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1. УВОД 

а разлику од простора високе контаминације, постоје и санатогени 

простори, као идеално место за разрешавање човекових рекреативних 

потреба у које убрајамо бањска места. Ова места располажу бројним и 

разноврсним природним елементима са наглашеним здравствено-рекреативним 

функцијама (термоминерални извори, племенити гасови, пелоид, повољни климатски 

елементи, разноврсна вегетација и сл.), која одавно побуђују велико интересовање 

туристичке тражње. 

Бање се могу окарактерисати као комплексни природни мотиви чији развој се 

темељи на следећим елементима: термоминерални извори, племенити гасови и 

лековито блато (пелоид), чист ваздух, климатски елементи са наглашеним 

стимулативним и умирујућим дејством чиме се превентивно делује на јачање 

човековог организма, и разноврсна вегетација као значајан рекреативни и естетски 

атрибут бањских туристичких мотива (Станковић, С., 2008). 

 Званична дефиниција бање гласи: Бања је подручје на коме постоји и користи се 

један или више природних лековитих фактора и које испуњава услове у погледу 

уређености и опремљености за њихово коришћење у складу са одредбама овог закона. 

Бања представља природно добро од општег интереса, којим управља држава, под 

условима и на начин утврђен овим законом (Закон о бањама, Сл. гл. РС ,бр. 80/92, 

67/93). Бањски туризам је посебан и веома распрострањен вид мотивских кретања. 

Две основне карактеристике бањског туризма су: 

 релативно дуги боравак, који се објашњава, како рекреативном, тако и 

терапијском функцијом термоминералних извора и 

 релативно равномерна дистрибуција промета по месецима, која се објашњава 

чињеницом да лековите воде могу да се користе у лечилишне и рекреативне 

сврхе током целе године, с тим што се не сме занемарити фактор климе која 

утиче на општу покретљивост, па тако и на посећеност бања.  

 Бaњски туризaм представља вид туризмa кojи у Србиjи имa нajдужу трaдициjу. 

Бaњe и климaтскa мeстa у Србиjи били су пoзнaти joш у врeмe Римљaнa, кojи су 

oткрили лeкoвитoст вoдa и климe Србиje. Бање као средишта здравства, рекреације и 

рехабилитације, односно одмора, културних и спортских манифестација, сусретања 

З 
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људи ради одмора, дружења, научних и стручних скупова имају велики значај. Бaњe су 

рeткa и нeзaмeнљивa нaциoнaлнa бoгaтствa, дрaгoцeни прирoдни, aли и рeкрeaтивнo-

туристички пoтeнциjaл, сa кoмпaрaтивним прeднoстимa eврoпскoг знaчaja. Tрeбaлo би 

дa буду oснoв рaзвoja туризмa у Србији, jeр представљају нeисцрпни пoтeнциjaл. 

Неопходно је формирати план њиховог будућег привредног и друштвеног развоја, али 

и план развоја туризма, како би задржале своје место у Србији и како би побољшале 

своју позицију на европском тржишту.  

Из света ка нашој земљи, сазнања о изворима лековите воде брзо се ширила. 

Током времена Србија се уврстила у ред оних земаља којима бање дају препознатљиву 

особеност непосредног и посредног окружења и постају предмет истраживања 

научника различитих струка и практичара спремних да изворе каптирају, купатила 

уреде, бањске комплексе изграде.  

Уколико погледамо карту Србије видећемо да у скоро свим њеним регионима 

постоје бањска места. Од равне Војводине до благих жупских падина у подножјима 

средњих и високих планина, али и у усеченим кањонима и клисурама српских река, 

нарочито централне Србије. У давној геолошкој прошлости, активности рељефа на 

просторима Србије очигледно су биле тако изражене да су се на раседима стена јавили 

мањи или већи извори са слабијом или јачом издашношћу воде, али константном током 

целе године.  

  Трагови најстаријег купатила на тлу наше земље пронађени су у Вичкој бањи 

(Топлички кисељак), 20 km западно од Прокупља. Оно датира из неолитског периода, 

што значи да је старо преко 4.000 година. А. Шчербаков је сматрао да је то “најстарија 

каптажа минералног врела на свету”. Трагови материјалне базе као и писани извори, 

јасно потврђују култ Римљана према лековитим водама, које су добро познавали. Крај 

таквих извора, Римљани су градали виле, купатила и пратеће објекте за лечење. 

Римљани су имали велику војску и у ратним походима је било доста рањених и 

оболелих. Многи од њих лечени су бањама – термама, које су у мирнодопско време 

представљале места сусрета виђенијих људи. Материјалних трагова из доба Римљана 

има у Нишкој, Врњачкој, Гамзиградској, Јошаничкој, Сијаринској, Сокобањи и др. 

Својеврстан печат бањама Србије дали су Турци за време вишевековне владавине на 

нашим просторима. Хамами су представају најзначајније остатке бањске културе 

Турака. ( Јовичић, Д., 2008). 
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Стручњаци тврде да Србија лежи на огромном подземном језеру 

термоминералних вода. Више од 1.000 изворишта хладне и топле минералне воде 

широм земље, као и велико богатство благотворног природног гаса и лековитог блата. 

Данас је више од 160 термоминералних извора уређено и користи се. На њима је 

направљено преко 40 званичних бања и лечилишта.  

На територији Србије  регистровано је око 300 термо – минералних вода, који 

имају дугу традицију и значај у туристичком промету. Зато она са поносом носи епит 

"држава бања".  Међутим, знатно је већи број нерегистрованих, појединачних извора 

мање или веће издашности, које би требало каптирати, заштитити и утврдити њихов 

минерални састав. Богатство и разноврсност , а такође размештај и хемијски састав 

термо-минералних вода у Србији, у вези је са "сложеним тектонским односима" 

(бројне и испреплетане раседне линије) и разноврсним геолошким саставом терена, 

укључујући и велико распрострањење магматских стена. (Станковић, С., 2000). 

Бање Србије пребогате су природним и антропогеним мотивима који 

задовољавају висок степен туристичке сатисфакције. Са туристичког становишта, 

посебно су атрактивне оне које имају дугу туристчку традицију. Ова места располажу 

бројним и разноврсним природним елементима, са наглашеним здравствено-

рекреативним функцијама (термоминерални извори, племенити гасови, повољни 

климатски елементи, разноврсна вегетација) који пробуђују интересовање туристичке 

клијентеле. Досадашњи ниво туристичке валоризације наших бања није 

задовољавајући. То се посебно односи на период после деведесетих година прошлог 

века када су политички и економски догађаји негативно утицали на развој туризма 

уопште, као и на бањски. Анализа броја туриста, остварених ноћења, као и приходи 

указују да је развој бањског туризма у Србији већ неколико година на нивоу од пре три 

деценије. Овакво стање се може свакако поправити што подразумева улагање у бањски 

туризам, изградњу објеката, повећање квалитета понуде, креирање различитих 

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

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

Србије на инострано тржиште сем туристичких производа градског одмора, кружних 

путовања и пословног туризма може се обезбедити и помоћу производа бањског 

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

инострану туристичку тражњу.  
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1.1. Предмет рада 

 

У раду се истражује стање и потенцијали развоја краљевских бања Србије. Иако 

ужи, овај сегмент туристичке понуде је значајан.  

Обрађују се сви туристички потенцијали и евидентне природно-географске и 

антропогене туристичке вредности. Враћањем скоро три века уназад, добија се слика 

како су две цењене владарске династије Србије утицале на њихов развој, како су у 

њима градиле и стварале што је оставило велики печат минулих времена и до 

данашњих дана. Сагледава се садашњи степен туристичке валоризације, оцењује 

њихов значај на туристичком тржишту Србије и сагледава перспектива туристичке 

валоризације неафирмисаних туристичких вредности.  

Обједињивањем података, анализом потенцијала и могућности, добиће се 

целовито стање и сагледати могућности даљег развоја крањевских бања које поседују 

велике туристичке потенцијале и могућности за даљи развој.  

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

најважнијих елемената туристичке валоризације бања као и утврђивање структурних 

особина бањског туристичког промета. У последњем поглављу акценат ће бити 

стављен на наше краљевске бање , њихове најзначајније мотивске потенцијале, затим 

анализу материјалне базе и особинаме туристичког промета као и најважнијим 

задацима и правцима њиховог будућег развоја. 
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2. ОД ЛЕКОВИТИХ ВРЕЛА ДО КРАЉЕВСКИХ БАЊА 

 

удећи према историјским изворима, српски владари у XIX и првој 

половини XX века, са задовољством су посећивали домаће бање и 

очигледно уживали у њима. Иако имућни трговци, потом господа са 

образовањем стеченим у највећим европским престоницама и гости најбољих бања и 

престижних места на Западу – владари краљевких породица Карађорђевић и 

Обреновић, увек су се радо и са пуно поверења враћали лековитим бањским изворима 

у Србији. И не само да су се одмарали и лечили, већ су и улагали у бање – и из 

сопствене и из државне касе. У њима су подизали бањска купатила, фонтане и чесме, 

али и луксузне виле, летњиковце и дворце такве естетске и архитектонске вредности да 

су та здања до данас остала њихов препозтатљив симбол и материјални доказ који их 

сврстава у групу привилегованих – краљевских бања.  

 Зависно од друштвених и историјских прилика, владари Кнежевине, а потом и 

Краљевине Србије, користили су топле воде Брестовачке бање, Рибарске бање и 

Сокобање, лечили се у Врањској бањи и Бањи Ковиљачи, освежавали са хладних 

извора Врњачке, Нишке и Буковичке бање. Њихове посете чиниле су та места 

препознатљивим и пожељним.  

 За владарима су долазили угледни трговци и властитим капиталом у бањама 

градили раскошне виле и летњиковце, пажљиво бирајући најбоље и најатрактивније 

локације. Долазили су и страначки прваци, политичари, славни глумци и књижевници. 

У бањама се играо крикет и тенис, уживало у концертима и отменим баловима, 

сусретали познаници и пословни људи. Паркови са цветним лејама сложени у 

француском или енглеском стилу, чесме и фонтане – давали су бањама отменост и 

елеганцију. Ипак, у бање се и тада долазило, пре свега, ради топле и хладне, минералне 

или сумпоровите, али надасве лековите воде. Према упутствима бањског лекара, те 

воде су лечиле или ублажавале костобољу, плућне и стомачне проблеме, женске и 

многе друге болести. Здравима су крепиле организам, освежаве и подизале 

расположење. Па није ни чудо да су спас у тако благотворној води ( Salus Per Aqua ) 

наших бања тражили и српски владари и чланови њихових породица. 

 Данас, у тим истим лековитим водама, гости могу да уживају на начин као сто 

су то чинили срски кнежеви и краљеви. Треба само одабрати између каде краља Петра 

С 
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Слика 2. Милош Обреновић 

извор: sh.wikipedia.org. 

 

или краљице Драге, напити се здраве питке воде са Буковичког кисељака, како је то 

књаз Милош чинио или се, као он, препустити чарима топлог и миришљавог `амама.1 

 

2.1. Дбе краљевске лозе 

 

 Пут од лековитих врела расутих по Србији до краљевских бања био је дужи од 

столећа. Оне су расле и развијале се заједно са младом српском државом  која се рађала 

почетком XIX века. Под страшном османлијском репресијом српски народ се диже на 

устанак, најпре на Сретење 1804. године и изабра себи вожда Ђорђа Петровића – 

Карађорђа. Кад османлијска сила поново надвлада, и Вожд напусти земљу, Срби се 

дигну и по други пут, на Цвети 1815., те се између многих јунака Милош Обреновић 

наметне за вођу. Тако се зачете две владарске лозе које ће потом век и по стварати 

историју Србије. Оне су се међу собом супротстављале, смењивале и биле 

непомирљиви противници. Али никада нису рушиле оно што је друга саградила. С тога 

није случајно да су новија историја Србије и историја две владарске лозе као и историја 

развоја српских бања, текле 

паралелно.  

