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Увод  

 

Неуједначен степен регионалног развоја територијалних јединица у Републици 

Србији представља једно од најкомплекснијих развојних проблема. Досадашња 

економска политика довела је до тога да богате општине постају богатије, а сиромашне 

још сиромашније. Као последица такве економске политике дошло је до смањења 

броја становника и драстичног пада запослености у неразвијеним регионима, као и до 

промена у свим другим показатељима који репрезентују степен развијености региона. 

Последњих година све више јача свест о улози регионалног развоја у укупном развоју 

Србије. 

Одређивање степена развијености региона представља основу за вођење 

политике регионалног развоја, што значи да предузимање мера за решавање проблема 

великих регионалних разлика није могуће без претходног утврђивања степена 

развијености сваког појединачног региона. 

Циљ овог рада је утврђивање степена развијености територијалних јединица 

(округа, општина) и њихових потенцијала за развој бањског туризма који би био 

покретач целокупног привредног развоја овог подручја. Утврђивање степена 

развијености територијалних јединица се врши на основу већег броја показатеља. Неки 

од тих показатеља су: промена броја становника у посматраном временском периоду, 

број радно способних становника, проценат незапослених, народни доходак per capita, 

учешће запослених у услужном сектору и др. На основу ових показатеља утврдиће се 

степен развијености територијалних јединица у Јужној и Источној Србији. Даље ће 

бити анализирани  природни и антропогени потенцијали за развој бањског туризма у 

посматраном подручју. Иако постоји велики број извора воде као природног лековитог 

фактора са специфичним физичким и хемијским својствима, само неколико насеља се 

развило у бањска места. У овом раду ће бити анализиране следеће бање: у Топличком 

округу Пролом, Луковска и Куршумлијска Бања; у Јабланичком Сијаринска Бања; у 

Пчињском Врањска и Бијановачка Бања; у Нишавском Нишка и у Пиротском Звоначка 

бања.  Биће анализиране природне и антропогене вредности бања, као и материјална 

база туризма.  

Развој бањског туризма има вишеструки позитиван утицај и на друге привредне 

делатности, првенствено на пољопривреду, а тиме он постаје покретач укупног 
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привредног развоја. Имајући у виду економске ефекте туризма, неопходно је стварање 

адекватних услова за његов развој, уз детаљно изграђене планове развоја. 

 

1. Карактеристике развоја бањског туризма у Србији 

 

Спој здравствено-лечилишне и туристичке функције неке туристичке 

дестинације чини специфичан облик који називамо „бања“. Бање су насеља која 

поседују низ специфичности везаних за локацију термалне и минералне воде и 

настојања да се поменуте вредности искористе у сврху лечења, очувања здравља и 

рекреације.1 
У складу са савременим технолошким и структуралним променама у бањским 

лечилиштима у свету, а чији тренд полако усвајају и наша бањска места, све чешће се 

уместо термина „бања“ користи термин „spa“. Овај термин је акроним од латинског 

израза „Sanus per aquam” што у преводу значи „водом до здравља“. У енглеском језику 

„spa“ значи „оаза здравља“ или „место термалних извора“. Постоји још једно 

етимолошко објашњење, које каже да је термин настао од имена града који има 

латински корен  „espa“ што значи „фонтана“.2  

У Закону о бањама (РС гласник 80/1992) бања се дефинише на следећи начин: 

„бања је 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. Бања представља природно добро од општег интереса којим управља 

држава. Природним лековитим фактором у смислу овог Закона сматрају се: термална 

и минерална вода, ваздух, гас, лековито блато (пелоид), чија су лековита својства 

научно испитана и доказана“. 

Постоји више критеријума на основу којих је могуће извршити поделу бања. 

Према температури воде, термоминерални извори се могу поделити на: хладне, 

хипотермалне, хомеотермалне и хипертермалне.3  
Хладне минералне воде имају температуру погодну за пиће. Често садрже 

повећану количину угљендиоксида који им даје пријатан кисео укус и пенушав изглед. 

Неке од ових вода се флаширају („Хеба”, „Пролом”) и употребљавају као стоне 

                                                           
1 Ромелић, J., Ћурчић, Н. (2001): Tуристичка географија Jугославије, Универзитет у Новом Саду, 

Природно-математички факултет, Институт за географију, Нови Сад. 
2  Храбовски-Tомић E. (2006): Дестинације здравственог туризма, Прометеј, Нови Сад, стр.18. 
3  Станковић, С. (2008): Туристичка географија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. 
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минералне воде или као основа за справљање безалкохолних пића. Погодују лечењу 

болести органа за варење, мокраћних путева и бубрега.  

Хипотермалне минералне воде су оне чија је температура између 20 и 34ºС. У 

нашој земљи има много оваквих извора. Погодују лечењу болести коже, мишића, 

костију, органа за варење и поремећаја крвног притиска. За терапијске сврхе се 

углавном не морају ни расхлађивати, ни догревати и због тога у дужем периоду 

задржавају своје основне хемијске особине релативно непромењене. 

Хомеотермалне или хомотермалне минералне лековите воде су оне чија 

температура од 34 до 38ºС, што је најприближније температури човековог тела, те 

имају широку примену у балнеотерапији, под којом се подразумева бањско лечење 

природним факторима. Овакве воде се користе за лечење разних болести и повреда, 

посебно реуматизма, повреда костију и мишића. 

 Хипертермалне бањске воде су оне чија је температура изнад 38ºС. 

Куршумлијска (45-55ºС) и Сијаринска Бања спадају у групу бања са хипертермалном 

водом, али најпознатија бања из ове групе је Врањска Бања. Вода извора „Велика 

чесма“ у овој бањи има температуру од 92ºС. 

Према хемијском саставу, лековите бањске воде могу се сврстати у више група. 

То је од значаја за одређивање врсте терапије, односно индикација и 

контраиндикација.  

Нарочито се истичу следеће врсте лековитих вода (Станковић, 2008): 

• алкалне или базне, 
• алкално-муријатичне, односно базно-слане, 
• муријатичне или слане, 
• земноалкалне, калијум-магнезијумове воде, 
• муријатично-карбонатне, 
• гвожђевите (Сијаринска Бања), 
• сумпоровите (Куршумлијска Бања), 
• јодне и 
• радиоактивне воде (Нишка Бања и Звоначка Бања). 

 

Према савременим тенденцијама развоја бања код нас могуће је поделити их на 

три основне категорије: 

• бање–болнице које примају болеснике чије трошкове покрива здравствено 

осигурање (оне нису тржишно и туристички оријентисане); 



5 
 

• туристичке бање које осим лечења и рехабилитације нуде и друге облике 

обнављања и одржавања доброг здравља (третмани који се овде спроводе су 

обликовани као туристичке услуге и нуде се на туристичком тржишту, дакле 

представљају мешовити тип бања у погледу извора финансирања); 

• искључиво тржишно орјентисане бање које су организоване као wellness&spa 

центри (дестинације). 

 

Велика заступљеност минералних и термалних извора у Србији последица је 

сложеног геотектонског састава и некадашње вулканске активности. Лековито дејство 

минералних извора посебно је било цењено за време владавине Римљана који подижу 

објекте за купање и пријатан боравак. У периоду српске средњевековне државе многе 

бање добијају статус тзв. ''манастирских бања'' будући да су остаци некадашњих 

бањских објеката најчешће били коришћени од стране манастирског особља. Са 

владавином Tурака долази до потпуне ревитализације бањских локалитета који су се 

налазили у близини већих градских насеља, док остали бивају занемарени. По својој 

функцији били су подељени у две групе: излетишта и места за уживање (Нишка Бања, 

Врњачка Бања, Новопазарска Бања, Oвчар Бања, Сврљишка Бања) и лечилишта 

(Сокобања, Jошаничка Бања, Kуршумлијска Бања, Сијаринска Бања, Рибарска 

Бања).За потребе бањског лечења, прве хемијске анализе воде у нашој земљи урадио је 

рударски стручњак из области Сас у Немачкој, барон Сигмунд Аугуст Волфганг 

Хердер 1835. године. 4  Од тада се хемизам бањских вода редовно прати, јер од 

термичких и хемијских својстава воде зависи које се болести и повреде и на који 

начин могу лечити.  

Након ослобођења од турске власти долази до реконструкције бања ангажовањем 

богатих велепоседника и државне власти. У периоду између два светска рата улаже се  

приватни капитал у развој  неуређених бања. Бање постају незаобилазан сегмент 

грађанског живота, а боравак у њима ствар престижа. После II св. рата посета бањама 

постаје изузетно изражена, а у периоду 1948-1960. године бање се третирају као 

искључиво медицинске установе што се одразило и на њихову рецептивну основу. 

Почетком седамдесетих година прошлог века посета бањама се третира као 

компонента туризма и долази до улагања у савремене хотеле, угоститељске објекте и 

                                                           
4  Станковић, М.С. (2005): Промет туриста у Гамзиградској Бањи, Гласник српског географског 
друштва, свеска 85, бр.1. 

 



6 
 

до опште промене физиономије бањских насеља. Kао последица такве активности 

јавља се проблем преобимне урбанизације која нарушава специфичност амбијенталних 

целина и изазива проблеме у развоју чак и афирмисаних бања. 

Осемдесетих година прошлог века бање у Србији су оствариле значајан 

туристички промет али почетком деведесетих долази до кризе и смањења броја 

посетилаца. Након тога долази до стагнације, а потом и благог пораста броја 

посетилаца у бањама Србије. Нова криза наступа 1999. године након бомбардовања 

НАТО алијансе. У првим годинама XXI века долази до пораста броја посетилаца тако 

да је он и у наредним годинама готово уједначен. 

Осим здравственоـлечилишних третмана, данас бање у своју понуду све чешће 

укључују и козметичке третмане, спорт, вежбе, релаксацију, ароматерапију и 

рефлексологију. И поред бројних промена традиционални бањски туризам се сматра 

важном компонентом модерне медицине. 

Бањски туризам прати промене које се дешавају у овој области у другим 

земљама.  Највеће промене бањски туризам је доживео у Немачкој. Промене су 

највећим делом последица чињенице да је запосленима дато право да одсуствују са 

посла због лечења, а да тиме не ремете годишњи одмор. Због тога око 2,5 % Немачке 

популације редовно учествује у бањском туризму. У скандинавским земљама систем 

социјалне заштите рефундира трошкове путовања у бањске центре, уколико се она 

предузимају у сврху лечења. У Италији око 2% домаћих туриста редовно посећује 

бање, а 85% трошкова финансира држава. P4F

5
P   

Иако балнеотуризам представља најважнији вид туризма у бањама, захваљујући 

постојећој материјалној основи туризма, објектима инфраструктуре и супраструктуре 

као и разноврсним комплементарним мотивима ближе и даље околине могуће је 

развијати и друге видове туристичких кретања. Mеђу њима највећи значај имају: 

излетнички, транзитни, културно-манифестациони, спортско-манифестациони и 

конгресни туризам. 

1.1 Функционални развој бања 
 
На основу мишљења балнеолога, при туристичкој валоризацији бања неопходно 

је правити разлику између њихове лечилишне и туристичке функције. Многи аутори се 

слажу да је у бањама потребно извршити просторно раздвајање објеката у две целине 
                                                           

5 Плавша, J. (2004): Спортски туризам (рукопис). 
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при чему ће једни имати лечилишну, а други туристичку функцију. На тај начин се 

омогућава не само њихово ефикасније функционисање и веће задовољство посетилаца, 

већ се и различити облици туристичке понуде решавају на знатно ефикаснији начин. 

Здрвствено-лечилишна функција представља најстарију и најзначајнију функцију 

бања. Фактори који омогућавају вршење здравственоـлечилишне функције су: 

физичко-хемијска својства термоминералних вода, стручност медицинског особља, 

опремљеност објекта за лечење одговарајућим уређајима, лечилишна традиција. 

Комбиновањем ових фактора са медикаментима, физикалном-, кинези-, хидро-, аеро- и 

хелиотерапијом омогућава се успешан опоравак и рехабилитација болесних особа. 

Здравственоـлечилишна функција је доминирала у бањама Србије све до 1965. године. 

Тада су бање имале статус народних лечилишта а у њима су углавном боравили 

корисници социјалног осигурања. 

Данас значај бањског туризма не произилази само из здравственоـлечилишне 

функције, већ се јављају и остали облици туризма чиме бањски туризам добија велику 

улогу у свеукупном туристичком  кретању. 

Туристичка функција је млађа од здравственоـлечилишне. Њен интензивнији 

развој у бањама Србије почиње након 1965. године када је укинуто бесплатно лечење у 

бањама. Управо тада оне бање које су биле потпуније опремљене здравственим 

капацитетима укључују се у строго здравственоـлечилишну активност, а друге 

развијају туристичку функцију. 

У критеријуме туристичке валоризације бања треба уврстити: степен 

изражености фактора који утичу на оптималност деловања лечилишне функције бање, 

конституцију фактора који утичу на оптимално одвијање туристичке функције бање, 

положај бање према туристичким дисперзивним центрима и према важнијим 

саобраћајницама као и положај према комплементарним и конкурентним туристичким 

вредностима околине.P5F

6 

У циљу афирмације туристичке функције предузимају се велики напори на 

обогаћивању рекреативних садржаја у укупној понуди бања. То се одражава и на 

промену физиономије места које поприма изглед пријатног амбијента са бројним 

шеталиштима, парковима, базенима, спортским теренима, стазама за пешачење, 

фитнес центрима. Осим тога, многе бање поседују и амбијенталне и манифестационе 
                                                           

6  Косанић, А. (2005): Потенцијали туристичке дестинације Нишка Бања, дипломски рад, 
Универзитет у Новом Саду, Природноـматематички факултет, Институт за географију, туризам и 
хотелијерство,  Нови Сад, (рукопис). 
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вредности што представља одраз појачане активности на проширењу укупне 

туристичке понуде бањских места. 

