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УВОД 

 

 

У теорији је дуго био опште прихваћен став да је туризам само изведена, 

последична појава привредног развоја. Такав став се објашњавао тиме да позитивни 

утицаји туризма на привредни развој претпостављају претходно достигнут одреñени 

ниво општег друштвеног и привредног развоја. Најзначајнији фактори који покрећу 

развој туризма (доходак и слободно време, али и неки други као урбанизација, 

индустријализација...) пре су свега резултат брзог привредног развоја. С обзиром на то 

да се привредни развој јавља пре појаве туризма, туризам се испочетка сматрао само 

последицом привредног развоја. Меñутим, каснија истраживања туризма (и то посебно 

рецептивног) указала су да развој туризма утиче и на остале привредне и друштвене 

делатности то јест на укупни привредни развој. Тако је туризам препознат не само као 

последица привредног развоја већ и као фактор привредног развоја. 

Хунзикер и Крапф су још 1942. године објаснили утицај туризма на националну 

економију. Они су доказали да зависно од улазних и излазних туристичких токова, 

туризам може имати и позитивне, али и негативне ефекте на обим националног 

дохотка. Туризам утиче на редистрибуцију националног дохотка у светским оквирима, 

али такоñе и на редистрибуцију дохотка измеñу сектора и компанија у оквиру 

националне економије. Од тада, пажња многих теоретичара усмерена је на 

анализирање различитих, такозваних економских утицаја у литератури једни од 

најчешће разматраних. 

 

Под стратегијом подразумева се скуп правила, принципа и закона, који се 

користе у процесу предузимања дугорочних управљачких одлука у циљу развоја датог 

организационог система.1 Планирање је бирање једног ефикасног правца деловања 

између више различитих алтернатива.2 

Стратешко планирање је систематски процес утврђивања рационалних потреба, 

изграђивања веза и сагласности о приоритетима међу кључним интересним странама, 

уз комбиновање дугорочне перспективе (визије, мисије и циљева) и краткорочних мера 

(пројекти који се могу спровести у унапред дефинисаном року, најчешће у периоду до 

5 година). Стратешко планирање наглашава важност доношења одлука које стављају 

организацију у позицију успешног одговарања на промене у околини и успешног 

коришћења шанси и могућности. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
1 Стефановић, В. Туристички менаџмент, ПМФ, Ниш, 2010. 
2 Стефановић, В. Туристички менаџмент, ПМФ, Ниш, 2010. 
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Стратегијом развоја туризма валоризује се: 

 

• Национално и међународно окружење од значаја за туризам, 

• Путеви и начини да се постигне ефикасна употреба ресурса, 

• Инструменти за реализацију поставњених циљева, 

• Могућност туризма да допринесе свеукупном развоју. 

 

Стратегија се остварује предузимањем одговарајућих акција тј. одређене 

тактике. У овом случају од пресудне важности је концепција развоја туризма и 

понашање актера у окружењу. Претпоставке стратегијског приступа развоју туризма 

почивају на стручној и научној подлози која даје одговоре о: 

• Факторима утицаја и ограничењима било на нивоу система или на нивоу 

предузећа, 

• Понашању актера развоја од појединаца, преко предузећа до државних 

институција и организација и 

•  Законитостима функционисања туристичког комплекса. 

 

Може се закључити да стратегија развоја туризма није пројектовање 

будућности, већ испитивање могућности и вредновање критетијума избора оних који 

доносе развојне одлуке.3 

 

 

Израда Стратегије развоја туризма заснива се на учешћу свих битних актера и 

принципима равномерног развоја туристичких потенцијала и садржаја, усклађених са 

националним и међународним смерницама. 

Стратегија развоја туризма  има за циљ модернизацију и развој туристичке 

понуде града или регије, квалитетније позиционирање града или регије на домаћем и 

међународном тржишту кроз систем одговорног планирања и развијања, као и кроз 

саму реализацију иновативних програма изграђених на сопственим предностима, 

потенцијалима и изазовима глобалне конкуренције. 

 

 

Сијаринска бања има све предиспозиције да буде уцртана у туристичку мапу 

Србије. Разлог за то су релативно повољан туристичко - географски положај, велики 

број минералних и термоминералних извора, базена, површина под зеленилом, 

довољан број смештајних капацитета и др. Повећањем еколошке свести и ангажовањем 

локалних и власти Републике Србије ради побољшања квалитета услуга туристичког 

караткера, Сијаринска бања би се могла наћи, не само у врху посећенијих места на 

државном, већ и на регионалном нивоу. 

 

 

 

____________________________________ 
3 Стефановић, В. Туристички менаџмент, ПМФ, Ниш, 2010. 
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1. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА 

 

Дугорочни програм економске стабилизације дао је значајно место туризму у 

целокупном друштвеном и привредном развоју земље. При томе се посебно истиче 

извозна компонента туризма која се базира на његовим компаративним предностима 

које нису у довољној мери искоришћене. Сматрало се да туризам треба развијати брже 

од просека укупне привреде, уколико постоји адекватна потражња на међународном 

тржишту. Ово би омогућило постизање већих извозних ефеката, још значајније његове 

мултипликоване утицаје када је у питању развој других делатности, равномернији 

регионални развој и веће запошљавање становништва. 

 

Дефинисани су следећи основни стратегијски циљеви развоја туризма: 

 

 коришћење ресурсних могућности за развој туризма и туристичке 

потражње на међународном и домаћем тржишту за повећање извоза, али 

и укупно повећање улоге туризма у привредном развоју земље; 

 повећање девизног прилива од туризма и успешније укључивање Србије 

у међународну размену по овој основи; 

 развој домаћег туризма са становишта његових економских ефеката, али 

и стварања услова да се кроз активан одмор запослених повећа њихова 

продуктивност рада и у организовани одмор укључе сви радни људи, 

деца, омладина и пензионери. На овај начин се стварају и објективно 

повољнији услови за мању девизну потрошњу по основу путовања 

домаћег становништва у иностранство; 

 допринос повећању запослености јер је туризам радно интензивна 

делатност; 

 равномернији размештај производних снага у земљи. 

 

У овом заједничком извозном програму кроз туризам за земљу у целини требало 

је на целовит начин валоризовати поменуте ресурсне и тржишне могућности преко 

следећих појединачних програма који су међусобно комплементарни: 

 програм интензификације постојеће туристичке понуде, 

 програм развоја основног и комплементарног смештаја 

 програм развоја транзитног туризма, 

 програм развоја наутичког туризма, 

 програм развоја здравственог туризма, 

 програм развоја туризма у великим градовима, 

 програм развоја ловног туризма, 

 програм развоја туризма на Дунаву, Сави и сл. 

 програм развоја мале привреде у туризму.4 

 

_______________________________________________ 
4 Десић, В. (2005.): Туризам и развој сеоског туризма, дипломски рад, Бањалука 
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Расподела снежних падавина, дебљина снежног покривача и дужина његовог 

задржавања, инсолационе шуме у зимским и осталим месецима током године, нагиби 

планинских страна и друге природне одлике, чине терене наведених планина изузетно 

погодним за скијање и остале зимске спортове. 

Трећу велику природну вредност и услов за развој туризма Србије чине њени 

бројни термални и термоминерални извори. Досадашњи начин њиховог 

искоришћавања је веома издиференциран, тако да су неки иницирали изградњу 

развијених и афирмисаних балнеотуристичких центара, док се други користе на 

релативно ограничен и недовољно развијен начин. 

Флора и фауна су увек важне компоненте природних ресурса. Њихова вредност 

није само у томе што омогућавају упражњавање бројних туристичких активности и 

развој одређених видова туризма, као што су ловни, излетнички, екскурзиони и други, 

већ и што својом природном очуваношћу по правилу обухватају и представљају 

еколошке оазе или шира подручја заштићене животне средине. 

Питању националних паркова као и осталих заштићених простора пришло се 

интегрално, односно са циљем очувања природног амбијента у целини. Како то 

подразумева и одговарајућу заштиту земљишта и пољопривреде, овим су створени 

услови за још један значајан елемент у укупној туристичкој понуди Србије – за 

производњу и пласман здраве хране, иначе на тржишту све више тражене компоненте у 

туристичким производима конкретних дестинација. 

Анализа природних и друштвених ресурса, материјалне базе, укупне 

организованости и других битних елемената укупне туристичке понуде наше земље, 

показала је да она реално може успешно да се укључи у наведене међународне 

туристичке токове и правце, уз истовремено развијање и домаћег туризма. 

Перспективни излазак на међународно туристичко тржиште, као и на домаће, захтеваће 

нови приступ у коришћењу основних инструмената пословне и туристичке политике у 

циљу обнављања и унапређења позиције коју Србија може и треба да има у тим 

релацијама. 

 

Дугорочни развој туризма Србије требало би да има четири основе: 

 прву – тржишну, којом би се обезбедило постављање целокупног 

перспективног развоја на тржишним основама. То значи усмеравање 

свих развојних активности према потребама и могућностима 

међународног и домаћег туристичког тржишта, односно примену 

одговарајуће маркетинг концепције на свим нивоима вођења пословне 

и туристичке политике; 

 другу – селективну, под којом се подразумева да је императивно 

одредити оне правце и видове туризма и њима намењен туристички производ са 

пратећим инструментима и носиоцима развоја, који могу да реализују успешан 

наступ на међународном и домаћем тржишту. Строга едукација уместо 

дугогодишње праксе фронталног развоја – то је императив који треба 

применити у постављању стратегијских циљева и активностима којима би се ти 

циљеви остварили у развоју туризма Србије; 

 



УПРАВЉАЊЕ СТРАТЕГИЈОМ РАЗВОЈА СИЈАРИНСКЕ БАЊЕ  

 

 8 

 

 трећу – просторну, под којом се у суштини подразумева неопходност 

напуштања застарелог, секторског приступа у развоју и његовог 

идентификовања са развојем угоститељства, саобраћаја и још релативно мањег 

броја делатности. Уместо тога неопходан је развој и комплетна заштита 

простора у циљу формирања адекватног производа на нивоу туристичке 

дестинације (места или регије); 

 четврту – оперативну, у смислу да дугорочна стратегија мора имати и 

своју операционализацију на бази одговарајућих одлука на свим нивоима 

носилаца пословне и туристичке политике.5 

 

 

2. СИЈАРИНСКА БАЊА 

 

Сијаринска бања се налази у подножју планине Гољак, ниже села Сијарине, у 

клисури Бањске реке која је десна притока Јабланице. Од Лесковца од кога је удаљена 

52 км, до бање се стиже добро очуваним асфалтним путем који иде кроз живописну 

долину реке Јабланице, преко Лебана и Медвеђе. Од Тулара се пут одваја и неких 9 км 

кривуда поред Бањске реке и пролази цело бањско насеље. Ширење бањског насеља у 

правцу север - југ спречавају стрми обронци високих планинских масива а густо 

пошумњене падине брда чине природну препреку јаким ветровима и утичу на висок 

степен просечне годишње влажности у бањи.  

 

 

Слика 1. Сијаринска бања 

Извор: 

www.juznasrbija.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 
5 Десић, В. (2005.): Туризам и развој сеоског туризма, дипломски рад, Бањалука 

 

http://www.juznasrbija.info/
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Утонула у море шумског зеленила, бања се одликује и чистоћом ваздуха, чему 

доприноси и удаљеност од већих насеља, живих саобраћајница и индустријских 

центара. Сијаринска бања је богата изворима минералних вода различитог физичко-

хемијског састава и терапијских својстава. 

 

2.1. ИСТОРИЈА СИЈАРИНСКЕ БАЊЕ 

 

Сијарина је у средњовековној Србији била седиште жупе у сливу Бањске реке. 

У старије доба турске владавине лечилиште је било запуштено, а у XVII веку "било је 

на гласу"6. Шездесетих година XIX века Бања је имала два купатила - за жене и 

мушкарце, и у њој се налазио чардак Саид паше.  

После ослобођења Србије 1878. године примитивно уређена и запуштена 

Сијаринска Бања је обновљена. У њој су се лечили официри и војници. Тада је у 

лечилишту постојала и амбуланта. Пред крај XIX века изграђено је купатило са два 

базена, посто су "сијаринске терме биле цењене у народу"7. 1906. године у њој су 

изграђени "Ацини конаци" и "Мазнићеви конаци" са 20 одељења и кафаном у 

приземљу. Тада је Бања имала пекару, месарницу и бакалницу. "Мазнићеви конаци" су 

најстарија очувана приземна зграда балканског типа у Бањи. За време окупације у 

првом светском рату Бугари су изградили у лечилишту бараку са два базена.   

 

 

У предратној Југославији долином Јабланице 

изграђен је добар пут и успостављена аутобуска 

веза између Лесковца и Сијаринске Бање. Тада је 

запо¬чела друга фаза њене изградње. "Купатило II" 

са два бетонска базена и ка¬дама, у којима се врућа 

вода (66 °C) расхлађивала, подигнуто је 1920. 