 После успеха на 

бојном пољу, Милош је са 

турским пашом дуго и 

стрпљиво преговарао и 

добио многе уступке. Са 

ослобађањем српских 

крајева ( шест источних и 

јужних нахија) 1833. године,  

на минералне воде у 

кнежевини Србији 

заинтересовао се најпре др 

Карло Пацек, Словак по 

народности и код кнеза 

Милоша издејствовао да се воде појединих српских бања већ наредне године пошаљу у 

                                                           
1 Амам или хамам – турско купатило 

Слика 1. Карађорђе Петровић 

извор: sh.wikipedia.org. 
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Беч на прво научно испитивање. Чим је потврђена лековитост, доктор Пацек је израдио 

прве индикације за њихову примену. 

 На Милошев захтев, барон Зигмунд Хердер, начелник саксонских рудокопа, 

кога је у Србији ангажовао борски рудник, 1835. године, анализирао је на лицу места 

Брестовачке, а касније и друге бањске воде. Потврђујући њихову лековитост, Хердер је 

сугерирао изградњу купатила ради лечења и опоравка народа.  

То је био почетак развоја бања у Србији, а неке од њих ће за коју деценију 

постати престижна лечилишта и места за окупљање монденског света.  

 

2.2. Први бањски дворац – „Старо здање“ 

 

 Кнез Милош је водио и државне и властите послове, користећи сваку прилику 

да ужива у некој 

од бања. 

Најчешће је на 

купање одлазио и 

Брестовачку бању 

и Сокобању, али 

би се најрадио 

напио 

Буковичког „ 

кисељака“. И 

књегиња Љубица 

са кнежевићима, 

Миланом и 

Михајлом, била је 

радо виђен гост у 

многим бањама.  

 

Тако је било сведок Милош, 

под притиском због самовлашћа, не напусти Србију 1839. године.  

 После краће владавине кнеза Михајла Обреновића, народни прваци су кнежеву 

част указали Александру Карађорђевићу, сину славног Вожда, касније се показало и 

Слика 3. Први бањски дворац „“ Старо 

здање“ у Буковичкој бањи; 

 извор: sh.wikipedia.org. 

 



Туристичка валоризација краљевских бања Србије 
 

16 
 

великом љубитељу српских бања. Кнез је из државне касе доста издвајао за њихово 

уређење, нарочито за Рибарску и Сокобању, док је у Брестовачкој бањи саградио 

дворац, заправо, летњу резиденцију, у којој је према строго постованом дворском 

церемонијалу примао и државничке посете. За његове владе, Ерих фон Линденмајер, 

начелник санитета Кнежевине Србије, поставио је 1856. године детаљне индикациј и 

контраиндикације у лечењу минералним водама. Студиознијем испитивању домаћих 

лековитих извора приступило се 1860. године када је у ту сврху образована државна 

комисија. ( Војиновић, С., 2002). 

 

2.3. Повратак Обреновића 

 

 У међувремену, прогнани Милош се после 19 година вратио на престо и најпре 

отишао у Сокобању за чијим је изворима у изгнанству наизмерно чезнуо. Управо је и 

овој бањи донео правила о уређењу бања. Отишао је затим у свој крај, у бању под 

Букуљом, да се поново напије хладне воде са „кисељака“, да подигне цркву „Св. 

Аранђела“, и град који се касније сједини с бањом, по његовој жељи назва се 

Аранђеловац.  

 За прве владавине, кнез Милош је сазидао себи конак у Бестовачкој и 

Сокобањи, а 1860. године, поред извора у Буковичкој бањи, започне грандиозну 

грађевину, будуће „старо здање“, које ће се градити дуго после њега. Завршено је у 

XIX веку, доградило се у XX а сасвим је извесно – радиће се на њему и у XXI веку.  

 Са доласком на власт кнеза Михајла, у јесен 1860. године, модерног владаоца, 

европејског духа, а затим и његових наследника краља Милана и краља Александра 

Обреновића, однос владара према српским бањама се мањао у толико што су они 

радије одлазили у монденске европске бање тражећи далеко већи комфор од онога који 

су пружале бање у Србији на самом зачетку свога рзвоја. Упркост томе, из државне 

касе се много улагало у њихово уређење. Кнез Михајло је, додуше, детињство провео у 

српским бањма заједно са мајком књегињом Љубицом. Последње године живота је 

радо проводио у Буковичкој Бањи, гледајући како се подиже његов несуђени 

летњиковац, будуће „Старо здање“.  
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2.4. Милан и Александар 

 

 Иако се Милану много замерало на расипништву, интригама и спољној 

политици, његову владавину су, ипак, обележили значајни догађаји – Србији је 

призната независност, а после Милановог крунисања 1882. године, проглашена је 

Краљевином. Тај период ће се памти и по размирицама између краљевског пара, али и 

по незаборавним баловима у импозантном „Старом здању“ у Буковичкој Бањи. Краљ 

Милан и Александар често су били гости Ниша, па тако и Нишке бање, а после 

Александрове женидбе са Драгом Машин, крањевски пар је у овој Бањи имао „своју 

клупу за предах“. Из здравствених разлога краљица Драга је била гост и Рибарске бање.  

 За Миланове владе донет је низ закона, правила и упутства у вези са 

организацијом и уређењем бања у Србији. У марту 1881. донет је нови Закон о уређењу 

санитетске струке и чувању народног здравља. Први пут у историји земље правно је 

регулисан положај бања, само једним чланом – 29, али довољно да се односи у такој 

важној области народног живота правно уобличе. Донета је и Наредба о чистоћи у 

бањама која је још на снази! Иначе, од ослобађања 1833. године, у Србији се санитет 

уређивао само Наставленијима, Наредбама и Расписима, а од 1879. године у једним 

потпуно неуспелим Законом о санитету. (Јовановић, С., 1990). 

 

2.5. Потомци Вожда 

 

 Двадесети век је у Србију започео повратком династије Карађорђевић. После 

трагичног краја Александра и Драге Обреновић 1903. године, вољом војске и 

Скупштине, кнежевић Петар I заузео је владарски трон Србије и убрзо постао омиљени 

гост српских бања и велики донатор. 

 Са убразаним привредним и финансијским опоравком земље и бање 

доживљавају незапамћен просперитет нарочито оне узете под концесију. Краљ је и 

властитим и државним новцем подстицао изградњу и обнову бања и у многим од њих 

лечио је своју хроничну и упорну костобољу. У Брестовачкој бањи је подигао дворац, 

данашњи бањски стационар, иницирао подизање купатила у Ковиљачи и хотела у 

Рибарској бањи. У свим тим бањама, као и у Врањској бањи, упорно се и дуго лечио, и 

у два наврата боравио у Врњцима.  
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 После Балканских ратова, у јуну 1914. Србија је добила Закон о бањама, 

минералним и топлим водама, али већ 28. јуна, плануо је Први светски рат. Тако је 

његова примена почела тек 1918. после ослобађања земље. 

 Регент и бдући краљ Александар I Карађорђевиђ, био је редовни гост Нишке 

бање и лечио се водом са Школске чесме, а пријале су му и воде са извора у Врњачкој 

бањи, док је у Ковиљачи подигао Кур – салон бисер међу бањским грађевинама. 

Управо се у том Салону малди краљ Петар II Карађорђевић накратко боравио одлазећи 

из земље 1941. године. Ту се завршила лепа и дуга прича о бањама у којима су гости 

били владари две краљевске лозе Србије. Дух и еритизам који оставише за собом – 

увек може да буде добар почетак за њихов нови узлет. (Јовановић, С., 1990). 
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3. ВРЊАЧКА БАЊА - ЕЛИТНА БАЊА КРАЉЕВСКЕ СРБИЈЕ 

 

рњачка бања је највеће и најпознатије бањско лечилиште у Србији, као и 

туристички центар препознатљив не само по благотворним природним 

факторима, већ и по фестивалима, културним догађајима и 

манифестацијама који ово лепо место са бањском традицијом дугом од 140 година, 

чине и местом доброг провода.  

 Смештена је у централном делу Србије, у долини Западне Мораве надомак 

планине Гоч, у негованом парку богатом раскошним дрвећем, на надморској висини од 

230 метара, док је са севера заштићена венцем Гледићких планина. Од главног 

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

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

преко Појата. Прва по посећености, величини, организацији туристичких 

манифестација, Врњачка бања свој просперитет доживљава не само због својих 

природних богаства већ и праћења теденција у савременом туризму. Изградња wellnes 

центара у које с времена на време долазе људи у пуној снази због превентивне 

рехабилитације, имала је значајан утицај на развој бање.  

 

 

 

В 

Слика  4. Саобраћајно - географски положај Врњачке бање; 

извор:htt://www.vrnjackabanja.co.rs 
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Непроценљиво благо њених седам лековитих извора су хладне и топле 

минералне воде, температуре од 14 °С до карактеристичних 36,5 °С, које су се одлично 

показале у лечењу болести гастро – интестиналног тракта, обољења бубрега и 

мокраћних путева, као и кардио – васкуларних болести. Осим што се користи у 

терапијске сврхе, бањска вода са два извора флашира се као стона минерална вода, 

позната под називом „Врњци“. 

  У Специјалној билници „Меркур“  која располаженај савременијом 

медицинском опремом за дијагностику, превенцију, рехабилитацију, лечење болести 

органа за варење и шећерну болест, здравствени програми су употпуњени садржајима 

wellness центра и атрактивним третманима у Aqua центру. Ова болница је оспособљена 

за поуздану и брзу проверу здравственог стања и пружања других услуга високе класе 

намењених VIP клијентима.  

 Такве дијагностичке и медицинске могућности, као и врхунска опремљеност 

бањског конгресног центра, одлична су препорука за конгресни туризам, у чему се 

Врњачка Бања сматра лидером на Балкану. Последњих година значајно се определила 

и за развој спортској туризма, те је све више врхунских спортиста који у Бању долазе 

на припреме.  

 Тесна структура гостију, блага клима, лековите воде и извори, уређена 

шеталишта и близина ски – стаза за љубитеље зимског одмора, квалитетни хотели, 

ексклузивни ресторани, разноврсни културно – уметнички садржај и бројан места за 

добру забаву – дају Врњачкој бањи реноме атрактивног туристичког места, отвореног и 

живог читаве године. И то од самог почетка њеног убрзаног развоја, који сеже у другу 

половину ХIX века и траје све до дaнас.  

 

3.1. Природне карактеристике Врњачке бање 

  

Врњачка бања обилује изузетним природним ресурсима. Бројни извори и 

издани, велика густина речне мреже и богатство водом, представљају најважнију 

карактеристику овог подручја. Карактерише је умерено-континентална клима са 

локалним особеностима које повољно делују на људски организам. Период са средњом 

дневном температуром изнад 18°C траје од 5. јула до 7. септембра; док, за рекреацију 

такође, повољна гранична температура од 15°C и више траје од 14. маја до 23. 

септембра. Инсолација износи 2.003 часа. Годишња сума падавина је 804 mm. 
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Најизраженија је током јуна, а најмања у септембру. На квалитет микроклиме бање, 

посебно повољно утичу локална ваздушна струјања са околних планина која су 

најизраженија током лета. Највећа врњачка река је Западна Морава, док кроз саму 

бању протичу Врњачка река и Липовачка река. Хидрографској мрежи припада 

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

“Подунавачких бара”. Врњачка бања располаже са седам познатих минералних извора, 

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

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

најстарији и најпознатији извор, који је судећи по археолошким налазима, био познат 

још у праисторији, а потом коришћен и у римском периоду за опоравак и лечење 

римских легионара. Капацитет топлих минералних извора износи 8,1 l/s, а температура 

36,50 °C; „Снежника 0,49 l/s односно 170 °C и „Слатине – 1,14 l/s, односно 140 °C. 

Лековито дејство свих вода остварује се на основу присуства микроелемената 

калцијума и гвожђа и микроелемената калијума, литијума, итд.  Врњачка бања има 

велики и лепо уређени парк, (80 hа) са шеталишним стазама. Цело насеље представља 

шеталиште у парку и шуми.У средишту бање је „Чајкино брдо“.Својом постојећом 

вегетативном асоцијацијом (утврђене су укупно 173 биљне врсте), геоморфолошким 

облицима, архитектонски значајним објектима и својим доминантним положајем у 

центру Врњачке бање представља специфичну привредно-културно-историјску 

целину. Шума на Чајкином брду обилује изузетним примерцима храста и цера 

(поједини примерци стари су и преко сто година), а присутни су јасен, клен и липа. 