 

1.2 Фактори развоја бањског туризма 

У односу на  друге облике туристичких кретања бањски туризам огледа се у 

дужем боравку посетилаца и равномернијој сезонској искоришћености капацитета. 

Мада потреба за бањским лечењем и рехабилитацијом постоји током целе године, број 

посетилаца у бањама је већи у летњој сезони. Највећи је број оних посетилаца који у 

бање долазе због лечења, одмора, рекреације, а у новије време ради упражњавања 

неких од облика велнес програма. 

У циљу продужења сезоне и већег процента годишње искоришћености 

капацитета многе бање у своју туристичку понуду уносе различите додатне садржаје: 

научне симпозијуме, стручне семинаре, спортска такмичења и културне 

манифестације. То значи да бање нису више места предвиђена само за лечење и 

очување здравља, већ су и значајни туристички центри који нуде богату туристичку 

понуду и здравим особама. 

Категоризација туристичког места врши се на основу обима туристичког 

промета, степена изграђености туристичкем комуналне и саобраћајне инфраструктуре 

и туристичке супраструктуре.  

Туристички производ јесте скуп међузависних елемената који се у пракси 

организује као посебан вредносни ланац који чине материјални производи и услуге, 

природне вредности и културна добра, туристичке атракције, туристичка 

супраструктура и туристичка инфраструктура. 

Туристичко место јесте организациона и функционална целина са формираном 

туристичком понудом, природним вредностима, културним добрима и другим 

знаменитостима значајним за туризам, комуналном, саобраћајном и туристичком 

инфраструктуром, као и објектима и другим садржајима за смештај и боравак 

туриста.7 

Најзначајнији природни фактори од којих зависи развој бањског туристичког 

места су: лековита вода и пелоид, географскоـтуристички положај, 

                                                           
7 Закон о туризму Р. Србије, чланови 3, 22 и 24. 
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морфолошкоـпејзажни амбијент бање, климатски услови, чист ваздух, мир и тишина у 

кругу бањског места и ближе околине. 

Природно лековита вода и пелоид имају примарни значај за развој бањског 

места. Због тога је неопходно непрекидно водити рачуна о заштити овог природног 

богатства од загађења. Осим тога, константним научноистаживачким радом требало би 

проналазити могућности за њихову ефикаснију примену у терапеутске сврхе. 

Климатски елементи такође доприносе погодности боравка у бањским местима. 

Посебно су важне температуре ваздуха. Оптималан осећај угодности пружају 

температуре ваздуха у интервалу од 1821ـºC. При температурама ваздуха већим од 

10ºC могуће су шетње као и упражњавање појединих спортских активности. Број 

сунчаних дана није пресудан као код приморских туристичких центара али доприноси 

пријатнијем боравку. За боравак болесних особа нарочито је значајан стабилан 

ваздушни притисак као и интензитет и јачина ветрова. Што се тиче падавина, за 

разноврснији и садржајнији боравак посетилаца много је значајнији распоред падавина 

током године и број дана са падавинама него количина падавина. 

Чист ваздух, мир и тишина такође имају терапеутско деловање за физички и 

психички пренапрегнуте људе савремене цивилизације 

Културна добра  представљају значајан фактор развоја сваког туристичког места. 

Србија је земља са дугом и бурном историјом и поседује културно-историјске 

знаменитости из различитих периода историје. 

Бањским гостима је нужно прилагодити и остале терцијарне делатности׃ 

саобраћајну инфраструктуру, али и занатство и трговину. За развој бањског као и 

сваког другог туристичког места веома је важан положај у односу на саобраћајнице и 

на већа градска и сеоска насеља као емитивне центре. Посебну пажњу захтева 

састављање реда вожње аутобуског и железничког саобраћаја. Трговина би требала да 

буде снабдевена производима широке потрошње. Служба ПТТ треба да буде укључена 

у аутоматски телефонски саобраћај и да располаже са више јавних говорница за 

међуградске разговоре. Такође је важно и постојање мреже мобилне телефоније. 

Према важећем Закону о туризму, туристичка инфраструктура јесу објекти за 

информисање, предах, снабдевање, рекреацију, едукацију и забаву туриста и то: 

скијалишта, купалишта и плаже, тематски и забавни паркови, туристички 

информативни центри, центри за прихват туриста и посетилаца, одморишта поред 

путева, објекти наутичког туризма, терени за голф, тенис терени, отворени и затворени 

објекти спортске рекреације, мале вештачке акумулације са купалиштем, базени за 
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купање, велнес објекти, забавно рекреативне стазе и путеви (трим стазе, стазе здравља, 

видиковци, панорамски путеви, бициклистичке стазе, пешачке стазе, стазе за моторне 

санке и слично), уређене обале река и језера, објекти за посматрање природних 

реткости, објекти за предах и краће задржавање туриста, објекти за авантуристичке 

активности и друго.  

Туристичка супраструктура јесу угоститељски објекти као и галерије, 

изложбени, конгресни и забавни објекти који су у непосредној вези са угоститељским 

објектима и објектима спортско рекреативног садржаја или са њима чине јединствену 

целину. 

У техничко-технолошком смислу најзначајнији су објекти за смештај и исхрану 

бањских гостију, објекти који имају здравственоـдијагностичку и терапеутску 

функцију, као и терени и објекти намењени рекреацији и осталим терцијарним 

делатностима значајним за туристички прометP7F

8
P. 

Израдом урбанистичких планова требало би да се баве специјализоване пројектне 

организације које добро познају карактеристике ове врсте насеља. Нарочиту пажњу 

треба посветити очувању постојећег амбијента, уз обавезу да се обезбеди очување 

чистог ваздуха, мира и тишине. 

Објекти за смештај и исхрану такође треба да испуњавају прописане критеријуме 

који су у складу са категоријом објеката, као и да су пројектовани тако да олакшавају 

кретање људи у случају да је оно отежано. 

Здравствени објекти у којима се остварује дијагностичка и терапеутска функција 

захтевају савремену изградњу и најмодернију опрему. Уколико бањско лечење поред 

уобичајене терапије може да укључи и извесне спортове на отвореном простору, 

неопходно је уредити и одговарајуће спортске терене. 

Организациони фактор у бањском туризму долази до изражаја кроз кадрове 

запослене у бањском центру, сарадњу са туристичким агенцијама као и туристичку 

пропаганду и политику развоја. Веома је важно да бања располаже потребним бројем 

здравственог особља одговарајуће стручне спреме. За угодан боравак гостију у бањи 

веома је важан и угоститељски кадар који поред одговарајуће стручности поседује и 

толеранцију и разумевање будући да долазе у контакт и са болесним и преосетљивим 

особама. За успешан пласман услуга сваког бањског центра веома је важна сарадња са 
                                                           

8  Косанић, А. (2005): Потенцијали туристичке дестинације Нишка Бања, дипломски рад, 
Универзитет у Новом Саду, Природноـматематички факултет, Институт за географију, туризам и 
хотелијерство,  Нови Сад, (рукопис). 
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туристичким агенцијама.Туристичка пропаганда је значајан фактор развоја бањског 

туризма. Специфичност туристичке пропаганде бањских центара огледа се у томе што 

поред информација о локалитету бање и могућностима смештаја и разоноде пружа и 

информације о болестима које се у њој лече, видовима терапије и опремљености 

терапеутског центра. 

1.3 Бањске зоне Србије 

Извори минералне, термоминералне, гасне и радиоактивне воде најчешће се 

јављају на теренима изграђеним од старих стена и на просторима у којима је некада 

била жива вулканска активност. Има их највише на контакту планинских падина и дна 

котлина, у речним долинама и на местима мањих и већих раседа Земљине коре.9  

По територијалном критеријуму постоје три главна подручја где се примењује 

терапија природним факторима. То су подручја око термалних извора где се спроводи 

балнеотерапија, на вишим надморским висинама се спроводи климатотерапија, а уз 

морске обале примењује се таласотерапија. 10 У бањама које су предмет овог рада 

спроводи се балнеотерапија, уз елементе климатотерапије. 

Извори лековите воде територијалним размештајем одговарају постојању 

основних геотектонских јединица у рељефу Србије, којих има осам и то: панонски 

басен, вардарска зона, јадрански басен, дрински појас, динариди, српско-македонска 

маса, карпатобалканиди и метохијска котлина. На територији наше земље постоји 

више од 300 извора лековите воде.11  

На територији Србије издвајају се следеће бањске зоне (Станковић, 2008): 

• војвођанска, 

• шумадијска, 

• западноморавска, 

• копаоничко-јастребачка (Луковска, Куршумлијска и Пролом Бања), 

• старовлашко-рашка, 

• јужноморавска (Нишка, Бујановачка, Врањска и Сијаринска Бања), 

• источносрбијанска (Нишка Бања и Звоначка Бања), 

• западносрбијанска и 

• косовска. 
                                                           

9 Ромелић, J., Ћурчић, Н. (2001): Tуристичка географија Jугославије, Универзитет у Новом Саду, 
Природно-математички факултет, Институт за географију, Нови Сад. 

10 Храбовски-Tомић E. (2006): Дестинације здравственог туризма, Прометеј, Нови Сад. 
11Чомић, Ђ., Пјевач, Н. (1997): Туристичка географија, Савезни центар за унапређење хотелијерства-

угоститељства, Београд. 
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2. Показатељи за утврђивање степена развијености региона 

 

 Успешно спровођење политике регионалног развоја подразумева одређивање 

главних територијалних сегмената као носилаца те политике – одређивање економских 

региона. Појмовно одређивање је било и остало веома сложено. Економски регион је 

део привреде као целине у једној земљи. Он се углавном ствара око јеног или више 

индустријских центара. Региони морају бити веће територијалне целине јер поседују 

људске и природне ресурсе као жаришта привредног развоја. Постоје различити 

приступи при дефинисању региона и регионализацији економског простора Републике 

Србије. Законом о регионалном развоју који је усвојен 15. јула 2009. године Републику 

Србију чине седам региона и то: регион Војводине,  Београдски регион, Западни 

регион, Источни регион, Централни регион, Јужни регион и Регион Косова и 

Метохије. За анализу нивоа развијености региона се најчешће полази од 

регионализације коју прати званична статистика, а то су три региона (Војводина, 

Централна Србија и Косово и Метохија) и град Београд. Следећи  степен 

регионализације су окрузи  као субрегиони.  

 

2.1 Основни и допунски показатељи за утврђивање степена регионалног 

развоја 

 

Успешно вођење политике регионалног развоја захтева да се претходно утврди 

степен развијености сваког региона. Степен развијености резултат је процеса 

привредног развоја и представља само снимак стања тога процеса, досегнуту вредност, 

у одређеном временском тренутку или раздобљу.12 Одређивање степена привредног 

развоја региона је сложен и озбиљан проблем како са практичног, тако и са теоријско-

методолошког аспекта.  

 Одређивање степена привредног развоја региона врши се између појединих 

региона. Други начин утврђивања развијености јесте утврђивање степена развоја 

појединих региона у различитим временским периодима. Такође је неопходно решити 

бројна теоријско-методолошка питања, пре свега избор одговарајућих показатеља, као 

и избор одговарајућег методолошког поступка за одређивање степена развијености. Не 

постоји један синтетички показатељ развијености. 

                                                           
12 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж. (2008): Национална економија, Петрограф, Ниш. 
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 Постоје две групе показатеља (Аранђеловић, Глигоријевић, 2008): основни и 

допунски. У основне показатеље спадају: национални доходак per capita, односно 

друштвени производ per capita, структура привреде, економска структура 

становништва, проценат запослених у радно способном становништву, проценат 

писмених у односу на становништво изнад 10 година, основна средства по активном 

становнику, број запослених у индустрији на 1000 становника, ниво опште 

продуктивности. У допунске показатеље можемо убројити: број телефона, број тв 

апарата, број аутомобила и број лекара на 1000 становника, као и промет трговине на 

мало по становнику и средње трајање живота у одређеном региону. 13  Иако сваки 

наведени показатељ понаособ указује на ниво развијености, за сагледавање 

карактеристика развијености неког региона се користи више показатеља.  

Постоје две групе метода за утврђивање степена развијености региона: методе 

парцијалне анализе и математичко-статистичке методе. 

 

2.2 Регионалне неједнакости у Србији према нивоу привредног развоја 

 

У овом раду ће бити узети у разматрање следећи параметри: радно способно 

становништво, проценат запослених, проценат писмених у радно способном 

становништву по регионима; учешће региона у БДП-у; стопа незапослености по 

регионима; учешће услужног сектора у структури привреде по регионима и просечне 

нето зараде по регионима. Показатељи су табеларно приказани у табелама од 1-4. 