године, док су 1936. каптирани извори "Напредак" 

(данашњи "Рај") на десној и извор "Спас" на левој 

страни Бањске реке. Такође је каптиран 

"Гвождевити извор" у Горњој бањи у бетонском 

бунару. 

 

 Слика 2. Гејзир 1966. године 

 Извор: www.kupindo.com 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
6 Милојевић, Н. (1954.): Термоминерални извори Сијаринске Бање. Геолошки анали Балканског полуострва, књ. 22, Београд.  
7 Милојевић, Н. (1954.): Термоминерални извори Сијаринске Бање. Геолошки анали Балканског полуострва, књ. 22, Београд 
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После другог светског рата, до тада запостављена и хидрогеолошки и балнео-

хемијски слабо проучена Бања, најпре је испитана, а потом плански грађена. 

Сондажним бусењем 1954. настали су извори "Мали Гејзир", “Гејзир”, "Извор за 

инхалирање" (који се још назива и "Бунгоје"), "Јабланица", "Боровац", "Хисар" и 

"Снежник". Рекаптирани су извор "Здравље", "Кисела вода", "Римски извор" и 

"Близнаци", изграђени нови купалишни објекти (блатно купатило и каде) и проучена су 

физичко-хемијска својства бројних и издашних термо-минералних извора.3 

 

 

3. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

 

3.1. САОБРАЋАЈНО – ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

 

Сијаринска бања се налази на југу Србије у општини Медвеђа на 52 км од 

Лесковца и 330 км од Београда, на укрштању путева Лесковац - Приштина, на обалама 

река Бањска и Јабланице у подножју планине Гољак. Налази се јужом делу Републике 

Србије на 42° 46′ 23" N и 21° 36′ 05" E по Гриничу. У контакту је са општинама Лебане 

и Лесковац. Сијаринска Бања територијално припада Јабланичком округу, у коме су 

још и Бојник, Лебане, Црна Трава, Власотинце и Лесковац као административни 

центар Јабланичког округа. Унутрашњост територије је испресецана потоцима и 

притокама Јабланице, и испуњена бројним шумовитим висовима од којих су 

најпознатији Мркоњски, Марков, Туларски, Тупалски и Бучуметски вис. Дуж реке 

Јабланице и њених притока налазе се негде уже, негде шире и веће долине, од којих су 

познатије: шуманска, туларска, равнобањска, гајтанска и газдарска. 

 

 

Слика 3. Положај Сијаринске бање на карти 

Србије 

Извор: www.wikipedia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
8 Илић, Р. (1977.): Извори горње Јабланице. Гласник Српског географског друштва, св. 57, бр. 2, Београд.  
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Главни пут према Сијаринској бањи пролази кроз долину Јабланице. Њоме 

данас води магистрални пут Лесковац-Лебане-Приштина. Овај путни правац 

представља једину везу Лесковачке са Косовском котлином и, друго, посредством 

регионалних и локалних путева на њега избијају сва јабланичка насеља, па тако и 

Сијаринска Бања, те се помоћу ових путева остварјују комуникације са суседним 

областима.  

За повезивање локалних туристичких вредности важно место имају и долине 

притока Јабланице. Са њене леве стране истичу се долине Туларске и Газдарске реке 

које се налазе у непосредној близини Сијаринске Бање, док су са десне стране долине 

Бањске и Шуманске реке. 

 

3.2. ТУРИСТИЧКО – ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

Са околином богатом природним лепотама, познатим изворима и минералним 

водама, културно-историјским споменицима  у непосредној близини, и надомак 

Медвеђе, Сијаринска бања има све услове да буде уписана на туристичкој мапи Србије. 

Према подели Србије на четири туристичка кластера (Војводина, Београдска 

регија, Југозападна и Југоисточна Србија), која је предложена Стратегијом развоја 

туризма Републике Србије, Сијаринска бања припада кластеру Југоисточна Србија. 

Сијаринска бања располаже ресурсима који знатно могу да обогате туристичку понуду 

овог кластера под условом да се осмисле и развију туристички производи, побољша 

инфраструктурна опремљеност и садржаји туристичке понуде. 

 

За туристичку валоризацију Сијаринске Бање, од европских туристичких 

токова, највећи значај има близина саобраћајно-туристичког правца, који спаја северне 

делове наше земље и Европе са јужним и излази на Егејско море (Београд-Ниш-

Лесковац-Скопље-Солун). Он има транзитну важност. То најбоље илуструје податак да 

овом транссрбијанском, трансевропском па и међуконтиненталном друмско-

железничком саобраћајницом прође у правцу Грчке, или из супротног смера, близу два 

милиона возила са око седам милиона путника годишње. Од важности за саобраћајно-

туристички положај Сијаринске Бање је и мала удаљеност од Ниша (88км). У њему се 

одваја део туристичког тока који долази из правца севера, па наставља према Софији и 

Истамбулу. За туризам Сијаринске Бање велику улогу има пролаз магистралног пута 

долином реке Јабланице (Лесковац-Лебане-Приштина). Он спаја Косово и Метохију са 

Јужним Поморављем. Алтернативан је тзв. “Балканској трансферзали” (Софија-Ниш-

Приштина-Јадранско море), значајном туристичко-саобраћајном правцу наше земље. 

Упоређен са њим знатно је краћи и зато саобраћајно ефикаснији (посебно за туристе 

чије је исходиште Грчка или Македонија), али и туристички атрактивнији (Сијаринска 

Бања и Царичин град). 
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Сијаринска Бања је знатно удаљена од великих привредних центара и гушће 

насељених простора. Лежећи у јужном делу Србије, у близини њених граница са 

суседним државама (Бугарска, Македонија), Јабланица има периферијски положај у 

односу на данашње географско језгро Србије (Шумадију и Велико Поморавље), 

најразвијеније привредне рејоне (Војводину, Велико Поморавље и Тимочки басен) и 

градске центра (Београд, Нови Сад и Крагујевац). То показују подаци о удаљености 

Сијаринске Бање од великих градова (у наредној табели). Јасно се види да је 

Сијаринска Бања удаљенија од Новог Сада и Београда него од Скопља, Солуна и 

Софије. То се негативно одражава на туристички развој Сијаринске Бање. Велику 

компензацију представља близина Ниша, који се развио у моћни центар способан да 

централише и усмерава све најважније делатности, да опслужује и организује широк 

гравитациони простор. 

 

Град Удаљеност (км) Пролазни центри 

Нови Сад 430 Београд, Ниш 

Београд 345 Ниш, Лесковац 

Солун 330 Скопље, Врање 

Софија 290 Власинско језеро, Лесковац 

Скопље 210 Врање, Лесковац 

Приштина 118 Лебане 

Гњилане 113 Врање, Лесковац 

Ниш 88 Лесковац, Бојник 

Подујево 82 Лебане 

 

Табела 1. Удаљеност Сијаринске бање од већих центара у Србији 

Извор: www.wikipedia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.com/
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4. ДЕМОГРАФСКО – ЕКОНОМСКЕ ОДЛИКЕ 

 

4.1. СТАНОВНИШТВО 

 

У насељу Сијаринска Бања живи 411 пунолетних становника, а просечна 

старост становништва износи 36,5 година (36,1 код мушкараца и 36,9 код жена). У 

насељу има 175 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,25. 

 

Становништво у овом насељу веома је нехомогено. 

 

График 1. Промена броја становника 

током 20. века 

Извор: www.wikipedia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        Табела 2. Етнички састав 

становништва према попису из 

2002. године 

Извор: www.wikipedia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.com/
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4.2. ПРИВРЕДА 

 

Своју привреду, Сијаринска бања углавном базира на туризму. Захваљујући 

мноштву минералних и термоминералних извора, изграђеном комплексу базена око 

гејзира, и самом хотелу „Гејзир“, Сијаринска бања има веома велике потенцијале за 

развој туризма у будућности. 

 

 

5. ПРИРОДНИ ТУРИСТИЧКИ РЕСУРСИ 

 

5.1. КЛИМА 

 

Подручје Сијаринске Бање има карактеристике умерено - континенталне климе 

која је измењена локалним условима. Утицај оближњих планина даје микро клими 

Сијаринске Бање посебан карактер и чини је веома пријатном. Лета су умерено топла, а 

зиме умерено хладне. Средња годишња температура је 9. 6°C (зими -0, 5°C, у пролеће 

10, 5°C, лети 20°C, у јесен 11, 4°C). Топло време са температуром већом од 15°C траје 

4-5 месеци. Ваздушни притисак је у директној вези са температуром ваздуха. Средњи 

годишњи притисак се креће око 989, 3 милибара (у пролеће 985, 6 мбар, у јесен 989, 6 

мбар).9  

Просечна релативна влажност ваздуха прилично је висока 73. 4%. Најсувљи 

месец је август, а највлажнији децембар. Осетно повећање релативне влажности 

ваздуха у мају и јуну последица је већих количина падавина у тим месецима. 

 

Ј Ф M A M J J A С O Н Д Год. 

-0, 5 1, 3 5, 0 9, 9 14, 1 17, 2 18, 9 18, 6 15, 2 10, 1 5, 8 1, 3 9, 7 

 

Табела 3. Средње месечне температуре ваздуха у Сијаринској бањи 1960 – 2000 

Извор: Метеоролошки годишњаци I I II. Савезни хидрометеоролошки завод, 

Београд, 1960-2000. 

 

 

Што се тиче падавина, Сијаринска Бања припада континенталном 

плувиометријском режиму, јер има максимум падавина у пролеће и минимум у лето. 

Просечна количина падавина износи 702 мм. Годишњи број дана са падавинама је 152. 

Велика количина воденог талога излучи се у виду снега. Просечно трајање снежног 

покривача је 50 дана. 

 

 

 

 

________________________________________________________ 
      9 Метеоролошки годишњаци 1 И 2. Савезни хидрометеоролошки завод, Београд, 1946-1993. 
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J Ф M A M J J A С O Н Д Год. 

57 56 58 58 70 80 54 42 47 50 70 60 702 

 

Табела 4. Средње месечне количине падавина у Сијаринској бањи у мм. 

Извор: Метеоролошки годишњаци I и II. Савезни хидрометеоролошки завод, 

Београд, 1953-2005. 

 

Просечна облачност у Сијаринској Бањи износи 56%. Највећи део године има 

умерену облачност.  

Инсолација је врло значајан климатски чинилац, јер од тога зависи температура 

ваздуха и земље, као и друге атмосферске појаве. Годишњи број сунчаних сати је 1896. 

Најдуже трајање сунчевог сјаја је у јулу (286 сати). Ово је јако битан показатељ јер, 

гледано са туристичке стране, већи број сунчаних дана позитивно делује на туристе, те 

је то свакако један плус више и свакако велика предност Сијаринске Бање.  

 

 

5.2. ТЕРМОМИНЕРАЛНИ ИЗВОРИ 

 

Сијаринска Бања има 26 извора од којих 18 имају терапеутску вредност. У 

"Доњој Бањи" постоје следећи извори: Главни извор, Извор за инхалацију, Мали 

Гејзир, Гејзир, Римски извор, Боровац, Спас, Рај и Хисар. У "Горњој Бањи" постоје 

следећи извори: Јабланица, Здравље, Сузица, Снежник, три извора у Блатишту, 

Кисељак и бушотина "Б-4". Вода појединих извора по свом хемијском саставу је 

различита: алкална, кисела, гвожђевита, са температуром од 68-76 ºC.  

Лековите воде Сијаринске Бање имају различиту примену и користе се за 

купање, пиће и инхалирање. Оне помажу у лечењу хроничних реуматских обољења, 

кожних обољења, стомачних и болести жучи, обољења бубрега и мокраћних путева, 

анемију и шећерну болест, астму и хронични бронхитис, као и разне облике неурозе и 

стања лакше психичке и физичке исцрпљености. 

 

Посебан куриозитет ове бање чине гејзири, који се убрајају у најатрактивније 

туристичке вредности Србије. Први “Гејзир” је термоминерални извор који представља 

својеврсну атракцију. Појавио се октобра 1954. године приликом бушења на левој 

обали Бањске реке на 470м надморске висине, на дубини од 9м, са температуром од 71 

ºC. Водени стуб гејзира износи 8м. Хемијски састав воде карактерише: натријум, 

литијум, хидрокарбонат и флуор.  

Н.Милојевић је установио да воде ових извора представљају највећим делом 

“последње минијатурне знакове некадашње вулканске активности”. Ослобађањем пара 

и гасова у великим дубинама се образује јувенилна вода, која под притиском избија на 

површину земље (М.Васовић). Успут, она се меша с обичном подземном водом, која се 

“великим пукотинама у раседној зони спушта до знатних дубина, образујући на тај 

начин воде термалних извора Сијаринске Бање осамнаест главних минералних извора 
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који се користе у сврхе лечења у овој бањи се налазе један поред другог. На простору 

краћем од једног километра налази се свих осаманест, а веома је занимљив податак да 

је сваки од њих другачијих карактеристика (темепература и физичко-хемијски састав). 