Налазе се око цркве, веома су витални, импозантни и представљају праве споменике 

природе. ( Руђинчанин, Б., Топаловић, О., 2008). 

Дрвореди Врњачке Бање представљају посебну вредност и туристичку 

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

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

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

ароматичним и лековитим биљем. (Брчески, И., Чикара, Д., Максимовић, А., 2010). 

 

3.2. Историјски развој Врњачке бање 

 

 Чарима Врњачке Бање и њеним лековитим водама, ни краљеви две српске 

династије нису могли да одоле. Пили су је Александар Обреновић и Карађорђевићи – 
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Слика 5. Прва краљевска вила у Врњачкој 

бањи;  

извор:htt://www.vrnjackabanja.co.rs 

 

Слика 6. Разгледница из  старе 

Врњачке бање; 

извор:htt://www.vrnjackabanja.co.rs 

 

Слика 7. Стари парк у Врњачкој бањи; 

извор:htt://www.vrnjackabanja.co.rs 

Петар I, Александар I и Петар II. За 

узврат владари су је учинли 

„краљевском“ и надасве елитном 

бањо Србије.  

 Почетак видног напредовања 

бање у Врњцима везује се за средину 

осамдесетих година XIХ века са 

њеним преласком у државну 

надлежност. 

 Предузимљиви људи из 

околних градова подижу у 

Бањи прве виле и пансионе, 

често користећи пројекте 

велелепних грађевина из 

европских престоница. Прва 

међу њима била је вила 

генерала Јована 

Белимарковића, намесника за 

време малолетства краља 

Александра Обреновића, која је 

по градитељском стилу и 

лепоти до данас остала један од 

препознатњивих симбола Врњачке 

бање. Гост највишег ранга који је 

посетио Белимарковића у његовој 

вили, свакако је краљ Александар 

Обреновић, о чему сведочи 

фотографија из тиг периода, као и 

белешка Феликса Филипа Каница, 

аустријског археолога и путописца 

који је оставио драгоцене записе о 

догађајима и људима са простора 

Балкана у другој половини XIX века.  
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Он истице да је Врњачка бања значајно напредовала краљици Наталији Обреновић, 

чији је син Александар боравио у Бањи 1889. године.  

 

3.2.1. У краљеву част 

 

 Упркост скромним сведочанствима, поуздано се зна да је 1904. године краљ 

Петар I Карађорђевић у два наврата боравио у Врњачкој бањи и то 29. јуна и 30. јула, 

како у свом пројекту „Краљеви у Врњачкој Бањи“ наводи Јелена Боровић – Димић, 

врњачки археолог. Приликом свог првог боравка Краљ је одсео у вили „Катарини“ чија 

је власница била госпођица Јанковић, иначе Београђанка. Вила се налазила на ободу 

бањског парка, изнад извора топле воде. У Краљеву част био је организован свечани 

ручак на који су позвани сви виђенији сељаци из Врњаца. Краљ је обишао цркву, 

школу и купао се у старом купатилу на топлом извору. Све време народ га је пратио, 

поздрављо и узвикивао „живео“! Краљ је отпоздрављао, прилазио и миловао децу, а 

сељаци су га с пошовањем целивали у руку. Сви су са искреном љубављу посматрали 

како, иако стар, лако прелази с једног краја Бање на други. После вечере за којом је 

било педесетак људи, организована је игранка. Краљ и подпуковник Милић, повели су 

коло. Весеље је трајало до позно у ноћ, а Врњци су били несвакидашње осветљени 

многобројним лампионима. 

 После Првог светског рата Врњачка бања убрзано напредује, да би свој врхунац 

достигла тридесетих година ХХ века. Према попису из 1933. године, у Бањи су биле 

133 занатске и трговачке радње. По узору на реномиране европске бање, у Врњцима 

буја и културни живот, организују се кермеси, концерти озбиљне музике, гостују 

позоришта. Бања је 1935. године имала 257 пансиона и вила, а управо те године 

забележена је фантастична посета – 28. 080 гостију! Био је то својеврсни рекорд у 

тадашњој Југославији. У Бањи је 1936. године изграђен базен за купање, први у Србији. 

Тих година даме у дугим хаљинама играле су крикет, војни оркестар забављао је госте 

у парку, док су за ловце организоване хајке на оближњем Гочу. И соколари су на 

смотрама стрпљиво демонстрирали своје способности и вештине. Бања је већ имала 

прву поликлинику, железницу и увелико се играо тенис. Централном бањском зоном 

доминирао је прекрасни парк чије су ободе красиле виле са цветним вртовима. Бања је 

постепено добијала обрисе престижног монденског лечилишта. У таквом амбијенту 

мештани Врњачке бање дочекали су свог краља Александра I Карађорђевића. 
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3.2.2. Дворац – неостварена жеља  

 

 О посетама Александра I Врњачкој бањи, на жалост, нема много писаних 

белешки. Подпредседник Друштва пријатеља Врњачке бање др Ђока Јовановић, 

универзитетски професор, записао је: „Краљ Александар I посетио је Врњачку бању у 

два маха: 1927. и 1931.године. У Бањи је провео три недеље пијући минералну воду и 

био је одушевљен њеним лековитим дејсвом, те је изјавио и жељу да у Бањи себи 

подигне дворац као би стално могао посећивати Врњачку бању и целити се! Ова жеља 

блажено почившег Краља тада је умилно одјекнула и са великом радошћу очекиван је 

дан почетка зидања дворца. Управа Бање је у циљу остварења жеље Великог Краља 

одмах се постарала да приликом зидања новог бањског купатила издвоји и уради, 

нарочито одељење за Њ.В. Краља и Његов Дом. Али, на велику жалост свију нас, 

Краљева жеља није дошла до остварења.“ 

 Дворац није подигнут, али 1938. године Коло српских сестара Краљевине 

Југославије и Друштво пријатеља Врњачке бање подижу споменик у знак захвалности 

Краљу ујединитељу за помоћ при уређењу и унапређењу Врњачке бање. Нажалост, 

1946. године споменик је уклоњен са свог места из идеолошких разлога и губи му се 

сваки траг. Ипак, захваљујући умећу академског вајара Драгише Обрадовића и 

сачуваним фотографијама и разгледницама, у централном врњачком парку 28. јула 

2005. године васкрсао је, готово на истом месту, споменик потпуно аутентичан, у 

пуном сјају. ( Сотировић, М., 1968). 

 

3.2.3. Зораида за Петра II 

 

По завршетку реконструкције Врњачке цркве Пресвете Богородице, 1938. 

године, Петар II Kарађорђевић поклонио је овом храму икону Првозвани Андреј, рад 

Уроша Предића. Млади Краљ посетио је Врњачку бању 25. септембра 1939. године. У 

пратњи генерала Симовића и дела дворске свите, Краљевић је одсео у вили „Зораиди“ 

која је припадала породици београдског трговца Кузмана Николића. Вила се налази у 

близини цркве на брду које је од пролећа 1936. године садњом хиљаду храстових 

садница претворено у спомен парк посвећен краљу Александру I. О луксузу виле 

„Зораиде“ сведоче подаци о 25 модерних соба, 2 апартмана, базену за пливање са 
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тушевима, боксовима за аутомобиле и дивно уређеном ружичњаку. У спомен на ову 

посету краља Петра II Карађорђевића, Врњци су 1940. године подигли спомен чесму у 

близини Цркве. Наспрамне стране чесме красили су аплициране, трапезасте црне 

мермерне плоче. У њиховом горњем делу, у медаљону, био је исклесан портрет краља 

Петра, а испод њега урезан текст. Мермерне плоче су насилно скинуте, негде по 

завршетку Другог светског рада и разбијене. Реконструкција текста открива нам 

стихове Војислава Јована Илића млађег: 

„Многи хита стазом; 

Уз побожну песму 

да из светог храма 

к небесима броди. 

То је топла химна 

и захвалност богу 

на врљачкој славној 

спаситељској води “ 

 

На другој мермерној плочи била је уклесана посвета:  „ За упомену на прву 

посету 25. септембра 1939. Краља Петра II Врњачкој бањи. Ову спомен чесму подиже 

Соколско друштво Врњачке бање, Православна црква, председник Управе Бање, 

Друштво пријатеља Врњачке Бање 21. септембра 1940. године.“ 

 

3.2.4. Врњачки времеплов 

 

 На основу пронађеног археолошког материјала, јер писаних историјских извора 

о настанку Врњачке бање нема, утврђено је да су Врњачке лековите минералне воде 

коришћене у античком периоду. Римљани познати по неговању култа лепоте и 

физичког здравља, топлу минералну воду користили су за опоравак својих легионара. 

Што се првих писаних података тиче, барон Зигмунд Хердер је по налогу кнеза 

Милоша Обреновића, 1835. године, сачинио извештај са првим званичним подацима о 

извршеној хемијској анализи врњачких минерални вода.  

 Почетак организованог бављења туризмом у Врњачкој бањи везује се за 1. јул 

1868. године када је акционарско друштво „Основателно – фундаторско друштво 

лековите киселе вруће воде у Врњцима“ издали проглас којим позива грађане да 

испуне патриотску дужност давањем новчаног прилога за уређење и експлоатацију 

врњачких минералних вода. Иницијатор окупљања врњачких визионара, грађана из 

Трстеника, Крушевца и Краљева, био је Павле Мутавџић, тадашњи окружни начелник 
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у Крушевцу. На почетку стварања модерне бање, признатог лечилишног центра, 

Друштво је својим средствима откупило земљиште око извора, извршена је каптажа 

лековитог извора, уређено је речно корито, изграђен базен за купање и одаје за 

пресвлачење. Званично, 1869. године, Врњачка бања је имала 538 посетилаца. Године 

1864. године, Крушевачки окружни лекар Холец у свом извештају који је поднео 

министру унутрашњих дела, наводи, поред осталог, да је за здравње особито корисна 

топла вода у Врњцима. По налогу Јована Белимарковића, доктор Хеман, светски лекар 

из Трстеника доставио је 1869. године извештај о дејству минералне воде и броју 

посетилаца. Он наводи да је Бању посетило око 800 лица и да „скоро ни једно од тих 

лица без знатне олакшице отпутовало није“. У бањској сезону 1870., као бањски лекар 

ординирао је др Фрањо Рибникар, отац Слободана, Владислава и Дарка Рибникара, 

оснивача листа „Политика“. 

 О лековитости врњачке воде брзо се прочуло. Њено флаширање започео је 

београдски апотекар Дилбер који је 1875. носио воду у флашама из Врњачке бање и 

продавао је у Београду. Флаше од 1 l затваране су плутом помоћу пресе, а преко плуте 

стављала се смола. ( Бубрешко, З., 2009). 

 

3.2.5. Гостиона код Ракице 

 

 Први угоститељски објекат, отворен 1885. године, била је „Народна 

гостионица“ Косте Петровића – Ракице. После десет година на тераси овог првог 

врњачког угоститеља засветлеће прва електрична сијалица. Почетком 1900. изграђен је 

„ Шу – цин павиљон“ – трговина са најпотребнијом робом, специјализована за потребе 

бањских гостију, док је у једној мањој просторији била прва бањска читаоница. Ту се 

читала дневна штампа, брошуре са лекарским саветима и друга литература. Први кафе 

и млечни ресторан отворен је 1925. године. За ову модернизацију угоститељства 

заслужан је Милан Вуковић. 

 На самом крају XIX века Бања је имала око 15 пансиона са око 250 соба, 

међутим већина тих зграда је убрзо порушена због неиспуњавања основних захтева и 

уместо њих почели су да се изграђују савремени објекти. Тако је 1908. годинe изграђен 

први модеран хотел „Сотировић“. 

 Бањски миље био је скоро потпуно заокружен проналаском извора Снежник 

1916. године ( захваљујући аустроугарским официрима ) и каптажом извора Слатина 
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1935. године. Те године саграђена је и зграда термалног купатила. Наплата бањске 

таксе увелико је текла када је пионир туризма у Бањи – Божа Миљковић, отворио прву 

туристичку агенцију „Чича Роне “. Већ 1938. године Врњачка бања је располагала са 

више од 300 вила и хотела, као и са два модерна санаторијума „Св. Ђорђе“ и „Др 

Живадиновић“. Наредне сезоне, Бања је са 34 796 регистрованих гостију, далеко 

премашила најпознатија туристичка места у земљи.  