 
Табела бр.1: Радно способно становништво, проценат запослених и проценат писмених 

у радно способном становништву по регионима у 2012. години 

Регион 
Радно способно 
становништво у 

% 

Проценат запослених 
у радно способном 

становништву 

Проценат писмених у 
радно способном 

становништву 

Београдски регион 62,53 46,9 98,7 

Регион Војводине 65,86   43,2   97,8 

Регион Шумадије 
и Западне Србије 

63,82   47,3   
96,8 

 

Регион Јужне и 
Источне Србије 

63,30   43,8   
 96,3 

 

Извор:Републички завод за статистику, Анкета о радној снази 2012. године, Београд, 2012., стр.15-37. 

                                                           
13 Аранђеловић, З., Глигоријевић, Ж. (2008): Национална економија, Петрограф, Ниш. 
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Табела 1 садржи податке о радно способном становништву, проценту запослених 

и проценту писмених у радно способном становништву по регионима у 2012. години. 

Проценту радно способног становништва је најмањи у Београдском региону (62,53 %), 

а највећи у региону Војводине (65,86 %). Код процента запослених у радно способном 

становништву Београдски регион (46,9 %) и регион регион Шумадије и Западне Србије 

(47,3 %) имају нешто већу запосленост у односу на регион Војводине (43,2 %) и регион 

Јужне и Источне Србије (43,8 %). Проценат писмених у радно способном 

становништву се креће од 96,3 процената у региону Јужне и Источне Србије до 98,7 

процената у Београдском региону. 

 

Табела бр. 2: Учешће региона у БДП у 2010.,2011. и 2012. години 
Регион Учешће региона у 

БДП у %, 2010.год  
Учешће региона у  
БДП у %, 2011. год. 

Учешће региона у 
БДП у %, 2012.год  

Београдски  
регион 

40,0 39,6 39,6 

Регион  
Војводине 

26,0 26,8 27,4 

Регион 
Шумадије и 
Западне Србије 

19,5   19,0 19,0 

Регион Јужне и 
Источне Србије 

14,5   14,6 14,0 

Извор: Републички завод за статистику, Резултати обрачуна регионалног бруто домаћег производа, 
2012. - прелиминарни резултати, Димитријевић, Ж., Петровић, Ј., Обновљиви извори енергије као 
фактор динамичнијег и равномернијег регионалног развоја Србије, стр 6. 

 

Како можемо видети из табеле бр.2, регион са процентуално највећим учешћем у 

БДП Републике Србије  је Београдски (40% 2010. године, односно 39,6% 2012. године), 

потом следи регион Војводине (26% 2010.године, односно 27,4% 2012. године), па 

регион Шумадије и Западне Србије са 19,5% 2010. године а 19% 2012.године, док је 

регион са најмањим процентуалним учешћем регион Јужне и Источне Србије (14,5% 

2010.године, а 14,0% 2012. године). Такође, једини регион који бележи пораст 

процентуалног учешћа у БДП 2012. године у односу на 2010. годину је регион 

Војводине.  
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Табела бр.3:  Стопа незапослености по регионима у 2010. и 2012. години 

Регион Стопа незапослености у %  
2010. год. 

Стопа незапослености у %  
2012. год. 

Београдски  
регион 15,1 21,6 

Регион  
Војводине 20,9 26,7 

Регион Шумадије и Западне 
Србије 

20,5 23,7 

Регион Јужне и 
Источне Србије 

23,3 26,2 

Извор: Републички завод за статистику, Анкета о радној снази 2012. године, Београд, 2012., стр. 38-40., 
Димитријевић, Ж., Петровић, Ј., Обновљиви извори енергије као фактор динамичнијег и равномернијег 
регионалног развоја Србије, стр 6. 

 
Стопа незапослености према табели бр.3 бележи пораст у свим регионима у 

Републици Србији. Процентуално, регион са најмањом стопом незапослености 2012. 

године је Београдски регион. Регион са највећом стопом незапослености је регион 

Војводине, за разлику од 2010. године, када је регион са највећом стопом 

незапослености био регион Јужне и Источне Србије. Такође,  највећи пораст стопе 

незапослености у периоду 2010 – 2012. године бележи Београдски регион (са 15,1% на 

21,6%), потом регион Војводине (са 20,9% на 26,7%), регион Шумадије и Западне 

Србије (20,5% на 23,7%), док је регион са најмањим порастом стопе незапослености 

регион Јужне и Источне Србије (23,3%  на 26,2%). 

Како се може видети из табеле бр.4, учешће услужног сектора у структури 

привреде 2005. године процентуално је највише у Граду Београду (60,64%), потом 

Јужнобачком округу (43,99%) и Севернобачком округу (36,94%), а најниже у 

Пчињском (24,85%), Јабланичком (30,45%) и Топличком округу (23,29%). 

 Такође, из исте табеле се може видети да су највише просечне нето зараде по 

становнику 2010. године остварене у Граду Београду (42.489,00 динара), Јужнобачком 

округу (36.327,00 динара) и Јужнобанатском округу (35.212,00 динара), а најниже у 

Пчињском (26.118,00 динара), Јабланичком (25.969,00 динара) и Топличком округу 

(23.689,00 динара).  
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Табела бр. 4: Учешће услужног сектора у структури привреде 2005. године и просечне 
нето зараде 2010. године, по окрузима 

 

Округ 
 

Учешће услужног  
сектора у %,  

2005. год. 

Просечна зарада по  
становнику у РСД,  

2010. год. 

Град Београд   60,64   42 489 

Јужнобачки   43,99   36 327 

Севернобачки 36,94   30 998 

Шумадијски 34,99   30 119 

Јужнобанатски 20,74   35 212 

 Моравички 33,67   28 727 

Нишавски 35,75   28 513 

Севернобанатски 20,76   30 467 

Западнобачки 21,90   30 291 

Средњебанатски 24,69   32 358 

 Сремски 28,15   29 442 

 Поморавски 27,06   28 367 

Колубарски     26,67 29 614 

Подунавски 35,53   34 082 

Пиротски 16,84   28 311 

Расински 26,34   26 918 

Рашки 49,07 27 240 

Златиборски 30,77   29 165 

Борски 33,67   32 809 

Мачвански 26,26   28 884 

Зајечарски 29,02   27 507 

Браничевски 25,61   33 381 

Пчињски 24,85   26 118 

Јабланички 30,45   25 969 

Топлички 23,29   23 689 

Извор: Републички завод за статистику, Резултати извештаја, Просечне зараде, по окрузима и 
општинама. 

 
На основу посматраних показатеља можемо закључити да Београдски 

регион предњачи у следећим показатељима: 

• регион са процентуално највећим учешћем у БДП Републике Србије  је 

Београдски (40% 2010. године, односно 39,6% 2012. године); 

• регион са најмањом стопом незапослености 2012. године је Београдски регион 

(15,1% у 2010. години, односно 21,6 у 2012. години); 
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• највише просечне нето зараде по становнику 2010. године остварене у Граду 

Београду (42.489,00 динара). 

Када посматрамо исте показатеље уочавамо да је највећа супротност у Региону Јужне 

и Источне Србије:  

• регион са најмањим процентуалним учешћем у БДП-у је регион Јужне и 

Источне Србије (14,5% 2010.године, а 14,0% 2012. године). 

• регион са највећом стопом незапослености 2010. године је био регион Јужне и 

Источне Србије 

•  просечне нето зараде по становнику су 2010. године су у Пчињском округу 

износиле 26.118,00 динара, Јабланичком 25.969,00 динара и Топличком округу 

23.689,00 динара. То су три округа са најмањом просечном зарадом у Србији, која 

је готово упола мања од оне забележене у региону са највећом просечном нето 

заадом по становнику, Београдском региону.  

 
 

 2.3. Регионалне неједнакости у Србији према нивоу демографског развоја 
  
Степен демографског развоја неког дела територије или земље у целини 

може се утврђивати на основу више показатеља. Неки од њих су: промена броја 

становника, густина насељености, наталитет, морталитет, стопа природног 

прираштаја и др.  

Табела бр.5: Показатељи за утврђивање степена демографског развитка региона 
 

Регион 

Релативни  
пораст  

броја ст.  
2002-2011. 

( у %) 

Територијални 
размештај ст. 

2011 (%) 

Густина  
насељености,  
2011. године 

Стопа прир-
одног  

прираштаја,  
2010.  

године 

Република Србија 94,97 100,00 91,92 -4,8 

Београдски регион 104,0 23,02 511,59 -1,4 

Регион Војводине 94,30 26,92 88,79 -5,2 

Регион Шумадије 
и Западне Србије 

94,20 28,28 76,02 -5,2 

Регион Јужне и 
Источне Србије 

88,50 21,79 59,23  -7,1 

Извор: Републички завод за статистику, Природно кретање становништва у Републици Србији 1961-
2010, Београд, 2012, стр. 22-157; Републички завод за статистику, Попис становништва, домаћинстава и 
станова у Републици Србији, Београд, 2011, стр. 19-65. 
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Табела бр. 5 садржи неке од показатеља демографског развоја региона. Релативни 

пораст броја становника у периоду од 2002-2011. године највећи је у Београдском 

региону и износи 104%. Најмањи је у Региону Јужне и Источне Србије где износи 

88.5%.  

У структури територијалног  размештаја становника за 2011. годину уочава се да 

је највећи удео становника у Региону Шумадије и Западне Србије, док најмањи удео 

становника бележи Регион Јужне и Источне Србије. 

 Густина насељености је највећа у Београдском региону и износи 511.59, а 

најмања у региону Јужне и Источне Србије где износи 59,23 становника по километру 

квадратном.  

Стопа природног прираштаја 2010. године у региону Јужне и Источне Србије  

износи -7,1 промила. Негативни природни прираштај је изражен како на републичком, 

тако и на регионалном нивоу. У 2010. години Србија је имала природни прираштај од 

4,8 промила.  Највиши природни прираштај на подручју Србије има Београдски регион 

са -1,4 промила. 

Наведени показатељи јасно показују да Регион Јужне и Источне Србије има 

тенденцију смањења броја становника. Овај регион учествује са најмањим процентом 

становника у територијалном распореду становништва, има најмању густину 

насељености и стопу природниг прираштаја.  

 
 
2.4  Неравномеран привредни развој округа у Србији 
 

Регионалне разлике у Србији међу највећима су у Европи, а однос између 

највише и најмање развијене општине је 10:1. Влада Републике Србије утврдила је 

јединствену листу развијености региона и општина за 2011. годину, по којој од 150 

општина 46 спада у групу изразито неразвијених, са степеном развоја испод 60% 

републичког просека. Од тога, 27 локалних самоуправа спада у девастирана подручја и 

њихов степен развијености је испод половине просека у земљи. Све ове општине 

углавном се налазе на југу, а међу најсиромашнијима су: Бабушница, Бела Паланка, 

Бојник, Босилеград, Бујановац, Владичин и Гаџин Хан, Голубац, Житорађа, Медвеђа, 

Прешево, Лебане, Сјеница, Трговиште, Црна Трава. 

Деветнаест најнеразвијенијих налази се у само четири управна округа: 

Јабланичком, Пчињском, Нишавском и Топличком. 
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Нешто мало бољу групу недовољно развијених, чини 47 општина, чији је степен 

развоја 60 до 80 одсто републичког просека. Занимљиво је да међу њима има и 

неколико војвођанских општина. У ову групу, између осталих, спадају: 

Александровац, Алибунар, Бајина Башта, Баточина, Бела Црква, Богатић, Деспотовац, 

Димитровград, Жабаљ, Ириг, Ковачица, Ковин, Нова Црња, Нови Кнежевац, Опово, 

Оџаци, Шид.  

Тридесет три локалне самоуправе достигле су 80-100 одсто развијености 

републичког просека, и то су: Ада, Апатин, Аранђеловац, Бачка Паланка, Бачка 

Топола, Бечеј, Бор, Ваљево, Врање, Врбас, Зајечар, Инђија, Јагодина, Рума, Шабац. 

Само 19 општина спада у групу најразвијенијих, и међу њима су Београд, Ариље, 

Беочин, Вршац, Зрењанин, Кањижа, Косјерић, Крагујевац, Лајковац, Ниш, Нови Сад, 

Панчево, Пећинци, Чачак. 

Влада је класификовала и регионе, на развијене и неразвијене. Први су они који 

остварују вредност бруто домаћег производа изнад републичког просека и ту спада 

само Београдски регион. Војводина, Шумадија и западна Србија, јужна и источна 

Србија и КиМ спадају у недовољно развијене. 

Осим прихода по глави становника, развијени и неразвијени, како се наводи у 

националном извештају владиног тима за инклузију, разликују се и по квалитету 

путева, услова становања, телекомуникацијама. Учешће неразвијених у савременим 

путевима у Републици је око 10 одсто, док је чак 57,7 одсто њихове локалне путне 

мреже неасфалтирано. Разлике се виде и у степену доступности здравствене заштите. 

Тако на једног лекара у земљи просечно иде 356 становника, док је у 

најнеразвијенијим општинама овај однос четири и по пута неповољнији. Ништа боље 

није ни и у образовању, па тако у Црној Трави, Гаџином Хану, Осечини или Жабарима, 

живи шест пута више људи са незавршеном основном школом него у Београду, Новом 

Саду, Крагујевцу, Нишу и Панчеву. Прекид школовања је седам пута већи у 

најнеразвијенијим местима него у Београду. Због свега овога, расту миграције у 

развијене градове. У последњој деценији сваке године око 150.000 радно способних 

напушта своје пребивалиште и сели се у Београд, Нови Сад и Ниш.14  

 

                                                           
14 www.regionalnirazvoj.gov.rs  

http://www.regionalnirazvoj.gov.rs/
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Слика бр. 1. Степен развијености јединица локалне самоуправе за 2011. годину 

Извор: www.regionalnirazvoj.gov.rs 
 

На слици бр. 1 је приказан  степен развијености јединица локалне самоуправе за 

2011. годину. Постоји пет категорија развијености које су означене различитим бојама. 