Темепратуре ових минералних вода крећу се у задивљућим висинама, од 32 до 78°C, 

стога спадају у једне од најтоплијих вода наше земље. Укупан број откривених извора 

у овој бањи износи 26, али осталих 8 нема лековита својства. Најважнији су: 

 

Извор „Рај“ – Вода са овог извора у свом хемијском саставу садржи и натријум, 

флуор, хидрокарбонат и литијум. На месту његовог извирања, још 1936.године 

направљена је чесма. Вода константно тече, али не много великом брзином. Смештен 

је уз десну обалу Бањске реке. 

Слика 4. Извор "Рај" 

Извор:   sijarinska.wordpress.com 

 

Извор „Главни извор“ – Овај извор се највише користи у терапеутском лечењу 

јер се путем канала дугачког тридесет метара његова вода спроводи директно у безене 

купатила. Брзина извирања воде је чак 0,9 литара у секунди, праћена гасовима. 

Ушушкан је три метра изнад нивоа воде у реци Доње Бање. 

 

Извор „Мали гејзир“ – није случајно добио ово своје име, јер он извире налик 

каквог водоскака и то не константно, већ на моменте. Вода која извире овако на 

махове, ради то на сваких 12 до 17 минута избацујући притом између 170 и 210 литара 

воде. Занимљивост је што је Мали гејзир настао приликом једног експеримента у 

погледу везе са Главним извором.  
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Тада су током бушења , на дубини од дванаесет метара наишили на овај извор, 

за који се испоставило да има незнатан утицај на Главни извор. Ово повремено 

избацивање воде у налетима, дешава се због велике количине накупљењих гасова који 

подижу воду све док заједно са гасовима не избије напоље. 

 

Извор „Спас“ – Давне 1936.године изграђена је прва чесма на овом извору која 

је имала константно извирање воде. Међутим након низа непажљивих година, дошло је 

до загађења и вода престаје да извире. Деветнаест година касније урађена је рекаптажа 

и извор поново даје воду и то 13 мЛ/с. Ушушкан је на свега 50-ак метара од Бањске 

реке Доње Бање. 

 

Извор „Снежник“ – Овај извор пронађен је још једним бушењем, 1954.године, 

на дубини од 17 метара. Вода константно извире и то завидном брзином од 0,28 литара 

у секунди. Окружен је прелепим грабовима па га често називају и „Снежник под 

грабовима“. 

 

Слика 5. Извор "Снежник" 

Извор: www.tomedvedja.org.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор „Б-4“ – Извор у овој бањи који се налази на највећој дубини, од преко 

1200 метара. Над овом бушотином изграђена је метална конструкција, а вода из њега 

истиче брзином од 33 литара у секунди. Топла вода са овог извора корисити се за 

загревање хотела. Смештен је у Језеришту (Горња бања). 

 

Извор „Хисар“ – Приликом бушења на месту где се требао изградити нови 

хотел, давне 1954.године, на дубини од око 6 метара, откривен је нови извор. Он врло 

споро извире, свега 11мЛ/с. 

 

Извор „Јабланица“ – Приликом бушења, на дубини од непуних дванаест метара 

пронађен је овај извор који даје 0,37 литара воде у секунди. Изграђена је и чесма која 

има слободно отицање. Смештен је у Горњој Бањи, недалеко од извора „Здравље“. 

 

 

 

 

Извор „Сузица“ – добио је име по специфичности његовог настанка. За разлику 

од већине извора чију воду чине подземни токови, овај извор настаје од атмосферске 
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воде која се чисти, филитрира и минерализује кроз стене. „Сузица“ као што јој 

вишезначно симболично име говори даје свега 0,005 литара у секунди. Она се такође 

налази у непосредној близини извора „Здравље“, али и извора „Јабланица“. 

 

Извор „Боровац“ – На дубини од оквирних десетак метара, приликом бушења 

откривен је и извор Боровац. Његова вода извире брзином од 29мЛ/с. Смештен је у 

ближој околини извора Спас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 6. Извор "Боровац" 

Извор: www.tomedvedja.org.rs 

 

Извор „Здравље“ – Да није један од лековитих извора који изузетно погодују 

нашем здрављу, не би носио ово име. И код њега је изграђена чесма која има слободно 

отицање воде, и то педестих година прошлог века. Ушушкан је испод једне арагонске 

стене у Горњој Бањи. 

 

Три извора у „Блатишту“ – ови извори од великог су значаја због пелоидне 

терапије која се примењује у Сијаринској бањи. Они су топли извори и са њих се пуне 

два базена и блатиште. 

 

„Извор за iнхалирање“ – С обзиром да се овај извор налази на прилично високој 

коти у односу на остале термоминералне изворе у овој регији, бушење за њега није 

било у плану. Међутим сасвим случајно, као што то обично бива, инжењер 

Капетановић уочио да је на овом месту стена изразито топло и као да се „зноји“. На 

нешто мање од 10 метара, приликом бушења открили су невероватан извор веома 

топле воде. Њена температура је чак 70°C, а брзина извирања је 6,8 литара у секунди. 

Смештен је на познатој падини „Бунгоја“ за коју се говори да је „жива“ јер се на њој 

веома често дешавају разни потреси који имају утицај на јачину извирања воде. 
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Извор „Кисељак“ – Као што му и само име говори овај извор, даје воду која је 

киселкастог укуса. Они који су је пили кажу да је овај киселкасти укус у ствари веома 

пријатан за пиће. На месту извирања изграђен је бетонски бунар. 

 

 

 

Сваки од лековитих извора Сијаринске бање има другачију примену у 

терапијске сврхе, неке воде се примењују пијењем, неке купањем, а неке инхалирањем. 

У зависности од болести, зависиће и одговарајућа терапија. Али оно по чему највише 

Сијаринска бања привлачи пажњу својих посетилаца су – гејзири.  

Oвде се налази један од ретких гејзира топле воде у Европи чији водени стуб 

досеже висину од осам метара и још један који има повремену активност на сваких 

десетак минута. Поред свих лековитих извора, и радиоактивно-сумпоровитог блата 

највећу туристичку атракцију привлаче управо ови гејзири.  

Стручни људи су дошли до закључка да ови гејзири показују последње 

минијатурне знакове некадашње вулканске активности. На неколико стотина метара 

низ реку наилази се на овећи травнат плато са ретким листопадним дрвећем. Изнад 

платоа издиже се доста велик, скоро вертикални мермерни масив у чијем подножју је 

поређано неколико минералних извора: Арагон – код блатног базена, Здравље, Сузица 

и Јабланица. Једино је Арагон настао бушењем. Дубина бушотине је око 50m, а 

издашност око 1,80 l/sec топле воде која мирише на сумпор и која снабдева оближње 

купатило са два базена у којима се користи peloid, а такође и један терапијски базен и 6 

када у хотелу ''Гејзир''.  

У народу се ова вода користи за лечење зглобова, неких гинеколошких и 

кожних обољења. Издашност других поменутих извора је мала, а нарочито Сузице која 

је добила своје име по томе што вода капље као суза, а пацијенти је употребљавају за 

лечење очију. Издашност извора Здравље и Јабланица је мала, а воде су им бистре, без 

мириса, благо реског киселкастог укуса. Остали извори су у Доњој бањи. Атракцију 

бање чини термоминерални извор Гејзир-нови базен, чији водени стуб достиже висину 

преко 8 m.  

Количина топле воде (Т=70°С) коју извор избацује износи преко 4 l/sec а топле 

капљице распскавају се на све стране на даљину од око 15-20 метара. Око овог извора 

изграђена су три прелепа базена – један већи и два мања, који се користе у терапијске 

али и рекреативне сврхе. 
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Слике 7 и 8. Базени око извора Гејзир 

    Извор: www.banjesrbije.net 

 

 

 

5.2.1. Минерални извор "Арагон" 

 

Минерална вода "Арагон" налази се на травнатом платоу изнад кога се уздиже 

доста висок, скоро вертикални масив. Од Бањске реке је удаљена скоро стотинак 

метара. Из "Арагона" се водом снабдевају оближња купатила са два базена у којим се 

користи пелоид, те се због тога и називају блатни базени, а такође се снабдевају и каде 

у новоизграђеном хотелу "Гејзер".  

Природна термоминерална вода са извора "Арагон" код блатног базена је добро 

минерализована (2,73 gr/l) хипертерма са температуром од 66°С. Због својих 

специфичних физичких и физичко-хемијских особина она може да се користи у 

балнеотерапијске сврхе као помоћно лековито средство у склопу комплетног програма 

медицинске рехабилитације и то КУПАЊЕМ. На овај начин она се може користити у 

виду разних хидротерапијских процедура (купањем у базену где се комбинује са 

одређеним кинезитерапијским вежбама и примењује као хидрокинезитерапија или 

купањем у кади, где може да се комбинује са подводном масажом). Наравно, пре 

спровођења хидротерапије овом водом она се расхлађује до жењене, одређене 

температуре, што зависи од тога која је болест у питању. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.banjesrbije.net/
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Природно термоминерална вода са извора "Арагон" погодна је за лечење 

следећих болести: 

 

Индикације: 

 

а) Болести локомоторног апарата 

 Запаљенски реуматизам 

 Реуматоидни артритис (фаза смиреног зглобног запаљења), 

 Бехтеревљева болест (почетни стадијум), 

 

б) Дегенеративни зглобни реуматизам 

 артрозе, 

 спондилозе, 

 спондилартрозе. 

 

в) Екстраартикуларни (ванзглобни) реуматизам 

 фиброзити, 

 миозити, 

 паникулити, 

 тендинити. 

 

г) Последице трауме и ратних рањавања 

 

д) Стање после прелома костију и хируршких интервенција на коштано-

зглобном систему. 

 

ђ) Неуролошка обољења 

 неуралгије 

 полинеурити 

 

е) Гинеколошка обољења 

 Запаљенски процеси неспецифичне природе у смиреном стању 

(Аднеxитис цхр., Параметритис), 

 Извесни облици стерилитета у првом реду запаљењског и ендокриног 

порекла. 
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 ж) Кожне болести 

 

 неки облици хроничног екцема 

 Псоријаза, уз коришћење и хелиотерапије 

 Десебороични дерматитис 

 

 Инхалирањем се ова вода може користити у терапији хроничних 

бронхитиса и бронхиектазија. Дозирање купања је строго индивидуално и зависи од 

болести и стања болесника. 

 

Контраиндикације: 

 

 Срчана декомпензација, без обзира на порекло и облик обољења 

 Тежи облици ангине пекторис 

 Малигне хипертензије 

 Активна туберкулоза плућа и других органа 

 Хроничне болести у стадијуму погоршања 

 Полне болести 

 Обилна и честа крварења ма ког порекла 

 Акутни тромбофлебитис доњих екстремитета 

 Трофичне промене услед оштећења периферних артерија.10 

 

5.2.2. Минерални извор "Сузица" 

 

Извор "Сузица" има минималну издашност, а име је добила по томе што капље 

као суза, и што је болесници користе умивањем код обољења коњуктива. "Сузица" је 

бистра, безбојна и без мириса. Познато је да натријум-хидрокарбонате (алкалне) воде 

којима припада минарална вода "Сузица" имају значају смањењу киселости 

желудачног сока, те се препоручују особама са хиперацидним гастритисом. 

Треба истаћи да ову воду карактерише детоксикујуће и антибактеријско дејство 

и вероватно да је то, као и извесно антисептичко дејство метаборне киселине разлог 

доброг деловања ове воде код примене умивањем код болесника који болују од 

коњуктивитиса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 
10 Милојевић, Н. (1954.): Термоминералниизвори Сијаринске Бање. Геолошки анали Балканског полуострва, књ. 22, Београд. 
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Слика 9. Минерални извор "Сузица" 

Извор: www.tomedvedja.org.rs 

 

Минерални извор "Сузица" се користи за лечење следећих врста болести: 

 

Индикације: 

 

а) Болести гастро-интестиналног тракта 

 

 Хронични гастритиси и дуоденитиси 

 Улкусна болест желуца и дуоденума, без компликација 

 Стања после ресекције желуца због улкусне болести 

 Функционалне болести желуца и црева 

 

б) Обољења хепато-билијарног тракта и панкреаса 

 

 Реконвалесценти после инфективног хепатитиса 

 Хронични хепатитиси 

 Хронични панкреатитиси 

 

 

http://www.tomedvedja.org.rs/images/stories/Sijarinska_banja/DSCF0094.jpg
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               в) Болести метаболизма 

 

 Diabetes mellitus – лакши и средње тешки облици 

 

 Обзиром да ова вода садржи растворени vodoniksulfid, ѕа који је познато да 

се добро ресорбује како преко коже и слузокоже тако и преко дигестивног тракта и да 

поред осталих испољава и антиинфламаторно, десензибилишуће и бактерицидно 

дејство, могуђе је да испирање овом водом чини добро оболелима од коњуктивитиса и 

других лакших запаљења слузокоже ока. 