 У међувремену, Врњачки парк добија своју коначну форму. Чех Јосип Парис, 

власних чувених цвећара у Бечу и Марибору, настањује се у Бањи 1928. године и 

преузима тек започету градњу паркова. У основе Врњачког парка овај врсни цвећар 

уводи висок европски ниво парковског зеленила, градећи рунделе у француском 

барокном стилу. Постепено, под његовом вештом руком створили су се темељи 

врњачке раскошне флоре.  

3.2.6. Да изгледа светски 

 

 Напор локалних власти да се са увођењем високих туристичких стандарда 

мењају навике локалног становништва личио је на понекад на мали кодекс понашања у 

најразличитијим ситуацијама. У књизи „Врњачка Бања“ из 1939. године, коју је уредио 

бањски лекар др Риста Гостулки, о реду и чистоћи Бање пуковник Берислав Тодоровић 

пише: 

 „Управа Бање и надлежни у Министарству социјалне политике и народног 

здравља много су урадили да Врњци буду модернизовани, те је сада дужност и свих 

приватних предузетника свију бранши да и они допринесу уређењу Бање, како би 

посетиоци имали утисак, да су у светско уређеној бањи. Да би се то постигло морају 

учинити ово : не смеју пред своје продавнице – дућане износити разноврсни еспап као 

што сада то чине. У Бањи се могу видети пред дућанима: сандуци са фидом и другим 

разним производима од брашна, сандуци са сувим шљивама итд. Виђају се читави 

товари лончарије и празних сандука. Изношење пред дућане треба енергично 

забранити, то су манири паланачко – вашарски. За тај посао постоје излози дућански. 

Столови гостионица, кафана и осталих радњи које јестива продају, морају бити 

прекривени само белим чаршавима, никако шареним – разнобојнима, све то изискује 

хигијена Бање и укус самих посетилаца. 

Виђају се продавци јестива, разног пецива, да ходају по Бањи, веома неуредно 

одевени. Они продају своје производе на дрвеним послужавницима и све то 
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непокривено, њих треба уразумити, да они нису на сеоском вашару већ у државно 

уређеној бањи. 

Продавци новина по бањи да имају уредно одело, а не да дају слику сеоских 

страшила у кукурузу.“ 

Ређајући даље упутства о понашању конобара и куваара, пуковник Тодоровић 

завршава поруком келнерима и осталој послузи „ да њихово брзо услузивање и веома 

уљудно – пажљиво опхођење према гостима, доприноси такође много добром гласу 

саме бање“. Напори пуковника Тодоровића нису били узалудни.  

Захваљујући својим становницима, Врњачка Бања се постепено али сигурно 

претварала у елитно европско бањско лечилиште и право место за одмор и рекреацију. 

(Јовановић, С., 1990). 

Бањски ред 

Комесар Бање, Чеда Алексић, издао је 1907.године полицијску 

наредбу којом су регулисани односи између посетилаца и власника 

вила и уведен бањски ред. Ево неколико извода: 

„На случај навале гостију, сваки газда који има празних соба 

мора промити госте за једну ноћ да преноће, у противном, биће 

кажњен“. 

„Гостионичари и сопственици станова морају имати пред 

становима осветљење које ће горети најмање до 2 ноћу“. 

„Посетиоци који пију минералну воду морају стајати у реду по 

два, једно за другим“. 

„Моле се даме да из здравствених разлога не пуштају шлепове 

када шетају, јер се тиме диже прашина а она је шкодљива“. 

„Сваком без разлике забрањује се банчење, пијанчење и весеље, 

којим би се рушио мир и спокојство код осталих посетилаца. После 

10 часова увече по гостионицама и вилама мора бити потпун мир 

за одмор болесника, после овог времена не сме се ни музика свирати“. 

 

  

3.3. Индикације и лечење у Брњачкој бањи 

Минералне воде према интернационалној класификацији припадају двема 

категоријама. Топла минерална вода долази у ред алкалних, угљено-киселих 

хомеотерми (36,5°С). Минералне воде “Снежник” (17°С) и “Слатина” (13°С) спадају у 

групу хладних, алкалних, земноалкалних угљено-киселих вода. Топла минерална вода 

употребљава се за пијење, купање и клизме, а хладне минералне воде само за пијење. 
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У Врњачкој бањи могу се лечити следеће болести: 

 хронично запаљење црева и желуца 

 стање после прележане заразне жутице 

 шећерна болест 

 болест бубрежне јарлице, мокраћне бешике и мокраћних путева и других 

болести 

 чира у желуцу и дванаестопалачном цреву 

 болест жучне кесе и жучних путева 

 

 

3.4. Антропогене карактеристике Врњачке бање 

 

Eвидентирани археолошки локалитети указују да је Врњачка бања била 

занимљива локација за насељавање људских заједница још од периода неолита. 

Свакако најзначајнији и најбројнији археолошки налази датирају из римског периода, 

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

воде, када је откривен римски извор Fons Romanus. Тада је пронађено око 200 комада 

римског новца и остаци базена за купање. (Брчески, И., Чикара, Д., Максимовић, А., 

2010). 

 Позната као прворазредно бањско лечилиште и одмаралиште, Врњачка бања је 

привлачила аристократске породице да је посећују и да у њој купују земљу и граде 

виле и пансионе за себе, али и за рентирање. У Бањи се могу наћи разни стилови 

архитектура: типична бањска, византијско - балканска, аустријска, псеудо-

класицистичка, алпска, готска, итд. Међутим, многи објекти су запуштени, а лоша 

економска ситуација власника онемогућава њихово обнављање.  

Заштићена културна добра на територији општине Врњачка бања су :  

 Непокретно културно добро од великог значаја: Дворац 

Белимарковић,  

 Културно историјска просторна целина од великог значаја; 

Чајкино (Црквено) брдо са укупно 49 објеката,  

 Појединачни објекти који уживају претходну заштиту: 100 

објеката, 
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 Локалитети са археолошким налазима из периода праисторије, 

римске доминације, средњег века и турске доминације.  

Најзначајни сакрални споменик у бањи је храм Рођена Пресвете Богородице, 

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

бројне иконе, слике и штампане књига.  

Када говоримо о забавним манифестацијама, треба свакако споменути 

„Међународни Врњачки Карневал“, који представља круну забавних дешавања. Током 

седам дана у јулу месецу, ова манифестација обједињује преко 40 забавних, културних 

и спортских манифестација: дефиле мажореткиња, маскенабале, трка конобара, трка у 

џаковима, на 

ролерима и 

бициклама, шаховска 

симултанка. (Јовичић, 

Ж., 2002). 

 

 

 

3.5. Туристички 

промет Врњачке 

бање 

 

Рекордна година туристичког промета Врњачке бање, од њеног настанка, је 

1985. година, када је Бању посетило 186.173 посетилаца, који су остварили 1.642.097. 

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

стандарда, директно утицала већа изградња смештајних капацитета и пратећих 

Слика 8. Сат кула у савременом парку 

Врњачке бање; 

извор:htt://www.vrnjackabanja.co.rs 

Слика 9. Део парка у Врњачкој 

бањи; 

извор:htt://www.vrnjackabanja.co.

rs 
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садржаја, као и велики број културних, спортских и других манифестација, једном 

речју садржајнији боравак. Међутим, већ у последњој деценији ХХ века, практично од 

1989. почиње константан пад туристичког промета. На овакво стање утицали су многи 

фактори: распад СФРЈ, ратно окружење, велика инфлација, санкције, велика 

незапосленост, пад националног дохотка па самим тим и пад личних примања, 

бомбардовање Србије 1999.  

На почетку XXI века, Врњачка бања бележи благи пораст посетилаца, али 

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

економске и друштвене кризе у овом периоду и материјалне пропасти средњег 

сталежа, који је и био најбројнији врњачки посетилац. Поред тога и бројни други 

фактори су успоравали развој туризма (недовољна инфраструктурна опремљеност, 

недовољно инвестиција, итд). Последњих година бања је кренула са организацијом 

атрактивних манифестација, фестивала, карневала, што је довело до популаризације 

бање код младих, која у великом броју посећује оваква дешавања. То се одразило на 

промет: 2007. године забележено је 162.452 гостију, што је Врњачку бању приближило 

најпосећенијој години.  

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

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

структуре гостију, јер је у бањи све више ,,викендаша“ и ,,семинараца“. „Класични“ 

здравствени туризам у бањи, одавно је изгубио лидерство међу осталим видовима 

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

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

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

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

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

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

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

организованог бављења туризмом, последњих година боравак гостију се свео на 

непуна 4 дана. 

 

 

 

 



Туристичка валоризација краљевских бања Србије 
 

32 
 

Табела 1. Туристички промет у Врњачкој бањи у периоду од 2000 до 2013.  

Година Туристи Ноћења Просечни боравак 

2000. 91.522 482.866 5,3 

2001. 83.654 410.003 5,5 

2002. 99.979 469.343 4,7 

2003. 125.630 481.907 4,7 

2004. 93.394 439.594 4,7 

2005. 96.969 427.710 4,4 

2006. 150.123 573.121 3,9 

2007. 162.452 607.603 3,8 

2008. 157.227 610.783 3,9 

2009. 148.304 616.464 4,2 

2010. 148.570 574.195 3,9 

2011. 152.603 579.041 3,8 

2012. 139.609 506.446 3,6 

2013. 156.240 594.804 3,8 

Извор: Статистички годишњак Србије од 2000 до 2013. Републички завод за статистику, Београд. 

 

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

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

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

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

међународном тржишту. 

 

Графикон 1. Остварени туристички промет домаћих и страних туриста у 

Врњачкој бањи у 2013 години. 

 

Извор: Статистички годишњак Србије 2013. Републички завод за статистику, Београд. 
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Најзачајнију улогу у обављању делатност здравствено – лечилишног карактера 

има Завод за превенцију, лечење и рехабилитацију органа за варење и шећерне болести 

„Врњачка бања“. Капацитет смештаја у заводу износи 920 лежаја. Располаже са 14 

одељења намењених разним етапама лечења појединих болести. Поред смештајних 

објеката у надлежности здравствених установа, Врњачка бања располаже са 

смештајним и угоститељским објектима намењених гостима који овде долазе из 

рекреативних потреба. У Врњачкој бањи преовлађују комплементарни објекти, а 

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

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

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

Уједначеност туристичког промета по месецима током године карактеристика је 

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

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

Врњачкој бањи одлучујуће су деловали изграђеност и опремљеност бања за зимски 

период у циљу искоришћавања термоминералних вода за које се везује лечилишна 

функција.  

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

приказан је у наредној табели. Из табеле 2 можемо уочити да су три најинтензивнаја 

месеца по броју доласка туриста у 2013. години била мај, јул и август. У ова три месеца 

број долазака туриста у Врњачкој бањи износио 67.132 долазака.У односу на укупан 

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

августу износи 42%. 
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Табела 2 . Доласци и број ноћења по месецима у Врњачкој бањи 2014 године. 

 

Извор: Статистички годишњак Србије 2014. Републички завод за статистику, Београд. 

 

С обзиром да су експерти Европске уније oцeнили сeзoнску кoнцeнтрaциjу 

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

можемо констатовати да су потребне одређене иновације на плану побољшања 

макентинга како би промет био још уједначенији. Иако кoнцeнтрaциja туристичког 

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

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

повећања сезонске концентрације туристичког промета што може довести до појаве 

економских проблема и нарушавања животне средине.  

 

3.6. Смештајни капацитет Врњачке бање 

 

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

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

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

природним потенцијалима ових места за развој туризма, нити одговара захтевима 

Месец Доласци Ноћења 

Јануар 5.909 20.366 

Фебруар 3.236 12.733 

Март 8.115 24.722 

Април 13.437 48.136 

Мај 19.806 60.806 

Јун 17.470 69.326 

Јул 21.945 81.194 

Август 25.381 100.278 

Септембар 14.790 63.949 

Октобар 11.181 48.923 

Новембар 5.933 32.197 

Децембар 9.037 32.174 

Укупно 156.240 594.804 
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турнстичког тржишта. Основни капацитети би морали да буду знатно заступљенији, 

јер представљају фактор развојне политике и базу за јачање акумулативне споссбности 

туркстичко-угоститељске привреде.  