Шеста категорија се односи за територију за коју не постоје подаци (Косово и 

Метохија). У оквиру округа такође постоји неједнакост у развоју. Најнеразвијеније су 

пограничне општине према јужној покрајини, Црној Гори и Бугарској. У Jужној и 

Источној Србији су махом  заступљени четврти степен развијености и девастирано 

подручје. 

 

 

 

 

 

http://www.regionalnirazvoj.gov.rs/
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3. Бањски туризам у функцији привредног развоја Јужне Србије и Источне 

Србије 

 

У оквиру политике привредног развоја ових округа може се поставити значајно 

питање да ли туризам може бити фактор његовог развоја. Предност туризма за бржи 

развој неразвијених округа огледа се у следећем:  

1) потребна су мања улагања у туризам него у прерађивачку индустрију;   

2) обезбеђивање нових радних места, смањивање стопе незапослености и 

заустављање процеса миграције становништва ефикасније остварује туризам јер је 

радно-интензивна делатност;  

3) Србија је богата природним и антропогеним туристичким вредностима, које 

представљају основу за развој различитих облика туризма (бањски, рурални, 

транзитни, манифестациони, ловни).15  

Неке од најзначајнијих функција туризма су: 

• мултипликативна,  

• индуктивна,  

• конверзијска,  

• функција запошљавања,  

• функција подстицања међународне размене добара,  

• апсорпцијска функција,  

• функција уравнотеженог платног биланса,  

• функција развоја привредно неразвијених подручја,  

• интеграцијска и  

• акцелерацијска функција.16 

Мулитипликативна функција настаје као последица  потрошње искључиво 

иностраних туриста. Потрошња домаћих туриста се не разликује значајно у односу на 

личну потрошњу становништва. Међутим, као додатна, потрошња страних туриста 

(пошто резултира преливањем националног дохотка из иностранства у конкретну 

туристичку земљу) има и мултипликативне ефекте на привреду. Наиме, 

мултипликативни ефекти туризма заснивају се на  чињеници да средства туристичке 
                                                           

15 Станковић, С., Регионални Развој туризма У Србији, Гласник, бр. 2, Српско географско друштво, 
Београд, 1997, стр.. 29-42. 

 16 www.efzg.hr/Turizam_u_nacionalnom_gospodarstvu_i_eкоnomiji.  
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потрошње након своје основне циркулације, настављају да циркулишу у привреди и 

тиме утичу на укупна привредна догађања у земљи, све до момента када кроз увоз, 

путовања домаћег становништва у иностранство и повлачењем новца из промета у 

облику штедње поново не „истекну“ из „крвотока“ националне привреде.17 Туристичка 

услуга се састоји од разних сировина, полупроизвода, производа и услуга које се 

морају осигурати како би се омогућило пружање прво туристичке услуге (нпр. ноћење 

у хотелу). Сваки туриста троши новац на туристичке услуге и производе те на тај 

начин (иако о томе не размишља) утиче на низ повезаних међусобно привредних 

активности. 

Тако туризам остварује утицај на укупну привреду једну земље, и као што 

Крапфт каже: „Што је већи број руку кроз које пролази новац остварен од туристе, то 

је већи утицај  туризма на економију“.  

Индуктивна функција се развила из мултипликаторне функције туризма. Због 

мултипликативних учинака туристичке потрошње, под одређеним туристичким 

условима, почиње се стварати потреба за покретањем нове и повећањем постојеће 

понуде у производњи  добара  и  пружању услуга.  

Конверзијска функција туризма је способност туризма да претвара непривредне 

ресурсе у привредне, који, да нема туризма или да нису укључени у туристичке токове, 

не би ни остваривали приходе или друге економске учинке.18  

Meђу неекономске функције се убрајају:  

-  здравствена функцијa,  

-  забавна функцијa,  

-  културна функцијa,  

-  социјална функцијa и 

-  политичка функцијa.19 

За потребе упоређивања и вредновања свих предности и недостатака неког 

економског процеса, као што је развој туризма, може се користити cost-benefit 

анализа.20 Ова метода представља билансирање трошкова и користи. Трошкови, као и 

користи од развоја туризма, могу бити директни и индиректни.21 
                                                           

17 Бошковић, Т.  (2009) Туризам као фактор привредног развоја,  Школа бизниса, бр. 2/2009, Нови 
Сад, Висока пословна школа струковних студија, стр. 23–28. 

18 Чавлек, Бартолуци, Пребежац, Кесар (2011.), Туризам-Економске основе и организацијски сустав, 
Ш.Књига, Загреб,стр. 263. 

19 www.efzg.hr/Turizam_u_nacionalnom_gospodarstvu_i_eкоnomiji  
20 Дулчић, A. 2001., Управљење развојем туризма, Maтe д.o.o., Загреб, стр. 97. 
21 Блажевић, Б. 2007. Туризам у господарском суставу, Свеучилиште у Ријеци, Опатија, стр. 65. 

http://www.efzg.hr/Turizam_u_nacionalnom_gospodarstvu_i_eкоnomiji
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1.  Koристи - директни ефекти:  

- приходи од изградње и експлоатације туристичких објеката угоститељства, 

трговине, саобраћаја, занатства и других субјеката који формирају примарно 

туристичко тржиште, 

-  приходи од разних пореза и такси, 

-  повећање директне запослености, 

- укључивање у међународну поделу рада под врло повољним условима (извоз и  

утицај на платни промет), 

-  развој привредно недовољно развијених подручја као развојна варијанта,   

-  подизање животног стандарда резиденцијалног становништва.   

Koристи - индиректни ефекти:  

- приходи у пољопривреди, индустрији, грађевинарству, саобраћају, тј. на 

секундарном  туристичком тржишту (мултипликативни ефекти), 

-  повећање индиректне запослености, 

-  повећање вредности земљишта и естетске врдности места, регије и земље,  

-  економска валоризација природних ресурса и  културноисторијског наслеђа, 

-  проширење тржишта на туристичком и нетуристичком подручју, 

-  повећање продуктивности и здравља радника, 

-  проширење културног и образовног хоризонта становништва,  

- смањење друштвених напетости и јачање политичке функције туризма 

(допринос миру, образовању младих и сл.). 

2.  Директни трошкови: 

- трошкови изградње и експлоатације туристичких објеката (овде спадају и 

инфраструктурни трошкови) 

- трошкови за пропаганду, туристичка удружења, туристичка представништва у 

иностранству 

Индиректни трошкови: 

- трошкови производње у делатностима секундарног туристичког тржишта, 

загађивање околине (уништавање паркова и шума, културно-историјских споменика, 

загађивање мора, река и сл.) 

-  повећање цена на туристичком подручју и угрожавање животног стандарда 

резиденцијалног становништва 

-  лоши социјални утицаји мешања људи (криминал, проституција, фрустрације, 

губљење идентитета и сл.). 
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Као што је већ наведено, деветнаест најнеразвијенијих општина налази се у само 

четири управна округа: јабланичком, пчињском, нишавском и топличком. Управо у 

овим окрузима постоје највећи природни потенцијали за развој бањског туризма у 

Србији. У Топличком округу се налазе  Куршумлијска, Луковска и Пролом Бања. У 

Јабланичком округу се налази Сијаринска Бања. У Пчињском округу се налазе 

Врањска и Бујановачка Бања, а у Нишавском Нишка Бања. 

 

Табела бр. 6: Туристи и ноћења туриста по туристичким местима – бање, 2011 
 
Бања Туристи Ноћења Просечан бр. 

ноћења 
укупно домаћи страни укупно домаћи страни домаћи страни 

Луковска 12.535 12.185    350     74.704     73.014 1.690 6.0 4.8 
Пролом 15.986 12.996 2.990     67.066     61.327 5.739 4.7 1.9 
Куршумлијска         
Врањска 5.628 5.371 257     41.311     40.541      770 7.5 3.0 
Бујановачка         
Сијаринска 6.372 6.091 281 58.558  57.177 1.381 9.4 4.9 
Звоначка -        
Нишка 21.614 20.357 1.257 198.606 194.985 3.621 9.6 2.9 
Сокобања 53.402 52.481    921 325.207 321.500 3.707 6.1 4.0 
Извор: Статистички годишњак Србије. Републички завод за статистику, Београд, 2012  

 

Према табели бр.6,  највећи број туриста је 2011. године од бања које су предмет 

овог рада, посетио Нишку Бању. Пролом Бања је по броју туриста на другом месту. 

Сходно томе, највећи број ноћења су туристи остварили у Нишкој Бањи и Луковској 

Бањи. Пролом Бања је на трећем месту по броју остварених ноћења из разлога јер се 

туристи често опредељују за краће боравке због близине локалитета Ђавоља варош. 

Највећи број домаћих туриста посетио је 2011. године Нишку Бању и Пролом Бању, 

док су највећи број ноћења домаћи туристи остварили у Нишкој и Луковаској Бањи. 

Такође, Нишка Бања бележи већи број ноћења из разлога јер су посетиоци 

оријентисани на вишедневне боравке због здравстеног опоравка. Највећи број страних 

туриста је 2011. године посетио Пролом Бању, а потом Нишку Бању, а највећи број 

ноћења су страни туристи остварили Нишкој Бањи, а на другом месту по посети 

страних туриста је Пролом  Бања. 

 

 

 

 

 



25 
 

 

3.1 Пролом Бања 

 

Пролом Бања се налази на крајњем југоистоку општине Куршумлија, удаљена  

23km југоисточно од овог града. Асфалтним путем је преко Рудара, у дужини од 11km, 

повезана са магистралним путем Ниш-Приштина (преко превоја Мердара) и 

железничком пругом Ниш-Куршумлија-Косово Поље-Пећ. Бања је смештена у горњем 

делу слива Проломске реке, притоке Косанице. Надморска висина Пролом Бање је 

630m. Главни туристички дисперзиви за Пролом Бању су градови Војводине, 

Шумадије и Поморавља, јер је досадашњи развој туризма показао највећи прилив 

туриста управо из поменутих подручја. 

Укупну туристичку инфраструктуру, као и супраструктуру Луковске и Пролом 

бање изградило је предузеће Планинка из Куршумлије. Захваљујући улагањима овог 

предузећа, ове бање се брзо развијају. Ово није случај са Куршумлијском Бањом, која 

не ради због нерегулисаних правних односа.  

 

3.1.1 Природно-географске карактеристике Пролом Бање 
 

Природни извори Пролом Бање дају воду температуре 26,4ºС која припада 

хидрокарбонантном типу и има базну реакцију, вредности 9,0рН. Постоји више 

хидрогеолошких бушотина дубине 160-350m. За терапију болести органа за варење и 

бубрега, вода се користи пијењем и купањем. Знатна количина воде се флашира и 

продаје. 

У Пролом Бањи постоје два разбијена изворишта топле воде, међусобно удаљена 

око 950m. Источно или главно извориште је у центру бањског насеља и чине га шест 

бушотина чија је издашност 4,5 l/s воде а температура од 30 до 33,8ºС. Западно 

извориште или „Пупавци“ је у долини Дубоког потока и његова је издашност око 6,5 

l/s воде, а температура 30,5ºС. Термална вода из овог извора се цевима и специјалним 

пумпама спроводи до резервоара у центру бање, одакле се користи у разне сврхе (за 

купање у собама, за бањске процедуре у купатилима, за пуњење рекреационо-

рехабилитационог базена, догревањем за загревање хотелских објеката, за пиће и др.). 

Сви природни извори су пресахли израдом бушотина.  

Лековите воде Пролом Бање припадају врло ретким водама високих 

балнеолошких вредности, које пружају могућности за веома широке индикације. 
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3.1.2 Карактеристике развоја туризма у Пролом Бањи 

 

 Пролом Бања је најразвијенија и најуређенија бања у околини Куршумлије и 

највећи туристички центар Топлице. По величини туристичког промета у 1994. години 

била је на шестом месту међу бањским местима Србије.22 Иако су извори лековите 

воде локалном становништву били давно познати, у писаним документима се помиње 

тек 1906. године. Прави развој бање почиње 1968. године изградњом хотела и 

стицањем статуса природног лечилишта. Позната је по и фабрици у којој се за 

тржиште пакује „Пролом вода“. А.Д. „Планинка“ из Куршумлије у Пролом Бањи 

поседује 5,06ha земљишта и право на експлоатацију извора термалних вода, са две 

економске јединице: природно лечилиште „Пролом Бања“, која има у свом саставу 

хотел „Радан“ са два депанданса, објекте за рехабилитацију и рекреацију, једну 

продавницу и погон за производњу пива, капацитета 180.000 литара годишње, за 

сопствене потребе, као и фабрику за производњу и пуњење „Пролом воде“, која  

располаже капацитетом од 50 милиона јединица годишње. 

Mатеријалну основу туризма Пролом Бање чини укупно регистрованих 629 

лежаја у 355 соба, од чега се 215 соба и 439 лежаја налази у Планинкином хотелу 

„Радан“  са два депанданса, а 140 соба и 290 лежаја у 60 приватних домаћинстава. 