 

 Контраиндикације: 

 

 Hronični gastritis sa polipozom 

 Ulkusna болест са компликацијама 

 Функционални поремећаји црева и enterokolitisi који прате бенигне 

туморе и веће divertikule 

 Тешки облици шећерне болести са компликацијама8 

 

5.2.3. Минерални извор "Јабланица" 

Слика 10. Минерални извор "Јабланица" 

Извор: www.tomedvedja.org.rs 
 

________________________________________________________________________ 
8 Милојевић, Н. (1954.): Термоминералниизвори Сијаринске Бање. Геолошки анали Балканског полуострва, књ. 22, Београд. 

http://www.tomedvedja.org.rs/images/stories/Sijarinska_banja/DSCF0099.jpg
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 Вода са извора "Јабланица" је бистра, безбојна и без мириса. Због својих 

специфичних физичких и хемијских својстава и ова минерална вода може да се 

употребљава у балнеотерапијске сврхе, као допунско средство лечења пијењем, 

дозирано и контролисано, испијањем полако у гутљајима на 4-5 минута, код гастро-

интестиналних обољења и обољења хепатобилијарног тракта. 

Користи се у следеће сврхе: 

 

Индикације: 

 

а) Обољења гастроинтестиналног тракта: 

 

 Hronični gastritis i duodenitis, 

 Ulkusna bolest без компликација, 

 Стање после ресекције желуца због улкусне болести, најраније 2 месеца 

после хируршке интервенције, 

 Функционалне болести желуца и црева. 

 

б) Обољења хепато-билијарног тракта и панкреаса: 

 

 Rekovalescenti posle infektivnog i toksičnog hepatitisa, 

 Hronični hepatitis, 

 Bilijarna diskinezija, 

 Hronični nekalkulozni holecistitis и holangitisi, 

 Стање после хируршког одстрањења kalkulusa из жучне кесе 

 Hronični panreatitisi. 

 

в) Болести бубрега и мокраћних путева: 

 

 Mikrourolitijaza 

 Стања после хируршког одстрањења камена 

 

г) Болести метаболизма: 

 

 Diabetes mellitus – лакши и средње тешки облици 

 Urična dijateza изван периода погоршања. 
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  Контраиндикације: 

 

 Hronični gastritis sa polipozom 

 Функционални поремећаји црева и ентероколитиси који прате бенигне 

туморе и веће дивертикуле 

 Декомпензована цироза јетре 

 Опструктивне жутице 

 Heledoholitijaza 

 Hronični nefritis 

 Nefrotski sindrom 

 Тешки облици Diabetes mellitus-а са компликацијама 

 Све срчане декомпензације без обзира на порекло и облик обољења.9 

 

5.2.4. Минерални извор "Здравље" 

 

 

Слика 11. Минерални извор "Здравље" 

Извор: www.tomedvedja.org.rs 

 

 

9 Милојевић, Н. (1954.): Термоминералниизвори Сијаринске Бање. Геолошки анали Балканског полуострва, књ. 22, Београд. 
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 Вода из извора "Здравље " је бистра, безбојна и благо реског укуса. Због својих 

специфичних физичко-хемијских својстава ова минерална вода може да се користи у 

балнеотерапијске сврхе као допунско средство лечења ПИЈЕЊЕМ, контролисано и 

дозирано, код следећих обољења: 

              Индикације: 

 

               а) Обољења гастро-интестиналног тракта: 

 

 Hronični gastritis (hiperacidan i normoacidan) i duodenitis 

 Ulkusna bolest желуца и duodenuma, без компликација, 

 Стање после ресекције желуца због улкусне болести најраније 2 месеца 

после хируршке интервенције. 

 Функционалне болести желуца и црева. 

 

              б) Обољења хепатобилијарног тракта: 

 

 Rekovalescenti posle infektivnog i toksičnog hepatitisa 

 Hronični hepatitis, 

 Bilijarna diskinezija, 

 Hronični nekalkulozni holecistitis, 

 Стање после хируршког одстрањења kalkulusa (holecistektomije) 

 Хронични pankreatitis 

 

             в) Болести бубрега и мокраћних путева: 

 

 Mikrourolitijaza 

 Стања после хируршког одстрањења камена из бубрега 

 

             г) Болести метаболизма: 

 

 Лакши и средње тешки облици diabetes mellitus-a, 

 Urična dijateza, изван периода погоршања. 

 Giht. 

 

НАПОМЕНА: Топле минералне воде смањују лучење и цревну перисталтику. Пију се 

полако у гутљајима, 4-5 минута. Употребљавају се умерено топле. 
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 Контраиндикације: 

 Hronični anacidni gastritis 

 Hronični gastritis sa polipozom 

 Функционални поремеђаји црева и ентероколити који прате бенигне туморе 

и веће дивертикуле 

 Декомпензована цироза јетре 

 Све жутице због опструкције 

 Hipodoholitijaza 

 Inzulin зависни Diabet mellitus са компликацијама.10 

 

5.3. РЕЉЕФ 

 

Сијаринска бања је окружена нископланинским масивима чије се висине крећу 

од 695 м (Стубица) до 1033 м (Шанац) са густом храстовом и буковом шумом, која 

покрива 50 км2 околине. Они штите бању од ветрова и продора хладних ваздушних 

маса. Планине богате шумом и њихови огранци, пространи пропланции пашњаци, 

долине потока, као и ливаде, доминирају простором и дају еколошкој компоненти пуну 

вредност. Велика дисецираност морфолошких облика, створена радом спољашњих и 

унутрашњих сила, употпуњује визуелни доживљај предела. Недалеко од Сијаринске 

Бање, дошло је у терцијару до вулканске активности, која је у вези с текторнским 

дислокацијама које пресецају ову територију. Остатак терцијарне вулканске 

активности је Мркоњски вис (1017м). Оштра купа Мркоњског виса налази се у 

изворишту Јабланице, код села Тулара, где се налази Туларска Бања, великог 

потенцијала и јако слабе валоризације. Купа је изграђена од трахитских стена. У ствари 

тај стари нек или дајк је испран ерозијом и денудацијом те изгледа млађе од засечене 

површи у кристаластим шиљцима. 

У близини Сијаринске бање се налази Мркоње које изгледа како какав 

горостасни обеликс, руком људском намешен између два брда на великом планинском 

повијарцу. Као морфолошки куриозитет он је значајна туристичка вредност 

Сијаринске Бање. Његову атрактивност и лепоту приметио је још М. Ракић, обилазећи 

1880. године новоослобођене крајеве Србије. Пун утисака иимпресије он закључује да 

“ко једном Мркоње види, а он се из далека види, тај га ласно не заборавља!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

„Дајк” – дискордантна интрузија; “Нек“ – вулкански канал 
10 Милојевић, Н. (1954.): Термоминералниизвори Сијаринске Бање. Геолошки анали Балканског полуострва, књ. 22, Београд. 
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Геоморфолошке одлике долина Јабланице, Туларске и Бањске реке чине 

природу окружења Сијаринске Бање пуном лепота и привлачности те су од интереса за 

туристичко – географска разматрања. Долине ових река су клисурастеи композитне. 

Долина Бањске реке је изразита клисура дубине до 900 м. Долинске стране су 

местимично нагнуте до 50о, а уз то разбијене споредним “дубоким долинама које су 

често у толикој мери несаглашених профила, да су на ушћима скоро висеће”. Брзи 

планински поточићи, који се са хуком разбијају преко местимично јаче изражених 

прагова у коритима, често имају лепе мале слапове и водопаде. На ушћима ових потока 

у Бањску реку, наилази се и на ђиновске лонце погодне за риболов и купање. 

 

 

 

Слика 12. Мркоњски вис 

Извор: www.panoramio.com 
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Слика 13. Река Јабланица 

            Извор: www.panoramio.com 

 

 

6. БИОГЕОГРАФСКИ ТУРИСТИЧКИ РЕСУРСИ 

 

6.1. БИЉНИ СВЕТ 

 

Значајну директну и индиректну туристичку вредност имају имају листопадне, 

мешовите и четинарске шуме. Оне служе као извор кисеоника, модификатор климе, 

произвођач органске материје и основа људске исхране. Имају наглашена рекреативна, 

естетска, здравствена, реликтна, ендемска и знаменита својства туристичке 

привлачности. У Сијаринској Бањи постоји један парк. Налази се лево од гејзира дуж 

реке Јабланице. Овај парк комбинација је природних површина са травама, ситним 

декоративним жбуњем, цвећем и бетонских стаза са клупицама. Изнад овог парка 

простире се брежуљасто узвишење које води до цркве, а које је уређено стазама које 

могу послужити у рекреативне сврхе. 
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Слика 14. Парк у Сијаринској бањи 

Извор: Бобан Златановић 

 

На овој територији највише су заступљене следеће шумске јединице:  

 

1. Шуме храста – Quercetum confertaeе cerris (станиште сладуна и цера) 

иQуерцетум петраеа церрис (станиште китњака и цера), срећу се на нижим висинама и 

углавном јужним експозицијама.  

 

2. Шуме букве, брдска шума букве (Fagetum montanum).  

 

3. Културе - вештачки подигнуте састојине црног и белог бора и смрече. 

Имајући ово у виду може се закључити да је ово подручје предео храстових и у мањој 

мери букових шума и ксеромезофилних врста. Негативан утицај човека огледа се у 

непланској сечи шума.  

 

Јабланичко шумско подручје у целини представља станиште већег броја 

дивљачи. Заступљене су срне, зечеви, вукови, лисице, дивље свиње, пухови, јазавции 

др. Перната дивљач је нешто слабије заступљена. У протеклом периоду неповољан 

утицај човека на вегетацију овог подручја био је врло изражен, што је имало за 

последицу крчење шума и деградирање шумског фонда. 
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6.2. ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ 

 

На територији Сијаринске Бање живе разне врсте дивљачи значајне за развој 

ловног туризма:срна, зец, вук, лисица, ласица, дивља свиња и др. Поред присуства 

високо атрактивних представника длакаве дивљачи важно место заузима разноврсна и 

занимљива перната дивљач. Од птица значајних за лов су:сури орао, јастреб, соко, 

велики тетреб, јаребица камењарка и пољска јаребица, затим фазан, препелица, дивља 

патка и др.  

С обзиром на присуство дивљачи високе трофејне вредностии стање у којем се 

налази, неопходно је мењати досадашњи начин планирања заштите и унапређења врсте 

и броја дивљачи, а самим тим створити основу за масовнији ловни туризам као важан 

облик туристичког промета.  

 

Будући развој ловног туризма несме се заснивати на класичном виду 

експлоатације дивљачи, који би утицао на нагло опадање и угрожавање популације, 

већ организовано и рационално одвајање лова у просторима намењеним за развој 

ловног туризма. У строгим резерватима могао би се организовати занимљив и у свету 

увелико развијен фотолов – лов фотокамерама, првенствено за иностране туристе.  

Риболов на подручју Сијаринске Бање је у опадању. Разлога за овакво стање има 

више. Посебно се истичу загађеност река отпадним водама, неповољни режими 

Јабланице и њених притока и уништавање рибе. Свакако све ово има далекосежне 

последице на развој риболовног туризма и заштити природе. 
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7. АНТРОПОГЕНИ ТУРИСТИЧКИ РЕСУРСИ 

 

7.1. КУЛТУРНО - ИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ 

 

Живот се на овом простору, у континуитету развијао од праисторијског човека 

до данас. Праисторија Сијаринске Бање је испитивана, али неуједначено. Најбоље је 

обрађен неолит. Пажњу туриста привлаче бројни локалитетииз времена владавине 

Римљана. У непосредној околини Сијаринске Бање налазе се остаци Царичиног града 

"Јустиниана Прима" из византијског периода. 

 

Царичин Град (Јустиниана Прима), се налази на 7 км од Лебана, 25 км од 

Сијаринске Бање, а 30км од Лесковца. 

 

Царичин Град лежи на благим падинама које се спуштају од планине Радан ка 

лесковачкој котлини. Само налазиште простире се на платоу од 42.000m². 

Први опис рушевина је дао Мита Ракић 1880. године у листу Отаџбина. 

Истраживања на археолошком локалитету Царичин Град започета су 1912. 

године, али су убрзо заустављена услед ратова. Настављена су 1936. године под 

покровитељством Српске краљевске академије и Универзитета у Београду, а прекинута 

су 1940. година. Истраживања су затим обновљена 1947. године и трајала су до 1970. 

године, а потом настављена 1975. године а истраживањима су се придружили 

француски археолози. 