Врњaчкa бaњa рaспoлaжe смeштajним кaпaцитeтимa oд прeкo 15.000 лeжaja, oд 

кojих сe oкo 4.500 нaлaзи у хoтeлимa, пaнсиoнимa и aпaртмaнским нaсeљимa, 850 

лeжaja je у здрaвствeним цeнтримa и oкo 10.000 у дoмaћoj рaдинoсти. У Врњaчкoj бaњи 

сe нaлaзe хoтeли висoкe кaтeгoриje кojи у свojим сaдржajимa имajу пoкривeнe бaзeнe, 

кoнгрeснe двoрaнe и спoртскe oбjeктe. Прeдузeћe "Фoнтaнa" je нajвeћa хoтeлскa 

oргaнизaциja кoja рaспoлaжe сa 1.500 лeжaja и у чиjeм сaстaву сe нaлaзe и пoзнaти 

хoтeли "Фoнтaнa", "Звeздa", "Пaрк", "Слoбoдa", "Бeли Извoр" нa Гoчу и нeкoликo 

кoнфoрних пaнсиoнa у сaмoм сeдишту Бaњe. Пo квaлитeту услугa и искoришћeнoсти 

кaпaцитeтa хoтeл "Брeзa" je бeз прeмцa, a зa њoм нe зaoстajу "Пaртизaнкa", "Слaвиja", 

"ЖTП",“Слатина“. 

 

Графикон 2. Структура смештајних капацитета у Врњачкој бањи 2013. године. 

 

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

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

ноћења је износио 594.804, што се може видети ие претходне табеле 2. Према томе 

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

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

степен коришћења смештајних капацитета. Са становишта овог показатеља Врњачка 

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

циљу повећања степена искоришћености капацитета.  

С обзиром да још није дефинисан начин за поуздану математичку 

перационализацију коефицијента мултипликације, индикатор се може посматрати само 
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са аспекта утицаја туризма на друге привредне делатности у туристичкој дестинацији и 

њихове укључености у туристичку понуду. Поред туризама као традиционалне 

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

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

грађевинарство, трговина и друге услужне делатности. (Јовичић, Д., Илић, Т., 2010). 

 

3.7.  Правци даљег туристичког развоја Врњачке бање 

 

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

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

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

ресурсима општине.  

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

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

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

домаћем, тако и на међународном туристичком тржишту. Понуда туристичког 

производа и услуга мора стално да прати потребе савременог туристе кога 

карактеришу софостицираност, мобилност и динамичност. 

 Развојем квалитених и разноврсних допунских садржаја у дестинацији, у 

многоме би се обогатила туристичка понуда Врњачке бање и смањила зависност 

туризма од постојећих ресурса. Развој допунске понуде (унутар и ван смештајних 

објеката) у туристичким дестинацијама нужан је предуслов за повећање 

искоришћености смештајних капацитета (продужење сезоне) и повећање просечне 

потрошње туриста. Неопходно је иницирати и подржати развој допунске туристичке 

понуде Врњачке бање, која се базира на искоришћавању постојећих потенцијала 

(културно-историјско наслеђе, природни ресурси...) и стварању нове туристичке 

понуде, тј. додатних атрактивних садржаја (забавни водени паркови, спортско-

рекреативни терени, spа&wellnes центри).  

 Визија је да се Врњачка бања у наредном периоду позиционара на 

мећународном тржишту, као бањска & wellnes дестинација привлачна током целе 

године,намењена како за вишедневни, такао и за викенд боравак. Понуда је намењена 

гостима који желе релаксацију и рекреацију у природном окружењу, који дају велики 

акцент начину живота са природом и који проводе своје слободно време у честим и 
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краћим раздобљима. Опуштајуће окружење које нуди лепота природе, са својом 

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

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

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

неколико дана са својим пријатељима,породицом, пословним партнерима или 

сапутницима. Квалитетни медицински центри и разноврсни Spa & Wellnes производи 

производи нуде савремене програме за очување виталности и здравља.  

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

 Spa & Wellnes производи,  

 Здравствени туризам, 

 Пословни сусрети – конгресни туризам, 

 Спортско-рекреативни туризам,   

 Културно-забавни туризам – догађаји, 

 Краћи и дужи одмори, 

 Остали сегменти (омладински туризам и пензионери). 

  Структурa рeцeптивних кaпaцитeтa Врњaчкe бaњe, иaкo рaзнoврснa, ниje 

oбeзбeдилa пoтрeбнe инвeстициje у циљу нeoпхoднe мoдeрнизaциje (oдржaвaњe, 

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

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

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

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

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

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

звездице.Такође, комплементарни објекти квалитетом требају пратити хотелску 

понуду.  

 Врњачка бања као развијени туристички центар, требало би да поседује 

разноврсну понуду културних садржаја. 

 Приoритeтни рaдoви у oблaсти културe су:   

 Прoширeњe кaпaцитeтa устaнoвa културe; 

 Рeвитaлизaциja и рeкoнструкциja oбjeкaтa трaдициoнaлнe aрхитeктурe; 

 Jaчaњe и eдукaциja кaдрoвa у култури; 

 Aфирмaциja културнoг пoтeнциjaлa; 

 Пoдстицaњe дoбрoвoљнoг рaдa грaђaнa; 
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 Рaзвиjaњe сaрaдњe сa другим културним устaнoвaмa; 

 Сaрaдњa и пoвeзивaњe културнoг цeнтрa сa другим сeктoримa приврeдe; 

 Изгрaдњa кoмплeксa кojи oбухвaтa зaвичajни музej, пoзoришну сцeну. 

 Приоритетни радови у области саобраћаја су: 

 Oбeзбeдити квaлитeтнo, eфикaснo и бeзбeднo oдвиjaњe свих видoвa 

сaoбрaћaja (jaвни, индивидуaлни и тeрeтни сaoбрaћaj) рaди зaдoвoљaвaњa 

свaкoднeвних пoтрeбa грaђaнa, пoсeтилaцa, туристa и приврeдe;   

 Укoмпoнoвaти сaoбрaћaj нa oптимaлaн и функциoнaлaн нaчин у прoстoни 

рaзмeштaj oстaлих цeлинa;   

 Рeкoнструкциja пoстojeћих и фoрмирaњe нoвих сaoбрaћajницa; 

 Смaњити трaнзитнa и тeрeтнa крeтaњa крoз цeнтрaлнo грaдскo jeзгрo; 

 Oбeзбeдити квaлитeтaн jaвни прeвoз путникa; 

 Унaпрeдити сaoбрaћajну вeзу oд жeлeзничкe стaницe Врњци дo aутoбускe 

стaницe Врњaчкa бaњa, кoja трeбa дa сe кoмплeтнo рeнoвирa и мoдeрнизуje;   

 Успoстaвити oдгoвaрajући систeм пaркирaњa и oбeзбeдити oптимaлaн брoj 

мeстa зa пaркирaњe, нaрoчитo у туристичкoj сeзoни;   

 Пoбoљшaти услoвe oдвиjaњa пeшaчкoг сaoбрaћaja. 

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

сeгмeнтимa oргaнизaциje и урeђeњa прoстoрa пoдручja oпштинe, сa пoсeбним oсвртoм 

нa нaсeљe Врњaчкa бaњa кao нajзнaчajниjeг туристичкoг цeнтрa Рeпубликe. Oд 

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

изгрaдњa у бaњи нe угрoжaвa и нaрушaвa нaслeђeнa урбaнистичкa и aрхитeктoнскa 

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

зaштићeнa прeмa Зaкoну o културним дoбримa Рeпубликe Србиje. 

 Унaпрeђeњe кoмунaлнe инфрaструктурe oпштинe je oснoвни прeдуслoв њeнoг 

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

кoмунaлну oпрeмљeнoст сeдиштa oпштинe Врњaчкa бaњa, пoдручje плaнинe Гoч, 

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

рaдoви су: рeшeњe прoблeмa вoдoснaбдeвaњa, нaстaвaк изгрaдњe кaнaлизaциoнe мрeжe 

и изгрaдњa нoвe дeпoниje.  

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

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

пoтрeбa oцeнe ствaрних мoгућнoсти Врњaчкe бaњe дa прими и квaлитeтнo збринe 
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oдгoвaрajући брoj туриста, кaкo нeкoнтрoлисaни рaзвoje нe би дoвeлo дo уништaвaњa 

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

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

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

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

прирoдних систeмa, зaштиту културних дoбaрa и грaдитeљскoг нaслeђa. 
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4. БАЊА КОВИЉАЧА - КРАЉЕВСКИ ДРАГУЉ МЕЂУ БАЊАМА 

  

ања Ковиљача, некада дворска бања Краљевине Југославије, данас је 

бања раскошне архитектуре и једна од најлепшик парковских целина у 

Србији, у којој се генерације бањских посетилаца диве цео један век. 

Она је природно лечилиште смештена у западној Србији поред плаховите, бистре и 

лети пријатно свеже реке Дрине, у веома живописном пределу Подриња који је са једне 

стране отвара непрегледним мачванским равницама, а са друге затварена је планинама 

Гучева, на надморској висини од 128 метара, Соколских планина , Цера и Борање. То 

овој бањи даје и карактеристике климатског места чије су изразите предности: мир, 

чист планински ваздух и много сунчаних дана. Овај природни амбијент обогаћен је 

лавиринтом великог броја река, међу којима, свакако, доминира Дрина, али треба 

поменути и Јадар. Због њене ушушканости у прелепој долини Дрине, Бања Ковиљача 

је добила још један назив – Подрињска лепотица. 

 

 

 

Б 

Слика 10. Саобраћајно – географски положај Бање Ковиљаче;  

извор:htt://www.vrnjackabanja.co.rs 
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Припада општини Лозница и Мачванском округу. Налзи се поред магистралног 

пута Зворник – Лозница, испод легендарног Ковиљкиног града. У непосредној близини 

Бање Ковиљаче је и граница са Босном и Херцеговином, а од два гранична прелаза 

према овој земљи, Трбушница и Мали Зворник, Бања је удаљена 5 и 10 километара. Од 

Лознице Бања је удаљена свега 6 километара, од Зворника 20 километара а од Ваљева 

Бања је удаљена 80, а од Београда 145 километара. 

 Ковиљача и њена околина ппредставњају и занимњиву туристичку дестинацију 

са изузетно богатим културно – историјским наслеђем. Ипак, највећа вредност ове 

подрињске бање, свакако су извори термалне воде и лековитог блата – пелоида.  

У комбинацији лековитих фактора ( вода, пелоида и климе ) и најсавременијих 

медицинских програма, у Специјалној болници за рехабилитацију „Бања Ковиљча“ 

постижу се изузетни резултети у превенцији, лечењу и рехабилитацији деце и одраслих 

код посттрауматских стања, болести локомоторног апарата, свих облика зглобног и 

ванзглобног реуматизма, оштећења централног и периферног система и других тегоба 

којима погодују бањске воде богате сумпором и гвожђем. 

Негујући краљевску репутацију Бање, Специјална болница увела је у понуду 

ексклузивни ђакузи третман под називом „крањев дан“, и на специфичан начин 

оживела име и успомену на омиљеног владара Петра I Карађорђевића. Третман се 

спроводи у традиционално уређеном амбијенту и оригиналној мермерној кади краља 

Петра, допуњен масажом и опуштајућом мирисном палетом. 

Драгоцени примерци очувања бањске архитектуре из прве половине прошлог 

века и успомена на краљевску породицу Карађорђевић која је не само својим боравком 

у Бањи, него и задужбинским и државним новцем финансирала њену изградњу, 

одредили су Ковиљачи место међу краљевким бањама Србије. Отмене палате у 

пространом круг бањског парка, остале су аутентичне и готово не промењене, али по 

комфору и садржају, потпуно припадају савременом добу.  

 

4.1. Природне карактеристике Бање Ковиљаче 

 

Термоминерални извори у Бањи Ковиљачи везани су за раседне зоне Гучева. 