Знатан број лежаја у домаћој радиности још увек није регистрован.  

Пролом Бања са ближом околином пружа изванредне могућности за одмор и 

разне врсте рекреације, што према посебном  програму спроводи професионални 

рекреатолог. Основне школе доводе ученике нижих разреда на рекреативну наставу, 

нарочито у јесењим и пролећним месецима. 

Године 2011. забележено је укупно 15.986 долазака, од тога 12.996 домаћих и 

2.990 страних туриста. Укупно је забележено 67.066 ноћења од чега су 61.327 чинили 

домаћи, а 5.739 страни туристи. Просечан број ноћења домаћих туриста износио  је 4,7, 

а страних 1,9 дана.23 Пролом Бања је у 2004. години забележила 10.765 долазака и 

78.757 ноћења, а просечан боравак гостију износио је 7,5 дана.  Око 86% ноћења 

оствари се у објектима „Планинке“, док домаћа радиност  учествују са 14%. 

Најпосећенији месец у години је август, затим јули, док је септембар боље посећен 

                                                           
22 www.tokursumlija.rs  
23 Извор: Статистички годишњак Србије. Републички завод за статистику, Београд, 2012  

http://www.tokursumlija.rs/
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него јуни. Фебруар са 8,3% ноћења у години представља другу, зимску сезону. 

Приватни смештај прихвата госте углавном од маја до септембра, док се у јулу и 

августу  оствари више од 70% ноћења. Раније се у Пролом Бању долазило претежно 

ради лечења, а потом су уведени програми „стазе здравља“, па све већи број гостију 

долази због активне рекреације. 

 

3.2 Луковска  Бања 

 

Луковска Бања је младо бањско насеље, лечилиште, климатско место и 

туристички центар у југоисточном делу Копаоника, на северозападу општине 

Куршумлија. Позната је по највећем броју извора (37) и огромној количини од преко 

100 l/s врелих (до 65ºС) минералних вода. То је највиша бања у Србији, чије је 

средиште на 681m н.в., па је истовремено и ваздушна бања.24 Луковска Бања је прво 

савремено купалиште добила тек 1952. године. Од Куршумлије је удаљена 36 km. До 

бање редовно долазе аутобуси из Мерћеза (12km), Трећака (16km), Куршумлије, 

Прокупља (70km) и Ниша (99km), као и из Штаве (6km). 

 

3.2.1 Природно-географске карактеристике Луковске Бање 
 

Луковске топле и минералне воде појављују се у разбијеном изворишту, у уској 

зони, на дужини око 400m, са обе стране Штавске реке, као и у самом речном кориту, 

због чега их је тешко каптирати и мерити. Издвајају се две групе извора: западна 

(Горња Бања) са 20 природних извора и две бушотине, и источна (Доња Бања), са 13 

природних извора и две бушотине. Њихова количина је толико велика да подижу 

температуру у реци за 1,5ºС, а процењује се да на свим изворима истиче преко 100 l/s 

воде. Луковске терме нису довољно истражене пошто геолози бушотинама нису 

доспели до њиховог главног лежишта у подземљу. Воде Луковске Бање се разликују 

по температури (22-65ºС), издашности, садржају гасова итд. Главни носиоци 

лековитости су гасови угљен-диоксид и водоник-сулфид па је деловање ових вода 

најефикасније на самом извору. Воде најтоплијих извора су сличног хемијског састава. 

Изворе Горње Бање одликују веће количине слободног угљен-диоксида и водоник-

сулфида, а имају нешто мању минерализацију него извори Доње Бање. Луковске воде 

се могу користити у балнеотерапијске сврхе као допунско средство лечења купањем, 
                                                           
24  Чомић, Ђ., Пјевач, Н. (1997): Туристичка географија, Савезни центар за унапређење 

хотелијерства-угоститељства, Београд, стр. 190. 
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расхлађивањем воде до одговарајуће температуре, у склопу медицинске 

рехабилитације, за болести локомоторног апарата, гинеколошка обољења и кожне 

болести. 
 

3.2.2 Карактеристике развоја туризма у Луковској Бањи 

 

До 2000. године Луковска Бања није имала услова за боравак посетилаца током 

читаве године. Већина гостију долазила је од јуна до септембра, претежно ради лечења 

и дужина боравка зависила је од временских прилика. Са отварањем хотела 

побољшани су услови смештаја и исхране, бањског лечења и рехабилитације, 

рекреације и припреме спортиста. 

А. Д. „Планинка“ је 1999. године подигла хотел  „Копаоник“ са 52 собе и 120 

лежаја, а 2003. године преуредила је део фабрике тепиха у депанданс „Младост“ са 20 

соба и 80 лежаја, од  чега 40 помоћних. У саставу хотела је истоимени ресторан са 280 

седишта (120 седишта на терасама), затворен базен за рекреацију и рехабилитацију, 

ново купатило „Шљивак“, уређени бањски извори у Горњој Бањи, као и медицински 

део са ординацијом лекара,  одељењима за хидротерапију, електротерапију, ручну 

масажу и пелоидотерапију. У саставу депанданса су и ресторан са кухињом, 

медицински део, спортска хала, три мања спортска терена, ски стаза са жичаром и 

шест „стаза здравља“. 

Хотели Јелак је изграђен 2009. године и располаже са 64 собе у делу Јелак А и 20 

соба у делу Јелак Б. Располаже са базеном са  термалном водом, сауном, салом за 

састанке, рестораном, као и медициско-терапеутским блоком.  

Луковску Бању је 1970. године посетило 1.700 туриста који су остварили 17.000 

ноћења.  У 2003. години бања је остварила рекордан промет својој историји од 4.600 

посетилаца и 36.216 ноћења, са просечним боравком од 7,9 дана. Од тога у хотелима је 

реализовано 84%, а у домаћој радиности  16%  ноћења.  

Mатеријалну основу туризма Луковске Бање је у 2004. години чинило укупно 104 

собе и 280 лежаја, од тога у хотелу и депандансу „Планинке“ 72 собе и 160 сталних, 

као и 40 помоћних лежаја, док је 12 домаћинстава издавало 32 собе и 80 лежаја.  

Године 2011. забележено је укупно 12.535 долазака, од тога 12.185 домаћих и 350 

страних туриста. Укупно је забележено 74.704 ноћења, од чега су 73.014 чинили 
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домаћи, а 1.690 страни туристи. Просечан број ноћења домаћих туриста износио  је 6,0, 

а страних 4,8 дана.25 

Највећи број гостију долази из Београда, а 10% чине гости из Војводине. Данас 

бања није само за старе и изнемогле, пошто нагло расте број деце („школа у природи“), 

омладине (спортисти на припремама), као и оних посетилаца оних који долазе ради 

одмора и рекреације. Луковска Бања у неким зимским месецима оствари толико 

ноћења да се могу назвати сезонским. 

 

3.3 Куршумлијска  Бања 

 

Куршумлијска Бања је здравствено–лечилишни и рехабилитациони центар у 

топличком крају Косаници. Смештена је 11 km југозападно од Куршумлије и недалеко 

од превоја Преполац. Налази се на надморској висини од 440 m. 

 

4.3.1 Природно-географске карактеристике Куршумлијске  Бање 
 

У бањи постоји неколико природних извора богатог минералошког садржаја и 

знатних терапијских вредности. Природни извори дају воду температуре 37-59ºС а 

хидрогеолошке бушотине, дубоке 70-220m, воду температуре до 68ºС. Куршумлијска 

Бања располаже са пет група топлих (25-68ºС) и минералних вода, које је по 

балнеолошким особинама сврставају у неколико најцењенијих у Европи. Главна 

бушотина даје више од 20 l/s воде.  
 

4.3.2. Карактеристике развоја туризма у Куршумлијској Бањи 

 

Воду лековитих извора Куршумлијске Бање користили су Римљани у време када 

је постојало насеље Ад Финес, претеча Куршумлије. У бившој СФР Југославији бања 

је располагала јединственим  минералним блатом. Оно је коришћено у два примитивна 

блатна купатила све до почетка изградње „Жубора“, када је уништено при копању 

темеља. 

Mатеријалну основу туризма Куршумлијске Бање 2004. године су чиниле 194 

собе и 317 лежаја, све у објектима за боравак током целе године: „Жубор“, вила 

„Милица“ и  дечије одмаралиште Црвеног крста из Ниша. Приватне собе се користе 
                                                           
25 Извор: Статистички годишњак Србије. Републички завод за статистику, Београд, 2012 
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само у сезони, али све ређе због ниског комфора. Нису више у употреби старе виле 

„Југославија“ и „Косаница“, као ни два мала радничка одмаралишта (Предузеће за 

путеве из Ниша, Шумско-индустријски комбинат „Копаоник“ из Куршумлије). 

Завод за рехабилитацију „Жубор“ представља најважнији смештајни објекат, на 

нивоу хотела са две звездице, са 158 соба и 240 лежаја, у ресторану је 250 седишта а 

капацитет кухиње је 2.000 оброка дневно. Нажалост, хотел „Жубор“ је 2006. године 

затворен због неплаћеног пореза па је самим тим и Куршумлијска Бања запуштена. И 

поред обећања из Владе Србије, општине Куршумлија и предузећа „Планинка“, до 

сада се није кренуло са мртве тачке како би се бања оживела.  

Медицински део „Жубора“ чинили су део за дијагностику, хидро-терапију (два 

базена, индивидуалне каде, локалне купке, каде за подводну масажу и хабардове каде, 

хидро-кинези терапија), кабинет за орошавање, инхалатор, сауна, блатна терапија, 

електро терапија (дијадинамске струје, интерферентне струје, електро-стимулатори, 

галванизација, електрофореза), ултразвук, фототерапија (инфрацрвено и 

ултраљубичасто зрачење, терапија поларизованом светлошћу), магнетно импулсно 

поље, ручна масажа,  кинези терапија, целулит елиминатори и др. Медицинске услуге 

пружала су три лекара специјалиста (физикалне медицине и 

рехабилитацијегинекологије, интерне медицине) и два лекара опште праксе, виши 

физиотерапеут, шест физиотерапеута, седам медицинских техничара, два лаборанта, 

два аплицера лековитог блата и рекреатор. У непосредној близини „Жубора“ је 

отворен базен олимпијских размера, који се пуни термоминералном водом, погодан за 

рекреацију и спортска такмичења. Уз базен је је пословао бифе „Плажа“ са 80 седишта. 

Постоје спортски терени за фудбал и мали фудбал, одбојку, кошарку, рукомет, као и 

два терена за кошарку у школском дворишту.  

 Године 2002. овде је боравило 15.800 туриста који су остварили 70.900 ноћења. 

У 2004. години регистровано је у „Жубору“ 103.651 ноћење (са ноћењима полазника 

полицијске школе), што је апсолутни рекорд бање. Прави бањски гости остварили су 

туристички промет од 811 доласка и 6.626 ноћења, са просечним боравком од 8,2 

дана. 26 

Званична статистика не бележи број гостију 2011. године, јер Завод за 

рехабилитацију „Жубор“ не ради, а тиме је доведен у питање даљи опстанак бање. 

                                                           
26 Маћејка, М. и сар. (2005): Општина Куршумлија- туристичка монографија-водич, Туристичка 

организација општине Куршумлија, Куршумлија. 
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3.4 Сијаринска Бања 

Сијаринска Бања се налази у општини Медвеђа. Смештена је на обалама реке 

Јабланице, у дну котлине, под висом Кале (752m). Изнад ње се диже планина Гољак на 

граници централне Србије и јужне српске покрајине. Надморска висина је 520m, која 

бању сврстава и у климатска места. Бања је удаљена 52km од Лесковца, 90km од Ниша, 

330km од Београда. Од асфалтног пута Лесковац-Приштина, преко Лебана, Медвеђе и 

Тулара, удаљена је шест километара. 

3.4.1 Природно-географске карактеристике Сијаринске Бање 
 

Поред великог броја природних извора лековите воде, препознатљиви симболи 

ове бање су гејзери топле воде. Водени стуб једног гејзера достиже висину од 8m, а 

други, повремени гејзер избацује воду на сваких 10 минута. 

Природни лековити фактор је вода температуре  од 32°C дo 72°C, која извире у 

18 извора на дужини од 800m, а сви су различитих физичко-хемијског састава и 

температуре. Постоји и радиоактивно-сумпоровито блато. Лековити извори 

Сијаринске Бање спадају у најтоплије изворе у Србији (уз Врањску и Јошаничку 

Бању). Извори су богати термално-минералном водом која избија из кристаластих 

шкриљаца дуж раседа правца северозапад-југоисток дужине 800m. Терапијску 

вредност има 18 извора, а целокупно извориште чине 26 минералних извора. Они 

избијају дуж пукотина које је и магма користила при продирању ка површини. 

3.4.2     Карактеристике развоја туризма у Сијаринској Бањи 

Носилац смештајних капацитета у Сијаринској Бањи је хотел „Гејзер“, који има 

277 лежаја у једнокреветним, двокреветним и трокреветним собама и апартманима. У 

хотелу се налази медицински блок са савременом медицинском опремом за 

хидротерапију, терапију блатом, електротерапију, кинезитерапију, инхалирање и за 

топле куре лековитом водом.  