Први истраживач града био је Владимир Петковић, открићем величине града, 

остацима мозаика, мноштвом архитектонске пластике, изнео је прве хипотезе да се 

ради о Јустинијани Прими. 

 

Слика 15. Царичин 

Град 

Извор: 

www.visitserbia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЉАЊЕ СТРАТЕГИЈОМ РАЗВОЈА СИЈАРИНСКЕ БАЊЕ  

 

 34 

 

Град је био важан црквени, административни и војни центар, седиште 

новоосноване архиепископије Justiniane Prime која је имала јурисдикцију над северним 

Илириком чиме је право Солуна ограничено на јужне делове провинције. 

Био је окружен бедемима, а поред спољних утврђења откривени су и 

унутрашњи бедеми који град деле на три дела: Горњи, Средњи и Доњи. На 

најузвишенијем месту у граду саграђен је Акропољ - седиште црквене управе, окружен 

снажним бедемима, у средишњем делу истиче се централни кружни трг где се одвијао 

јавни живот града. 

Градске улице су поплочане правоугаоним кречњачким плочама, уоквирене 

покривеним тремовима са стубовима на којима се ослањају лукови аркада. На 

Акропољу се налази комплекс епископске палате (имала је подно грејање које се 

загревало топлим ваздухом - хипокауст), велика катедрална црква са три апсиде, 

атријумом и крстионицом, који спада у ред најмонументалнијих споменика 

византијске архитектуре на балканском полуострву. У стамбеном делу града, близу 

трга - форума, откопана је тробродна базилика са криптом, пронађени су фрагменти 

подног мозаика и фресака. Југоисточно од форума била је трећа црква, крстообразна 

базилика са атријумом. У предграђу је откопана двојна базилика и јужно од ње пета 

базилика, тробродна са траксептом, нартексом и атријумом, изван градских зидина 

нађена је шеста црква, триконхос са отвореним нартексом и атријумом, све ове цркве 

подигнуте су у VI веку. 

Споменици црквене и световне архитектуре по својој урбанистичкој поставци, 

по скупоценим мозаичким подовима и разноврсном декоративном пластиком у 

потпуности одговарају Прокопијевом опису Justiniane Prime. 

Насеље се снабдевало водом из вештачког језера чија је брана била дугачка 100, 

а висока 6,15 метара. 

 

7.2. КУЛТУРНА ОБЕЛЕЖЈА И ЕТНОГРАФСКЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У етнографским вредностима, са становишта туризма, посебну важност имају 

ношња и обичаји са ових простора. Народне ношње су живописне и побуђују 

интересовање код домаћих и страних гостију. Јако интересантан је вашар који се сваке 

године одржава у Сијаринској Бањи другог августа. Тог дана у Бањи се окупи 

(делимично обучено у народну ношњу) становништво готово свих насеља горње 

Јабланице.  

Неке од народних песама, игара, народних обичаја могу представљати посебну 

атракцију, уз боље организовање и осмишљавање сталних културно-уметничких 

приредбии манифестација, могли би да чине, не само комплементарне туристичке 

вредности, већ и вредности туристичких кретања.11 

 

 

 

 

______________________________________________ 
11 Костић, М. (1963.): Сијаринска Бања. Лесковачки зборник, бр. 3, Лесковац. 
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Оваквим манифестацијама би се на једној страни отргао од заборава и даљег 

кварења а на другој пропагирао, презентовао и учинио доступним туристима део 

етнографског богатства Сијаринске Бање.  

Презентација ове врсте мотива у Сијаринској Бањи, организовано се врши кроз 

разне манифестације и приредбе у оквиру “Гејзирских ноћи”. Традиционална културна 

манифестација Сијаринске Бање окупља госте из Србије ииностранства, а завршетак 

ове манифестације обележава се венчањем под гејзиром. Ове године одржане су 15. 

“Гејзирске ноћи” чији је план и прогам био и више него комплементаран што је и ове 

године привукло доста туриста из Војводине, Београда алиииз иностранства. 

Манифестација окупља туристе свих доби, самим тим што је план и програм 

манифестације усклађен према свим узрастима, забавног је карактера али постојии 

такмичарски део где туристи могу постати део манифестације и освојити неку од 

вредних награда.  

У циљу боље презентације етнографских мотива, треба се већа пажња 

посветитиизрадии пласману правих сувенира. Треба избегавати употребу бесмислених 

предмета на којима би се ставило име бање, и који би тако постали сувенири бање. 

Треба се више заложити у осмишљавању и производњи креативних сувенира у чијој 

основи би биле праве вредностии особености овог простора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 16. "Гејзирске ноћи" 

Извор: Милош Илић 
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8. ТУРИСТИЧКИ РЕСУРСИ У ОКРУЖЕЊУ 

 

8.1. ЂАВОЉА ВАРОШ 

 

Споменик природе „Ђавоља Варош“ налази се на југу Србије, 27 км југоисточно 

од Куршумлије, 50-так км удаљена од Сијаринске бање, а 89 км југозападно од Ниша. 

Овај геоморфолошки феномен је јединствен у Србији и врло редак у свету. У 

Европи има сличних појава у Алпима, као и у САД, позната „Башта богова“. Али куле 

Ђавоље Вароши су знатно веће и постојаније него у европским земљама, па су самим 

тим најпознатији природни споменик ове врсте у Европи. До Ђавоље Вароши се стиже 

из општина Куршумлија, Бојник и Лебане, али је најлакши и најлепши начин 

планинарењем из Лебана који је удаљен око 30км од Сијаринске бање. 

Поред камених кула, Ђавоља Варош је позната и по 2 извора јако киселе воде. 

Једна је Ђавоља вода, хладан и екстремно кисели извор (pH 1.5) са високом 

минерализацијом (15 g/l воде), а налази се у Ђавољој јарузи. Црвено врело је други 

извор (pH 3.5), са нижом минерализацијом (4.372 mg/l воде). Овакве воде су врло ретке 

у свету и користе се у бањском лечењу, јер је народ сматра изузетно лековитом, али 

научници упозоравају да воду са извора Ђавоља вода не треба пити, јер није довољно 

испитана. 

Овај вредан локалитет стављен је под заштиту још 1959. године, а 1995. година 

Ђавоља Варош је Уредбом Владе Републике Србије проглашена за природно добро од 

изузетног значаја и стављена је у прву категорију заштите. Укупно је заштићено 67 ha 

површине. 

У народу су током протеклих векова испредене бројне легенде о настанку овог 

јединственог феномена. По једном народном предању реч је о скамењеним сватовима, 

где су људи по налогу Нечастивог, решили да по сваку цену венчају рођеног брата и 

сестру. Да се то не би догодило, умешала се Божија сила која их је све окаменила и 

оставила да сведоче да ниједан грех неће проћи без казне. 

Данас се Ђавоља варош налази унутар Туристичког комплекса. Поред земљаних 

кула који су главна атракција, налазе се и окна саских рудника из 13. века, црква из 13. 

века (тренутно у фази реконструкције 2010.) као и атрактивну хидролошку појаву 

Црвено врело. До саме Ћавоље вароши направљен је асфалтни пут, а сам туристички 

комплекс је електрификован и прилагођен туристима. До земљаних кула долази се 

пешачењем, а около земљаних кула постављени су видиковци са којих се посматрају 

земљине куле. Земљане куле осветљене су по технологији лед диода са 28 различитих 

боја. 
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Слика 17. Ђавоља варош 

Извор: www.visitserbia.org 

 

8.2. РОШТИЉИЈАДА 

 

Роштиљијада је манифестација која се одржава у Лесковцу (50км од Сијаринске 

бање) свако године у последњој недељи августа и првој недељи септембра. Ова 

манифестација афирмише спремање кулинарских специјалитета са роштиља, 

познатијег као лесковачки роштиљ. За седам дана трајања манифестацију посети више 

од 600.000 посетилаца што из Србије, што из иностранства и тиме је сврстава у сами 

врх туристичких приредби у Србији. 

 

Саму роштиљијаду прати и низ културно забавних програма као што је карневал 

приликом отварања роштиљијаде са великим ватрометом, справљање највеће 

пљескавице за Гинисову књигу рекорда, такмичење у брзом једењу љутих папричица 

(џинчики), концерата на тргу познатих естрадних уметника, представљање културно 

уметничких друштава из земље и иностранства, промоција књига, модних ревија... 

У 2010. години је рекорд био 51кг. меса док се у 2011. није успело у намерии 

приликом окретања дошло је до пуцања пљскавице. Још једна занимљивост везана за 

такмичењајесте такмичење за прављење пљескавица из руку где је рекорд 2. 5 кг меса. 

Да би били угошћени свигости који се сјате у тих седам дана морамо да напоменемо да 

су за то задужени малобројни хотели у граду као и многобројни апартмани са собама 

који су сасвим пристојно опремљени. 
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Слика 18. Роштиљијада 

Извор: www.visitserbia.org 

 

 

 

9. МАТЕРИЈАЛНИ РЕСУРСИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА 

 

9.1. СМЕШТАЈНО - УГОСТИТЕЉСКИ КАПАЦИТЕТИ 

 

Почетком послератног периода примарно место за смештај гостију у 

Сијаринској бањи заузимао је приватни смештај. У анализираном 24-годишњем 

периоду развој рецептивних капацитета Сијаринске Бање одликује скоро два пута 

динамичнији развој него у бањским местима Србије. То би значило да су материјална 

улагања у Сијаринској Бањи била изнад просека србијанских бања. Међутим, ваља 

приметити да је 1960. година у погледу броја лежаја била доста ниска у овој Бањи, што 

прувеличава односе. Наиме, два момента у послератном развоју Бање условила су 

појачање туристичке тражње за њом. На првом месту су поменути хидролошки радови 

од 1952-1957. год., што су омогућили проширење индикативног подручја њених вода; 

својим начином појављивања неке од њих (термоминерални водоскок “Гејзир”, Бунгаја 

и пулсирајући “гејзир”) постали су прворазредна туристичка атракција и тако почели 

да привлаче пажњу бројих посетилаца. Друго, око 1956. год. једна екипа стручњака са 

медицинског факултета из Београда утврдила је лековите вредности њеног поднебља, 

које показује позитивно деловање код астматичара током њиховог боравка у Бањи.  

 

 

 

Тако је Сијаринска Бања, поред Златибора и Сокобање, стекла основе да 

постане “познато климатско лечилиште”.  
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То је био повод за усмеравање друштвених улагања (хотел “Београд”, камп-

насеље, синдикална одмаралишта), као и подстицање приватних инвестиција за градњу 

кућа, радииздавања бањским гостима и сл. Сијаринска Бања је већ у шестој деценији 

овог века постала “добро посећено минерално и климатско лечилиште, одмаралиште 

иизлетиште".12 

Друго место у структури лежаја заузима хотел “Гејзер” Б категорије са 113 соба 

и 256 лежаја или 12. 4%. Његов број соба и лежаја осим у 1975. години није се мењао. 

Лоциран је у средишту Доње бање, на десној тераси Бањске реке, наспрам 

најатрактивнијег термоминералног извора у Бањи, по коме је прозван. Почео је да се 

гради новембра 1973. године, отворен је средином јула 1975. године. У њега је 

просторно уклопљен некадашњи хотел и стационар “Београд”, пошто је претходно 

адаптиран. У свом саставу хотел је имао осам једнокреветних, 57 двокреветних и 50 

трокреветних соба, салу за ручавање са 200 седишта и ресторан са 250 седишта, терасу 

са 280 седишта, кухињу капацитета 2000 оброка, аперитив салон, ноћни клуб са 80 

седишта, салу за разоноду, затворени базен димензије 6x10 м, а у котларници хотела је 

извор “Хисар” чија се топла минерална вода користи за пуњење шест када. 

У хотелу “Б” категорије“Гејзер”, након реновирања 1989-1991. год., има 119 

соба са 277 лежаја. Он једино може да задовољикритеријуме савременог бањског 

боравка. Овај репрезентативни смештајни објекат Сијаринске Бање у потпуности 

одговара захтевима савремене туристичке тражње. Са његовом изградњом настаје 

преокрет у животу и раду бање. 

Не само да се формом архитектонски уклопио у околни простор, него је дао и 

нов квалитет бањском амбијенту. Квалитетом и нивоом својих услуга иницирао је 

целокупан просперитет готово свих делатности у насељу. Осим поменутог броја 

лежаја, располаже и са 387 седишта (ресторан 220, тераса 110, банкет сала 35, снацк 

бар 22), базеном, лифтовима и др. Објекат поседује отворене терене за кошарку, мали 

фудбал и одбојку на песку, као и одговарајућу конфигурацију терена за физичке и 

кондиционе припреме спортиста. Треба још и додати да се у самом хотелу налази 

стручни медицински кадар који ради током читавог дана са ноћним дежурством и да 

постоје све врсте терапија за рехабилитацију , алии за рекреацију.  