Интензивнија хидрогеолошка истраживања (геохемијска, геофизичка и геотермичка) у 

Бањи Ковиљачи вршена су од 1950. године, а посебно у периоду 1981- 1985. Урађено је 

неколико истражних бушотина и добијен самоизлив воде од 15 l/s, са температуром од 
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30,5°С. Воде које се данас експлоатишу, акумулиране су на дубини од 30 до 140 

метара. Воде Бање Ковиљаче представљају минерализоване хидрокар- бонатно-

натријумске, сумпоровите воде. Њихова минерализација износи од 804 mg/l у дубљим 

деловима, до 1403 mg/l у зони захвата. Воде су неутралне, са вредношћу рH од 6,9-7,2. 

Апсолутна старост вода према изотопским истраживањима је око 20 000 година, што 

значи да су стерилне, односно незагађене савременим штетним мате- ријама. 

Налазиште термоминералних вода у Бањи Ковиљачи се може посматрати као део 

ширег хидрогеотермалног система који обухвата Мачву и Семберију.  (Перић, Ј., 

Вуковић, М. 1986). 

Детаљнија хидрогеолошка истраживања у Бањи Бадањи извршена су 1980/81 

године. Истражним бушотинама дубине 195  до 400 метара, добијени су самоизливи од 

0,6 l/ѕ односно 2 l/ѕ. Температура воде варира од 18°С до 20,5°С, минерализација око 1 

g/l, и вредност рН 7,0 (Протић, Д. 1981). У категоризацији вода оне припадају групи 

слабо минерализованих, хидрокарбонатно-натијумско, калцијумским, сумпоровитим 

водама. Главни резервоар вода чине тријаски кречњаци у чијој су повлати, у својству 

изолатора, неогени седименти јадарског басена. Резервоар захвата површину од око 20 

km² .  

4.2.  Историјски развој Бање Ковиљаче 

 

Прва зграда за смештај гостију изграђена је 1858. године, али новија историја 

Бање Ковиљаче почела је, заправо, 1867., када је на основу балнеолошких атеста др 

Линденмајера, кнез Михајло Обреновић ставља под заштиту државе. Интересовање за 

воде под Гучевом, настављено је и у време владе краља Александра Обреновића. 

Народна скупштина је 1. августа 1896. године изгласала Закон којим се Бања Ковиљача 

уступа народу подрињског округа у експлоатацију на рок од 50 година, а одлуку су 

потписом потврдили Краљ и влада. Тај датум је означио почетак организиваног 

бањског туризма. Уследиле су године динамичког развоја и брзог напредка Бање – али 

под круном Карађорђевића.  

 

4.2.1. Краљево купатило 

 

Подржавајући развој бање као природног лечилишта, Петар I Карађорђевић, 

нови владар на престолу Србије и већ осведочени гост Бање, заложио се за изградњу 
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импозантне зграде сумпорног купатила која ће се финансирати из државне касе. Чим је 

отворило врата првим гостима, 1907. године, ново купатило не само да је променило 

стандарде лечења, него је и са централном куполом изнад главног улаза било прави 

украс Бање и омиљеним мотив на њеним разгледницама. Захвалан народ, назвао је 

купатило именом свога владара – „Краљ Петар I“. 

У богато опремљеном ентеријеру новог купатила примењивани су савремени 

услови лечења, који су, поред лековите воде и пелоида, подразумевали масажу, 

обавезан одмор и опуштање, као и коришћење базена. Таквом третману препустио се и 

краљ Петар већ наредне, 1908. године, али у специјално за њега направљеној кади која 

данас представља једну од ексклузивнијих понуда Бање.  

Саставни део терапије био је ноћни одмор. За разлику од неких других бања у 

Србији, у којима су гости проводили бурне ноћи и у весељу дочекивали зоре, овде се 

„могло разунати само на честиту забаву и разоноду која доприноси бржем 

оздрављењу“, забележио је др Сима Ст. Петровић, бањски лекар у Ковиљачи, након 

Првог светског рата, додајући да „о неком весељу, бесу, лумповању и коцкању у бањи, 

није било ни говора“! 

4.2.2. Раскош бањског парка 

 

После главног купатила, на ободу бањског парка, убрзано се граде и други 

објекти. Дринска бановина, којој је Бања припадала 1929. године, властитим 

средствима је подигла хотел „Подриње“, виле „Босну“, и „Ковиљачу“, као и 

ексклузивне хотеле „Далмацију“ и „Херцеговину“. Подигнуто је и неколико задужбина 

и изграђен велики број приватних и веома отмених вила које су до данас остале 

непроценљиви део бањског комплекса.  

Тридесетих година, Ковиљача је била потпуно изграђена као бањско лечилиште. 

Уређен је парк у њеном централном делу, површине 20 хектара, и комплекса парковске 

шуме од око 40 хектара уоколо, идеалне за летње вожње фиакером. Све стазе бањског 

парка водиле су према раскошном водоскоку који је доминирао бањском панорамом и 

био један од њених препознатљивих симбола. Шездесетих година, међутим, водоскок 

је замењен фонтаном, а најлепши детаљ на њему, 4 лавље главе у бронзи, уграђене су 

на оближњој чесми. Ретке биљне врсте и отмени павиљон са кога је бањски оркестар 

сваке вечери забављао госте, као и скупоцена ограда од кованог гвожђа са 4 
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импозантне капије и чуварском службом, учинили су овај парк једним од најлепших и 

најперспективнијих у то време. 

 

4.2.3. Прва коцкарница на Балкану 

 

Нови замах у изградњи Бање Ковиљаче дао је краљ Александар I Карађорђевић, 

наследник краља Петра. Уверен да је Бања Ковиљача са просперитетом, он је 

властитим средствима подигао елитну бањску дворану – Курсалон2, по чијој се 

раскоши и лепоти Ковиљача препознаје до данас. Грађен је као прототип једног од 

версајских двораца, по идеју и под надзором архитеката Драгослава Ђорђевића, 

Николе и Олге Краснов и Милана Минића. Ово здање изузетне лепоте и раскошног 

ентеријера, отворено 1932. године, окупљало је под својим сводовима монденски свет 

који је долазио са свих страна. Ту су биле позоришна и плесна дворана са галеријама, 

затим, две пансион сале и сала за ручавање, два овална и два округла салона – за даме и 

за господу, па читаоница и пианино сала, клуб сала, пивница... и све то препуно 

гостију. У том отменом здању балови су били непрекосновена забава, а отворена је и 

прва коцкарница на Балкану.  

Мирне ноћи под Гучевом, биле су прошлост. Бања је постала монденско место у 

коме се окупљао млађи свет, уметници и боеми, играо се лаун – тенис, забављало уз 

Амзиће, надалеко познате бањске музичаре, и дуго седело у старој кафани „Јадар“, 

одмах иза Салона. Долазили су новинари из иностранства, нарочито из Беча, па се о 

бањи  под Гучевом доста знало и ван граница земље. ( Бубрешко, З., 2009). 

 

4.2.4. Сачуван дух старине 

За Курсалон се везује и један важан историјски тренутак Краљевине 

Југославије. Последњи владар лозе Карађорђевића – млади краљ Петар II, тек стасао до 

краљевског трона, после окупације земље, у априлу 1941. године, управо је у бањском 

Салону прогласио мобилизацију и потом заједно са Владом, напустио земљу.  

Присутност краљевске породице, нарочито је подизала репутацију Бање, али су 

на њему посећеност свакако утицале и одличне саобраћајне везе. Осим луксузним 

аутомобилима, каквим је долазио краљ Александар, до Ковиљаче се стизало врло 

уредним аутобуским саобраћајем или популарним „Ћиром“, возом узаног колосека, 

                                                           
2 Курсалон – отмена бањска дворана 
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увек препуног путника. Због његове споре али врло угодне вожње, лети се највише 

тражило место у отвореним вагонима III. Могло се лађом до Шапца, а онда неким 

другим превозом до Бање, док се преко Дрине прелазило скелом.  

Бања је до данас задржала дух старог времена и пуно обележја која подсећају да 

је овде долазила краљевска породица Карађорђевић. Још се зелени дрво високог бора 

који је својом руком засадио краљ Петар у бањском парку, док је „Извор принцезе 

Јелене “, назван по имену његове најстарије кћери која је такође долазила у Бању. 

Данас је то „Чесма три краља“. У вили „Далмација“ сачуван је аутентични апартман 

краљице Марије Карађорђевић, који је као и мермерна када краља Петра, представља 

ексклузивну понуду Бање Ковиљаче – краљевске бање Србије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5. Где спавају 

шумске виле  

 

Слика 11. Реновирано купатило краља 

Петра; извор:htt:// www.banjakoviljaca.co.rs 

Слика 12. Разгледница краља Петра 

Карађорђевића; 

 извор: htt://www.loznica.to.co.rs 

Слика 13. Стара Бања Ковиљача, 

снимак из авиона; 

извор:htt:// www.banjakoviljaca.co.rs 

 

Слика 14. Првобитно  купатило краља 

Петра; 

 извор:htt:// www.banjakoviljaca.co.rs 
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Бања Ковиљача је кроз историју често мењала назив. Према записима Вука 

Караџића, који је у њој лечио болесну ногу, бања се први пут помиње 1533. године као 

насеље подно Ковиљкиног града, да би је средином XIX века уместо тим лепим 

женским именом, Турци називали Смрдан Бања због јаког испарења сумпорних извора. 

Путописац Феликс Каниц, тврди, међутим, да име Ковиљача вероватно потиче од 

познате и у српском народу вољене, нежне паперјасте биљке – Ковиље која расте по 

оближњим бреговима и на којем, према народном предању спавају шумске виле. 

(Петровић, С., 1934). 

 

 

 

 

4.3. Индикације и лечење  у Бањи Ковиљачи 

 

На бази постојања сумпоровитих и гвожђевитих термоминералних извора (15˚С 

-31,8˚С), вода у Бањи Ковиљачи се користи за купање, пиће и блатно облагање. 

Пратећи савремене трендове, (да бање нису само места за лечење), у оквиру болнице је 

отворен wellnes центар „Ковиље“, површине 600 m2 . Центар намењен одмору и 

рекреацији важи за један од највећих на Балкану, са најсавременијом опремом и 

бројним третманима за негу тела. 

Пелоид Бање Ковиљаче спада у слабо алкални, рдукциони пелоид, чија 

припрема за употребу подразумева доношење минералног блата са простора Бање и 

Слика 15. Фонтана у парку Бање 

Ковиљаче;  

извор: htt://www.loznica.to.co.rs 

 

Слика 16. Краљевска вила у Бањи 

Ковиљачи; извор:  

htt://www.loznica.to.co.rs 
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стављање у посебне блатне базене. Пелоид се тада помеша са сумпоровитом водом, 

након чега је потребно 2 – 3 године уз повремено мешање, да ово блато сазри, како би 

могло бити употребљиво у виду различитих блатних паковања. (Гајић, М., 

Вујадиновић, С. 2005). 

Иникације за лечење у Бањи Ковиљачи су:  

 реуматична обољења; 

 дегенеративне промене зглобова и кичменог стуба; 

 дискус хернију и стања након операције дискус херније 

 остеопорозу; 

 посттрауматска стања горњих и доњих екстремитета и кичменог стуба; 

 лакша оштећења централног нервног система; 

 лезије периферних нерава; 

 мишићна обољења; 

 поједина гинеколошка и кожна обољења; 

 стерилитет; 

 лимфедем. 

 

4.4.  Антропогене карактеристике Бање Ковиљаче 

 

Туристички садржај бање Ковиљаче је богат и разновртан. Током летњих 

месеци смењује се велики број културних и спортских манифестација, али оваква 

дешавања иако проређена постоје током целе године. Ликовна колонија, фоклорна и 

разна друга културно уметничка друштва, Ђачки Вуков сабор само су неке од 

манифестација којима је домаћин Бања Ковиљача. 

Дринска регата, одржава се уназад 5 година, а организује је општина Лозница у 

сарадњи са општинама Мали Зворник и Зворник у Републици Српској. Регата носи 

званичан назив „У ритму Дрине и плеса“, а креће из Малог Зворника, одакле се 

спустом дугим 18 километара и трајања нешто више од 3 сата стиже до Жићине плаже 

у Бањи Ковиљачи. 