У Специјализованој болници за рехабилитацију „Гејзер“ запослено је пет лекара, 

тринаест медицинских техничара и шест физиотерапеута, дакле укупно 

двадесетчетири медицинска радника (Извештај Републичке стручне комисије за  

физикалну медицину и рехабилитавију и балнеоклиматологију Министарства 

здравља). 
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Поред хотелског смештаја, у Сијаринској Бањи има још око 1500 лежаја у 

приватним кућама, али то не задовољава у потпуности тражњу туриста, нарочито за 

време летње туристичке сезоне.                                 

Када је реч о рекреацији, припремама спортиста или рекреативној настави, 

смештајни капацитети хотела „Гејзер“ (слика бр.2) подмирују услуге смештаја. 

Објекат поседује отворене терене за кошарку, мали фудбал и одбојку на песку, као и 

одговарајућу конфигурацију терена за кондиционе припреме спортиста. На удаљеност 

од 9km налази се савремена спортска хала, која такође може послужити за спортске 

припреме. У хотелу се пружају услуге рехабилитације, али постоји и инфраструктура 

за рекреацију.          

У непосредној близини Сијаринске Бање налазе се остаци Царичиног града 

(Јустинијана Прима) из рановизантијског периода. 

У Сијаринској Бањи 2009. године је у приватном смештају регистровано 1.090 

гостију, односно 9.585 ноћења, а 2010. године 1.100 посетилаца који су остварили 

10.494 ноћења, па је уочљив благи пораст гостију и ноћења. 

У стационару је од 1. јануара до 31. јула 2009. године забележено 24.475 ноћења, 

а 2010. године у истом периоду 24.700 ноћења. Такође 2010. године је било 2.580 

гостију а 2009. години 2.485 гостију. Дошло је до пораста броја гостију из Зрењанина, 

Инђије, Старе и Нове Пазове, Сремске Митровице, Новог Сада и Руме. 

Према Статистичком годишњаку Србије за 2012. годину, 2011. године је бању 

посетило укупно 6.372 гостију. Број домаћих гостију био је 6.091, а страних 281. 

Укупно је остварено 58.558, од чега су страни гости остварили 1.381 ноћења. Просечна 

дужина боравка домаћих гостију износила је 9.4, а страних 4,9 дана. 
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3.5 Врањска Бања 

 

Врањска Бања има више извора минералних вода са високом температуром (94-

110°C) и по томе је надалеко позната. Обе бање се налазе у близини аутопута Е75, као 

и железничке пруге Београд-Солун, чиме се сврставају у ред бања са најбољим 

положајем у односу на туристичке правце и дисперзиве.  

 

3.5.1 Природно-географске карактеристике Врањске Бање 
 

Воде Врањске Бање спадају у ред слабо сумпорних, алкалних, салиничних 

гвожђевитих хипертерми. Укупна количина воде износи 60 литара у секунди. Топла 

минерална вода неколико извора у речном кориту се меша са речном и изданском 

водом, те је тако изгубљена за лечење. Међу топлим изворима овог лечилишта позната 

је „Велика чесма“, уз речно корито. Даје око 35 литара воде у минуту. Ова вода је 

слабо сумпоровита, алкално-салинична и са температуром 92°C. 

 
4.5.2    Карактеристике развоја туризма у Врањској Бањи 

  
Иако Врањска Бања располаже великим лечилишним потенцијалом, број 

смештајних капацитета није у сразмери са њим. Окосницу смештајних капацитета 

чине Специјална болница за рехабилитацију „Врањска Бања“ и хотел „Железничар“.  

Специјална болница за рехабилитацију „Врањска Бања“ располаже са 117 

постеља, од чега 30 у постељном фонду рехабилитације, а који се уговара са РЗЗО и то 

8 постеља за делимично покретне болеснике и 22 постеље за покретне одрасле 

болеснике са коштано-зглобним болестима и повредама и реуматолошким болестима. 

Хотел Железничар располаже са 42 собе и 9 апартмана, укупно 100 лежаја. Хотел је 

остварио сарадњу са Специјалном болницом за рехабилитацију „Врањска Бања“  и 

својим гостима омогућио коришћење услуга специјалне болнице. Хотелу 

„Железничар“ је опремљен садржајима који омогућавају одржавање семинара, 

саветовања и конгреса. 

         Туристички промет у Врањској Бањи се значајно смањио у последње две 

деценије. Укупан број туриста 1980. године износио је 15.210, а они су остварили 

84.491 ноћења. Просечна дужина боравка је била 5,5 дана. Подаци из 1990. године 

говоре да је укупан број туриста износио 9.199, а они су остварили  67.694 ноћења. 
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Просечна дужина боравка је била 7,4 дана. Подаци из 2002. године говоре да је укупан 

број туриста износио 7.400, а они су остварили  35.500 ноћења. Просечна дужина 

боравка је била 4,8 дана. Може се закључити да је укупан број туриста смањен за 

половину, а сразмерно томе и број ноћења у посматраном периоду. 

Подаци из 2011. године говоре да је било укупно 5.628 долазака, од тога 257 

страних. Остварено је укупно 41.311 ноћења, од чега су страни гости остварили 770. 

Просечна дужина боравка домаћих туриста износила је 7,5, а страних 3,0 дана.27 

 

3.6 Бујановачка Бања 

Бујановачка Бања се налази код села Раковца, недалеко од Бујановца. Она је 

најјужнија бања у Србији. 28  Од овог града је удаљена три километра у правцу 

североистока, а од Врања 13 километара, у правцу југа. Некада се означавала као 

Раковачка „дивља“ бања. Смештена је у Врањско-бујановачкој котлини, добро 

повезана друмским и железничким саобраћајем са остатком Србије.  

3.6.1 Природно-географске карактеристике Бујановачке Бање 
 

Вода Бујановачке Бање је по свом саставу слична води Врањске Бање. 

Минерални извори избијају на платоу Јужне Мораве, на километар од села Раковца, 

испод узвишења Црквишта. Вода потиче од термалног извора, кога храни раселинска, 

фреатска и атмосферска вода. Најважнија је раселинска вода, јер је највећи део топле 

воде дубинског порекла са дубине од око 30m. Минерални извори потичу из плитке 

изворишне зоне. 

3.6.2  Карактеристике развоја туризма у Бујановачкој Бањи 
 

Бујановачка Бања спада у најмлађа природна лечилишта у Србији. Иако постоје 

индиције да су лековите воде ове бање коришћене још у доба старих Римљана, као и  у 

турско доба када је називана Караман Бања и Бивол Бања, лековита вода ове бање се 

масовније користи тек од 60-их година XX века.  

                                                           
27 Републички завод за статистику: Статистички годишњак Србије, 2012 
28  Чомић, Ђ., Пјевач, Н. (1997): Туристичка географија, Савезни центар за унапређење 

хотелијерства-угоститељства, Београд, стр. 190. 
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Носилац смештајних капацитета Бујановачке Бање данас је Специјална болница 

за рехабилитацију „Врело“. Ова болница располаже савременом апаратуром за 

дијагностику, као и лабораторијом. Завод располаже са 186 лежаја (40 постеља се 

попуњавају у сарадњи са РЗЗО). Поседује два затворена базена, отворен базен, 

просторије за примену фанго и пара-фанго терапију. Последња већа реконструкција 

Завода извршена је 2008. године. О пацијентима брине велики број запослених 

различитих профила медицинске струке: физијатри, кардиолози, реуматолози, 

реуматолози, дерматовенеролози, дефектолози, лекари опште праксе и 

физиотерапеути. У Специјалној болници за рехабилитацију „Врело“ су запослена 24 

медицинска радника, од тога четири лекара и по десет медицинских техничара и 

физиотерапеута. Основни проблеми са којима се суочава Специјална болница за 

рехабилитацију су: недостатак финансијских средстава, удаљеност од емитивних 

центара и низак стандард становништва. 

На територији општнине Бујановац постеје 34 регистрована лица којима је 

извршена категоризација соба за преноћиште гостију у домаћој радиности. Специјална 

болница за рехабилитацију превасходно је оријентисана на локално тржиште, подруче 

општине Бујановац. Степен коришћења капацитета Специјалне болнице за 

рехабилитацију Бујановац за период 2007-2009. година износио је у просеку 36,04%, 

док су услуге лечења у просеку коришћене 48,33% (подаци Општине Бујановац). 

3.7 Нишка Бања 

Нишка Бања је дуго била једна од три најпосећеније бање у Србији (поред 

Сокобање и Врњачке Бање). Иако има значајне развојне потенцијале, њен  

здравствено-туристички развој у последњих неколико деценија стагнира. Данас је 

окосница њеног развоја Институт „Нишка Бања“.  

 

 

3.7.1 Природно-географске карактеристике Нишке Бање 
 
 
Нишка Бања је смештена на падинама Коритника, крајњег северозападног 

огранка Суве планине, на 250 метара надморске висине. Она се налази 10 км 

југоисточно од Ниша, средишта југоисточне Србије и једног од најстаријих градова на 

Балкану. Ниш је називан „капијом истока и запада“, пошто га пресецају три значајна 
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правца међународног саобраћаја: нишавски, моравски и трансбалкански правац. С 

обзиром на квалитет у медицинско–терапијском, као и у спортско-рекреативном 

погледу,  може се сматрати да Нишка Бања има значај који превазилази регионалне 

оквире, тако да нема конкуренте у ширем географском окружењу. У односу на остале 

бање Јужне Србије, има најдужу традицију познатог и уређеног бањског лечилишта, 

као и најразвијеније здравствено-лечилишне капацитете, урбанистичку и туристичку 

инфраструктуру. 

Нишка Бања има два извора чије минералне воде припадају  слабо 

земноалкалним радиокативним хомеотермама (Главни извор и Сува Бања) са 

температуром од 36-39°C  и радиоактивношћу од 13 МЈ, као и један хладан извор 

(Школска Чесма) чија вода припада радиокативним хипотермама са температуром од 

17,2°C и радиоактивношћу од 55 МЈ. Радиоактивни бигар, у природи веома редак, 

користи се у лечењу за припремање лековитог блата (пелоид). 

 
4.7.2 Карактеристике развоја туризма у Нишкој Бањи 

  
 

Материјалну основу бањског туризма чине сви објекти који су намењени 

смештају и исхрани гостију, као и објекти који имају здравствену, дијагностичку и 

терапеутску функцију. Табела бр. 4 приказује број смештајних капацитета у сваком од 

стационара Института „Нишка Бања“.  

Табела бр. 4: Смештајни капацитети Института Нишка Бања по категорији, 
броју соба и броју лежаја 

Назив објекта Категорија Број соба Број лежаја 

Стационар ''Радон'' *** 126 300 

Стационар ''Зеленгора'' *** 91 160 

Стационар ''Терме'' *** 34 100 

УКУПНО983 461  ׃ 
Извор: A.Д “Србијатурист”- Uniworld, Нишка Бања 

 
Хотели „Озрен Б“ са две звездице („Партизан“) и „Озрен А“ са три звездице 

располажу укупно са 299 лежаја (4 апартмана, 24 једнокреветне собе, 86 двокреветних 

и 33 трокреветне). У саставу овог комплекса послују два ресторана: „Еxclusive“ са 180 

и класични ресторан са 350 места. У саставу хотела налазе се три сале у којима се 

одржавају саветовања, симпозијуми, промоције и остали пословни скупови до 150 

особа уз коришћење савремене аудио-визуелне опреме. 
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Табела бр. 5׃ Угоститељски капацитети Нишке Бање са приказом укупног броја 

седишта и њиховим распоредом 
Назив и врста 

објекта 
Број седишта 

укупно ресторан тераса банкет сала аперитив бар 

''Радон'', 
институт 590 260 180 ─ 150 

''Зеленгора'', 
институт 210 160 50 ─ ─ 

''Терме'', 
институт 430 140 140 ─ 150 

Извор: 6Thttp://www.radonnb.co.yu6T 
 

У бањи се налази довољан број објеката туристичке супраструктуре који својим 

квалитетом понуде и услуга у потпуности задовољавају потребе туриста. Запослено је 

450 здравствених радника, од чега је 61 лекар специјалиста. Остало медицинско 

особље чине медицински техничари (89) и физиотерапеути (58). P28F

29 

Највећа просечна дужина боравка код домаћих туриста остварена је 1985. године 

и износила је 13,14 дана, а код страних туриста 2000. године и износила је 6,61 дан. 

Подаци показују да се у летњим месецима оствари највећи број долазака и ноћења 

туриста. Тада је већина постојећих капацитета готово у потпуности попуњена. У 

августу 1985. године забележено је близу 100.000 ноћења. Јесењи месеци имају 

обимнији промет од пролећних. Најмањи број долазака  и остварених ноћења 

карактеристичан је за зимске месеце. Тада у бањи углавном бораве они који се лече.  

Године 2011. укупан број туриста у Нишкој Бањи износио је 21.614, од чега је 

било 20.357 домаћих и 1.257 страних туриста. Укупан број остварених ноћења 198.606, 

од чега су 194.985 чинили домаћи, а 3.621 страни туристи. Просечна дужина боравка 

за домаће туристе износила је 9.6, а за стране  2,9 дана. P29F

30
P Укупан број лежаја у бањи 

износи 1882.P30F

31 

 

 

 

 

 

                                                           
29  Извештај Републичке комисије за физикалну медицину и рехабилитацију и 

балнеоклиматологију, 2009. 
30 Статистички годишњак Србије. Републички завод за статистику, Београд, 2012 
31 Статистички годишњак Србије, 2012. 

http://www.radonnb.co.yu/
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3.8 Звоначка Бања 

 

Звоначка Бања се налази у југоисточној Србији. Од најближег града Пирота 

удаљена је 50km. Њен периферни положај у односу на главне туристичке правце и 

удаљеност од главних туристичких дисперзива нису били препрека њеном развоју. 