Поред хотелског смештаја у поменутом хотелском објекту, у Сијаринској Бањи 

је могуће користитии услуге смештаја у приватним домаћинствима. У приватним 

вилама и кућама у Сијаринској Бањи налази се знатан број турстичког смештајног 

капацитета. Собе су једнокреветне, двокреветне и трокреветне, са две, трии четири 

звездице, такође има и апартмана са два и три лежаја. Цене су веома повољне.  

Живот Бање прате присутне трговинске радње, снабдевене прехрамбеним 

артиклима, кројачка радња, фризерски салон и др. Бања располаже и добро 

снабдевеном пијацом. Снабдевеност Сијаринске Бање је појачана у време туристичке 

сезоне јун-август. 

 
 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 
12 Протић, Д. (1995.): Минералне и термалне воде Србије. Геоинститут, посебна издања, књ. 17, Београд. 
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Поред хотелског смештаја у поменутом хотелском објекту, у Сијаринској Бањи 

је могуће користитии услуге смештаја у приватним домаћинствима. У приватним 

вилама и кућама у Сијаринској Бањи налази се знатан број турстичког смештајног 

капацитета. Собе су једнокреветне, двокреветне и трокреветне, са две, три четири 

звездице, такође има и апартмана са два и три лежаја. Цене су веома повољне.  

Живот Бање прате присутне трговинске радње, снабдевене прехрамбеним 

артиклима, кројачка радња, фризерски салон и др. Бања располаже и добро 

снабдевеном пијацом. Снабдевеност Сијаринске Бање је појачана у време туристичке 

сезоне јун-август. 

 

 

9.2. СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

У Сијаринској Бањи постоје терени за: мали фудбал, одбојку, одбојку на песку,  

стазе за трчање. Сви ови терени се налазе на довољној удаљености од смештајних и 

лечилишних објеката,тако да не ремете њихово функционисање.  На удаљености од 9 

км од Сијаринске Бање налази се савремена спортска хала која такође може да се 

користи за припреме спортиста. Велика предност Сијаринске Бање у погледу спортско 

– рекреативних садржаја је постојање комплексаиспод самоггејзира који садржи два 

мала базена са топлом, термоминералном водом, која се слива директно из гејзира, као 

и нижи, већи базен са тобоганом и додатним туристичким атракцијама које 

целокупном комплексу даје одлике лечилишно – забавног аква парка.  Постојећи 

спортско – рекреативни садржаји пружају солидне могућности за активности 

рекреативаца и спортске припреме тимова, чији се број у последњих неколико година 

стално повећава. Томе много доприносии постојање савремене спортске хале у 

Медвеђи.  

 

 

 

Слика 19. Базени 

испод гејзира 

Извор: Милош Илић 
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Понуда бање у овом сегменту могла би се побољшати, у контексту развоја улоге 

Сијаринске Бање као места за рекреацију здравих људии припрему спортиста, која је у 

потпуности комплементарна са здравствено – лечилишном улогом, под условом 

уважавања критеријума просторног разграничења објеката за смештај и лечење и 

објеката за спортске активности, у процесу планирања иизградње. Постојећа путна 

инфраструктура од Лесковца до Сијаринске Бање, као и у самој бањи није 

задовољавајућа. 

Слика 20. Ватерполо базен 

Извор: Милош Илић 

 

9.3. ОСТАЛА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Системи водоснабдевања и одвођења отпадних вода сматрају се једним од 

кључних комуналних инфраструктурних система. За одрживи развој урбаних подручја 

неопходна је заштита, ревитализација и проширење постојећих система. Поред уредног 

водоснабдевања потрошача санитарно исправном водом нарочито се мора повести 

рачуна о заштити изворишта водоснабдевања и третману, односно пречишћавању 

употребљених и атмосферских вода пре њиховог упуштања у реципијенте.  

Кључ за одрживи развој водоводних система је дугорочна процена потреба за 

водом, односно пројекција повећања потрошње кроз време, како би се благовремено 

обезбедиле потребне количине воде.  

Системи за одвођење употребљених и атмосферских вода (канализациони 

систем) неопходни су да се развију паралелно са водоводним системом. Канализација 

једног насеља је сувише комплексан систем да би се могао изводити на један једини, 

увек исти начин, или подвести под апсолутна правила.  

Пре свега треба проучити све локалне прилике и околности и прикупити 

чињенице па се тек онда определити за начин одвођења отпадних вода. 
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Дужина канализације фекалних отпадних вода износи 2 км, с тим што су се 

2001. године на канализацију фекалних отпадних вода прикључиле још две махале у 

ужем центру. Махала код “Вила” и махала изнад воде “Рај”. Сада укупна дужина 

цевовода фекалних вода износи 2700 метара. Цеви су укопане на дубини од 1,4 до 4 

метра и налазе се на вецој дубини од цевовода градског водовода.  

Одвод кишне канализације није урађен већ се вода скупља и прави баре на 

путевима ове Бање. Све фекалије и отпадне воде из канализационих цеви отицу у 

Бањску реку у непосредној близини Основне школе и представља велики еколошки 

проблем.  

Изградња колектора отпадних вода је по урбанистичком плану Сијаринске Бање 

предвиђена, али за сада је то само на папиру. Нарочито је проблем у летњим месецима 

када је водостај Бањске реке доста низак, када долази до гомилања и таложења 

фекалија у кориту ове реке. Самим овим цином долази до уништавања биљног и 

животињског света у непосредној близиниизливања фекалних вода. 

Електрично осветљење има врло лепу декоративну сврху и драж у ноћним 

сатима, нарочито око термоминералног водоскока “Гејзир”. 

 

 

10. ОСНОВНА КОНЦЕПЦИЈА ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА 

ПРОСТОРА 

 

Основни циљ израде плана је да се искористе сви природни потенцијали и 

предности како би се  Сијаринска бања претворила у развијени, атрактивни и 

конкурентан бањски туристички центар а такође и да се дефинишу реалне просторне 

могућности за исказане потребе и интерес за будући развој и дефинисање свих видова 

живота који из тога произлазе. 

Истовремено , ово подразумева успостављање хармоничног односа ширења  

Бање према природном и створеном окружењу, односно очување и унапређење 

животне средине. 

Општи циљеви су : 

 

• да се Сијаринска бања формира као атрактиван бањски туристички центар 

• разграничење јавног и осталог земљишта 

• дефинисање траса нових и успостављање регулације постојећих 

саобраћајница 

• формирање организованог и рационалног простора грађевинског земљишта, 

уз обезбеђење оптималних услова за становање, рад и рекреацију и равномерну 

дистрибуцију мреже пратећих садржаја за простор  обухваћен  Планом, 

• формирање и усавршавање урбане структуре насеља, кроз дефинисање 

регулације и услова изградње  за појединачне карактеристичне целине , 

• утврђивање мера заштите животне средине, 

• дефинисање неопходних инфраструктурних траса и објеката. 
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Просторни модел урбанизације насеља карактерише: 

 

• постепено ширење насеља , попуњавањем предметног простора  и стварање 

савременог бањског насеља,  

• специфичан захтев за планере је да се у насељу предвиде различити видови 

изградње. 

 

Кроз   изградњу треба тежити да се оствари следеће: 

 

• максимално поштовати постојећу матрицу, 

• планираном изградњом бањских туристичких капацитета обликовно и 

функционално формирати атрактивне садржаје који ће представљати Б ању     

• уобличити делове центра и Бањског парка водећи рачуна о урбанистичко-

архитектонском обликовању целина које треба да имају репрезентативан карактер, 

• јасно дефинисати хоризонталну и вертикалну регулацију дуж главног 

потеза, 

• унапредити визуелни идентитет насеља обликовањем и избором  

материјала, са тежњом поштовања аутохтоног прилагођено савременом ликовном и 

функционалном изразу, 

• створити нове јавне зелене површине: Бањски парк, зеленило дуж пешачких 

стаза и корита реке Јабланица, дуж саобраћајница, у оквиру спортско рекреативних 

површина, стамбених и стамбених блокова са делатностима,  

• за стамбене и стамбено пословне објекте за паркирање обезбедити простор 

у оквиру парцеле или у оквиру објекта у подземним или приземним етажама (или 

деловима етажа),  

• за делатности обезбедити паркирање у оквиру отворених паркиралишта, 

или у самом комплексу, или у оквиру планираних објеката, 

• за посетиоце који у Бању долазе на једнодневни излет паркирање решити у 

оквиру јавних паркинг простора   

 

Предметни обухват је саобраћајно оријентисан на саобраћајни правац 

северозапад – југоисток, улица Краља Петра и Његошева, дуж корита реке Јабланице. 

Генералним урбанистичким планом је предвиђено измештање транзитног саобраћаја на 

обилазницу која се планира са десне стране реке Јабланица. Траса ове саобраћајнице је 

ван територије обухваћене Планом детаљне регулације. Изградњом планиране 

саобраћајнице транзитни саобраћај биће измештен ван центалне зоне Сијаринске бање. 
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Планираним концептом формирају се следеће зоне: 

 

• Уз постојећи основни саобраћајни правац који је формиран дуж корита реке 

Јабланица формиране су зоне са различитим наменама. 

• У североисточном делу је изграћена основна школа и спортски терени а 

планирана је бензинска станица са информационим пунктом и отворени паркинг 

простор и простор за породично становање.  

• У централном делу Бање је завод за специјализоцвану рехабилитацију 

“Гејзер“,  комплекс базена, Бањски парк, дом културе, дом здравља, пијаца, аутобуска 

станица и тржни центар и нове неизграђене површине намењене породичном 

становању, породичном становању са комерцијалним делатностима и проширењу 

Бањског парка.  Комплекс Српске православне цркве, односно гробље изнад 

каменолома предвидети за конзервацију обзиром да је за потребе сахрањивања 

обезбеђена нова локација ван простора обухваћеног планом детаљне регулације. На 

неизграђеним површинама на падинама према алувиону Јабланице је планирана 

изградња смештајних капацитета: хотела, бањских лечилишта и вила са апартманима. 

Део зоне Г7 и зона Г8 уколико се укаже потреба може бити искоришћен за изградњу 

болнице са специфичном наменом. У јужном делу централне зоне је објекат поште. 

• У јужном делу комплекса обухваћеног Планом детаљне регулације је 

постојећи комплекс базена. У оквиру овог комплекса се могу градити и садржаји 

компатибилни са основном наменом (туризам, угоститељство, трговина, 

администрација, бизнис). На неизграђеним површинама на падинама према алувиону 

Јабланица и самом алувиону реке је планирана изградња смештајних капацитета – 

хотела, односно бањских лечилишта, вила са апартманима, површина за спорт и 

рекреацију, површина за уређено зеленило, површине за заштитно зеленило и 

површине намењене за изградњу објеката за породично становање. 

Планиране намене се уклапају у постојеће изграђене структуре и допринеће 

формирњу садржаја који ће заједно са изграђеним ткивом створити компактне урбане 

целине. 

Дефинисањем зона предвиђених за изградњу могућа је флексибилна 

организација и формирање парцела, чиме је омогућено коришћење како за становање 

тако и за пословне објекте, објекте за потребе смештајних капацитета (хотела, бањских 

лечилишта, вила са апартманима и сл.), спортских и рекреативних зона и намена за 

централне садржаје. 

Објекти, нису дефинисани према конкретним програмским задацима, тако да 

нису дефинисани њихови конкретни хоризонтални и вертикални габарити, већ се у 

склопу одређених зона оставља могућност градње у оквирима прописаних 

урбанистичких параметара и задатих правила градње, која су погодни за различите 

видове становања , као и обављање великог броја различитих, делатности које не 

нарушавају и не угрожавају својом делатношћу околни простор, тј нису у сукобу са 

основном наменом -  становањем. 

Изградња пансионских и ванпансионских садржаја би поред лековитости вода, 

незагађене природе, релативно добре саобраћајне повезаности утицала на повећање 

броја гостију у сезони.  



УПРАВЉАЊЕ СТРАТЕГИЈОМ РАЗВОЈА СИЈАРИНСКЕ БАЊЕ  

 

 45 

 

У циљу повећања попуњености капацитета током целе године потребно је поред  

нових капацитета, осавременити постојеће капацитете, (објекти за смештај гостију, 

саобраћајна и техничка инфраструктура и уређено зеленило), и извршити агресивнији 

наступ на тржишту у оквиру Туристичке организације Србије  

У том смислу први корак у стварању услова да Бања привуче више гостију је да 

поред искоришћења свих природних потенцијала и предности се осавремене и уреде 

постојећи капацитети, (објекти за смештај гостију, саобраћајна и техничка 

инфраструктура и уређено зеленило). 