Популарни догађај је и Џипијада, која се одржава два пута годишње под 

покровитељством Ауто – мото клуба „Екстрем 015“. 
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Љубитељи пецања, у Бањи Ковиљачи могу уживати у Сомовијади – риболовној 

спортско – туристичкој манифестацији, која из године у годину окупља све више 

учесника и посетилаца због чега је попримила међународни карактер.  

На овим просторима историја је оставила археолошке трагове у виду Соко 

града, којег је саградио деспот Стефан Лазаревић. Манастир Троноша завршен је 1317. 

године, а његова градња је започета у време владавине краља Драгутина. Гости Бање 

Ковиљаче такође могу обићи и манастир Св. Николаја. 

Љубитељима историје, биће занимљив податак да је на обронцима Гучева, 

вођена је прва рововска битка на свету. Погинулима током 1914. године, на врху ове 

планине је подигнут споменик, до кога је из Бање Ковиљаче лако стићи.   

 

4.5. Смештајни капацитет Бање Ковиљаче 

 

Бања располаже са око 2.500 лежаја у хотелима, одмаралиштима, Специјалној 

болници, бањским вилама и домаћој радиности. Носилац угоститељско-туристичке 

делатности је Хотелско-туристичко предузеће „Бања Ковиљача”. У оквиру предузећа 

послују: хотел „Подриње” (160 лежаја), одмаралиште „Гучево” (130) и бањска вила 

„Београд” (44). У његовом саставу, пословале су виле „Босна” и „Ковиљача” са укупно 

79 соба и око 200 лежаја.3 

Предузеће „Бања Ковиљача” располаже значајним угоститељским 

капацитетима. Чувена бањска дворана из 1932. године („Кур-салон”) има четири сале и 

два салона, са укупно 1.030 места, грил ресторан „Три чесме” са великом летњом 

баштом (300 места) и млечни ресторан „Подриње” (60 места). У оквиру виле „Београд” 

налази се ресторан и летња башта са укупно 450 места.  

Специјална болница за рехабилитацију располаже са 550 лежаја. У њеном 

саставу се налазе виле „Далмација” (155 лежаја), „Херцеговина” (100 лежаја), „Нови 

стационар” и хотел „Стандард” (66). Болница има 416 постеља у луксузним 

апартманима, једнокреветним и двокреветним собама, које су опремљене на нивоу 

хотела Б категорије. Осим у Бањи Ковиљачи, значајнији смештајни капацитети налазе 

се у Лозници, Горњој Ковиљачи, на Гучеву и Церу.  

                                                           
3 Виле „Босна” и „Ковиљача” су коришћене за боравак избегла лица до 2004. године, тако да је 

неопходно извршити њихову санацију, адаптацију и укључити их у туристичку понуду. У саставу 

предузећа налазили су се кампови на Гучеву и Дрини, али су запуштени и неуређени. 
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Смештај у Лозници могућ је у оквиру омладинског насеља „Мladost Ad Drinum” 

(180 постеља) и хотела високе категорије „Браво”, са 23 лежаја. У оквиру АД „Бања 

Бадања”, односно „Болнице за рехабилитацију” постоји 25 лежаја, док су у непосредној 

близини и приватни смештајни капацитети (бунгалови). На Гучеву послује 

одмаралиште „Видиковац“, са 80 лежаја, и приватизовано одмаралиште „МN”са 130 

лежаја. Смештајни капацитети  налазе се и у оквиру етно комплекса у Тршићу, где су 

постојећи вајати опремљени за боравак гостију. 

 

Табела  3. Смештајни капацитет у Бањи Ковињачи 

Врста објекта Број лежаја 

Хотел „Подриње“ 160 

Одмаралиште „Гучево“ 130 

Бањска вила „Београд“ 44 

Вила „Босна“ 90 

Вила „Ковиљача“ 110 

Вила „Далмација“ 155 

Вила „Херцеговина“ 100 

Хотел „Стандард“ 66 

Извор: Туристичка организација Лознице, 2013.године 

 

Проблеми који прате туристичку делатност су бројни. Постојећи смештајни 

капацитети, као основни елементи материјалне базе туризма, у већем броју не 

задовољавају квалитетом услуга, опремљеношћу и садржајима. У циљу будућег развоја 

туризма, пре свега бањског, неопходна су инвестициона улагања у изградњу нових и 

реконструкцију старих туристичко-угоститељских објеката. На тај начин, створиће се 

услови за продужетак туристичке сезоне и остваривање веће добити. 

 

4.6. Туристички промет у Бањи Ковиљачи 

Највећи број туриста у Бањи Ковиљачи (40.733) забележен је 1985. године, и 

резултат је привредног раста, побољшања животног стандарда становништва и укупног 

развоја туризма у земљи. Највећи број ноћења остварен је 1990. године, али није реалан 

показатељ туристичког промета, због знатног броја избеглих лица настањених у Бањи. 
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Последњих година Бања Ковиљача бележи смањење броја туриста и ноћења. И 

поред тога, она се по броју посета и ноћења налази међу четири водеће бање у Србији.  

 

Табела 4. Туристички промет у Бањи Ковиљачи, 2000., 2005., 2007., и периода 2010 

– 2013.године. 

 

Година 
Туристи Ноћења 

домаћи страни укупно домаћи страни укупно 

2000. 16.362 4.232 20.594 178.580 19.574 198.154 

2005. 15.888 4.414 20.302 138.150 18.347 156.497 

2007. 16.551 4.888 21.439 155.506 21.999 177.505 

2010. 15.599 7.348 22.947 158.555 22.874 181.429 

2011. 15.568 6.844 22.412 157.387 21.987 179.374 

2012. 15.791 5.879 21.670 155.175 21.047 176.222 

2013. 16.591 4.593 20.644 150.677 21.132 171809 

 

Извор: Статистички годишњак Србије 2000., 2005.,2007., и периода од 2010 – 2013 године, Републички 

завод за статистику, Београд. 

 

На основу података из табеле 4 увиђа се релативно уједначен ток туриста за наведене 

године. Међутим, у последњих година дошло је до пада посете страних туриста, а 

порастао је број домаћих. Наравно томе је допринела економска и политичка ситуација 

у земљи, односно смештај азиланата са простора азијског континента. Што се тиче 

ноћења запажа се исти тренд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Туристичка валоризација краљевских бања Србије 
 

51 
 

 

 

Табела 5. Доласци и број ноћења по месецима у Бањи Ковиљачи 2014.године 

 

Месеци Доласци Број ноћења 

Јануар 972 3.402 

Фебруар 644 2.254 

Март 1.262 4.417 

Април 1.233 4.315 

Мај 1.004 3.514 

Јун 1.567 5.484 

Јул 1.579 5.526 

Август 1.804 6.314 

Септембар 1.535 5.372 

Октобар 1.573 5.505 

Новембар 1.079 3.776 

Децембар 895 3.132 

Укупно 15.147 53.011 

Извор: Статистички годишњак Србије 2014. Републички завод за статистику, Београд. 

 

Према месечним подацима, највећи промет се оствари управо у најтоплијим 

летњим месецима и то највише у августу, затим у јулу и јуну.  

 

4.7. Правци даљег туристичког развоја Бање Ковиљаче 

 

За даљи развој и афирмацију бањског туризма битна је његова селективна 

понуда. Она првенствено зависи од услова успешног организовања бањског лечења, 

wellnessspa програма и понуђених рекреативних садржаја. Са становишта планирања 

интегралне и комплексне туристичке понуде потребно је дефинисати неколико 

приоритета развоја бањских места: 

 Даљи развој wellness-spa и здравствене понуде бањских места; 

 Развој комплементарног туризма; 

 Програмско обогаћивање бањских места; 

 Еколошка заштита. 
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Поменути приоритети развоја имају за циљ усклађивање и допуњавање две 

основне функције бањских места: здравствене и рекреативне. У односу на већину бања 

у Србији, развијени бањски центри у свету имају сасвим другачију концепцију рада. То 

су тзв. „индустрије” за негу и опоравак тела, где поред лечилишног комплекса постоје 

посебни објекти намењени за релаксацију посетилаца (Гајић, М. 2003).  

Увођењем wellness програма, бањска понуда се усмерава ка богатијој клијенели, 

младим и пословним људима. Тиме се повећава популарност бањског места и 

остварују већи приходи (Јовичић, Д. 2008).  

Културно-забавни и спортско- рекреативни програми и манифестације такође 

обогаћују бањски садржај и од значаја су за популаризацију, презентацију и понуду 

бањског туризма. 
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5. РИБАРСКА БАЊА - ЛЕПОТА ОВЕРЕНА КРАЉЕВСКИМ 

ПЕЧАТОМ 

 

ибарска Бања је мали рајски врт на падинама шумовитог Јастребца, оаза 

чистог планинског ваздуха и топлих, лековитих врела, на надморској 

висини од око 540 метара. То је романтични кутак у окружењу 

краљевских вила и омиљено место краља Петра I Карађорђевића почетком прошлог 

века. И не без разлога. Сјај минулог времена заустављен у лепоти и отмености бањске 

архитектуре, природна раскош и мир у којем почивају зелени превоји и данас 

подсећају да је реч о „краљевској бањи“. 

Рибарска бања се налази на 200 километара јужно од Београда у Расинском 

округу. Рибарска бања је смештена у централној Србији на североисточним обронцима 

Великог Јастрепца, у клисурастом делу Рибарске реке који се ту формира као Бањска 

река, секундарне морфотектонске целине велике Алексиначке котлине, између 

висоравни Самара (560 м) и виса Јечмишта (661 м). Окружена је густом шумом са увек 

свежим и чистим ваздухом, па се може назвати и ваздушном бањом. Удаљена је од 

Крушевца око 34 километара. Повезана је железничком пругом и аутопутем Београд-

Ниш код Ђуниса и Делиграда. 

Доњи део бањског насеља, просечне висине 514 метара, изграђен је по дну, а 

горњи, до висине 550 метара, на страни рибарскобањског басена. Рибарска бања је на 

домаку села Рибара по коме је и названо насеље. 

У југозападном делу простране Алексиначке котлине и близини туристичке 

зоне Малог Јастрепца-Купињак (946 м), те између тих предела и Сталаћко-Буниског 

транзитног сектора, у опсегу свих утицајних термално невалоризованих простора, 

Рибарска бања на тлу северног подручја Јужног поморавља истиче се 

интеррегионалним термалногеографским размештајем. 

Због близине Крушевца, Рибарска бања има повољан географски положај. 

Удаљена 34 километара југоисточно од Крушевца и исто толико југозападно од 

Алексинца, те 27 километара јужно од Ражња, Рибарска бања је на интраградском 

потпланиском положају према тим котлинским и комуналним средиштима. 

Од најближе железничке станице Ђунис, на прузи Београд - Ниш, лечилиште је 

удаљено 22 километара и тиме повезано са главним емитивним туристичким центром 

Р 
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југоисточне Србије (60 километара). Бања је повезана и директном аутобуском 

линијом са Београдом (210 километара) и у вишедневној је аутобуској вези са 

Крушевцем (Ромелић, Ј., 2008).  

Од значаја за туризам јесте и аеродром у Нишу, Цар Константин, удаљен око 58 

километара од бање.  

 

 

 

 

 

Ипак, здравствени аспект Бање је доминантан. Рибарски топли извори богати су 

сумпорном, слабо алкалном и салиничном хомеотермом, док се температура воде 

креће од 38 – 42 °С. Професионално, љубазно и веома стручно особље Специјалне 

болнице, применом лековите воде постиже инзваредне резултате у лечењу обољења 

локомоторног апарата, реуматских и неуролошких обољења, између осталог:  

Слика 17. Саобраћајно – географски положај 

Рибарске бање;  

извор:htt://www.ribarskabanja.co.rs 
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 функционалних последица коштано – зглобних повреда,  

 урођених деформитета на костима и зглобовима,  

 запаљенских и дегеративних облика атритиса,  

 функционалних последица повреда и обољења периферног нервног 

система,  

 као и дечије целебралне парализе. 

