     Шарбановачка бања 

9.  Јошаничка 32.     Ргошка 

10.  Луковска 33.     Рошка 

11.  Сијаринска 34.     Височка бања 

12.  Гамзиградска 35.     Бања Кањижа 

13.  Горња Трепча 36.     Јунаковића бања 

14.  Брестовчка 37.     Бања Русанда 

15.  Бујановачка 38.     Стари Сланкамен 

16.  Младеновачка 39.     Врдник 

17.  Новопазарска 40.     Новосадска 

18.  Овчар 41.     Пећка 

19.  Прибојска 42.     Бањска 

20.  Пролом 43.     Бечејска 

21.  Рибарска 44.     Бања Туларе 

22.  Бања Врујци 45.    Ломничка 

23.  Бања Бадања  
           Извор: Ромелић, Ј., цит. дело. 
         
 
Марковић Ј. (1987) издваја следеће бањске зоне на територији наше земље:7 

 

1. Шумадијска: Младеновачки Селтерс, Буковичка бања и Паланачки кисељак; 

2. Западно-моравска: Овчар бања, Горња Трепча, Матарушка, Богутовачка и 

Врњачка бања; 

3. Копаоничко-јастребачка: Јошаничка, Рибарска, Луковска, Куршумлијска и 

Пролом бања; 

                                                 
7 Марковић,  Ј. (1987) : Бање Југославије, „Туристичка штампа“, Београд. 
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4. Новопазарско-прибојска: Прибојска бања, Прилички кисељак,Новопазарска 

бања и Рајчиновачка бања. 

5. Јужно-моравска: Сијаринска и Врањска бања; 

6. Источно-србијанска: Брестовачка, Гамзиградска, Сокобања, Звоначка и Нишка 

бања; 

7. Западно-србијанска: Бања Ковиљача и Врујци;  

8. Војвођанска: Кањижа, бања Јунаковић, Русанда, Врдник и Сланкамен;  

9. Косовска : Илиџа и Клокот бања. 
 

                                                      Слика 1. Најпознатије бање Србије 

                                    Извор : www.srbija-banje.coм 
          
 

Србија генерално се одликује богаством и разноврсности мнералних, термалних, 

гасних и радиоактивних вода. Међутим досадашњи постигнути резултати нису на 

завидном нивоу. Њихова туристичка искоришћеност и вредност зависи од неколико 

фактора: степен проучености, начина каптирања извора, изадшност извора, хемијског 
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састава воде, навика и потребе становништва за бањским лечењем, опремљеност 

медицинским особљем, опремљеност туристичко-угоститељским објектима. 

2.3. 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.  

2.3.1. 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 физичко-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.  
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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. 

2.3.2. Положај бања према градским насељима као емитивним подручијима 
 

Београдски, као и регион Војводине које 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. 

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.8  

2.3.3. 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 

                                                 
8 Јовичић, Ж. (2002): Туризам Србије, Туристичка штампа, Београд. 
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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 бањи (Западна Морава), Нишкој бањи (Нишава).  

На основу целокупне анализе туристичко-географског положаја бања Србије, 

могуће је издвојити три групе бања: 

- 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).9  

2.4. Анализа туристичког промета у бањама Србије 
   

Расположивост солидним природним потенцијалом као предуслов за формирање 

комплексне туристичке понуде у бањама је неоспорна, међутим степен валоризације 

бања Србије заостаје за правим могућностима. Досадашњи промет туриста и ноћења у 

већини наших бања ја на нивоу оног од пре 30 до 40 година.Стање из осамдесетих 

година прошлог века, када су моноге бање оставриле рекордне посете, још увек није 

достигнуто. Осим неких изузетака (Врњачка, Соко бања, Нишка, Ковиљача), већина 

бања остварује незнатан промет туриста и њихових ноћења, а из тога и слабе 

економске и друштвене ефекте за средину у којој се налазе. Могућности развоја 

бањског туризма су, сасвим сигурно, знатно већи од садашњег степена остварености. 

Оно што ће бити кључно у наредном периоду, потребно је прво достићи стање из 

осамдесетих година прошлог века, формирати одговарајући законски оквир, започети 

процесе изградње нових и обнављање старих постојећих објеката, школовање кадрова 

за пословање у бањском туризму. 

 
                                                 
9 Јовичић, Ж., цит. дело. 
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У укупном промету бањских гостију некадашње Југославије, бање Србије су 

учествовале са више од 60 %. Међу десет најпосећенијих бања Југославије, седам се 

налази на територији Србије. 

Табела 2. Туристи и ноћења у неким  бањама 1935.године 

Назив бање Туристи Ноћења Просечан боравак 

Врњачка 28.191 538.448 19 

Ковиљача 5.721 43.317 8 

Нишка 4.200 71.510 18 

Врањска 3.978 62.056 16 

Сокобања 3.888 22.210 8 

Матарушка 3.781 65.453 17 

Буковичка 3.778 11.725 3 

   Извор: Статистички годишњак Србије за одговарајуће године, Републички завод за статистику Србије,     
    Београд 

2.4.1. Структурне одлике бањског туризма 
 

У укупном броју туриста у Србији, бање учествују са 15 до 17 % , а у укупном 

броју броју реализованих ноћења са 35 до 40%. Просечна дужина боравка гостију у 

бањама,  2 до 5 пута је већа него у другим туристичким центрима, што је добра основа 

за уносније економско пословање и одговарајуће друштвене ефекте. Из тога следи 

закључак, да без обзира на значајније осцилације промета по појединим годинама, 

временским периодима и великих разлика у броју туриста и ноћења између појединих 

бања , заслужије већу пажњу науке и оперативе. 

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, неогранизованости 

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.10  

 

 

                                                 
10 www.banjesrbije.net 
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У том погледу, могу се издвојити 3 групе бања.11 

 

I групу чине бања 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 значајнијих туристичких 

дисперзива наше земље. Ова група бања учествује са само 5-6% у укупном броју 

бањских ноћења у Србији. 

II 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 

5 наших најпосећенијих и најизграђенијих бања, које апсорбују преко 2/3 целокупног 

туристичког промета у бањама Србије: Врњачка бања, Сокобања, Нишка бања, 

Буковичка бања и Ковиљача. Ова група бања има услове за развој више врста 

туристичког промета, због чега ће и убудуће имати велику улогу у туризму Србије. 

III група бања апсорбује око 30% бањског туристичког промета и њих одликује 

променљива и неуједначена расподела 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. 

Табела 3. Број туриста у бањском туризму у периоду 2005-2013 
Бање 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012  2013 

302689 319420 383642 366098 358481 344967 375324  347192  405768 

15.2 % 15.9 % 16.6 % 16.1 % 17.1 % 17.2 % 18.1%  16.9%  18.5% 

 Извор: Статистички годишњак Србије за одговарајуће године, Републички завод за статистику , Београд 
 

Бањски туризам Србије карактерише изразита доминација промета домаћих   

гостију, док је учешће иностране клијентеле на веома ниском нивоу и има маргиналан 

карактер. Такав однос се, мање-више, задржао током читаве друге половине 20. века, 

као и првој деценији 21. века, иако су укупне прилике у којима се туризам развијао 

током поменутог периода биле веома променљиве. Нешто веће учешће (за наше 

услове) 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. Рекреативни туризам, генерално гледано, карактерише мањи радијус 

кретања, па је тиме релативно лако објаснити доминацију домаћих посетилаца у 

                                                 
11 Јовичић, Д., цит. дело. 
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бањском туристичком промету.12Најбројнији инострани туристички посетиоци долазе 

из бивших југословенских република. 
 

                                          Табела 4. Структура бањских гостију 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012 2013  

Домаћи 

туристи 

285654 302239 359150 343063 334155 319953 341481 310088 350337 

94.3 % 94.6 % 93.6 % 93.7 % 93.2 % 92.7 % 90.9 % 89.9% 86.7% 

Страни 

туристи 

17035 17181 24492 24492 24326 25014 33843 37104 55431 

5.7 % 5.4 % 6.4 % 6.4 % 6.8 % 7.3 % 8.1 % 10.1 % 13.3 

Укупно 302689 319420 383642 383642 358481 344967 375324 347192 405768 

  Извор: Статистички годишњак Србије за одговарајуће године, Статистички завод Србије, Београд. 

 

Графикон 1. Структура бањских гостију  2005 - 2013 

 
Извор: Статистички годишњак Србије за одговарајуће године, Републички завод за статистику Србије, 

Београд. 

 

Капацитети за смештај представљају примарни део понуде сваког бањског места, 

где се на основу обима и структуре смештајних капацитета може судити о општој 

развијености бања. Бање држе челну позицију по броју лежаја за смештај, са учешћем 

око 40%. Међутим проблем представља, мали проценат учешћа основних капацитете у 

укупној структури.Основни капацитети би морали да буду знтно заступљенији јер 

представљају фактор развојне политике. 

                                                 
12 Јовичић, Д., цит. дело. 
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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. 

 

Табела 5. Обим смештајних капацитета у бањама Србије 

Извор: Статистички годишњак Србије за одговарајуће године, Републички завод за статистику Србије, 

Београд. 

 

У Србији се према величини промета може издвојити неколико група бања:13 

I групу чине наше најпосећеније бање: Врњачка бања и Сокобања. Врњачка 

бања је наша најразвијенија бања, која је са учешћем од око 20% у укупним бањским 

ноћењима далеко испред свих осталих бања у Србији. Одмах иза Врањчке бање, по 

величини промета налази се Сокобања (18% учешћа у бањским ноћењима Србије у 

2005.г.), са солидном смештајном базом и медицинским капацитетима, дугом 

традицијом и која заједно са Озреном, у чијем подножју се налази, чини јединствену 

туристичку и функционалну целину. 

 

 

                                                 
13 Јовичић, Д., цит. дело. 

Година Бање 

1990 46 564 

% 40 

1995 40 251 

% 37,1 

2000 35 078 

% 37,9 

2002 29 251 

% 31,5 

2005 27 274 

% 31,4 
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II групу чине бање које, појединачно гледано, остварују преко 100.000 ноћења 

годишње, где спадају Нишка бања, Ковиљача, Буковичка бања ( и Матарушка 

бања, које припадају групи наших најразвијенијих бања. Ове бање се одликују 

релативно развијеном лечилишном функцијом, располажу солидном материјалном 

базом и имају повољан положај (близина комуникативних праваца, градских насеља и 

других мотива). 

 III групу спадају бање које остварују преко 50.000 ноћења годишње, као што су: 

Горња Трепча, Гамзиградска, Сијаринска и Пролом бања. Међу осталим бањама 

треба издвојити још Врањску (одличан положај, најпознатија хипертерма у нашој 

земљи, са температуром воде вишом од 900C), Богутовачку, Куршумлијску (близина 

Копаоника), као и Рибарску Бању која бележи значајан успон током протеклих 

неколико година, користећи погодности свог положаја јер се налази на падинама 

Јастрепца, у близини Крушевца, а такође је развила лечилишну функцију и унапредила 

материјалну базу. Све остале бање далеко заостају иза поменутих и у њима се не могу 

очекивати већи резултати у краћем и средњорочном периоду. 

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 

остварили 1.924.900 ноћења, односно 23,63%. 

Континуираност раста промета одразио се на то да је 1975. године регистровано 

394.300долазака (388.000 домаћих и 6.300 страних туриста) или 8,01 %. При том су они 

остварили 3.473.000 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 
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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. 
                           

                     Табела 6. Туристички промет у најпосећенијим бањама 2013 

 

 

Туристи 

 

Ноћења туриста 

 
Просечан број 

ноћења туриста 

Свега домаћи страни свега домаћи страни домаћи страни 

Бање 405.768 350.337 55.431 2.134.497 1.953.295 181.202 5,5 3,2 

Аранђеловац 26.050 20.755 5.295 66.460 55.499 10.961 2,6 2.0 

Богутовачка 

Б. 
2.262 2.044 218 18.199 17.413 786 8,5 3,6 

Врањска Б. 4943 4424 519 33.000 31532 1468 7,1 2.8 

Врњачка Б. 156.240 135.162 21.078 594.804 531.574 63.230 3,9 2,9 

Гамзиградска 

Б. 
4389 4160 229 59.410 58.871 539 14,1 2,3 

Горња Трепча 9814 8528 1286 104.300 87.623 16.677 11,2 12,9 

Ковиљача 20.644 16.591 4053 171.809 150.677 21.132 10,0 9,0 

Матарушка Б. 4767 4496 271 45.450 44.760 690 9,9 2,5 

Нишка Б. 21.614 20.357 1.257 198.606 194.985 3.621 9,6 2,9 

Пролом Б. 12.831 10963 1868 60.655 55.428 5.227 5.5 2,7 

Сијаринска Б 5598 5269 329 51.426 49.653 1.773 9,4 5,3 

Сокобања 50.629 49041 1588 306.506 301.179 5327 6,1 3,3 

Извор: Статистички годишњак Србије 2013. Републички завод за статистику, Београд. 
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3. Развој одрживог туризма у водећим бањама Србије 

3.1. Настанак концепта „Одрживог развоја“ 
 

Jeдaн oд oснoвних кoнцeпaтa eкoнoмикe прирoдних рeсурсa и живoтнe срeдинe 

jeстe кoнцeпт oдрживoсти или oдрживoг рaзвoja. Реч „одржив" изведена је из 

латинског израза „sus tenere“ што значи „држати усправно“. У енглеском језику ова реч 

(sustainable) се користи од 1290. године, али етнмолошко значење саме речи повезано 

је са колико интересантним, толико и значајним импликацијама везаним за њену 

употребу.14 Према Де Врису, „одржавати" може значити „подржавати жељено стање 

нечега", али и „поднети нежељено стање.“15 Глагол „одржавати" носи са собом 

конотацију пасива, за разлику од придева „одржнв", који имплнцира активну 

конотацију. „Одрживост" је као термин и настала унутар екологије, означавајући 

могућности екосистема да временом одрже одређену популацију, да би тек касније 

додавањем контекста „развоја" и формирањем синтагме „одрживи развој" фокус 

анализе са животне средине прешао на друштво. Данас се може рећи да основни фокус 

одрживог развоја представља друштво и његова потреба да укључи бригу о животној 

средини усагледавање друштвених промена, пре свега кроз промене везане за 

економске функције.16 Основно значење одрживости представља могућност да се 

нешто продужи више – мање бескрајно у будућности. Одрживост је, дакле, 

карактеристика процеса или стање које може бити одржано на одређеном нивоу без 

ограничења рока. 