 

Пројекција изградње и уређења простора: 

 

 

Слика 21. Подела на зоне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1. ПЛАНИРАНА ИЗГРАДЊА И ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА НАСЕЉА 

 

а) Бањски трг 

 

На простору испред постојећег рехабилитационог центра – блок А12, планирано 

је да се формира Бањски трг. Коначни изглед трга биће решен путем јавног анонимног 

архитектонског конкурса. 
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б) Бањски парк 

 

Планирано је да се све јавне зелене површине дуж корита реке Јабланица 

повежу у једну целину која ће чинити бањски парк.  

У оквиру бањског парка је планирана изградња објеката (павиљона) - мини 

позорница  за одржавање представа на отвореном простору. Коначни изглед свих зона 

бањског парка и распоред планираних објеката биће решен путем јавног анонимног 

архитектонског конкурса у складу са урбанистичким параметрима 

 

в) Бањска лечилишта и објекти за туристичке капацитете 

 

На простору обухваћеном Планом детаљне регулације планиране су нове 

локације за изградњу објеката у функцији бањског туризма – смештајни капацитети. 

Предвиђене су локације за изградњу хотела, бањских лечилишта и вила са 

апартманима. Такође у оквиру ових објеката поред смештајних капацитета планирани 

су и угоститељски садржаји а део зоне Г7 и зона Г8, уколико се укаже потреба може 

бити искоришћен за изградњу болнице са специфичном наменом.  

У делу зоне А4 где се налази римско купатило односно средњевековна бања је 

планирана је конзервација и уређење простора уз поштовање конзерваторских услова 

надлежног завода за заштиту споменика културе. На овом простору је предвиђено да се 

изгради савремено купатило, затворен базен,  инхалатор итд. а све у функцији бањског 

односно здравственог  туризма.  

Постојећи комплес базена „Гејзер“ у зони А1 је изграђен у складу са 

архитектонско-убанистиким решењима. Могућа је реконструкција и доградња, према 

решењу добијеном на јавном анонимном архитектонско-урбанистичком конкурсу и 

урбанистичком пројекту. 

 

г) Спорт и рекреација 

 

Планиране локације за спортско рекреативне садржаје су предвиђене на две 

локације. Зона А9 је у северном делу и зона А10 у јужном делу Бање.У зони А10, 

планом детаљне регулације је предвиђено да се у оквиру овог комплекса могу градити 

и садржаји компатибилни са основном наменом (туризам, угоститељство, трговина, 

администрација, бизнис). 

 

 

д) Извори минералне и термоминералне воде 

 

У оквиру простора обухваћеног Планом налазе се извори минералне и 

термоминералне воде. Сви извори се налазе на јавном земљишту и приказани су на 

карти. Зоне заштите извора нису одређене и потребно је урадити документацију у 

складу са Законом да би се дефинисале зоне заштите и све потребне мере. 
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У Светоилијској улици планирано решење саобраћајнице се задржава у 

габариту постојеће саобраћајнице. По реализацији планираних саобраћајница 

Светоилијска улица у зони изворишта промениће карактер у колско пешачку стазу, 

односно пешачку површину како је планирано режимом саобраћаја овог плана (на 

карти "План намене површина" део саобраћајнице обележен као II фаза) Коловозна 

конструкција ове колско пешачке стазе је предвиђена само за пролаз интервентних 

возила (хитна помоћ, ватрогасци, полиција). Извори минералне и термоминералне воде 

су значајан природни ресурс који је вишеструко употребљив па коришћење мора бити 

планско и контролисано. обим експлоатације од 1/3 евидентираних резерви треба да 

пружи рационалан однос, али се  препоручује редуковање на још мању меру.    

 

ђ) Основно образовање 

 

У склопу третиране територије постоји основна школа која својим капацитетом 

задовољава потребе овог насеља. 

 

е) Здравствена заштита 

 

Постојећи дом здравља је лоциран у самом центру  насеља, има задовољавајућу 

саобраћајну повезаноста са свим деловима насеља и својим капацитетом  задовољава 

потребе  пројекције развоја насеља и очекиваног броја становника. 

 

ж) Култура 

 

Сијаринска Бања од објеката са културолошким садржајима има један објекат - 

Дом културе. Који својим капацитетом задовољава потребе пројекције развоја насеља 

и очекиваног броја становника. 

Планским  развојем места постоји могућност да се формирају садржаји у склопу 

стамбених објеката са делатностима или у оквиру садржаја за туристичке капацитета 

(галерија, библиотека итд...). 

 

з) Мере заштите споменика културе, културна добра, добра која уживају 

претходну заштиту и амбијенталне целине 

 

На територији обухваћеној Планом детаљне регулације Према условима Завода 

за заштиту споменика културе Ниш треба да обави истаживања на територи општине 

Медвеђа ради прикупљања остатака материјалне културе: Од познатих остатака су 

остаци цркве са бедемима и кулама на локалиту Црквине. 
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и) Систем зелених површина 

 

Као један од циљева, а према намени земљишта прописаној Генералним 

урбанистичким планом у третираном обухвату се предвиђа појас уређеног зеленила 

као и Бањски парк на простору уз реку Јабланицу на њеној левој обали. По самом 

ободу обухвата су површине под шумама и заштитним зеленилом. 

Поред поменутих зелених маса,  намеће се формирање интерне зелене матрице, 

коју је потребно увезати у систем насељског зеленила. Такође, пошто је планирана 

значајна изградња на овом простору, посебну пажњу потребно је посветити правилном 

депоновању хумуса, као и његовом коришћењу приликом уређења локација у обухвату 

и ван њега. 

Зелене површине класификоване су у следеће категорије: 

 

1. Јавне зелене површине (Бањски парк, уређено зеленило поред корита реке 

Јабланица, дрвореди) 

2. Блоковско зеленило 

3. Зелене површине ограниченог коришћења (зелене површине уз простор за 

спорт и рекреацију) 

4. Неуређене зелене површине (шуме и заштитно зеленило) 

 

Јавне зелене површине 

  

а) Дрвореди 

 

Под овом категоријом зеленила подразумевају се сви елементи пејзажне 

композиције који се налазе дуж улица између грађевинских линија и ивица плочника, 

као и оне између коловоза. Функције добро формираних дрвореда огледају се у 

омогућавању продирања свежих ваздушних маса, ублажавању температурних екстрема 

за време летњих жега, смањењу нивоа буке и количине прашине. Са друге стране, у 

композиционом смислу, дрвореди представљају костур у систему зеленила јер повезују 

све категорије зелених површина (блоковско зеленило, Бањски парк, зелене површине 

за спорт и рекреацију и неуређене зелене површине). 

 

 

 

Пошто је планом предвиђенa изградња паркинг простора, у циљу спречавања 

појаве ефекта температурних острва предвиђено је постављање дрвореда у пефорације 

дуж паркинг простора. За ову намену предвиђена је садња кугластих форми јавора и 

јасена, док је дуж паркинг простора са разделном траком предвиђена садња 

тулипановца (Liriodendron tulipifera).. 
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б) Парк  

 

Најзначајнија планирана јавна зелена површина је Бањски парк у средишњем 

делу обухвата цца 2,65 hа. Парк је формиран у слободном (пејзажном) стилу, са 

планираним значајним учешћем високих стабала. Коначан изглед и спецификација 

материјала треба да се дају кроз пројекат, чија израда се ставља у обавезу уз предходно 

добијено решење на јавном анонимном архитектонском конкурсу. 

 

 

в) Блоковско зеленило 

 

Унутар стамбених блокова у подручју обухвата предвиђене су зелене повшине 

које имају за циљ да омогуће пријатнији амбијент корисницима овог простора, да 

продуже континуитет система насељског зеленила уз све остале функције које ова 

просторна структура претпоставља.  

Овај тип зеленила плански је формиран у фрагментима са значајном 

заступљеношћу високог растиња и већих групација декоративног жбуња. 

 

г) Зелене површине зоне спорта и рекреације 

 

Површине у зонама спорта и рекреације је неопходно обогатити високим 

растињем различитих врста лишћара као и одређеним врстама четинара, ради 

постизања лепшег и функционалнијег амбијента за одређену намену. 

 

д) Неуређене зелене површине  

 

Обухватају  пољопривредно земљиште и шуме и заштно зеленило, по ободу 

обухвата у пределима неповољним за градњу (углавном велики нагиб терена)  

У циљу постизања адекватног ефекта заштитног дендропојаса пројектовање и 

извођење радова мора бити поверено одговарајућој стручној институцији. 

 

 

11. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ПРОЈЕКАТА 

 

Пројекти који су битнији и који би допринели развоју Сијаринске бање су: 

 

1. Формирање Информативног Центра за Развој Туризма (ИЦРТ) чије би 

основне активности биле да:  

 Обезбеђује пропагандно-информативна средства којима се популаришу и 

афирмишу могућности на туристичком тржишту,  

 Усмерава и координира активност привредних субјеката и других 

организација на формирању и пласману туристичког производа, 
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 Организују активности у циљу побољшања квалитета услуга у туризму, 

развијања туристичке свести, туристичке културе и заштите и 

унапређења животне средине, 

 Реализује разноврсне васпитно-образовне активности, 

 Припрема и организује разне културне и спортске манифестације у 

земљиииностранству, 

 Прати и анализира кретања на домаћем ииностраном тржишту.  

 

 

Циљеви који оправдавају постојање Информативног центра за развој туризма 

утемељени су на реалним потребама општине:  

 

 Повећање туристичког промета кроз потпуније коришћење постојећих 

капацитета,  

 Стварање услова за даље потпуно обједињавање туристичке понуде,  

 Обезбеђење услова за заједнички наступ на туристичким берзама и 

сајмовима,  

 Осмишљенија и ефектнија пропагандно-информативна делатност,  

 Одржавање добрих односа са Туристичком организацијом Србије, 

Министарством за трговину, туризам и услуге, другим туристичким 

организацијама у земљиииностранству,  

 Стварање амбијента интересантног повезивања у циљу регионализације 

туристичке понуде,  

 Стварање услова за даљи развој домаћег туризма уз изналажење 

могућности за знатно бржии значајнијиизлазак Сијаринске Бање као 

туристичке дестинације на међународном тржишту,  

 Изграђивање таквог привредног амбијента у туризму који ће 

стимулисати улагања у пословање у овој области уз максимално 

испољавање приватне иницијативе и предузетништва,  

 Модернизација и осавремењивање рада туристичко-информативног 

центра,  

 Израда сопственог wеб - сајта,  

 Формирање водичке службе,  

 Изградња етно-центра у Сијаринској Бањии остваривање радионице 

етно-кухиње и старих заната,  

 Разрада постојећих иизрада нових пројеката у области еко-туризма као 

предуслова за стварање квалитетније и садржајније туристичке понуде,  

 Посете кључним конкурентским дестинацијама у циљу бенцхмаркетинга,  

 Спровођење сталних истраживања мотива туриста (анкете, интервјуи) у 

циљу упознавања њихових карактеристика и мотива.13 

 
___________________________________ 
13 Управа општине Медвеђа 
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2.  Едукација предузетника – где би најпре био организован курс за 

предузетнике на коме би полазници стекли основна знања о предузетништву:од фазе 

истраживања услова за покретање предузетничких пројеката, преко регистрације 

предузећа или радње, израде бизнис планова и студија изводљивости, истраживања 

тржишта, проналажења простора, опреме, управљање кадровима финансијским 

средствима и сл. По окончању курса, био би расписан конкурс за најбоље бизнис 

планове, који би, према унапред дефинисаним критеријумима, у потпуностиили 

делимично били финансирани од стране општине Медвеђа или Лесковца као центра 

Јабланичког округа. 

 

3. Формирање службе за комуникацију – Овим пројектом ће се установити 

Служба за комуникацију која у досадашњој организационој структури општине није 

постојала. Та служба ће стратешки приступити унапређењу комуникације како између 

представника локалне властии јавних службеника са једне стране и грађана са друге 

стране, тако иизмеђу самих службеника унутар општинске администрације. На основу 

дефинисане политике и планског документа служба ће се бавити редовним 

информисањем јавности о општинским стратегијама и будућим програмима, о раду и 

учинцима локалне самоуправе, месних заједница и месних канцеларија, јавних и 

комуналних предузећа којима је оснивач општина. 

 

4. Општинскиинформативно – услужни центар – Пројекат се састоји у 

формирању информативно – услужног центра у згради општине у којем ће становници 

Сијаринске Бање моћи на једном приступачном месту да добију све потребне 

информације као и остале информације везане за општину. У оквиру пројекта средиће 

се базе података, умрежити службе и набавити савремена ИТ опрема. 

 

5. Зона унапређења пословања као облик јавно приватног партнерства – 

Пројектом се установљава Зона унапређеног пословања у центру Сијаринске Бање као 

облик јавно – приватног партнерства између општине Медвеђа и предузетника који 

послују на овој територији. У оквиру пројекта ће се спровести детаљна регулација 

саобраћаја у центру Сијаринске Бање, изградитиили обновити постојећа 

инфраструктура (овим акценат стављамо на дотрајали хотел“Гејзер”), установити 

пешачка зона, регулисати осветљење. Сарадња општине и предузетника води њиховом 

бољем разумевању и поверењу, као демократизацији локалне самоуправе.  