Управо су очувана природа, мир и њене климатске одлике били главна компаративна 

предност. Нажалост, Звоначка Бања, односно носилац њених смештајних капацитета, 

хотел Мир, не ради. Његова судбина је неизвесна, као и развој ове бање у будућности. 

 

3.8.1 Природно-географске карактеристике Звоначке Бање 
 

Лежи на шумовитим обронцима Влашке планине, на надморској висини од 670m, 

па се убраја у бање са највећом надморском висином у нашој земљи. Бања има 

обележје климатског места због специфичне руже ветрова и великог броја негативних 

јона у ваздуху. Звоначка Бања се убраја у недовољно познате и слабо искоришћене 

бање Србије. Мало је посећена због периферног положаја и слабих комуникација. У 

лечилиште се долази пругом и асфалтним путем кроз долину Нишаве (пут Ниш-

Пирот-Софија), а затим путем од Пирота преко Бабушнице до села Звонце. Преко 

Бабушнице, удаљене 31km, Звоначка Бања је у сталној вези са Пиротом, а са Нишом 

(95km) је повезана преко Бабушнице и Беле Паланке. Са Пиротом је повезана и путем 

који иде од села Сукова до Звоначке Бање живописним кањоном реке Јерме. Положај 

Бање у шумовитом планинском крају саобраћајно је неповољан, али и са извесним 

погодностима.                  

Топли извори Звоначке Бање избијају дуж звоначког раседа, са којим је 

паралелан ракитски расед. За ове две раселине везан је постанак Звоначке котлинице. 

Главни извор капацитета од 9 литара у секунди је крашко врело са топлом водом 

раселинског типа. Температура воде износи 28ºС, бистра је, без боје и мириса. 

Физичко–хемијска анализа лековите воде обављена 1959. године, показала је да у 

једном литру има највише калцијума и магнезијума од катјона, а од анјона 

бикарбоната, сулфата и хлорида. У води је заступљен и силицијум-диоксид, 

алуминијум–оксид, слободни сумпор–водоник и слободна угљена киселина. 

Површинска вода се спушта до дубине од 600m, загрева се и минералише, долази у 

контакт са радиоактивним стенама, па се асцендентно пење. Термално-минерална и 
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радиоактивна вода цевима се спроводи у купатило, подигнуто на речној тераси. Вода 

ове терме се убраја у индиферентне хипотерме и користи за купање и пиће. Проток 

минералне воде износи 9 литара у секунди. Вода се користе за пиће и купање. 

Природни лековити чиниоци користе се за превенцију и лечење, са применом 

модерних терапијских техника (хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, 

парафинотерапија, ласеротерапија), уз пешачење стазама здравља.                       

3.8.2 Карактеристике развоја туризма у Звоначкој Бањи 
 

Главни смештајни капацитет, хотел „Мир“ (слика бр. 3) са радом је почео 1987. 

године. Хотел је изграђен на каскадама, на изузетно брдовитом терену, насупрот 

гребена Асеново Кале. У склопу хотела постојао је комплетан медицински блок са 

свим потребним апаратима и медицинским особљем. Хотел је поседовао један 

затворени и два отворена базена са бањском водом.  

Хотел је издат 2006. године у продат предузећу „Храм Теодора Кецман“ из 

Пирота. Међутим, уместо улагања, хотел је у потпуности опустошен. Са њега су 

скинута сва врата, прозори, радијатори, чак и кров, потом цеви електро, водоводних, 

грејних и вентилационих инсталација, затим су порушени преградни зидови и ограде 

тераса који су са пратећим инвентаром продавани као секундарне сировине од стране 

новог власника.  

Звоначка Бања била је најпосећенија од маја до октобра. Балнеолошка улога бање 

је заостала за њеном туристичко-одмаралишном и рекреацином функцијом. Раније су у 

бањи боравили махом посетиоци из Понишавља, мада се повећавао и број туриста из 

целе Србије.                     

 

3.9 Заједничка обележја и потенцијали развоја бања Јужне и Источне Србије   

 

Према актуелној Стратегији развоја туризма Републике Србије, просечни бањски 

посетилац има следеће карактеристике32:   

 доминирају људи изнад 50 година, 

 основно образовање преовладава, 

                                                           
32 Истраживање СММРИ, које је за потребе ТОС-а спроведено октобра 2003. године, а односило 

се на сегментацију домаће тражње и формулисање профила туриста, а нарочито се односило на 
три сегмента : бање/лечилишта, планине и MICE, 21.стр. 
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 нижа и средња платежна моћ, 

 нешто више мушкараца него жена, 

 склоност ка комплементарном смештају, 

 од оних у хотелима, преференција ка хотелима са 3 звездице, 

 углавном сами организују пут, 

 бирају дестинације на препоруку пријатеља или из личног искуства, 

 бораве у дестинацијама дуже од 7 дана, 

 користе услугу пуног пансиона, 

 путују претежно сами (или са брачним другом), 

 ниска ванпансионска потрошња. 

Oве карактеристике се односе највише на домаће бањске посетиоце. Страни 

туристи се карактеришу малом потрошњом у Србији. Сматра се да 47,6% страних 

туриста потроши мање од 200 евра у Србији, а  20,1%  више од 500 евра. Према истом 

истраживању33, 65% страних туриста проводи у Србији између 1 и 4 дана. Разлози 

мале потрошње су кратко задржавање и недостатак садржаја који би мотивисали 

потрошњу.  

  Према истраживањима рађеним са циљем креирања Стратегије регионалног 

развоја Србије, просечни хотел у Србији је стар 42 године и последњи пут је реновиран 

пре 13 година. Здравствено-лечилишни смештајни објекти у бањама Јужне Србије су 

нешто новије градње у односу на републички просек. У 2004. години просечан хотел је 

остварио 8.000 евра по смештајној јединици, што је 2,5 пута мање него у Европи. У 

међународном хотелијерству, раст се остварује на два начина: иностранин директним 

улагањем и уговорним аранжманима.34 Оваква међународна пракса још није заживела 

у посматраном региону. Као предуслов за спровођење оваквог начина улагања 

потребно је обезбедити правно-економску основу.   

  Неповољан однос домаћих и страних посетилаца бањских места потребно је 

кориговати у корист страних. То би се могло постићи одабиром и имплементацијом 

одговарајуће стратегије развоја. Најчешће коришћене стратегије су стратегија 

сегментације тржишта и стратегија диференцијације. 

1. Основни сегмент туристичке тражње, заступљен у бањама Јужне Србије, 

представљају бањски посетиоци који долазе ради лечења. Насупрот њима су велнес 

                                                           
33 Истраживање „EXIT“, ибид 
34 Чомић, Ђ. и сар. ( 2001): Глобална фуга, Ђуро Салај, Београд. 
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туристи, људи који долазе у бање ради очувања здравља, којима није на располагању 

адекватна здравствена и туристичка понуда. 

 

Неопходно је указати на три основне димензије потпуног дефинисања и 

одређивања тржишног сегмента):35 

1)  ко чини сегмент, или идентификовање циљне групе купаца,  

2)  шта су основне потребе (захтеви) сегмента и  

3)  како задовољити потребе идентификованог сегмента.  

Иако је медицински велнес заузео своје место на тржишту, врло је важно 

разликовати га од традиционалног, класичног лечења. Традиционална медицина 

тражи излаз из болести и има за циљ поновно успостављање здравља. Она садржи јак 

медицинско-терапеутски темељ и финансирана је путем Фонда обавезног 

здравственог осигурања Републичког Завода за здравствено осигурање. За разлику од 

медицине, медицински велнес даје одговор на питање како остати здрав, а финансира 

се искључиво путем слободних материјалних средстава грађана. 

Бање своје капацитете попуњавају већим делом у сарадњи са Заводом за 

здравствено осигурање, а мањи део је на располагању грађанима који долазе 

самоиницијативно. Да би се постигла већа посећеност а тиме и већи комерцијални 

ефекат, основани су савремени велнес центри у Нишкој, Пролом и Луковској Бањи. 

Циљне групе у медицинском велнесу  су: 

• релаксација у велнес центрима у борби против стреса, 

• умерена физичка активност у велнес центрима у примарној превенцији 

болести, 

• улога у секундарној превенцији болести, 

• “Аnti age”  програми. 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 Черовић, С.(2002): Стратегијски менаџмент туристичке привреде Србије, Желинд, Београд. 
 
36 www.wellness.hr 
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Табела бр.7: Однос медицинског велнеса и класичног лечења 
Критеријуми 
Разграничења 

 

Медицински 
велнес 

Класична 
лечилишта 

Врста 
клијената Болесни и здрави Болесни 

Мотиви Побољшање здравственог 
стања, рехабилитација 

Лечење, олакшање, 
секундарна и терцијарна 

превенција 

Циљеви Свеопште задовољство 
 

Дефинисани од стране 
лекара 

Понуде 
 

Кретање, прехрана, 
опуштање, активности 

 
Медицинске терапије 

Одлука Самовољна и слободна По упуту лекара 

Трајање 
боравка 

 
Најчешће само викенд или 

неколико дана 
Око три недеље 

 
Финансрање  

Сопствено 

 
Из Фонда здравственог 

осигурања 
Извор: Illing,K.T,Medical Wellness und selbstzahler, 2002. 

 
У табели бр. 7 приказано је поређење медицинског велнеса и класичног лечења. 

Постоје битне разлике у односу на мотиве, циљеве, трајање боравка и начин 

финансирања туриста који су у бању дошли самоиницијативно и оних који су дошли 

упућени од стране лекара. 

С обзиром на висок степен диференцијације људских потреба за одмором и 

здрављем у овом центру постоје бројни велнес производи који се могу груписати у 

следеће категорије: 

• козметички третмани косе, лица и појединих делова тела, 

• масаже, 

• третмани усмерени на хармонију духа и тела, 

• специјалистички третмани, 

• опуштање у води  (тетмална вода,  whirlpool, разне врсте тушева и др.), 

• опуштање у саунама (финска, инфра-црвена, ароматерапијска сауна), 

• спорт и рекреација, 

• комбиновани програми, прилагођени индивидуалним потребама човека и др. 
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Међународно СПА удружење дефинисало је седам врста спа – велнес 

капацитета,37 а аутори Стратегије развоја туризма Србије сматрају да у бањама Јужне 

Србије могу да се развијају две врсте ових капацитета : 

1) Medical Spa – представља категорију која, према предвиђањима, има највећи 

потенцијал за раст у следећих десетак година, највише услед све веће тражње за 

холистичким медицинским третманима и терапијама. Услуга се базира на свим, у 

свету знаним, здравственим и wellness компонентама, у амбијенту који интегрише 

класичне и посебне третмане и терапије. Овај сегмент туриситичког производа захтева 

извесна побољшања, допуне и прилагођавања. 

2) Mineral Springs Spa –  као  типична  врста  производа  у  европском спа и 

wellness сектору, базира се на понуди природних, минералних и термалних извора, 

односно понуди различитих хидротерапеутских  третмана.  Овај  сегмент  производа,  

у  односу  на  производ српских бања, тражи релативно мањи обим инвестиција и има 

потенцијал релативно брзог међународног позиционирања. 

Дакле, Србија се мора фокусирати на брзи развој и комерцијализацију medical 

spa i mineral springs spa сегмената производа  здравственог  туризма,  полазећи  од  

стратегије  умерених цена, али са високим квалитетом услуга. Развој и понуда 

производа здравственог туризма треба да се заснива на односу од 70% са фокусом на 

сегмент здравља и 30% са фокусом на сегмент велнеса.38 

2. Алтернативна стратегија развоја туризма у Бањама Јужне Србије, могла би 

бити стратегија диференцијације. Према Портеру, стратегија диференцијације 

оријентисана је на стварање профита путем конкурентне предности на основу 

јединствености у нечему што је од посебне вредности за потрошаче39. 

 Фактори конкурентности туристичке понуде бања Јужне и Источне Србије су: 

1) природне лепоте и атрактивности (лековита вода и пелоид, географскоـтуристички 

положај, морфолошкоـпејзажни амбијент, климатски услови, чист ваздух, мир и 

тишина у окружењу), 

2) културно-иторијско наслеђе, 

3) степен привредног развоја, 

4) постојање туристичке тражње, 

                                                           
37 www.espa-ehv.com 
 
38 Спасојевић М., Шушић, В. (2011): Савремене тенденције у развоју здравственог туризма у 

Србији и свету, ТЕМЕ-часопис за друштевене науке 2011/1, Економски факултет, Ниш.стр. 149-162. 
39 Милисављевић, М. 1997. стр. 269. 

http://www.espa-ehv.com/


44 
 

5) капацитети за смештај и исхрану, 

6) правилна валоризација природних и антропогених вредности, 

7) саобраћајни услови, 

8) развој комплементарних привредних активности, како би се синергијским 

деловањем појачала конкурентска предност, 

9) туристичка пропаганда и информисање, 

10) унутрашњи фактори конкурентности  

11) квалитетна организација унутар бањских дестинација, као и друге функције 

менаџмента  

12) цена туристичких услуга. 

Према текућој стратегији регионалног развоја Србије, сматра се да у Јужној 

Србији, поред здравственог, могу да се развијају још и рурални, транзитни, ловни, 

религиозни, излетнички и зимски спортско-рекреативни туризам.  