Брунтланд дефиниција одрживог развоја представља нормативни концепт који 

укључује стандарде понашања које треба испоштовати уколико људска заједница тежи 

ка задовољењу сопствених потреба преживљавања и благостања. Дефиниција укључује 

три основне компоненте – економску, друштвену и компоненту одрживости животне 

средине – које чине темељ одрживог развоја. Мохан Мунасинг (Munasinghe), водећи 

економиста Светске банке још 1993. године дефинисао је основне одреднице сваке од 

три поменуте компоненте:  

 

 

                                                 
14 Redclift, M. (1993): Sustainable Development! Needs, values, rights.“ Environmental Values.  
15 De Vries, H. (1989): Sustainable resource use. An enquiry into modeling and planning“Ph.D. Dissertation, 
Univ.,Groningen. 
16 Baker, S. (2006): Sustainable Development, Routlidge, London.  
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- eкoнoмску oдрживoст (пoдрaзумeвa мaксимизирaњe прихoдa, уз oчувaњe и 

увeћaњe прирoдних рeсурсa),  

- друштвeну oдрживoст (прeтпoстaвљa oдржaвaњe стaбилних друштвeних и 

културних систeмa) и  

- oдрживoст живoтнe срeдинe (укључуje oдржaњe eлaстичнoсти и урaвнoтeжeњe 

биoлoшких и физичких систeмa).  

                     Слика 2. Шематски приказ одрживог развоја 

 
 Извор: Јовичић, Д. (2000): Туризам и животна средина-концепција одрживог туризма, Задужбина 
Анрејевић, Београд.              
 

 Све три компоненте су међусобно повезане и међузависне и због тога 

захтевају да све што се предузима на пољу развоја буде у складу са сваком од њих 

понаособ. Дакле, неопходно је доносити интегралне одлуке којима би се остварио 

баланс између економских и социјалних потреба људи, као и регенеративног 

капацитета животне средине. Према поменутом извештају Брунтланд комисије, 

концепт одрживог развоја као свој коначни „производ“ има (углавном политичке) 

одлуке, које се заснивају на политичкој вољи влада као кључних носилаца одлучивања 

у сфери економије, друштвеног развоја и животне средине. Основни циљ одрживости 
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је да сачува функције и карактеристике комплексних и отоворених система у свету на 

дуге стазе, што се експлицитно може извести из Брунтланд дефиниције одрживог 

развоја. 

У извештају о људском развоју Генералне скупштине Уједињених нација 1994. 

године истиче се пресудна важност неких системских и институционалних чиналаца 

као што су17 

- Политички систем, јер обезбеђује партиципацију грађана у доношењу одлука;  

- Економски систем, који може стварати економске вишкове на тзв.одрживој основи;  

- Друштвени систем, нуди решења за евентуалне друштвене напетости;  

- Технолошки систем, који је отворен за стално нова решења на бази истраживања и 

развоја;  

- Међународни систем, који подстиче одрживе услове међународне трговине и 

финансирања;  

- Административни систем који је флексибилан и може се кориговати.  

Досадашња пракса имплементације концепта одрживог развоја, поред ових 

чинилаца, јасно истакла велику важност још два чинилаца а то су: образовни систем и 

систем информисања, пре свега због њиховог могућег доприноса у реализацији саме 

идеје одрживог развоја као компоненте колективне свести све већег броја људи и 

њиховог систематског мисаоног припремања за ново понашање у духу и маниру 

орживог развоја. 

3.2. Одрживи туризам 
 

Пo тумaчeњу Свeтскe туристичкe oргaнизaциje и Прoгрaмa УН зa живoтну 

срeдину, oдрживи туризaм пoдрaзумeвa тaкaв рaзвoj oвe дeлaтнoсти кojим сe увaжaвajу 

и зaдoвoљавају потребе туриста, као носилаца тражње и туристичких области као 

носилаца понуде, а да се при томе, не нарушава могућност да се ови циљеви остварују 

на истом или вишем нивоу и у будућем периоду. Другим речима, концепција одрживог 

развоја треба да буде основна смерница управљању туристичком делатношћу, која ће 

омогућити остваривање економских, друштвених и естетских циљева, уз истовремену 

заштиту културних вредности, социјалног интегритета, кључних еколошких процеса и 

биолошког диверзитета.18 

                                                 
17 Марковић, С., Пејановић, Љ. (2012) : Заштита животне срединне у политици одрживог развоја, 
Факултет за правне и пословне студије, Нови Сад. 
18 Enviroment and Tourism in the Context of Sustanable Development, Environmental Resources Menagement, 
London, 1992.   
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Одрживи развој туризма је концепт базиран на ширем концепту, односно на 

одрживом развоју уопштено и заснован је на три основна принципа.19 

• Принцип еколошке одрживости,  

• Прнцип економке одрживости и  

• Принцип социјалне и културне одрживости.  

 
Укратко, еколошка одрживост подразумева чување и обнову биосфере и свих 

њених компонената. Појам еколошке одрживости подразумева постојање таквог 

економског система који садржи висок степен стабилности и способности стварања 

новостворене вредности као реалног извора за алиментирање свих видова и облика 

потрошње. Када је у питању социјална одрживост, она се односи на избегавање 

могућих тензија па и озбиљних друштвених конфликата, која може доћи због опадања 

економске активности, запослености и доходака. Културна одрживост односи се 

првенствено на спречавање доминације једне културе над другом у мултиетничким 

заједницама, као и на нивоу човечанства. Политичку одрживост треба разумети као 

спречавање повреда људских права и демократских слобода, које су важна 

претпоставка остваривања одговарајућег друштвеног амбијента у којем се желе 

остварити сви аспекти одрживости. 

Пo Кипeндoрфу пoстojи сaмo јeдaн циљ кoји трeбa oствaрити дa би сe рaзвoj 

туризмa усклaдиo сa живoтнoм срeдинoм, а тo je “oдрживи рaзвoj“ или "квaлитeтaн 

рaст". Пoд тимe нe пoдрaзумeвa пoвeћaњe квaлитeтa живoтa, eкoнoмскoг прoспeритeтa 

и субjeктивнoг oсeћaњa блaгoстaњa, кoje мoжe бити oствaрeнo мaњим кoришћeњeм 

нeoбнoвљивих рeсурсa и мaњим притисцимa нa живoтну срeдину и људскa бићa. У 

еколoшкoм смислу, jeдини мoгући рaст туризмa je oнaj кojим сe пoтрoшњa eнeргије и 

дeгрaдирaнoст живoтнe срeдинe смaњуjу у aпсoлутнoм, a нe сaмo у рeлaтивнoм изнoсу.  

Циљ кoмe трeбa стрeмити и коjи трeбa мaксимaлнo пoдржaти je одрживи или 

усклађени рaзвoj туризмa, зaснoвaннa интeгрaлнoм и кoмплeкснoм приступу који 

подједнак aкцeнaт стaвљa нa 5 кoмпoнeнти: oчувaњe живoтнe срeдинe, aфирмaциja 

сoциjaлнoг интeгритeтa, нeгoвaњe културних oсoбeнoсти лoкaлнoг стaнoвништвa, 

oптимaлнo задовољење туристичких пoтрeбa и oствaривање економског профита. Зато 

се oдрживи туризaм шeмaтски прикaзује као једнакостранични петоугао, јер трeба 

                                                 
19 Sustainable Tourism Development: Guide for Local Planners, World Tourism Organization, Madrid, 1994.   
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истовремено да доприноси на остваривању циљева на 5 различитих нивоа, од којих ни 

један не сме да постане доминантан у односу на остале.20 

Дa би у прaкси зaживeлa кoнцeпциja oдрживoг туризмa, нeoпхoднo je пoстaвити 

тaкaв мoдeл рaзвoja кojи ћe мaксимaлнo пoтeнцирaти пoзитивнe oднoсe измeђу 

пoмeнутих кaтeгoриja циљeвa, a нeгaтивнe рeпeркусиje пo свaки oд њих свeсти нa 

минимум. Циљeви кojимa сe тeжи истoврeмeнo су и прeдуслoви зa њихoвo 

oствaривaњe. Пoсeбнo трeбa нaглaсити дa, зa рaзлику oд дoсaдa прaксe, нoви приступ 

рaзвojу туризмa трeбa у први плaн дa истaкнe вaжнoст зaштитe живoтнe срeдинe, дoк 

eкoнoмскa димeнзиja губи знaчaj у рeлaтивнoм смислу.21 

 

                               Слика 3. Шематски приказ одрживог туризма 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Извор: Muller H.R. (1993): Challenges in Our Time and Their Consequences for Tourism                                                 

Management, Reserch Institute for Leisure Time and Tourism, Berne. 
 
 

3.3. Стање и перспективе одрживог туризма у бањама Србије 
 
 

Србија има изузетно повољне услове, које нису у довољној мери искоршћени а и 

промовисани за развој профитабилних здравствено-туристичких активности( природне 

ресурсе, богато историјско, културно и индустријско наслеђе, повљан туристичко-

географски положај, традиционалну гостољубивост људи, мултиетнички карактер 

Србије, мултикултурне традиције. 

                                                 
20 Muller H.R., цит. дело. 
21 Kripendorf , J. ( 1992): Reconcling Tourist Activities with Nature Conservation, Cocil of Europe, Srasbourg. 



Економски индикатори одрживог туризма у водећим бањама Србије 
 

26 
 

Међутим, бање Србије су недовољно познате на туристичкој мапи Европе и 

света. Располаже се са мало путних веза између туристичких дестинација, постоји 

низак ниво пропратних услуга, као и хроничан недостатак високо образованих 

туристичких стручњака. Наше становништво карактерише  недовољно развијена свест 

о здравственом туризму и заштити околине. Евидентан је и недостатак примене 

стандарда у струци, а туристичка инфраструктура у неким деловима је превазиђена и 

застарела. 

Постоје бројни подаци о неискоришћеним минералним, термалним и 

термоминералним изворима као и о недовољно уређеним бањама. Већина бања у 

Србији има незнатан промет туриста и ноћења, а самим тим и слабе економске и 

друштвене ефекте за средину у којој се налазе. Узроци оваквог стања су бројни: 

промена граница и државног уређења наше земље, бројни ратови и периоди 

економских и политичких криза, недостатак средстава за детаљна теренска и 

кабинетска испитивања особености терена и појава лековитих вода на њему, лоша 

организација здравствене и туристичке оперативе, низак ниво стручностизапослених, 

одсуство финансијских улагања. 22  

Усмеравање будућег развоја бањског туризма мора се темељити на стратегијском 

приступу, што је суштински предуслов развоја савременог туризма у свету. 

Дефинисањем стратегије бањског туризма треба одредити циљеве и начин (технике, 

средства) како да се постављени циљеви и остваре. Битна одредба стратегије је њена 

динамичност, односно антиципирање и прилагођавање променама. То значи да би 

стратегија развоја бањског туризма морала уважавати комплексност промена које се 

континуирано дешавају у окружењу (тржишном, економском, еколошком, политичком, 

технолошком, саобраћајном...), али и уважити следеће принципе: 

♦ оријентисаност према примени - развити упутства која треба да омогуће 

практично деловање свих субјеката који су укључени у туристичко привређивање у 

бањским местима (непосредни носиоци понуде, државни и локални органи, домицилно 

становништво); 

♦ оријентисаност према систему – туризам треба третирати као целину (систем), 

водећи рачуна о свим њеним елементима (подсистемима), као и специфичностима 

међусобних односа између тих елемената; 

                                                 
22 Станковић, С. (2009). Бање Србије, Универзитет у Београду – Географски факултет, Београд. 
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♦ вишедимензионалност – планирање туризма има вишедимензионалан карактер 

јер третира хетерогене аспекте и елементе овог комплексног феномена: материјални 

(изградња туристичких капацитета и инфраструктурних садржаја), 

функционални(развојне форме и облици туристичког промета) и организациони 

елементи (мере и прописи за унапређење и подстицање туристичког развоја); 

♦ интегралност – потреба интегрисања различитих елемената и подсистема који 

чине туризам (интерна интегралност) и истовремено интегрисање туризма у окружење, 

односно општи концепт развоја државе и њених ужих просторних целина (екстерна 

интегралност); 

♦ оријентисаност према вредностима – планирање туризма мора развијати и 

подстицати различите типове вредности: очуваност и аутентичност природно-

еколошке средине, гостопримство, квалитет медицинских, хотелских, саобраћајних 

услуга, заштита туристичке клијентеле и сл.23 

Битно је да и када се одреди циљни сегмент туристичке клијентеле,поготову у 

бањама у којима је више заступљена туристичко-рекреативна функција, да се осмисли 

разноврсна понуда, односно да се пружи туристима велика палета производа и услуга. 