Зона унапређеног пословања у централном делу Сијаринске Бање омогућила би 

туристима и мештанима да на релативно малом простору добију све неопходне услуге, 

али и информације.6 

 

 

 

 

________________ 
6 Управа општине Медвеђа 
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12. SWOT АНАЛИЗА 

 

Назив SWOT  потиче од 

енглеских речи:  

 

S (Strenghts) – снаге, 

W (Weaknesses) – слабости, 

О (Opportunities) – шансе, 

Т (Тhreats) – претње, 

опасности. 

 

 

 

 

 

SWОТ анализа ослања се на утврђивање снага (Strenghts)  и слабости 

(Wеакnesses) саме компаније као и шансе (Оpportunities) и претње (Тhreats) околине на 

позицију компаније на тржишту.7 

 

Снаге (Strenghts) - током тражења одговора на ова питања потребно је пре свега 

бити реалан. Велики системи често имају свега пар или понекад само једну овакву 

предност уграђену у саму срж постојања компаније, али је на разне начине стално 

искоришћавају, и њихова стална борба са конкуренцијом састоји се у сталном 

проналажењу новог начина за експлоатацију ове кључне предности.  

Слабости (Wеакnesses) - pод слабостима би требало разликовати кључне 

недостатке који су већ присутнии могу да утичу на опстанак компаније исимптоматске 

слабостикоје могу да буду само маска неких кључних слабости, (дакле нисмо 

детектовали узрок, већ говоримо о последици, тј. испољавању правог узрока) или су 

само недостатци који се могу премостити бољом организацијом компаније.  

Шансе (Оpportunities) - да би утврдили шансе потребно јеобратити пажњу на 

промене које се дешавају у технологијии продаји, промене у државној политици које се 

односе на поље банкарских делатности, социјална дешавања, промене начина живота и 

сл. Шансе представљају предност компаније у односу на окружење. Могу се 

посматратииз два угла, као тренутне и у перспективи.  

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 
7 Стефановић В. (2011.): Маркетинг у туризму. ПМФ, Ниш 
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Опасности (Тhreats) - опасности се могу класификовати као тренутне и 

опасности које могу настати у ближој или даљој будућности. Људи могу имати 

различите погледе на опасност-оно што представља мала опасност за једну особу, за 

неког другог то може бити велика опасност. Такође, корисно је консултовати се са 

другим људима који опасност могу посматратииз различите перспективе. 

 

 

12.1. SWOT АНАЛИЗА ТРЕНУТНОГ СТАЊА СИЈАРИНСКЕ БАЊЕ 

 

Регионална дисперзија прихода се одвијала дужи период и огледа се у:  

 

а) Релативно малом броју и структури туриста; 

б) Безначајним коришћењем капацитета; 

ц) Неразвијени туристички бренд; 

д) Недостатак стручног кадра.  

 

Приоритет туристичког развоја треба бити оријентисан ка повећању прихода 

кроз боље квантитативне (боље коришћење постојећих иизградња нових, модерних и 

разноликих смештајних капацитета) и квалитативне туристичке факторе (даљи развој 

различитих врста туризма кроз селективну афирмацију природних, антропогених и 

културних садржаја) који ће довести до веће конкурентности у региону на домаћем и 

ширем европском тржишту. 

 

Кључни трендови у остваривању туристичког прихода:  

 Постојање туристичких предиспозиција који се не могу искористити због 

затвореног тржишта, незавршене приватизације и реконструкције 

капацитета 

 Мали удео туризма као сектора у привредној активности 

 Смањење броја домаћих посетиоца и позитивни трендови у броју 

страних туриста 

 Велика зависност туристичког прихода од посета страних туриста 

 Неповољне карактеристике смештајног капацитета 

 Безначајан просечан туристички боравак и потрошња 

 Недостатак међународних веза 

 Неповољне и безначајне информације.  

 

Регион Сијаринске Бање има природнииисторијски потенцијал који може да 

представља одређене врсте туристичке понуде. Ове потенцијалне врсте туристичког 

капацитета нису довољно искоришћене.  
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Главни циљеви политике регионалног развоја туризма су формулисани на бази 

Туристичке Развојне Стратегије Републике Србије, а одговарајуће приоритетне 

активности предложене како следи: 

 

1.2.1. Развој позитивног имиџа ради бољег позиционирања на тржишту; 

1.2.2. Побољшање квалитета живота кроз пораст запослености у сектору 

туризма; 

1.2.3. Развој етно-туризма; 

1.2.4. Повећање смештајног и садржајног квалитета; 

1.2.5. Развој конгресног, забавног, спортског и културног туризма; 

1.2.6. Покретање развоја сеоског туризма; 

1.2.7. Изградња капиталних објеката у јавном и приватном сектору; 

1.6.1. Повећање искоришћености термо-минералних вода; 

1.6.2. Популаризација археолошких локалитета и њихово стављање у функцију 

развојатуризма. 

 

Акциони план општине Медвеђа поставио је неке активности под Стратешки 

циљ 1. Већина њих везује се за развој Сијаринске Бање и њених објеката. Оне укључују 

реконструкцију хотела“Гејзер”, изградњу једног новог хотела и подизање нивоа 

објеката у целини које би требало финансиратииз извора који потичу од општине, 

донатора и Владиних тела. 

 

12.2. ПРИРОДНА БОГАТСТВА 

 

Територија општине Медвеђа обилује природним богатствима (Сијаринска и 

Туларска Бања, клисуре, долине, реке итд.).  

- Термоминералне воде Сијаринске Бање (температуре од 68-76 оЦ); 

- Гејзир (температура воде изнад 70оЦ, на висини 5-7 м.); 

- Долине Јабланице, Туларске и Бањске реке(дубина Бањске реке је изразита 

клисура дубине до 900м); 

- Близина Радан планине и планине Гољак; 

- Палеовулканска купа Мркоњски вис (1017 м.). 
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12.3. ЗДРАВСТВЕНИ И ЛЕЧИЛИШНИ ТУРИЗАМ 

 

У оквиру хотела ради здравствено - санитарна установа која се стара о лечењу и 

рехабилитацији посетиоца и болесника.  

За спровођење балнеотерапијских процедура у Заводу за специјализовану 

рехабилитацију у хотелу “Гејзир” има: седам када са минералном водом за подводну 

масажу, једну каду са галванском струјом, једну Хабард каду, кабину за инхалирање, 

кабину за вагинално орошавање и шест кабина за апликацију пелоида (минералног 

блата). Поред овога у хотелу је и базен са минералном водом и 16 кабина за 

спровођење комплетне електротерапије, као и сала за кинези-терапију, лабораторија и 

кабинет за ЕКГ.  

Ван хотела су спољна купатила: 10 када са минералном водом из главног извора 

– базен бр. 1 (“Римски базен”), 2 и 3 температуре до 40о Ц. Ова купатила се налазе у 

Доњој бањи, док се у Горњој бањи налазе два блатна базенау којима се пелоид 

директно аплицира. У Доњој бањи се налази кабина са природним инхалатором чија 

температура на извору износи 72о Ц.  

Овај центар има своју лекарско - физиотерапеутску екипу. Ради се о 

високостручним кадровима:четири лекара у сталном радном односу, а у сезонии лекаре 

консултанте одговарајуће специјалности; рад лекара прате и више и средње образовно 

медицинско особље, физиотерапеути, медицинске сестре и лаборанти.  

Лечилиште чине Доња бања, углавном са десне стране Бањске реке и Горња 

бања, новије насеље са обе сране реке. У целини насеље се састоји од неколико 

десетина кућа поређаних око регионаног пута који се код села Маћедонца, 4 км иза 

варошице Медвеђа, одваја од магистралног пута Лесковац - Приштина.  

Од Бање наставља у правцу села Сијарине, Равне Бање и даље на југ у суседну 

област Новобрдску Криву Реку. Општи проблеми привредног развоја на територији 

целе државе рефлектовали су се и на нивоу општине Медвеђа. Управо због тога, 

основне препреке развоју су следеће:нерегулисан статус локалних самоуправа; 

недовршен процес приватизације; недостатак стратешких докумената и планова 

развоја; слабо едукативно становништво и мали број предузетничких иницијатива; 

неповољни услови кредитирања и недовољна подршка оснивања и развоју малих и 

средњих предузећа. 
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12.4. СТАЊЕ ЛОКАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

Што се тице комуналне инфраструктуре у Сијаринској Бањи изграђен је 

водовод и канализација. Водовод ове Бање не задовољава све потребне услове једног 

бањског центра, док проблем фекалне канализације представља велики еколошки 

проблем. Одвод кишне канализације није урађен већ се вода скупља и прави баре на 

путевима ове Бање. Све фекалије и отпадне воде из канализационих цеви отицу у 

Бањску реку у непосредној близини основне школе и представља велики еколошки 

проблем. Нарочито је проблем у летњим месецима када је водостај Бањске реке доста 

низак, када долази до гомилања и таложења фекалија у кориту ове реке. Самим овим 

чином долази до уништавања биљног и животињског света у непосредној 

близиниизливања фекалних вода.  

У сеоским подручјима евидентирани су проблеми регуларног и квалитетног 

снабедевања чистом пијаћом водом. Многа села се снабдевају из сопствених бунара 

водом чији је квалитет (хемијски и физички) дискутабилан. Постојеће осветљење не 

задовољава прописану осветљеност у бањи и селима. Лоше стање узроковано је 

нередовним одржавањем, дотрајалошћу инсталација и коришћењем неадекватних 

светиљки.  

Стање путева је такво да захтева хитне интервенције. Локални пут који води од 

Медвеђе до Сијаринске Бање није у целости осветљен, а поједине улице у Сијаринској 

Бањи немају осветљење. Нередовно и лоше одржавање саобраћајница, недостатак 

средстава и квалитетне пројектне документације довели су до незадовољавајуће 

тренутне ситуације.  

Недостатак ресторана и кафе - барова је уочљив и потребно је предвидети нове 

капацитете у склопу новопројектованих објеката. Овде мислимо, пре свега, на 

изградњу капацитета који ће заинтригирати омладину и тиме подстаћи на развој 

рекреативног туризма пре лечилишног.  

Још један од занемарених аспеката живота Бање је културни. Сијаринска Бања 

има богато културно - историјско наслеђе, како у самој Бањи, тако и у окружењу, што 

би свакако требало потенциратии даље развијати. Требало би створити услове за 

организовање бројних културних манифестација чији би домаћин била Сијаринска 

Бања. Приметан је и недостатак затвореног простора који би могао да прими ове 

функције тако да би требало предвидетииизградњу затворене вишенаменске сале.  

Осетан је и недостатак комерцијалних, пословних и тржно - пословних објеката. 

Даљи развој је незамислив без веће концентрације ових садржаја, трговине, пословних 

објеката, банака итд. Комерцијализација и остваривање профита су покретачка снага 

савременог друштва и могу да буду јак подстрек за развој Бање тако да је формирање 

услова за даљи економски развој апсолутни приоритет. У ту сврху потребно је 

предвидети довољно трговинског и пословног простора с обзиром да дато подручје 

треба да представља економски центар општине Медвеђа.  

Кроз ову анализу уочен је недостатак културних, трговинско-пословних, 

комерцијалних и угоститељских (ресторани, кафе-барови) садржаја тако да би их 

требало предвидети у новом решењу, увођењем нових или адаптацијом и пренаменом 

постојећих објеката. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Релативно повољан саобраћајно - географски положај, природни и антропогени 

туристички ресурси Сијаринске бање нису доваљан предуслов за развој туризма. У 

протеклом периоду није довољно урађено на заштити, повећању доступности и 

атрактивности туристичких ресурса. Није се водило рачуна ни о заштити животне 

средине и туристичких ресурса од притисака других активности (индустрије и 

саобраћаја). Иако решавање ових проблема у неку руку представља изазов, користи 

које се могу остварити развојем туризма за економски и социјални просперитет овог 

подручја нису занемарљиве. 

Изградња одговарајућих садржаја, креирање тематских итинерера и њихова 

промоција од кључног су значаја да би се привукли туристи. Сваки 

локалитет/туристички ресурс туристима мора да понуди другачије искуство/доживљај, 

па самим тим и могућност да сами креирају туристички производ. 

Будући развој туризма у Сијаринској бањи требало би да се заснива на два 

принципа: 

Први је увођење еколошке свести, то јест идеје о неопходности очувања 

природе и животне средине као предуслова за развој туризма.  

Други принцип је креирање препознатљивих туристичких производа, као што су 

нпр термоминерални извори, на којима ће се базирати развој туристичке дестинације 

Сијаринске бање.  
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