За развој ових видова туризма, комплементарних здравственом,  недостају 

следећи капацитети40: 

1. три  хотела са 70 лежаја,  

2. пет хотела са 30-40 лежаја,  

3. десет мотела са 10-30 лежаја,  

4. пет објеката за смештај ловаца са 20-40 лежаја,  

5. седам  жичара,  

6. више објеката супраструктуре,  

7. једно етно-село и  

8. седамдесет пет домаћинстава за рурални туризам.  

Сматра се да би изградња ових објеката допринела порасту укупне запослености 

за 10%, од тога 40% са високим образовањем, 20% са средњим образовањем, 5% са 

вишим образовањем и 35% КВ и ВКВ радника. 

Уместо масовности, што је основно обележје досадашњег развоја туризма, 

цениће се квалитет производа и услуга, а тиме и окружење у коме се они формирају, 

као основне карактеристике одрживог развоја туризма. У том смислу, примењују се 

разне стимулативне мере, као и друге које имају трансформациони карактер и 

усмерене су у правцима: 

                                                           
40 Стратегија развоја туризма Републике Србије 
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 1) унапређење квалитета постојеће понуде, како би се постигао што виши ниво 

синхронизованости туристичке природе, са све снажнијим покретом тоталног 

квалитета (total quality), односно принципом „ вредности за новац“,  

2) подстицање диверзификације активности у области туристичке привреде и 

формирање структурно разнолике понуде (која би на једној страни била у што већој 

сагласности са постојећим и очекиваним тенденцијама тражње, а на другој обезбедила 

снажну тржишну конкурентност и високу економску профитабилност),  

3) преоријентација у погледу изградње и структуирања смештајних капацитета, 

при чему се посебно потенцира изградња мањих објеката, складно укoмпонованих у 

амбијенталне целине (мали хотели, мотели, пансиони, приватне куће и др.),  

4) што брже успостављање и функционисање концепта одрживог развоја 

туризма, уз посебан нагласак на еколошке, здравствене и културне вредности, као и 

заштиту и унапређење животне средине,  

5) иновације промотивних активности и продаја услуга, које више укључују 

примену видео технике, директну продају, коришћење интернета и др.41  

Основни приступ за развој еколошки компатибилног, социјално одговорног и 

економски профитабилног туризма Србије представља одрживи туризам.42 Примарни 

значај има одржање ресурса (обновљиви- flow resources, необновљиви- stock resources 

и стални- continious resources).43 

Ценовна атрактивност може бити један од основних облика атрактивности бања 

Јужне Србије. Политиком ниских цена може се постићи привредна пропаганда и 

унапређење продаје. Фактори формирања цене су интерни (трошкови, карактеристике 

туристичког производа, циљеви маркетинг микса и фазе у развоју производа) и 

екстерни (тражња, конкуренција, економска политика, контрола развоја цена од стране 

државе и фаза развоја тржишта). Бање Јужне Србије би требало да на туристичко 

тржиште иступе са политиком ниских цена.44  

Снага туристичке дестинације се даје као композитни индекс који се састоји од 

квалитета производа, знања о тржишту и тржишне ефективности.45  

Стратегија развоја здравствено-рекреативног туризма у бањама Јужне Србије 

требало би проистекне из искуства неког од центара из окружења, а који је забележио 

                                                           
41 Марић, Р. 1999, стр.14. 
42 Черовић, С.(2002): Стратегијски менаџмент туристичке привреде Србије, Желинд, Београд. 
43 Мићић, Д. 2007. стр. 30. 
44 Томка, Д. 2002. 
45 Бaкић, O. 1995, стр. 101. 
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добре резултате. Најбржи и најзапаженији напредак су остварили словеначки 

здравствени центри, тако да они могу послужити као модел пословања и код нас. 

Водеће средњеевропске земље у велнес туризму су, поред Словеније, Аустрија, 

Чешка и Мађарска, које су своја традиционална термална лечичишта додатно развиле 

и обогатиле новим висококвалитетним садржајима. Године 2001. Чешка је у велнес 

комплексима остварила 5,1 милион ноћења, Словенија 2,3 милиона, а Мађарска 1,4 

милион ноћења. Са 15 велнес комплекса, Словенија се убраја међу развијеније 

дестинације. Више од 20%  свих велнес ноћења у Словенији остварују Терме Чатеж – 

највећа велнес дестинација у Словенији.  

Уз некадашњу југословенску републику, с развојем велнес туризма је недавно 

започела и Мађарска, стимулишући и изградњу велнес комплекса у јужним деловима 

државе и око језера Балатон, првенствено за средњу класу потрошача. Поред тога, 

Будимпешта је још увек водећа мађарска велнес дестинација, у којој се остварује око 

30 % свих велнес ноћења у Мађарској.46  

У оквиру нове стратегије „развоја велнес програма“ (од фебруара 2004. године), 

словеначка бањска одмаралишта треба да се фокусирају на осам основних туристичких 

производа: 

Стратегија развоја туризма у Словенији (2002-2006. године) дефинише осам 

главних туристичких производа које сваки здравствени центар мора да има: 

1. унапређење здравља путем основних медицинских и рехабилитационих програма, 

2. промовисање активног одмора стварањем пакета рекреативних активности, 

3. промовисање менталних и физичких велнес програма, 

4. промовисање физичког одмора који нуди лепоту и козметичке програме 

5. промовисање забаве и физичке активности путем понуде разних догађаја и 

културних активности као и производа за доколицу (leasure time), 

6. промовисање културног наслеђа и уметности као део интегрисаног програма 

активности у здравственом центру, 

7. промовисање пословног туризма за мале групе и 

8. промовисање пословног туризма за конференције и конгресе.47 

 

                                                           
46 Храбовски-Tомић E. (2006): Дестинације здравственог туризма, Прометеј, Нови Сад. 
47 Храбовски-Tомић E. (2006): ибид 
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Унапређење туристичко-здравственог производа односило се првенствено на 

унапређење квалитета услуга и увођење стандарда у пословање. При томе, кључни део 

односи се на релацију: технологија – стандарди – квалитет. Управо ова три чиниоца 

пресудна су за тржишни успех и истовремено подлога за ефикасну примену промоције 

и продаје као инструмента пословне и туристичке привреде. Како се на тој релацији 

ствара и основа за вођење адекватне политике цена, произилази да она, у суштини, 

представља основу укупне конкурентности туристичке понуде Србије на 

међународном и домаћем тржишту.48  
Према стратегији развоја туризма у Републици Србији, која се односи и на 

балнеолошка места,   унапређење обухвата: 

1) Реконструкцију и реновирање угоститељских и других туристичких 

објеката, као и нову градњу на основу међународних стандарда и републичких 

прописа о каегоризацији. С обзиром да су објекти изграђени 60-их година XX века, 

неопходно је извршити инвестициона улагања у њих како би задовољили све 

критеријуме у погледу инфраструктуре, изгледа и опремљености.  

2) Увођење нових технологија у услуживању и резервацији. До сада се услуга 

наручивала путем Фонда обавезног здравственог осигурања Републичког завода за 

здравствено осигурање,  а слободни капацитети су били на располагању свима онима 

који су били заинтересовани за боравак у овим објектима. Овакав облик наручивања 

услуга данас представља 60% од укупног броја наручених услуга. Осталих 40% 

корисника су туристи који спадају у комерцијалне потрошаче.  

 Технолошке промене треба схватити као промене у процесу услуживања, 

нарочито у смештајном сектору и ресторатерству, али и у другим облицима 

пословања. Увођење информационих технологија је најзначајније у области 

резервација и продаје а такође и кроз међусобну повезаност и улазак у националне 

системе резервације. Потребно је радити на даљем увођењу информатичких 

технологија.  

Увођење стандарда у путничким агенцијама и код осталих учесника у 

организовању туристичких путовања. Примена стандарда сама по себи чини 

значајну технолошку иновацију а све у циљу побољшања квалитета. Бање у даљем 

развоју имају за циљ укључивање у систем квалитета услуга (JUS ISO 9004-2), што 

ствара могућности за оперативно јединствен приступ решавања проблема управљања 

                                                           
48 Черовић, С.(2002): Стратегијски менаџмент туристичке привреде Србије, Желинд, Београд. 
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квалитетом. Овај стандард се односи на: одговорност руководства, структуру система 

услуга, однос са корисницима услуга и запослене и материјална средства (ресурсе). 

Утицај туристичког потрошача на остваривање промоције може бити веома 

велик, као и значај туристичких агенција и њихових програма.49  
4) Спровођење већ усвојених одлука којима се побољшава квалитет услуга. 

Спровођење већ усвојених одлука се одвија у великој мери, и у складу са 

материјалним могућностима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49  Штетић, С., Шалов, П. (2002): Пословање туристичких агенција, Савезни центар за 

унапређење хотелијерства- угоститељства, Београд. 
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4. Закључак 

 

Регионални развој треба посматрати са аспекта земље у целини. У складу с тим 

као централна економска питања регионалног развоја треба сматрати она која се тичу 

рационалног  територијалног размештаја привредних активности, избора дугорочних 

циљева и метода помоћу којих се најбоље решава коришћење производних фактора, 

њихово најбоље територијално спајање и комбиновање, а у циљу остваривања високе 

економије укупног друштвеног рада. Регионалне разлике су један од најзначајнијих 

облика изражавања неравномерности привредног развоја. Развој нових технологија, 

масовна производња и промена начина и стила живота заоштравају питања 

неравномерног регионалног развоја.   

За очување бањских лечилишта, њихов развој, као и повећање туристичког 

промета, неопходно је предузети низ мера, како на највишем управљачком нивоу, тако 

и на нивоу локалне заједнице. Потребно је започети сарадњу на нивоу дестинација – 

бања, у виду организације туристичке привреде. То се може остварити сарадњом 

туристичке привреде у оквиру појединачних бањских места, или на регионалном 

нивоу. Најбољи вид повезивања туристичке привреде је у виду кластера. Оваквом 

сарадњом би се повезали сви субјекти који учествују у остваривању здравствене и 

туристичке функције у бањама, било да су у питању појединци или организације. 

  Данас се здравствено-туристичка понуда бања Јужне и Источне Србије одликује 

неусаглашеношћу између богатих природних и антропогених ресурса и релативно 

скромне туристичке понуде која се на њима заснива.  Овај проблем се одражава на 

финални туристички производ, који се одликује ниским квалитетом. Дестинација 

здравственог туризма би требало да има оригиналну понуду која мора да има 

компаративне предности у односу на сличне туристичке дестинације. Туристички 

производ бања мора бити препознатљив, а туристичка понуда усмерена ка стално 

мењајућој тражњи. У циљу боље попуњености смештајних капацитета у неколико 

бања се бањским посетиоцима поред основних здравствених услуга пружа и велики 

број велнес пакета. Овакав модел би требало да следе и остале бање Јужне и Источне 

Србије, како би постигле економски ефекат. Стратегија развоја здравствено-

рекреативног туризма у бањама требало би да проистекне из искуства неког од центара 

из окружења. Као узор би могли да послуже бањски туризам Словеније или Мађарске, 

јер су обе земље за кратко време развиле бањски туризам који остварује значајни 

девизни прилив и доприноси укупном развоју ових земаља. 
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Недовољан прилив новца у бање Јужне Србије узрокован је између осталог и 

неповољним односом домаћих и страних посетилаца бањских места. Потребно је 

кориговати овај однос у корист страних, како би се постигао ефекат „невидљивог 

извоза“. То би се могло постићи одабиром и имплементацијом одговарајуће стратегије 

развоја. За остварење овог циља потребна је припрема која би подразумевала одабир 

одговарајуће стратегије, њену примену и контролу спровођења, одговарајући 

маркетинг, квалитетне људске ресурсе и друго.  

Иако балнеотуризам представља најважнији вид туризма у бањама, захваљујући 

постојећој материјалној основи туризма, објектима инфраструктуре и супраструктуре 

као и разноврсним комплементарним мотивима ближе и даље околине могуће је 

развијати и друге видове туристичких кретања. Mеђу њима највећи значај имају: 

излетнички, транзитни, културно-манифестациони, спортско-манифестациони и 

конгресни туризам. 

 Бање Јужне Србије се по природним карактеристикама лековитих фактора не 

разликују од осталих бања у Србији, али се уочава већи недостатак улагања у поједине 

бање. Запажено је улагање у инфраструктуру Сијаринске Бање. Пролом Бања такође 

послује по тржишним принципима, слични као и Луковска Бања. Нишка Бања има 

стандардно квалитетну понуду. Са друге стране, лоше је стање у Бујановачкој и 

Врањској Бањи, где се тек очекују улагања и оживљаљвање бањских капацитета, а 

Звоначка и Куршумлијска бања су у потпуности запуштене и занемарена. 

Развојем одређених облика туризма (бањски, излетнички, екскурзиони, 

манифестациони и ловни) на основу компаративних предности  и туристичке 

атрактивности, туризам би у будућем развоју могао да постигне динамизирање и 

остварење кумулативног процеса преко директних, индиректних и мултипликативних 

економских ефеката. Убрзан економски развој неразвијених подручја утицао би на 

смањење миграција и повећање квалитета живота становништва. Демографске 

промене су значајне за планирање привредног развоја јер је становништво људски 

ресурс битан како у фази производње тако и потрошње добара.  
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