Треба имати у виду да не одговара свима иста врста одмора, односно да постоје 

пасивни и активни одмор. Па тако, људима који се баве физичким пословима више ће 

одговарати пасивни одмор, док онима који се баве претежно интелектуалним радом 

више ће пријати активни одмор. Активан одмор је у данашње време све популарнији, а 

свакако да се може уврстити у туристичку понуду бањских места. Њега одликују 

рекреативне активности у природи које поспешују одређене физиолошке процесе који 

поново успостављају равнотежу у организму поремећену замором, као што су: шетње 

поред реке или језера, планинарење, пливање, вожња бицикла, џогинг, све популарнија 

јога и др. 

Комплементарност туристичко-рекреативне и здравствене функције бањских 

места најбоље потврђују wellness24 програми који су нашли примену у многим  

развијенијим бањама Европе и чија искуства би требало да користе и Србији. Термин је 

изведен од енглеских речи wellbeing (добро осећање) и fitness (добро здравствено 

иелесно стање). Укратко, Wellness означава хармонично здравствено стање тела и духа 

у људском организму, што подразумева самоодговорност човека и његов одговоран и 

                                                 
23 Јовичић, Д. цит. дело. 
24 Термин wellness је изведен од енглеских речи: wellbeing (добро осећање) и fitness (добро здравствено и 
телесно стање). 
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савестан однос према природи и окружењу. Састоји се од следећих елемената: телесна 

активност, здрава храна, духовна активност и лична релаксација. Карактеристика ове 

врсте понуде је у томе што се усмерава на нове сегменте тражње, који до сад нису били 

предмет тржишног анимирања, а то су: млади, амбициозни и пословно успешни људи, 

захтевни гости који траже ванстандардну понуду, богатија домаћа и страна клијентела, 

пасивни и активни рекреативци и др.25 Први кораци у креирању wellness програма у 

нашој земљи начињени су у Врњачкој бањи отварањем Wellness центра и 

трансформацијом хотела Извор у Аранђеловцу у први wellness хотел у нашој земљи.26 

Креирање диверзификоване туристичке понуде је такође битно за ублажавање 

већ поменуте сезоничности туристичког промета. Обогаћена и атрактивна понуда 

током целе године подразумева увођење рекреативних ,културно-уметничких и 

забавних садржаја, организацију сајмова, конгреса и других манифестација, као и 

организовање производних делатности комплементарних туризму: флаширање 

бањских вода, производња поврћа и цвећа (топле леје), обнова старих заната, 

производња сувенира.27 

Скоро све бање Србије леже у подножју неке планине и тиме се намећу 

могућности корелативног развоја планинског и бањског туризма, односно 

комбинованог климатског и бањског лечења. Такве могућности посебно дају предност 

Врњачкој Бањи (Гоч), Сокобањи (Озрен), Буковичкој (Букуља) и Јошаничкој бањи 

(Копаоник). Реч је о бањама код којих би повезивање бањског и планинског туризма 

представљало посебну врсту „специјализације“ у њиховом развоју, али би такве односе 

требало утврдити и код осталих бања. Односи између бања и суседних планина могу 

бити веома различити: од потпуног функционалног уклапања Јошаничке бање у развој 

туризма на Копаонику до инкорпорирања Букуље у концепт развоја Буковичке бање. 

Битан фактор будућег развоја бањског туриза у Србији односи се на успешну 

реализацију процеса приватизације бањских хотела и специјализованих здравствених 

објеката. Ови процеси треба да се одвијају паралелно и буду међусобно усклађени, а 

први успешни резултати у овом домену могу се очекивати у нашим најразвијенијим 

бањама, пре свега Врњачкој бањи и Сокобањи28 

                                                 
25 Обрадовић Арсић, Д., Гледовић , З. (2012).: Медицинска географија, Универзитет у Београду – 
Географски факултет, Београд. 
26 Јовичић, Д. (2009): Туристичка географија Србије, Универзитет у Београду –Географски факултет, 
Београд 
27 Јовичић, Д., цит. дело. 
28 Јовичић, Д., цит. дело. 
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Треба осмислити план и стратегију туристичке пропаганде, који треба да буду 

координирани са планом целокупне пословне активности. У циљу осмишљавања 

квалитетне туристичке пропаганде треба се осврнути на: анализу тржишта и 

еластичности тражње, циљ конкретне туристичке пропагандне акције или кампање, 

утврђивање трошкова туристичке пропаганде, изворе средстава и медија туристичке 

пропаганде, утврђивање садржаја пропагандне поруке, утврђивање временског периода 

одвијања пропагандне активности и на контролу ефеката туристичке пропаганде. 

 Саобраћај је примарна услуга у туристичком промету јер омогућава путовања у 

туристичке сврхе. Јасно је да је транспорт туриста из места боравка до туристичког 

места услов за туристичку посету неком месту, а тиме и за реализовање туристичке 

потрошње, при чему се знатан део те потрошње оствари управо у саобраћају, тако да је 

ефективно и ефикасно повезивање саобраћаја и туризма од велике важности због 

укупних економских резултата које из тога проистичу. Туристичка кретања су снажан 

фактор усавршавања саобраћајних средстава, али и ширења саобраћајне мреже. Са 

друге стране, саобраћај је истовремено и фактор и елемент туристичких кретања.29 

Неуважавање концепта одрживог развоја и стихијност у туристичкој изградњи 

довели су у протеклом периоду до низа негативних ефеката, чиме се угрожавају 

природни лековити фактори и целокупан амбијент бањских места, који представљају 

велике еколошке потенцијале и природне ресурсе од националног значаја, те заслужују 

и посебне мере заштите уз активну одговорност како јавног тако и приватног сектора. 

Да би се поменуте последице отклониле, али и ради превенције могућих негативних 

ефеката у наредном периоду, као и ради очувања стабилне природно-еколошке основе 

будућег развоја бањских места, пажња се мора посветити доношењу законских, 

просторно-планских, организационих пропагандно-информативних и едукативних 

мера и активности. Чињеница је да се еколошке вредности бања Србије, које 

представљају велике еколошке потенцијале и природне ресурсе од националног значаја 

могу очувати само активном и континуираном заштитом, која представља један од 

приоритета у развоју ових места.30 

 
 

                                                 
29 Јовичић, Д., цит. дело. 
30 Јовичић, Д., цит. дело. 
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 3.4. SWOT-Анализа 
 

SWOT анализа је аналитичка метода која дефинише критичне факторе који имају 

највећи утицај на пословање одређене организације на тржишту. Она се обавља 

Табела 7. SWOT анализа бањског туризма Србије 

S – Strengths (снаге) 
 

W – Weaknesses (слабости) 

Традиција бања 

Лековити и ѕдравствени извори 

Високо образовани стручњаци 

Богато културно –историјско наслеђе 

Повољан географски положај 

Околина и храна 

Ниска цена терапеутских услуга 

Бање су висококвалитетан производ 

 

Слаба доступност 

Лоша инфраструктурна опремљеност 

Изражена сезоналност 

Застарела медицинска опрема 

Недостатак стратегије бањског туризма 

Неразвијеност и монополност понуде 

Недостатак едукације за нове програме 

Недостатак стучних кадрова 

Слаба маркетиншка истраживања 

Недостатак финансија за развој 

Недовољно успешно спроведен процес 

приватизације 

Нерешено питање управљања развојем 

бањске дестинације 

 

О – Opportunities (шансе) 

 

Т –Threats (опасности и претње) 

Комбинација бањског и других видова 

туризма 

Отварање wellness  хотела 

Добра организација и подршка локалне 

самоуправе, удружења бањских и 

климатских места и Туристичке организације 

Србије 

Подршка ресорних министарстава 

Партнерство са страним компанијама 

Већа усмереност на ино-тржишни сегмент 

Недовољна повезаност са туристичком 

понудом околних дестинација 

Конкуренција другух бања и других 

туристичких места 

Привредна кретања у Србији 

Привредна кретања у свету 

 

 Извор: Модификовано на основу: Удружење бањских и климатских места Србије, 
www.udruzenjebanja.co.rs 
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путем матрице која се састојиод четири елемента, тј. поља: S – Strengths (снаге), W – 

Weaknesses (слабости), О –Opportunities (шансе и могућности), Т –Threats (опасности и 

претње), и представља незаобилазно средство за идентификовање могућег полигона 

кључних стратегија и политика да би се постављени циљеви и остварили.31 

Снаге и шансе (могућности) се односе на јачање људских ресурса (стручно 

оспособљавање здравствено-туристичких радника и кадрова из области здравства и 

угоститељства), институционално јачање постојећих организација, као и 

искоришћавање имиџа града и општина, са бројним културно-историјским и 

природним наслеђем и капацитетима за бањско-рекреативни туризам.  

Поред тога, могућности се још односе и на: 

-  Развој капацитета за искоришћавање додатних потенцијала за бањски туризам; 

-  Едукацију људских ресурса у области здравственог туризма и управљања 

пројектним циклусом, ради приближавања ЕУ фондовима; 

-  Развијање промоционих активности према грађанима и туристима; 

- Развијање система подстицаја различитих модела субвенционисања 

здравствено-туристичких услуга; 

- Унапређење здравствено-туристичке сигнализације, итд. 

Слабости и опасности (претње) се своде на недовољно развијену саобраћајну 

инфра и супраструктуру, застарелост превозних капацитета, низак ниво квалитета 

смештајних капацитета, богату здравствено-туристичку понуду конкуренције, и сл. 

Узимајући у обзир факторе и закључке SWOT анализе, изазови са којима се 

суочава Србија у развоју ипромоцији сектора за здравствени туризам су следећи: 

- Оптимално искоришћавање како природних, културно-историјских и 

индустријских ресурса, тако и традиционалних и еколошких вредности; 

-  Заштита и одржавање историјског и културног наслеђа, као и природних 

комплекса, у циљу одрживог еколошког развоја здравствено-туристичких 

активности; 

- Осигуравање здраве околине за живот и посећивање туриста, путем адекватног 

планирања ресурса, промоције прихватљивих еколошких технологија, нових 

лтернативних енергетских извора и увођењем нових система за управљање 

водама и отпадом. 

 
                                                 
31 Трбовић, И. (2011) : SWOT анализа у неколико речи http://ilijatrbovic.wordpress.com/2011/02/08/swot-
analiza-unekoliko-reci/ (18.01.2013.) 



Економски индикатори одрживог туризма у водећим бањама Србије 
 

32 
 

3.5. Компаративни индикатори одрживог туризма ЕУ 
 

„Индикатори су индикација стања одређене појаве или феномена (нпр. туризам), 

што не мора бити дефинитивна (крајња) оцена стања те појаве/феномена“.32 Избор, 

праћење, мерење али и оцена адекватних индикатора одрживог туризма је веома 

сложен и захтеван посао, иако се у теорији чини једноставним. 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.33 

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".34 

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;  

                                                 
32 Muller, H. (2004) : Tourismus und Okologie, Wechselwirkungen und Handlungsfelder, Munchen.  
33 Jovicic, D., цит. дело. 
34 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 
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3.5.1. Економски индикатори 
  

 Економски индикатори приказују економске ефекте туристичког привређивања у 

туристичком месту или подручју. 
                               

Табела 8. Економски индикатори 

Тип индикатора Индикатор Тумачење 

Економски 

Сеѕонски карктер промета 

% посета у пуној сезони 

(3 месеца) 

< 40%       зелена зона 

40-50%     жута зона 
 
> 50 %      црвена зона 

Однос ноћења и смештајних 

капацитета 
> 150          зелена зона 

120-150     жута зона 

< 120          црвена зона 

Коефицијент локалног 

турстичког увећања 
> 50%        зелена зона 

30-50%      жута зона 

< 30%        црвена зона 

Извор: Јовичић, цит. дело. 

  

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 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; 



Економски индикатори одрживог туризма у водећим бањама Србије 
 

35 
 

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.35 

Однос туристичких ноћења и смештајних капацитете 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. 

Коефицијент локалног туристичког увећања 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Background Information on Enviroment ant Tourism in the Context of Sustainable Development, Europiean 
Commision, Bruxrelles, 1994., стр.207. 
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4. Стратешки правци развоја одрживог туризма у водећим бањама 
Србије 

4.1. Врњачка бања 
 

Врњачка бања је највеће и најпознатије бањско лечилиште у Србији. Налази се у 

долини Западне Мораве, на просечној надморској висини од 230 m, са три стране 

заклоњена планином Гоч, док је са севера заштићена венцем Гледићких планина. Од 

главног емитивног, београдског подручја удаљена је 200 km. У Врњачку бању се може 

доћи магистралним путем Београд – Краљево и ауто-путем Београд – Ниш – Скопље, 

преко Појата. 

Прва по посећености, величини, организацији туристичких манифестација, 

Врњачка бања свој просперитет доживљава не само због својих природних богаства 

већ и праћења теденција у савременом туризму. Изградња wellnes центара у које с 

времена на време долазе људи у пуној снази због превентивне рехабилитације, имала је 

значајан утицај на развој бање. 

Слика 4. Саобраћајно-географски положај Врњачке бање 

  Извор:www.vrnjackabanja.co.rs 
                

4.1.1. Природни туристички ресурси 
 
Врњачка бања обилује изузетним природним ресурсима. Бројни извори и издани, 

велика густина речне мреже и богатство водом, представљају најважнију  

карактеристику овог подручја. Карактерише је умерено-континентална клима са 

локалним особеностима које повољно делују на људски организам. Период са средњом 
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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. Највећа врњачка река је Западна Морава, док кроз саму 

бању протичу Врњачка река и Липовачка река. Хидрографској мрежи припада 

вештачко акумулационо језеро Селиште, на реци Загржа на Гочу, као и предео 

“Подунавачких бара”. Врњачка Бања располаже са седам познатих минералних 

извора, од којих се четири користе за балнеолошку терапију: Топла Вода, Снежник, 

Слатина и Језеро, а остала три само за пиће: Бели извор, Борјак и Врњачко врело. 

Топла вода је најстарији и најпознатији извор, који је судећи по археолошким 

налазима, био познат још у праисторији, а потом коришћен и у римском периоду за 

опоравак и лечење римских легионара. Капацитет топлих минералних извора износи 

8,1 l/s, а температура 36,50 C0; „Снежника 0,49 l/s односно 170 C0 и „Слатине – 1,14 l/s, 

односно 140 C0. Лековито дејство свих вода остварује се на основу присуства 

микроелемената калцијума и гвожђа и микроелемената калијума, литијума, итд. 

 Врњачка Бања има велики и лепо уређени парк, (80 hа) са шеталишним стазама. 

Цело насеље представља шеталиште у парку и шуми.У средишту бање је „Чајкино 

брдо“.Својом постојећом вегетативном асоцијацијом (утврђене су укупно 173 биљне 

врсте), геоморфолошким облицима, архитектонски значајним објектима и својим 

доминантним положајем у центру Врњачке Бање представља специфичну привредно-

културно-историјску целину. Шума на Чајкином брду обилује изузетним примерцима 

храста и цера (поједини примерци стари су и преко сто година), а присутни су јасен, 

клен и липа. Налазе се око цркве, веома су витални, импозантни и представљају праве 

споменике природе.36 Дрвореди Врњачке Бање представљају посебну вредност и 

туристичку атракцију, засађени углавном липама. Шуме, које захватају око 65% укупне 

територије општине, сврставају ову општину у ред најшумовитијих у Србији. Читава 

општина, посебно планина Гоч, изузетно је богата биљним светом, шумским 

плодовима, ароматичним и лековитим биљем.37 

                                                 
36 Руђинчанин, Б., Топаловић, О. (2008) „Врњачка Бања на почетку 21.века“ Народна библиотека „Др 
Душан Радић“ Врњачка Бања, Културни центар Врњачка Бања. 
37 Брчески, И., Чикара, Д.,Максимовић, А (2010).: Локални Акциони Еколошки План Врњачка Бања 
(ЛЕАП). Општина Врњачка Бања: Регионални центар за животну средину за централну и источну 
Европу (REC). 
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4.1.2. Антропогени туристички  ресурси 
 

 Eвидентирани археолошки локалитети указују да је Врњачка бања била 

занимљива локација за насељавање људских заједница још од периода неолита. 

Свакако најзначајнији и најбројнији археолошки налази да тирају из римског периода, 

на које се случајно наишло 1924. године, приликом каптаже извора топле минералне 

воде, када је откривен римски извор Фонс романус. Тада је пронађено око 200 комада 

римског новца и остаци базена за купање.38
 Позната као прворазредно бањско 

лечилиште и одмаралиште, Врњачка бања је привлачила аристократске породице да је 

посећују и да у њој купују земљу и граде виле и пансионе за себе, али и за рентирање. 

У Бањи се могу наћи разни стилови архитектура: типична бањска, византијско-

балканска, аустријска, псеудо-класицистичка, алпска, готска, итд. Међутим, многи 

објекти су запуштени, а лоша економска ситуација власника онемогућава њихово 

обнављање. 

 

Заштићена културна добра на територији општине Врњачка бања39 : 

-  Непокретно културно добро од великог значаја: Дворац Белимарковић,  

-  Културно историјска просторна целина од великог значаја; Чајкино (Црквено)           

брдо са укупно 49 објеката, 

- Појединачни објекти који уживају претходну заштиту: 100 објеката, 

- Локалитети са археолошким налазима из периода праисторије, римске 

доминације, средњег века и турске доминације. 

 
Најзначајни сакрални споменик у бањи је храм Рођена Пресвете Богородице, која 

је подигнута за време владавине Кнеза Милоша Обреновића.У цркви се чувају бројне 

иконе, слике и штампане књига.На терирорији бање се налазе бројне цркве од које су 

најпознатије и туристички посећене Црква Светог Саве у Грачацу, Црква Светог Јована 

у Вукушици, Црква Пресвете Богородице у Станишинцима. Околина Врњачке бање 

представља изузетно богату ризницу културно-историјских споменика и предео који 

обилује природним лепотама. Посетиоцима се пружа јединствена могућност да, за 

кратко време, доживе српску историју и лепоту бројних средњовековних споменика, 

                                                 
38 http//www.vrnjackabanja.co.rs 
39 www.opstinavrnjackabanja.com“ Генерални план Врњачке Бање 2005.-2021. 
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манастира, цркава и градова-тврђава међу којима се издвајају манстири Жича, 

Студеница, Градац, Ђурђеви ступови, средњевековни град Маглич, Петрова црква. 

Када говоримо о забавним манифестацијама, треба свакако споменути „Међународни 

Врњачки Карневал“, који представља круну забавних дешавања. Током седам дана у 

јулу месецу, ова манифестација обједињује преко 40 забавних, културних и спортских 

манифестација: дефиле мажореткиња, маскенабале, трка конобара, трка у џаковима, на 

ролерима и бициклама, шаховска симултанка, игре без граница, турнир у малом 

фудбалу, у уличном баскету,  DJ  журке, модне ревије, дечије представе, дечији 

карневал, фолклор, изложбе, концерате забавне музике… Централни догађај је велика 

међународна карневалска поворка, која окупи око 40 карневалских група широм света. 

 
4.1.3. Туристички промет Врњачке бање 

 
Рекордна година туристичког промета Врњачке Бање, од њеног настанка, је 1985. 

година, када је бању посетило 186.173 посетилаца, који су остварили 1.642.097. ноћења 

На овакву посету је, поред стабилне политичке ситуације и благог раста стандарда, 

директно утицала већа изградња смештајних капацитета и пратећих садржаја, као и 

велики број културних, спортских и других манифестација, једном речју садржајнији 

боравак. Међутим, већ у последњој деценији 20. века, практично од 1989. почиње 

константан пад туристичког промета. На овакво стање утицали су многи фактори: 

распад СФРЈ, ратно окружење, велика инфлација, санкције, велика незапосленост, пад 

националног дохотка па самим тим и пад личних примања, бомбардовање Србије 1999. 

На почетку 21. Века, Врњачка бања бележи благи пораст посетилаца, али знатно 

мањи од онога који је остваривала 90-их година, што је последица тешке економске и 

друштвене кризе у овом периоду и материјалне пропасти средњег сталежа, који је и 

био најбројнији врњачки посетилац. Поред тога и бројни други фактори су успоравали 

развој туризма (недовољна инфраструктурна опремљеност, недовољно инвестиција, 

итд). Последњих година бања је кренула са организацијом атрактивних манифестација, 

фестивала, карневала, што је довело до популаризације бање код младих, која у 

великом броју посећује оваква дешавања. То се одразило на промет: 2007. године 

забележено је 162.452 гостију, што је Врњачку бању приближило најпосећенијој 

години.                  

Са друге стране, период на почетку 21. века карактерише и пад просечног 

боравка у бањи, што указује на промену карактера туристичке посете и промену 

структуре гостију, јер је у бањи све више ,,викендаша“ и ,,семинараца“.„Класични“ 
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здравствени туризам у бањи, одавно је изгубио лидерство међу осталим видовима 

туризма. Заменили су га савремени трендови здравственог туризма:„брза дијагностика 

за 3-5 дана“,„wellnes викенди“,„antistres викенди“, „менаџерски превентивни 

програм“,„линеа пакет аранжмани за мршављење“, затим конгресни, излетнички, 

викенд туризам, као и организација радничко-спортских сусрета који у просеку трају 3-

4 дана. То управо показују и статистички подаци: просечна дужина боравка гостију 

2001.године је 5,5 дана, 2005.године 4,4 дана, 2007. године 3,8 дана.2012.године 3,6 

дана, 2013. године 3,8 дана. Са 30 дана просечног задржавања гостију, првих година 

организованог бављења туризмом, последњих година боравак гостију се свео на 

непуна 4 дана. 

Табела 9. Туристички промет у Врњачкој бањи у периоду од 2000 до 2013 
Година Туристи Ноћења Просечни боравак 

2000 91.522 482.866 5,3 
2001 83.654 410.003 5,5 
2002 99.979 469.343 4,7 
2003 125.630 481.907 4,7 
2004 93.394 439.594 4,7 
2005 96.969 427.710 4,4 
2006 150.123 573.121 3,9 
2007 162.452 607.603 3,8 
2008 157.227 610.783 3,9 
2009 148.304 616.464 4,2 
2010 148.570 574.195 3,9 
2011 152.603 579.041 3,8 

    2012 139.609 506.446 3,6 
    2013 156.240 594.804 3,8 

 Извор: Републички завод за статистику Србије, 2000-2013. 
 
 
 

Примарни посетиоци су домаћи гости, јер од укупног броја посетиоца у 2013 који 

је износио 156.240, домаћи туристи су учествовали са 135.162 док свега  21.078 чине 

инострани посетиоци,40што указује на чињеницу да Врњачка бања својом понудом 

доста заостаје за познатим бањама у региону, и зато није конкурентна на 

међународном тржишту. 

 

 
 
                        

                                                 
40 Републички завод за статистику Републике Србије 2013. 
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Графикон 2. Остварени туристички промет домаћих и страних туриста у 
Врњачкој бањи у 2013 години 

 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Извор: Републички завод за статистику Србије, 2013. 

 

          Најзачајнију улогу у обављању делатност 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. Поред смештајних 

објеката у надлежности здравствених установа, Врњачка бања располаже са 

смештајним и угоститељским објектима намењених гостима који овде долазе из 

рекреативних потреба. У Врњачкој бањи преовлађују комплементарни објекти, а 

нарочито у оквиру домаћинастава. Већина смештајних капацитета је средње и ниже 

катагорије – 3 звездице и мање, међу основним капацитетима нема хотела са 5 и 4 

звездице, што је саобразно структури, односно платежним могућностима клијената. 

 
4.1.4. Примена економских индикатора на примеру Врњачке бање 

 
Уједначеност туристичког промета по месецима током године карактеристика је 

Врњачке бање. Врњачка бања је једна од бања у Србији која има најуједначенији 

промет туриста по месецима. На равномернију расподелу промета по месецима у 

Врњачкој бањи одлучујуће су деловали изграђеност и опремљеност бања за зимски 

период у циљу искоришћавања термоминералних вода за које се везује лечилишна 

функција. 

Промет туриста по месецима који су посетили Врњачку бању у 2013.години 

приказан је у наредној табели. Из табеле можемо уочити да су три најинтензивнаја 

месеца по броју доласка туриста у 2013. години била мај , јул и август. У ова три 
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месеца број долазака туриста у Врњачкој бањи износио 67.132 долазака.У односу на 

укупан број долазака туристе 2013 године од 156.240 број долазака туриста у мају, јулу 

и августу износи 42%. 

                      Табела 10. Доласци и број ноћења по месецима у Врњачкој бањи 2013 
Дoлaсци и брoj нoћeњa у Врњaчкoj Бaњи 2013. гoдинe 

 
Месец Доласци Ноћења 
Јануар 5909 20366 
Фебруар 3236 12733 
Март 8115 24722 
Април 13437 48136 
Мај 19806 60806 
Јун 17470 69326 
Јул 21945 81194 
Август 25381 100278 
Септембар 14790 63949 
Октобар 11181 48923 
Новембар 5933 32197 
Децембар 9037 32174 
Укупно 156.240 594.804 

 Извор: Статистички годишњак Србије 2013. Републички завод за статистику, Београд 

 

С обзиром да су експерти Европске уније oцeнили сeзoнску кoнцeнтрaциjу 

прoмeтa дo 40% у тoку 3 нajинтeнзивниja мeсeцa, кao идeaлaн – oдрживи рaзвoj; 

можемо констатовати да су потребне одређене иновације на плану побољшања 

макентинга како би промет био још уједначенији. Иако кoнцeнтрaциja туристичког 

прoмeтa не прелази 50% у тoку 3 најпосећенија мeсeцa, када се може рећи да је стaњe 

aлaрмaнтнo, треба пратити овај критеријум у наредном периоду како не би дошло до 

повећања сезонске концентрације туристичког промета што може довести до појаве 

економских проблема и нарушавања животне средине. 

У односу на остала туристичка места у Србији, бање држе челну позицију по 

броју лежаја за смештај, са учешћем од око 40 % и поред тога, може се рећи да је 

изграђеност смештајних капацитета у бањама неповољна и да није у складу са 

природним потенцијалима ових места за развој туризма, нити одговара захтевима 

турнстичког тржишта. Основни капацитети би морали да буду знатно заступљенији, 

јер представљају фактор развојне политике и базу за јачање акумулативне споссбности 

туркстичко-угоститељске привреде. Врњaчкa бaњa рaспoлaжe смeштajним 

кaпaцитeтимa oд прeкo 15.000 лeжaja, oд кojих сe oкo 4.500 нaлaзи у хoтeлимa, 

пaнсиoнимa и aпaртмaнским нaсeљимa, 850 лeжaja je у здрaвствeним цeнтримa и oкo 

10.000 у дoмaћoj рaдинoсти. У Врњaчкoj бaњи сe нaлaзe хoтeли висoкe кaтeгoриje кojи 
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у свojим сaдржajимa имajу пoкривeнe бaзeнe, кoнгрeснe двoрaнe и спoртскe oбjeктe. 

Прeдузeћe "Фoнтaнa" je нajвeћa хoтeлскa oргaнизaциja кoja рaспoлaжe сa 1.500 лeжaja и 

у чиjeм сaстaву сe нaлaзe и пoзнaти хoтeли "Фoнтaнa", "Звeздa", "Пaрк", "Слoбoдa", 

"Бeли Извoр" нa Гoчу и нeкoликo кoнфoрних пaнсиoнa у сaмoм сeдишту Бaњe. Пo 

квaлитeту услугa и искoришћeнoсти кaпaцитeтa хoтeл "Брeзa" je бeз прeмцa, a зa њoм 

нe зaoстajу "Пaртизaнкa", "Слaвиja", "ЖTП",“Слатина“. 

 

Графикон 3.  Структура смештајних капацитета у Врњачкој бањи 2013. године 

 
              Извор : Извор: Статистички годишњак Србије 2013. Републички завод за статистику, Београд 
 
 

Према подацима републичког завода за статистику за 2013. годину, укупан број 

ноћења је износио 594.804, што се може видети ие претходне табеле 10. Према томе 

однос броја ноћења и смештајних капацитета за 2013. годину износи 38,7 и то је 

резултат који по тумачењу експерата Европске Уније, указује на забрињавајуће низак 

степен коришћења смештајних капацитета. Са становишта овог показатеља Врњачка 

бања се налази у црвеној зони, што указује на неопходност предузимања хитних мера у 

циљу повећања степена искоришћености капацитета. 

С обзиром да још није дефинисан начин за поуздану математичку 

перационализацију коефицијента мултипликације, индикатор се може посматрати само 

са аспекта утицаја туризма на друге привредне делатности у туристичкој дестинацији и 

њихове укључености у туристичку понуду.41 Поред туризама као традиционалне 

делатности,у општини Врњачка бања заступљена је и индустријска производња, 

присутна је у мањој мери пољопривредна производња, затим саобраћајне услуге и, 

грађевинарство, трговина и друге услужне делатности. 

                                                 
41 Јовичић, Д., Илић, Т., Идикатори одрживог туризма, Гласник српсог географског друштва, Београд, 
вол 90, бр. 1, 2010, стр. 277-305.  
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4.1.5. Правци даљег туристичког развоја Врњачке бање 
 

Правци будућег развоја Врњачке бање а самим тим и развоја туризма на 

одрживим основама морају да буду у складу са визијом Врњачке бање. Визија развоја 

општине Врњачка Бања базира се на анализи постојеће ситуације и на постојећим 

ресурсима општине. 

Неоспорно је да, Врњачка бања има широку лепезу квалитетних ресурса,  

међутим неопходни су нови атрактивни спортски, рекреативни, релаксациони, забавни 

и културни садржаји, како би се Врњачка бања што боље позиционирала, како на 

домаћем, тако и на међународном туристичком тржишту. Понуда туристичког 

производа и услуга мора стално да прати потребе савременог туристе кога 

карактеришу софостицираност, мобилност и динамичност. 

Развојем квалитених и разноврсних допунских садржаја у дестинацији, у многоме 

би се обогатила туристичка понуда Врњачке бање и смањила зависност туризма 

одпостојећих ресурса. Развој допунске понуде (унутар и ван смештајних објеката) 

утуристичким дестинацијама нужан је предуслов за повећање искоришћености 

смештајних капацитета (продужење сезоне) и повећање просечне потрошње туриста. 

Неопходно је  иницирати и подржати развој допунске туристичке понуде Врњачке 

Бање, која се базира на искоришћавању постојећих потенцијала (културно-историјско 

наслеђе, природни ресурси...) и стварању нове туристичке понуде, тј. додатних 

атрактивних садржаја (забавни водени паркови, спортско-рекреативни терени, 

spа&wellnes центри). 

Изградња и реновирање туристичких капацитета, инвестирање у знање и 

сручност запослених, увођење и развој система квалитета пословања, модернизација 

информатике, јачање маркетиншких активности, увођење савремених атрактивних 

туристичких садржаја и програма, спадају у кључне генераторе,односно носиоце даљег 

развоја и гаранције успешности туристичке дестинације Врњачка бања. Све то даље 

води ка већем броју домаћих и страних гостију, повећању њиховог просечног 

задржавања, као и повећања њихове потрошње у Врњачкој бањи, што је генерално и 

циљ сваке туристичке дестинације.42 

Визија је да се Врњачка бања у наредном периоду позиционара на мећународном 

тржишту, као бањска&wellnes дестинација привлачна током целе године,намењена 

                                                 
42„Program razvoja opštine Vrnjačka Banja 2005.-2015.“ 
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како за вишедневни, такао и за викенд боравак. Понуда је намењена гостима који желе 

релаксацију и рекреацију у природном окружењу, који дају велики акцент начину 

живота са природом и који проводе своје слободно време у честим и краћим 

раздобљима. Опуштајуће окружење које нуди лепота природе, са својом понудом 

задовољава све који желе да проведу активно (рекреативци, спортисти, ...), пасивно 

(људи жељни одмора, опуштања, релаксације, ...) или корисно (пословни људи, 

учесници конгреса, семинара, учесници културних приредби, манифестација...) 

неколико дана са својим пријатељима,породицом, пословним партнерима или 

сапутницима. Квалитетни медицински центри и разноврсни Spa & Wellnes производи 

производи нуде савремене програме за очување виталности и здравља. 

 

Врњачка Бања има све предуслове за даљи развој следећих видова туризма: 

  Spa & Wellnes производи, 

  Здравствени туризам, 

  Пословни сусрети – конгресни туризам, 

  Спортско-рекреативни туризам, 

  Културно-забавни туризам – догађаји, 

  Краћи и дужи одмори, 

  Остали сегменти (омладински туризам и пензионери). 

 
Структурa рeцeптивних кaпaцитeтa Врњaчкe бaњe, иaкo рaзнoврснa, ниje 

oбeзбeдилa пoтрeбнe инвeстициje у циљу нeoпхoднe мoдeрнизaциje (oдржaвaњe, 

прeнaмeнa, рeнoвирaњe, дoдaтнo oпрeмaњe, пoнудa нoвe услугe). Ради oчувања 

амбијенталне целине и специфичности бање, неопходно је да Врњaчкa бaњa у 

нaрeднoм пeриoду пoнуди мaњe пaнсиoнe (oбjeкти сa 50-60 крeвeтa) кao глaвнe 

смeштajнe кaпaцитeтe, штo би биo први кoрaк у прилaгoђaвaњу пoнудe сaврeмeним 

туристичким трeндoвимa. Оно што је изузетно важно је промена структуре смештајних 

капацитете, и то подизањем квалитета основних смештајних објекта са 3 на 5 

звездице.Такође, комплементарни објекти  квалитетом требају пратити хотелску 

понуду. 

Врњачка бања као развијени туристички центар, требало би да поседује 

разноврсну понуду културних садржаја. 
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Приoритeтни рaдoви у oблaсти Културe су:43 

 Прoширeњe кaпaцитeтa устaнoвa културe;  

 Рeвитaлизaциja и рeкoнструкциja oбjeкaтa трaдициoнaлнe aрхитeктурe;  

 Jaчaњe и eдукaциja кaдрoвa у култури;  

 Aфирмaциja културнoг пoтeнциjaлa;  

 Пoдстицaњe дoбрoвoљнoг рaдa грaђaнa;  

 Рaзвиjaњe сaрaдњe сa другим културним устaнoвaмa;  

 Сaрaдњa и пoвeзивaњe културнoг цeнтрa сa другим сeктoримa приврeдe;  

 Изгрaдњa кoмплeксa кojи oбухвaтa зaвичajни музej, пoзoришну сцeну. 
 

Приоритетни радови у области саобраћаја су:44 

 Oбeзбeдити квaлитeтнo, eфикaснo и бeзбeднo oдвиjaњe свих видoвa 

сaoбрaћaja (jaвни, индивидуaлни и тeрeтни сaoбрaћaj) рaди зaдoвoљaвaњa 

свaкoднeвних пoтрeбa грaђaнa, пoсeтилaцa, туристa и приврeдe;  

 Укoмпoнoвaти сaoбрaћaj нa oптимaлaн и функциoнaлaн нaчин у 

прoстoни рaзмeштaj oстaлих цeлинa;  

 Рeкoнструкциja пoстojeћих и фoрмирaњe нoвих сaoбрaћajницa;  

 Смaњити трaнзитнa и тeрeтнa крeтaњa крoз цeнтрaлнo грaдскo jeзгрo;  

 Oбeзбeдити квaлитeтaн jaвни прeвoз путникa;  

 Унaпрeдити сaoбрaћajну вeзу oд жeлeзничкe стaницe Врњци дo 

aутoбускe стaницe Врњaчкa бaњa, кoja трeбa дa сe кoмплeтнo рeнoвирa и 

мoдeрнизуje;  

 Успoстaвити oдгoвaрajући систeм пaркирaњa и oбeзбeдити oптимaлaн 

брoj мeстa зa пaркирaњe, нaрoчитo у туристичкoj сeзoни;  

 Пoбoљшaти услoвe oдвиjaњa пeшaчкoг сaoбрaћaja.  

 
Будућa стaмбeнa изгрaдњa нa тeритoриjи oпштинe мoрa бити у склaду сa свим 

сeгмeнтимa oргaнизaциje и урeђeњa прoстoрa пoдручja oпштинe, сa пoсeбним oсвртoм 

нa нaсeљe Врњaчкa бaњa кao нajзнaчajниjeг туристичкoг цeнтрa Рeпубликe. Oд 

пoсeбнoг знaчaja je, дa сe прe свeгa, зaустaви нeлeгaлнa изгрaдњa, a дa будућa стaмбeнa 

                                                 
43 Програм развоја општине Врњачка Бања 2005-2015.   
44 Програм развоја општине Врњачка Бања 2005-2015. 
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изгрaдњa у бaњи нe угрoжaвa и нaрушaвa нaслeђeнa урбaнистичкa и aрхитeктoнскa 

рeшeњa, пoсeбнo oних цeлинa и пojeдинaчних oбjeкaтa кoja су eвидeнтирaнa и 

зaштићeнa прeмa Зaкoну o културним дoбримa Рeпубликe Србиje. 

Унaпрeђeњe кoмунaлнe инфрaструктурe oпштинe je oснoвни прeдуслoв њeнoг 

укупнoг, a пoсeбнo туристичкoг рaзвoja, штo прe свeгa, пoдрaзумeвa пoтпуну 

кoмунaлну oпрeмљeнoст сeдиштa oпштинe Врњaчкa бaњa, пoдручje плaнинe Гoч, 

цeнтaрa мeсних зajeдницa и сeлa пoгoдних зa рaзвoj сeoскoг туризмa. Приoритeтни 

рaдoви су: рeшeњe прoблeмa вoдoснaбдeвaњa, нaстaвaк изгрaдњe кaнaлизaциoнe мрeжe 

и изгрaдњa нoвe дeпoниje. 

Прoстoр je jeдaн oд нajвaжниjих туристичких рeсурсa кojи трeбa штитити, a 

њeгoвo кoришћeњe трeбa усмeрaвaти пo нaчeлимa oдрживoг рaзвoja. Зaтo сe нaмeћe 

пoтрeбa oцeнe ствaрних мoгућнoсти Врњaчкe бaњe дa прими и квaлитeтнo збринe 

oдгoвaрajући брoj туриста, кaкo нeкoнтрoлисaни рaзвoje нe би дoвeлo дo уништaвaњa 

рeсурснe oснoвe (прирoднe и aнтрoпoгeнe). Зa пoтрeбe дaљeг рaзвoja туризмa Врњaчкe 

бaњe, a у циљу eфeктивнe и пoдjeднaкe eксплoaтaциje прирoдних и aнтрoпoгeних 

рeсурсa, и усклaду сa oдрживим рaзвojeм, пoлaзнe oснoвe и приoритeтни зaдaци би сe 

oднoсили нa: зaштиту вoдa и извoриштa, зaштиту вaздухa, зaштиту зeмљиштa, зaштиту 

прирoдних систeмa, зaштиту културних дoбaрa и грaдитeљскoг нaслeђa. 

4.2. Сокобања 
 

Сокобања је место и бања које се налази у југоисточном делу Србије, у 

зајечарском округу. Смештена је у сокобањској котлини између планина Озрен, Ртањ, 

Буковик, Девица и Слемен. Налази се на обалама реке Моравице на надморској висини 

од 400 m. Лоцирана је у близини Алексинца (30 km), при чему је спојена са 

јужноморавском магистралом, а потом се директно или индиректно са насељима у 

источној Србији. Поменуте везе се остварују искључиво друмским саобраћајницама. 
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Слика 5. Територија општине Сокобања 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
             Извор: soko-banja.org 
 
 

4.2.1. Природни туристички ресурси 
 

Сокобања обилује специфичним природним вредностима, који се стављају у 

функцију туристичког промета. Ту спадају водопад , Рипаљка, Сеселачка пећина, 

врмџанско језеро, парк-шуме у ужем центру града(градски парк, парк Бањица, Борићи), 

на периферији града (Чука 1,2 и 3). Познатија излетишта су излетиште Лептерија, 

излетиште Чукица, Шопур, Калиновица, извор реке Моравице, врмџанско језеро. 

Површинске воде на територији Сокобање се манифестују бројним изворима и мањим 

водотоковима, реком Моравицом и реком Градашницом, богата водопадима и 

слаповима и вештачком акумулацијом Бованско језеро.  

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 
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калијума; "Свети Аранђел" „Бањица" и „Лептарија". На основу тога изграђена су два 

купатила "Бањица" и "Парк", са издвојеним женским и мушким базенима. 

 Микроклиматске карактеристике Сокобањске котлине доприносе третирању 

Бање као климатског лечилишта. Средња годишња температура износи 10,1°С, средња 

јулска 20,3°С и јануарска -1,5°С. 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.45 

         4.2.2.  Антропогени туристички ресурси 
 

Антропогене туристичке вредности подручја сокобањске општине могу се 

поделити на археолошка налазишта, средњовековне културно - историјске споменике, 

сакралне објекте и спомен чесме и споменике савремене историје. Све укупно их је на 

подручју општине 19. Уз то су идентификоване и 3 етнолошке специфичности, које 

дају општини посебан значај и истичу њен специфичан карактер. 

На 2 km од центра града се налази средњевековни град ,,Сокоград,, изграђен на 

стени високо изнад реке Моравице, време настанка ове грађевине сматра се између 4. и 

6. века, мада постоје и легенде које овај објекат стављају у период од 1.-2. века. У 

сокобањском селу Врмџа се налази и Врмашки град, рушевине тврђаве из римског 

периода,сматра се да га је подигао цар Јустинијан. 

Црква Светог Преображења се налази у самом центру града, а задњи пут је 

реконструисана 1872 године, највише захваљујући Митрополиту Михајлу. У општини 

Сокобања се налази велики број мањих цркви као што су црква Светог Илије,црква 

Пресвете Мајке Богородице,црква Светог Аранђела... 

Турско купатило ,,Хамам,, се такође налази у центру града. Настало је 

рушевинама римских терми у ХV веку. Подигли су га турци,док су ови простори били 

под турском управом. Касније је Кнез Милош Обреновић користио купатила Хамама и 

у њему се налази спомен када Милоша Обреновића. Преко пута овог објекта се налази 

Милошев Конак (Милош Обреновић) које је подземним пролазом повезано са 

купатилом. Најзначајније манифестације су "Фестивал народних песама" који се 

одржава током јула и "Прва хармоника Србије" августа. 

                                                 
45 Марковић, Ј. (1976):  Природа Југославије, Минерва, Суботица. 
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  4.2.3. Анализа туристичког промета и економских индикатора 
 
 

Године 1970., у Сокобањи 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 ноћења46. Према томе, највећи 

успон промета остварен је током oсaмдесетих годинa захваљујћи интезивном 

туристичком развоју и промоцији на бившем југословенском тржишту. И поред 

релативно добре посећености, Сокобања се, као и већина осталих наших бања 

карактерише врло скромном посетом странаца што представља главни проблем у 

остваривању већих економских ефекта. 

Табела 11. Доласци и ноћења туриста у Сокобањи 2010-2013 

Година 
Доласци Ноћења Просечан боравак 

Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 
2010 49056 1027 50083 299325 3152 302477 6.1 3.07 
2011 37551 705 38256 191870 3162 195032 5.59 3.23 
2012 48403 772 49175 303499 3069 306568 6.3 4.0 
2013 49041 1588 50629 301179 5327 306506 6.1 3.3 

 Извор: Републички завод за статистику Србије, 2010-2013. 
 

Према табели Републичког завода за статистику у наведеном периоду 2010-2013, 

број гостију Сокобање је у опадању, што је резултирало и опадање броја остварених 

ноћења. Дужина боравка домаћих гостију се смањила, док се дужина боравка страних 

гостију благо повећала само 2013.. На то су утицали бројни интернационални 

кошаркашки кампови које је организује  хотел ,, Здрављак” током летњих месеци. 

Највећи проблем представља мали проценат иностраних посетилаца и њихових 

ноћења, па будући приоритетни правци у развоју су усмерени на унапређењу опште и 

туристичке инфраструктуре и обогаћивање понуде разноврсним туристичким садржаја 

у циљу анимирања бројније иностране туристичке клијантеле. 

Целокупну туристичаку понуду смештајних капацитета Сокобање представљају 

капацитети, који по величини и типу спадају у: хотел, мотел, пансион, туристички 

апартман, туристичко насеље, камп, кућа и стан за одмор, собе за изнајмљивање, 

одмаралиште и други објекти намењени одмору и рекреацији. У Сокобањи се налазе 

хотели: „Здрављак“ (502 лежаја), „Сунце“ (184 лежаја), „Моравица“ (200 лежаја), 

„Турист“ (105 лежаја) „Парк“ (26 лежаја); конак пансиони: „Сплендид“ (19 лежаја), 

                                                 
46 Извор :Статистички годишњак Србије за неведене године, Републички завод за статистику, Београд. 



Економски индикатори одрживог туризма у водећим бањама Србије 
 

51 
 

„Лав“ (33 лежаја); Природно лечилиште „Бањица“ (270) лежаја и Специјална болница 

„Сокобања“ (560) која располаже са здравственим и комерцијалним делом. Приватни 

смештај (собе за изнајмљивање, станови, куће за одмор) располаже са укупно 1000 

лежаја, од чега је 3770 категорисаних, а осталих 7230 је некатегорисано.47 

 
Табела 12. Смештајни капацитети у Сокобањи 2007 

Назив и тип смештајног капацитета Сокобање Број лежаја 
Хотел Здрављак 502 
Природно лечилиште Бањица 270 
Хотел Сунце 184 
Хотел Моравица 200 
Хотел Турист 105 
Хотел Парк 26 
Специјална болница Сокобања(здравствени  и комерцијални део) 560 
Приватни смештај Око 11 000 
Бања Јошаница Око 1000 
Заједно 13 847 
„Сокобања“, (2007): Мастер план туристичке дестинације, Министарство трговине, туризма и услуга 
Републике Србије, Београд. 
 

Смештајни капацитети задовољавају тренутне потребе и летње посете гостију, 

која имасезонски карактер..Сви хотели у Сокобањи треће су категорије. Сви су у 

средишту града и већина има интересантне локације, са добрим прилазом. Постоје и 

два пансиона у центру града (категорија ****), куће за одмор, виле – које су све прве 

категорије, а највише је соба за изнајмљивање друге категорије (944), треће (459), прве 

(284) и на крају четврте категорије (96). Сокобања има у својој смештајној понуди и 

станове прве категорије. Категоризација смештајних капацитета у Сокобањи је на 

ниском нивоу. У позитивном смеру иду пензиони капацитети, иако је потребан већи 

број смештајних капацитета више категорије, јер се на тај начин побољшава и 

критеријум за добијање квалитетног сегмента гостију. 

Укупан број гостију у основним смештајним капацитетима Сокобање у периоду 

од 1.1.2011-31.12.2011 износи 38 256 гостију.Највише гостију бележи хотел ,, 

Здрављак,, са 14 962 госта,с обзиром да има највећи број лежаја и најразноврснији 

допунски садржај, док најмањи број гостију има хотел ,,Сунце,, са свега 1824 госта. 

Хотел послује само 6 месеци годишње (од априла до септембра) зато сто се налази у 

процесу приватизације.хотелски капацитети су најбоље попуњени у шпицу сезоне 

                                                 
47 „Сокобања“, (2007): Мастер план туристичке дестинације, Министарство трговине, туризма и услуга 
Републике Србије, Београд. 
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односно од јуна до септембра, док се слабија посећеност пренела на периоде ван 

сезоне. 

 

Графикoн 4. Број гостију у основним смештајним јединицама у Сокобањи у 
периоду од 1.1.2011-31.12.2011 

 
Извор: Туристичка организација Сокобање 
 

Укупан број ноћења смештајним јединицама Сокобање за период од 1.1.2011.-

31.12.2011 године износи 195.032. Највећи број остварених ноћења има хотел 

,,Здрављак,, са остварених 73.471 ноћења,што домаћих,то и иностраних гостијуодмах 

иза њега је хотел ,,Бањица,, са остварених 71.509 ноћења, а на последњем месту је 

хотел ,,Сунце,, са остварених 8861 ноћења. 
 

Табела 13. Доласци и број ноћења по месецима у Сокобањи 2013 
Дoлaсци и брoj нoћeњa у Сокобaњи 2013.гoдинe 

 
Месец Доласци Ноћења 

Јануар 1400 8207 
Фебруар 1100 6500 
Март 2588 14042 
Април 5293 30992 
Мај 6752 37123 
Јун 5992 33775 
Јул 7157 49518 
Август 8853 56330 
Септембар 4204 30960 
Октобар 3787 19844 
Новембар 1526 9171 
Децембар 1977 10044 
Укупно 50629 306506 

              Извор : Статистички годишњак Србије 2013. Републички завод за статистику, Београд. 
 

39% 

5% 
17% 

33% 

6% 

Број гостију по хотелима у процентима 

хотел ,,Здрављак 

хотел ,,Сунце,, 

хотел ,,Моравица,, 

хотел ,,Бањица,, 

хотел ,,Турист,, 
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Промет туриста по месецима који су посетили Сокобању приказан је у табели 13. 

Из табеле се може закључити да су најинтезивнији месеци по броју долазака туриста 

мај, јул и август.У ова 3 месеца број долазака туриста је износио  22.762, што у односу 

на укупан број туриста у 2013.години. који износи 50.629,  представља 44.9%  укупних 

долазака.     

С обзиром да су експерти Европске уније oцeнили сeзoнску кoнцeнтрaциjу 

прoмeтa дo 40% у тoку 3 нajинтeнзивниja мeсeцa, кao идeaлaн – oдрживи рaзвoj; 

можемо констатовати да су потребне одређене иновације на плану побољшања 

маркентинга како би промет био још уједначенији.У сваком случају може се оценити 

да је стање алармантно и да је неопходно и даље пратити овај критеријум, да не би 

дошло до повећања концетрације туристичког промета.Један од главних начина 

ублажавања сезоничности промета је пронаћи начин анимирања клијантеле у 

вансезонском периоду, нарочито зими, јер се у том периоду оствари тек нешто око 9% 

укупног годишњег промета.Да би се остварили жељени резултати, неопходо је 

креирати диверзификовану туристичку понуду која ће привлачити циљне сегменте 

туристичке тражње.  

Према подацима републичког завода за статистику 2011 године,  број смештајних 

капацитета у Бањи је износио 14.137 лежаја, а број ноћења за исту годину 195.032. 

Према томе однос броја ноћења и смештајних капацитета за 2011.годину износио је 

13,7 ноћења по лежају а то је резултат који, по тумачењу експерата Европске Уније, 

указује на забрињавајуће низак степен коришћења смештајних капацитета. Са 

становишта овог показатеља Сокобања се налази у црвеној зони, што указује на 

неопходност предузимања хитних мера у циљу повећања степена искоришћености 

капацитета. 

4.2.4. Правци даљег туристичког развоја Сокобaње 
 

Сокобања ће постати јединствена бањска туристичка дестинација Србије по 

испреплетаности јединствених природних лековитих фактора, традиционално-

културних вредности и опуштајуће атмосфере, атрактивно уређеног амбијента са 

структуираном туристичком понудом за телесно и духовно опуштање, дружење, здрав 

начин живота и повратак здравља са високим квалитетом понуде испреплетен 

љубазношћу у свако доба године, коју треба посебно открити, уживати, пробати и 

доживети. Кључне вредности на којима се гради визија Сокобање: екологија у 

функцији доброг живота човека; јединствен спој човека са природом; здрав начин 
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живота; развијеност понуде и висока додатна вредност доживљаја; шарм традиције и 

историје; уређени амбијенти.48 

Формирање квалитетног туристичког производа, зависи од расположивости 

примарних капацитета као што су  природно богаство, антропогено наслеђе, етнолошка 

баштина, савремено стваралаштво, док су на другој страни секундарни капацитети као 

што су угоститељско-смештајни капацитети, туристичке агенције, саобраћајно урђење. 

Туристички производи у табели 14. су груписани по појединим врстама туризма 

(с обзиром на мотив, дужину боравка, старост гостију и локацију, односно циљно 

подручје госта). Туристичка инфраструктура, као што су угоститељско-смештајни 

капацитети, спортска инфраструктура и остала туристичка инфраструктура 

представљају основу на којој се заснивају различите врсте туризма и туристичких 

производа, и основу, која заједно са причама и обликованим туристичким програмима 

нуди различите доживљаје. У матрици су представљени поједини туристички 

производи у односу на привлачност и конкурентност.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48„Сокобања“, (2007): Мастер план туристичке дестинације, Министарство трговине, туризма и услуга 
Републике Србије, Београд. 
49 „Сокобања“, (2007): Мастер план туристичке дестинације, Министарство трговине, туризма и услуга 
Републике Србије, Београд. 
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         Табела 14. Матрица конкурентности и привлачности туристичког производа Сокобања 

 Извор: Сокобања – Мастер план туристичке дестинације, Министарство трговине, туризма и услуга 
Републике Србије, Београд, 2007. године 
 

    Примарни производи дестинације 
 

    Секундарни производи дестинације 
 
                 Терцијарни производи дестинације 
 

Квадрант “Интензивно инвестирање” је празан јер постојећи производи нису 

конкурентни на међународном туристичком тржишту. Након реализације ове 

стратегије, у раздобљу до 10 година, прогнозирамо да ће се у овом делу матрице 

појавити следећи туристички производи: 

• релаксациони одмор и краћи одмор, 

•  spa & wellness производи, 

• здравство – самофинансирајуће, 

• incentive i team building, 

• семинари и образовање, 

• голф. 

П
РИ

ВЛ
А

Ч
Н

О
С

Т
 

В
ис

ко
а 

Селективно инвестирати 
– план конкурентности 
- релаксациони одмори и 
краћи одмори 
- spa & wellnes продукти 
- здравство – 
самофинансирајући 
- incentive  и team building 
- семинари и образовања 
- голф 

Инвестирати у 
побољшање 
конкурентности 
- планинарење и 
бициклизам 
– уређење тематских 
путева 
- културне, забавне 
и 
етнолошке приредбе 
и 
догађаји 

Интезивно 
инвестирање 

С
ре

дњ
а 

Управљање растом 
- екскурзије 
- продаја домаћих 
производа у бутицима 

Селективно 
инвестирати 
- лов и риболов 
- еколошки одмор – 
откривање природе 
и домаћих обичаја и 
навика у селима 
- типична 
кулинарска 
понуда 

Инвестирање 
у побољшање 
привлачности 

Н
ис

ка
 Стриктно управљање 

- краће посете културне и 
природне баштине 

Контролисани раст 
- здравство – страни 
и домаћи упути 

Школе у 
природи 

Конкурентност Ниска Средња Висока 
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Идентификовани туристички производи су веома атрактивни на европском 

туристичкомтржишту, али још нису активни елемент понуде туристичке дестинације 

Сокобања. За те производе је потребна стратегија постепеног улагања у развој нових 

производа који ће краткорочно прећи у фазу средње конкурентности, а дугорочно, до 

2015 године, биће високо конкурентни на циљним географским туристичким 

тржиштима.50  

4.3. Нишка бања 
 

Нишка бања се налази у југоисточниј Србији и од центра Ниша је удаљена 10 km. 

Смештена је на падинама Коритника, на југоисточном ободу Нишке котлине, на 

крајњем северо-западу огранка Суве планине. Бања се налази на 250 m надморске 

                             
                        Слика 6. Саобраћајно-географски положај Нишке бање 

                            Извор: http://www.smestajristic.com 

висине. Нишка бања има изузетно повољан саобраћајно-географски положај, налази се 

на раскрсници најважнијих, балканских и европских путних и железничких 

саобраћајних праваца, који воде са севера из правца Београда, и са југа из правца 

Скопља долином Нишаве и Марице према Софији, Истанбулу и даље ка Блиском 

истоку. 

У односу на главне дисперзивне регије, положај Нишке бање, као и самог Ниша с 

којим је практично спојена, је одличан. Од највећих дисперзивних регија у Србији, 

Београда и Војводине, Нишка Бања је удаљена три до четири сата вожње аутомобилом. 

                                                 
50„Сокобања“, (2007): Мастер план туристичке дестинације, Министарство трговине, туризма и услуга 
Републике Србије, Београд. 
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Близина Ниша, који представља значајан дисперзивни центар на југу Србије, погодује 

туристичком развоју саме бање. 

 

4.3.1.  Природни туристички ресурси 
 

Нишка бања се одликује умерено-континенталном климом. Одлике ове климе су 

сува  топла лета, хладне зиме са снегом, изражена годишња доба, без јаких ветрова, 

мала количина падавина, облачност и влажности ваздуха. Са медицинске стране 

гледишта, Нишка бања има седативно-рекреативну климу.51 Средња годишња 

температура ваздуха у Нишкој Бањи је 11,2°C. Највишу просечну температуру ваздуха 

има јул 21,6°C, а најнижу јануар -0,2°C. У Нишкој бањи годишње има 140 дана са 

температуром ваздуха изнад 15°C, то су дани од средине маја до почетка октобра који 

су веома повољни за туристичка кретања. Због својих микроклиматских особености, 

Нишка бања се намеће као врло пријатно климатско место. Лековито својство климата 

Нишке бање повећавају испарења термоминералних извора и бигра. Заједно са 

термоминерлним водама и радиоактивним радоном, клима Нишке бање представља 

основу здравствено-лечилишних и туристишких вредности овог места. 

Бројни хидрографски објекти данас у Нишкој бањи као и у њеној 

околинисамостално или компрементарно доприносе укупној атрактивности бањског 

простора као и туристичко-рекреативној, а нарочито здравственој функционалности 

саме бање. Од већих речних токова који се налазе у окружењу Нишке бање и имају 

посебан значај за бању јесу Нишава, Јелашничка река, Кутинска река и Јужна Морава. 

У Нишкој бањи постоји пет извора термалне лековите воде: Главно врело, Сува бања, 

Школска чесма, Пасјача и Бањица. Сви извори припадају групи земноалкалних 

хомеотерми (36-38°C), благо минерализованих, са капацитетом од око 56 l/s. Три 

главна извора су: Главно врело, Сувабања, Школскa чесма. 

Балнеолошка својства Нишке бање, као природног лечилишта, заснивају се на 

хидрохемизму термланих вода, као неисцрпном природном еманаторијуму у 

радиоактивном простору и микроклиматским одликама амбијента.52Главне 

балнеолошке факторе Нишке Бање, поред климатских, чине термоминералне воде које 

непрекидно протичу кроз бањске базене и каде, лековити гасови, пелоиди, промена 

средине, дијететски режим, активан и пасиван психофизички одмор.  

                                                 
51 Група аутора, (1995): Енциклопедија Ниша, природа, простор, становништво, Градина, Ниш.  
52 Васић, Ј. (2007): Нишка бања, Народна библиотека Србије, Ниш.  
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Поред лековитих вода, за потребе лечења у Нишкој бањи користе се 

радиоактвини бигар и радиоактивни гас радон. За Нишку бању нарочито је 

карактеристичан радиоактивни бигар. 

 
4.3.2. Антропогени туристички ресурси 

 
Културно-историјске знаменитости Нишке Бање имају комплементарни значај 

за развој туризма. Од посебне важности могу се издвојити: Црква Светог 

Илије,споменик изгинулим ратницима у другом светском рату, споменик Мојсију 

Михајловићу-Тошкету, чесма ``Три краља``, ранохришћанска гробница и велики број 

вила изграђене између два светска рата јединствене по својој архитектури.Бројне 

културно-уметничке,спортске,забавне и етнографске манифестације које се нарочито 

током лета одржавају у Нишкој бањи и њеној непосредној околини знатно доприносе 

афирмацији како Нишке бање као места, тако и саме истоимене општине у којој је 

смештена и чине богатијом њену туристичку понуду. Једна од главних манифестација 

је ``Културно лето у Нишкој бањи`` која је установљена 2005.године. Није 

такмичарског карактера и представља збир око 40-так културно, уметничких, забавних 

и спортских дешавања током трајања туристичке сезоне од јула до септембра. 

Пихтијада је туристичко-угоститељска манифестација у традиционалној припреми 

пихтија, избору најуспешнијих кулинара у припреми пихтија и подела пихтија гостима 

манифестације, које су учесници пихтијаде предходног дана припремили. У Нишкој 

бањи се одржавају и такмичења у параглајдингу, где такмичари крећу са падина 

Коритника, и спуштају се у Нишки бању, а могу летети и даље па чак и до 80 

километара. 

4.3.3. Анализа туристичког промета и економских индикатора 
 

Нишка бања представља балнеотуристичко средиште са афирмисаном бањском и 

туристичком функцијом. Нишка бања је, у доба Римљана, била излетиште и лечилиште 

Римљана који су живели у оближњој Медијани и нешто даљем Нишу. Нишка бања је 

ову функцију задржала и за време владавине Турака. Други светски рат привремено је 

зауставио развој бање. Након рата приступило се изградњи и обнови многих објеката, 

док је туристички промет поново почео да расте, као и број туриста. Од завршетка рата 

до педесетих година, годишње је долазило до 10000 посетилаца који су остварили 

више од 100000 ноћења. 
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Највећи број ноћења остварен је 1979. године и то 483000 ноћења. Када је 

осамдесетих година овде боравило преко 30000 туриста и остваривано преко 450000 

ноћења, јасно су потврђене туристичке и балнеолошке вредности Нишке бање. Отада, 

у укупном промету ноћивања бањских места, она је на трећем месту у Србији, иза 

Врњачке бање и Сокобање. Током деведесетих година, највећи забележени пад 

промета био је 1993.године, година која је упамћена по хиперинфлацији. У Нишкој 

бањи је те године боравило свега 19007 посетилаца.53 

Табела 15. Туристи и ноћења у Нишкој бањи 1995-2012 

Година Туристи Ноћења 

 Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

1995 31696 31102 594 207990 205319 2671 

2000 47588 47139 449 420903 417934 2969 

2005 26176 22612 3564 147155 139365 7790 

2006 22678 21105 1573 201349 195546 5803 

2007 26906 25172 1734 233233 228802 4431 

2008 26299 25174 1125 236731 227580 9151 

2009 22112 20619 1493 215474 211267 4207 

2010 21049 19980 1069 212034 208772 3262 

2011 21641 20357 1257 198606 194985 3261 

2012 18338 16139 2199 194599 190152 4447 

Извор: Републички завод за статистику Србије, 1995-2012. 

 

 У периоду од 2000. до данас, највећи промет је забележен управо 2000.године 

када је у Нишкој Бањи боравило чак 45588 туриста. Након 2000.године број туриста 

варира између 21049 и 29363 туриста. У погледу ноћења туриста, у периоду од 2001. до 

2005.године долази до благог пада, да би се од 2005.године до данас тај број 

стабилизовао и износио око 20000 ноћења годишње.Из приложеног можемо видети да 

Нишка Бања још увек није достигла промет који је имала седамдесетих и осамдесетих 

година. Поред лошег државно-политичког уређења, оно што је још допринело лошем 

промету бање јесте недовољно улагање у инфраструктуру и проширење туристичке 

понуде бање. На  основу ових података можемо за кључити да Нишку бању прати 

тренд који имају и остале наше бање, а то је пад броја туриста и остварених ноћења. 

 

                                                 
53 Васић,  Ј., цит.дело. 
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Табела 16. Промет туриста у Нишкој бањи 2012 године 
Дoлaсци и брoj нoћeњa у Нишкој бањи 2012.гoдинe 

 
Месец Доласци Ноћења 

Јануар 1322 17750 
Фебруар 911 13788 
Март 1071 16332 
Април 1255 15701 
Мај 1675 17311 
Јун 1597 17069 
Јул 1904 18787 
Август 1928 19439 
Септембар 1872 15466 
Октобар 2414 16215 
Новембар 1230 15714 
Децембар 1159 11027 

Укупно 18338 194599 
               Извор: Републички завод за статистику 2012 
 

У Нишкој бање је готово током целе године забележен приближан број туриста, 

изузетак је октобар где је број туриста био већи од 2000. Месец у коме је забележен 

најмањи број туриста у бањи је децембар, што се приближно поклапа са подацима за 

остале бање Србије. У Нишкој бањи број ноћења прати број туриста, тако да имамо и 

овде константност броја ноћења по месецима. Највећи број ноћења у бањи забележен је 

у  августу, а најмањи у децмбру. Мали број доласка иностраних туриста и њихових 

ноћења је основни проблем  Нишке али и наших осталих бања, који је у  2012 години, 

износио 2199 иностраних посетиоца. 

Када је у питању Нишка бања, сезонска концетрација њеног туристичког промета 

није још увек изражена у великој мери. Углавном током целе године имамо приближан 

исти промет по месецима. Највећа концетрација промета јавља се током летњих 

месеци, док најмање се бележи током зимског периода. Промет страних туриста има 

поприлично изражену сезоничност, јер они највише ноћења остварују током летњих 

месеци, док их у зимском периоду готово нема. 

Ако анализирамо податке из табеле 16, можемо уочити да су 3 најинтезивнија 

месеца по броју доласка туриста у Нишкој бањи август , септембар и октобар. У ова 

три месеца укупан број туриста је износио 6214.У односу на укупан број туриста у 

2012 од 18, 338 број доласка туриста у ова 3 месеца је износио 33,8%. Како су експерти 

ЕУ оценили, сезонску концетрацију промета у три најинтезивнија месеца испод 40 %, 

ко одрживи-идеалан развој, може се костантовати да се према овом критеријуму 
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Нишка бања налази у зеленој зони. Циљеви и приоритети у народном периоду, 

усмерени су на одржавању уједначености промета по месецима, али посебан акценат се 

ставља на анимирању иностране клијантеле, која је знатно веће потрошне способности 

од за сада доминатне домаће. 

Као и код већине бања, тако и Нишкој присутан је тренд доминације смештајних 

капацитета у приватним домаћинствима. У Нишкој бањи од хотелског смештаја, који 

су и даље активни, можемо издвојити хотел ``Озрен`` и хотел ``Паризан``. Наведени 

хотели поседују две и три звездице и налазе се у самом центру бање. Фунционално су 

спојени и чине јединствени комплекс. Оба смештајна објекта располажу са око 299 

лежаја. Приватни смештај у Нишкој бањи је добро и квалитетно сређен и уређен 

засваког туристу, а цене у њима су веома повољне. Углавном га чине куће и виле бање. 

Капацитет овог смештаја је око 3000 лежајева. У оквиру приватног смештаја можемо 

издвојити вилу ``Прича``, ``Марков конак`` и смештај ``Ристић`. 

Целокупни здравствени капацитет  Нишке бање се налази у оквиру Института за 

превенцију, лечење и рехабилитацију реуматичних и срчаних болесника ``Нишка 

бања``, основан 1979.године54. Институт ``Нишка бања`` има сопствене медициниске и 

смештајне капацитете, који су у оквиру три стационара: Радон, Зеленгора и Терме. 

Укупни смештајни капацитет Института у овим стационарима је 560 лежајева. Сваки 

од ових стационара чини целину за себе и располаже, осим смештајног дела и 

комплетним терапијским блоком и више различитих сала за организовану групну и 

индивидуалну рекреацију и забаву.55 Поред ова три стационара, у оквиру Института се 

налази и зграда бањског купатила, тзв. Краљево купатило, које је 1932.године подигао 

краљ Александар Карађорђевић. Институт ``Нишка бања``, поред здравствено 

рекреативног, има све услове за организовање и конгресног туризма, где за овај вид 

туризма користи амфитетар у стационару ``Радон``, капацитета 300 места, са 

савременом техничком опремом, као и плентум салу и мање сале и салоне за пословне 

састанке. Сваке године Институт у ``Радону`` ораганизује традиционално пролећни 

симпозијум. 

Према подацима Републичког завода за статистику укупан број регистрованих 

лежаја за 2012 , износио је 2205. У истој години број остварених туристичких ноћења је 

194599, па према томе однос броја ноћења и смештајних капацитета у 2012. је 88.2 па 

                                                 
54 Станковић, С. (2000): Туризам Србије, Српско географско друштво, Београд. 
55 Спасић, Ж. (2000):120 година Нишке Бање 1880-2000, Графика Арт, Нишка Бања. 
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према овом критеријуму  Нишка бања се налази у црвеној зони, што указује на 

изразито низак индекс искоришћености капацитета. 

                 

4.3.4. Правци даљег туристичког развоја Нишке бање 
 

Целокупна привреда Нишке бање данас се базира на развоју туристичког 

потенцијала, пре свега валоризацији термоминералних вода, као и развоју других 

туристичких потенцијала који су неопходни за квалитетну туристичку понуду. Сви 

потенцијали Нишке бање усмерени су ка развоју туризма, капацитета, броја и 

квалитета угоститељских услуга. Значај бање за град Ниш и целу земљу је неоспоран. 

Нишка бања је један од главних иницијатора за развој бањског туризма у Југоисточној 

Србији. 

Здравственом туризму, као доминантном облику туристичког промета у Нишкој 

бањи, и даље треба придавати највећи значај. С тога, треба и даље радити на 

специјализацији бање као центра који се бави лечењем кардиоваскуларних и 

реуматских обољења. 

Оно што Нишка бања свакако треба искористити у циљу побољшања своје 

понуде јесте не само близина Коридора 10, већ и близина града који је највећи 

дисперзивни центар Југоисточне Србије и трећи град у Србији. Оваква специфичност 

окружења пружа могућност Нишкој бањи да организује излете стационарним гостима 

бање до оближњих локалитета самог града, као што су Медијана, Чегар, Ћеле кула, 

Бубањ. Такође, пружа се могућност и довођења туриста из Ниша на излете у бањи, што 

би за бању имало велики промотивни значај. Одличан саобраћајно-географски положај 

Нишке бање, који је условљен близином Коридора 10, пружа одличне могућности за 

даљи развој транзитног туризма, као једног од водећих видова туризма у бањи. Како би 

се остварио даљи напредак у било ком сектору туристичког промета, неопходно је 

побољшати кавалитет понуде смештајних капацитета и културно-забавног садржаја. 

Регулационим планом Нишке бање, који је донет 2002. године, предвиђа се, уз 

постојаће смештајне капацитете, изградња нових хотела и читавих комплекса. 

Предвиђена је изградња хотелског комплекса у источном делу, на локацији ``Борићи`` 

и североисточно од ње, као и стационара и хотела у долини северно од стационара 

``Радон``. Ови новопројектовани хотелски комплекси требало би дадопринесу даљем 

развоју здравственог, али и развоју спортског и конференцијског туризма. Уочљив је 
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такође и недостатак ресторана и кафе-барова, па је потребно предвидети и ове 

угосититељске капацитете у слопу тих будућих хотела. 

Власти Општине Нишка бања започели су бројне пројекте који би требали да у 

ближој будућности допринесу побољшању туристичке понуде бање. Један од већих 

пројеката јесте и стварање комплекса ``Ада Женева`` где је преддвиђено изградња 

спортских, хотелских и угос титељских капацитета за пријем више од 15000 

посетилаца дневно. Комплекс би треба о да се изгради на Нишави, преко пута Нишке 

бање, на месту које је некад било по знато као бањско речно купалиште Женева. На 

том месту предвиђен је велики кампинг простор за мале спортове, тениски центар. 

Такође је у непосредној близини овог комплекса предвиђена и изградња аква парка на 

површини од 5,5 хектара, који би у свом садржају имао отворени и затворени базен, 

специјализоване ресторане, хотеле ниже спратности, отворене и затворене терене за 

рекреацију и спорт. Међутим, ти пројекти још увек нису започети , тако да и даље 

остаје питање изградње ових комплекса. 

Узећи у обзир да Нишка бања има велике квалитетне ресурсе за развој 

туристичке привреде, даљи циљеви стратегије развоја туризма у бањи се могу 

дефинисати на следећи начин: 

 Бржи свеобухватни развој преко потпуније употребе постојаћих капацитета;  

 Брже и значајније појављивање Нишке бање као туристичке дестинације на 

међународном тржишту;  

 Стварање услова за даљи развој домаћег туризма;  

 Унаређене целокупне орагнизације ефикасног управљања туристичког развоја.  
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Табела 17: Пројекти ГО Нишка бања 

„Извор минералне воде - извор здравља и задовољства“ 
 
Донатор: Европска комисија – суседски програм Републике Бугарске и Србије 
Година реализације: 2012. и 2013. 
Циљ: Јачање сарадње у пограничном региону побољшањем коришћења и управљања 
минералним водама Резултати: Идентификовани медицинско-биолошки и 
медицинско-социјални предуслови за развој бањског туризма у пограничном 
региону. 
 
„Изградња мини голф терена са светлосним ефектима“ 
 
Донатор: Министарство економије и регионалног развоја, Сектор туризма 
Година реализације: 2012. 
Циљ: Промоција коришћења обновљивих извора енергије, подизање свести грађана о 
могућностима коришћења обновљивих извора енергије и побољшање услова живота 
на конкретном примеру, промовисање општине као „енергетски ефикасне“ и „зелене“ 
општине  
Резултати: Подршка развоју одрживог туризма повећањем нивоа опремљености и 
стварањем услова за повећање квалитета и проширење понуде у пружању туристичких 
услуга. 
„Очување традиционалне хране и нематеријалне културне баштине у циљу  
локалног економског развоја“ 
Донатор: Европска комисија –Програм југоисточне Европе 
Година реализације: 2012., 2013. и 2014. године 
Циљ: Промоција локалне гастрономије и јединствен квалитет производа, помоћ 
предузетништву у очувању нематеријалног културног наслеђа, побољшање 
атрактивности региона и градова, узимајући у обзир истицање културних добара као 
додатни ресурс за локални развој  
Резултати: Побољшање здравствених навика, посебно код деце. Боље разумевање 
других култура и стварање услова за развој предузетништва и гастрономије. 
 
 
„Уређење „Старе бање“, Сићевачке и Јелашничке клисуре и чишћење дивљих 
депонија на територији општине“ 
Донатор: Министарство економије и регионалног развоја, Национална служба за 
запошљавање 
Година реализације: 2012. 
Циљ: Основни циљ пројекта је очување животне средине и природе, унапређење 
квалитета живота и стварање услова за развој туризма.  
Резултати:  Након имплементације пројекта и његове евалуације, уз сагласност 
представника локалне самоуправе и осталих учесника у креирању политике локалне 
самоуправе, измена правне регулативе која се доноси на нивоу општине како би се 
овакав облик заштите животне средине и природе најугроженијим подручјима 
инкорпорирао у општинске одлуке са јасно дефинисаним буџетом. 
 
Извор: goniskabanja.org.rs 
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5. Закључак 
 
 

Неоспорна је чињеница да Србија поседује огроман потенцијал за развој и 

унапређење бањског туризма. Међутим, могућности су знатно веће од садашњег 

степена развијености. Бање заједно са Београдом и другим већим градовима и даље ће 

бити водеће туристичке дестинације наше земље. Позитивно је то, што на почетку 21. 

века, бележи се постепен и благ пораст промета туриста, чији ће резултати коначне 

успешности зависити од предузимања следећих активости: очување еколошко-

туристичких потенцијала, јачање материјалне основе туристичког привређивања, 

тржишна специјализација и боља организација туристичке понуде, као и усвајање 

регионалног концепта туристичког развоја. У будућности потребно је израдити 

дугорочно стратегију развоја бањског туризма на одрживим основама, засновану на 

одређеним иструментима, мерама ,финансиској помоћи државе и локалне инцијативе. 

Економски иникатори одрживог туризма су променљиви, у зависности од 

потреба туристичке тражње, а јављају се и проблеми у вези са степеном коришћења 

капацитета, просечним трајањем боравка туриста и сезонским карактером. Обрачунати 

економски индикатори указују на то да је у нашим бањама изражена сезоничност 

туристичког промета, а да је однос броја ноћења и смештајних капацитета далеко 

испод  120 ноћења по лежају указује на то да се наше бање не развијају на одрживој 

основи. Сезоничност туристичког промета у Врњачкој бањи износи 42%, у Сокобањи 

44,9% а у Нишкој 33,8% у три најпосећенија месеца, док је однос броја ноћења и 

смештајних капацитета износи 38,7 ноћења по лежају за Врњачку бању, за Сокобању 

13,7 док за Нишку 88,2. 

 Пре свега да би се отклонили ти негативни утиција, потребно је понуду бањског 

туризма диверсификовати укључивањем садржаја који привлаче разноврсну 

клијантелу током целе године а нове елемнте туристичког уређења бања уводити 

постепено, упоредно са реновирањем старих, као и далеко већу заступљеност основних 

смештајних капацитета. 
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