Терапијски блок, смештајни објекти и ресторански део Специјалне болнице, спојени су 

системом „топлих веза“, чиме се омогуђава оптималан ефекат терапије.  

 Топле воде рибарских извора, чија се старост процењује на више од 4 000 

година, многи пореде са чувеним термама у француским Пиринејима. Базен, сауна и 

физикална рехабилитација, шетња по живописној околини, културни и уметнички 

садржај – чине боравак у Рибарској Бањи незаборавним, баш као што уживање у кади 

краља Петра или краљице Драге, представља заиста – краљевски доживљај.  

 

5.1. Природне карактеристике Рибарске бање  

 

У геолошком погледу, терен изграђују претежно метаморфисаних шкриљаца 

Великог Јастрепца у планинском залеђу, помешани са лискуновитим гнајсом. При томе 

су, према резултатима дубљег истражног бушења, у горњем делу представљени 

хлоритским шкриљцима, спилитима и габровима, за које се сматра да су доњокредне 

старости. Дебљина горње формације је у подручју бушотине 4 око 125 метара а у 

подручју бушотине 5 око 207 метара. Западно од бање су наслаге горњокредног 

флиша, у које је утиснута гранитска маса Јастрепца, док се источно настављају 

метаморфити српског кристаластог језгра. Те стене су са северне стране заплављене 

неогеним седиментима (Протић, Д., 1995). 

 Интересантно, посебно са аспекта туристичке валоризације одређених 

геолошких карактеристика, је и то да је шири простор Јастребца златоносно подручје, 

да је то одавнина коришћено у традиционалној експлоатацији злата, посебно у околини 

Рибарске бање и испирањем у самој Рибарској реци са садржајем злата и до 2.8 gr/m3 у 

наносима (Вујановић и Теофиловић, 1977).  

Термоминералне воде Рибарске бање припадају разбијеном изворишту сложене 

издани (Костић, 1979) које су некад сачињавали издански, пукотински и прокапнички 
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извори. После спроведеног хидрогеолошког бушења, када су неки природни извори 

пресушили, преосталих шест је обухваћено каптажама. (Костић, М., 1979). 

Историјат хидролошких истраживања има дугу традицију, а прве важније 

податке је објавио Е. Линденмајер још 1865. године, када је бању посетио и Јосип 

Панчић са лицејцима описујући „мноштво извора“ и прогнозирајући да ће количина 

рибарскобањске воде, која је тада само један хамам пунила, „целисходно вођеним 

пословима знатно умножити“. Са температуром од 38-41,50 °C вода је хомеотерма (и 

по један извор од 28 °C и 16 °C), а по саставу ниско минерализована, сумпоровита, а 

значајно је и то да Рибарска бања располаже квалитетном хладном (16-17 °C) пијаћом 

водом, за коју се одавно зна да је за пиће врло пријатна и питка. (Протић, Д., 1995),  

Током истражних радова 1961-81. године, неки извори су пресушили, али су 

урађене три бушотине 100-300 метара дубине и један експлоатациони бунар из којег се 

добија 25 l/s воде температуре 38 °C, а новом дубоком бушотином добијено је са 850 

метара дубине самоизли- вом нових 12 l/s са температуром од 44 °C Елемент Зеолит 

(zeolite) који је пронађен у Рибарској бањи је елеменат будућности, један од највећих 

антиоксиданаса. Само је неколико рудника у свету из којих се копа овај минерал, има 

га још и на Исланду. Познато је да уништава слободне радикале, а са друге стране, 

делује на малигне ћелије па се користи у облику лека, њега има и у продаји, антисептик 

је. (Маћејка, М., 2003). 

Рибарска бања је од давнина позната и као климатско место, у истој мери као и 

по топлој сумпоровитој води. По запажањима В. Димитријевића (1911) на бази свог 

лекарског искуства, наглашава се да је у њој „ваздух вазда толико чист, свеж и 

пријатан, каквог ни у једној нашој бањи нема“. Знатно планинско залеђе Великог 

Јастребца, дубоко усечена долина Рибарске реке и изузетна пошумљеност падина 

формирају специфичан умерено свеж субпланински топоклимат са спектром 

микроклимата зависно од екс- позиције и нагиба падина, степена пошумљености и 

отворености према диригованој циркулацији у складу са правцем и обликом речне 

долине. Средња годишња температура је 9,50 °C и има 700-800 mm падавина, које се 

излуче у мајском и октобарском максимуму, тако да летња сезона нема већи број 

падавинских дана, мада свежина после летње кише у садејству са околним шумама 

дају веома пријатну освежавајућу временску ситуацију. 
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5.2. Историјски развој Рибарске бање 

 

Најуваженији и најдражи гост у историји Рибарске бање свакако је краљ Петар I 

Карађорђевић, којем су у првим деценијама прошлог века топли извори бањске воде 

ублажавали тешку костобољу. Чувајући успомену на то време, мештани су поставили 

краљеву бронзану бисту у природној величини да се на клупи „одмара“ међу својим 

народом и бањским гостима, као што је то иначе чинијо.  

 Историја савремене Рибарске Бање започела је 1834. године када је књаз Милош 

Обреновић наредио да се неколко земљаних крчага „отправи“4 пут Беча на прво 

хемијско „разлагање“5, заједно са водама још неколико, одабраних србијанских бања. 

То је било само годину дана после ослобођења земље од Турака.  

 Потврда да је вода „целителна“, убрзо је изменила цео крај: уређено је купатило 

и прилазни путеви, измерен бањски круг и подигнута „меана6 са квартирима7“ за прве 

госте. Лекара није било, па се свако лечио сам како је ко знао и умео.  

 О лековитости воде и другим бањским угођајима, брзо се прочуло. Гости су 

пристизали у толиком броју да је у лето 1847. године, Радован Петровић, окружни 

начелник у Крушевцу преместио у Бању цело начелство да би лакше чувао ред и мир 

међу бањским гостима. Те године је стигао и први бањски лекар Љубомир Радивојевић, 

доктор медицине.  

 Озбиљан и планински развој Бање почео је, заправо, 1852. године. Тада је онај 

исти предузимљиви крушевачки начелник довео кнеза Србије Александра 

Карађорђевића и врло утицајну господу Гарашанина и Книћанина, да из монденске 

Брестовачке баље, у којој је Кнез имао летњи дворац, дођу и одморе се на рибарским 

врелима. Предузимљиви начелник није жалио труда да угости Кнеза и његову пратњу. 

Водио их је у лов, показујући природне лепоте у околини Бање, приређивао гозбе, 

организовао седељке и уживање у топлој бањској води. Гости нису остали дужни. 

Убрзо је по налогу Кнеза, задивљеног природом и лековитом водом, поред старог – 

подигнуто и ново купатило.  

 

                                                           
4 Оправити - послати 
5 Разлагање – хемијска анализа 
6 Меана - кафана 
7 Квартири – стан, пансион 
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5.2.1. Романтични добровољац 

 

 Лековитост рибарских вода прочула се надалеко. Била је мелем за реуматичаре 

и лечење женског стерилитета. О болесницима је у летњој сезони бринуо лекар, док је 

за терапије био задуженстални бањар или амаџија у мушком делу купатила или 

амаџика у женском. Узаврела од гостију, Бања добија надзиратеља и полицијску власт, 

отвара се апотека, пекара и пошта. У међувремену се сменила династија и на власт 

поново дошли Обреновићи, али то није утицало на развој Бање. Кнез Милан је 1874. 

године лично одобрио 2 800 гроша за опремање нове државне механе  Бања је тада 

постала прави рај за одмор и лечење.  

Али не задуго.Тек што је почела сезона 1876. године, кнез Милан објави рат 

Турцима да ослободи и уједини још део српског народа. У помоћ српској војсци стигли 

су храбри Црногорци и 4 000 руских добровољаца, предвођених искусним генералом 

Черњајевним. Један од руских официра несрећно заљубљени Николај Николајевич 

Рајевски, покушавајући да на српском ратишту нађе заборав и лек за своје рањено 

срце, трагично је страдао у првим борбама на Адровачком вису. Погибија грофа 

Рајевског дубоко је потресла његове саборце, а фатална љубав и бурни живот овог 

племића на руском двору, били су велика инспирација Лаву Толстоју за лик грофа 

Вронског, и славног јунака романа „Ана Карењина“. Тако је прича о Ани и Вронском, 

започета на руском двору, овде коначно завршена. На месту погибије руског племића 

подигнута је живописна капела, која је до данас остала незабилазно место за госте 

Рибарске Бање, док је народ у том крају сачувао романтичну легенду о славном Русу.  

 Јесен 1876. била је судбоносна и за Бању. Турци су је запосели и за једно пре 

подне спалили све осим главног купатила. Бања је убрзо ослобођена и градња је почела 

изнова.  ( Бубрешко, З., 2009). 

5.2.2. Порцеланска када за Краљицу 

 

 Живот се поред лековите рибарске воде брзо враћао. И више од тога. Бурно је 

било и дању и ноћу. Према извештају бањког физикуса 1880. године по „коцкарењу“ и 

„ноћарењу“ Рибарска Бања се није разликовала од европских. Купатило се проширује и 

уводи кур – такса од 2 гроша на дан. Отмен свет из Београда неуморно је стизао тек 

успостављеном железницом до Ђуниса а онда чезама у Бању. У међувремену, 

Кнежевина Србија проглашена је за Краљевину.  
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 У лето 1896. године Бању су, на путу за Јастребац, посетили краљ Александар 

Обреновић и његова мајка краљица Наталија, да би неколико година касније и краљица 

Драга Обреновић потражила лек у њеним топлим водама. Будући да је била старија од 

краља Александра и да Србији није могла да подари наследника, она је почетком ХХ 

века посетила Рибарску Бању и чувеног бањског лекара др Петра Дојића. Специјално 

за краљицу Драгу и њено излечење у посебном делу бањског купатила изграђена је 

када и обложена порцеланским плочицама изузетне вредности и лепоте.  

 

5.2.3. Године великог успона 

 

 У освит новог века, после трагичне судбине Александра и Драге, владајућу 

круну је преузео краљ Петар I Карађорђевић који ће оставити снажан печат на развој 

бање под Јастрепцем. Краљ је 1904. године Врачарској штедионици оверио концесију 

на изградњу Рибарске бање у наредне 4 деценије којом је започео период интензивне 

изградње и модерног уређења Бање. Краљ је био њен одани посетилац и редовни гост 

на првом спрату виле „Србије“, коју је концесионар завршио већ 1909. године. Две 

године касније дозидан је још један спрат, наводно по краљевој жељи, да нова вила 

„Босна“ не би била виша од „Србије“! Како год да је било – „Србија“ је тада у својих 

70 меблираних соба могла да прими 150 гостију. 

 Краљевски апартман, са две собе скромног изгледа и оскудним намештајем, ни 

по чему није личио на „краљевске одаје“. У спаваћем делу, Краљу је био довољан 

једноставан војнички кревет, сто и две дрвене столице. Са обе стране апартмана била је 

по једна соба за краљеве гардисте са по педесетак кревета, слично војничким 

касарнама. Све је било скромно, као што је био скроман и овај српски владар коме је 

војничка униформа била свакодневна одећа. 

 Краљ Петар је у Рибарској бањи обављао и државничке послове, те је тако 1913. 

године потписао Декларацију о присаједињењу Косова и Метохије матици Србији и на 

брду изнад Бање редовно постројавао гарду која је увек била у његовој пратњи. 

Посматрао је вежбе и сам учествовао у гађању. ( Димитрије, А. В., 1911). 

 

5.2.4. Бања за отмено друштво 

 У амбијенту одабраног парковског зеленила до 1912. године саграђено је 

неколико вила изузетне лепоте чија су имена била наговештај будуће уједињене 
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државе „Хрватске“, „Далмација“, „Црна Гора“, „Славонија“, „Војводина“ – причало 

се да тим објектима није било равних по лепоти ни у престоној вароши – Београду. 

Такав луксуз, као и боравак Краља у Бањи, неодољиво су привлачили богатију 

клијентелу Србије, а долазили су чланови и краљевске породице. Тако је принцеза 

Јелена, Краљева кћи, два пута била драги гост Рибарске бање. 

 Гости су били све захтевнији. У Бању су редовно стизали дневни листови, 

журнали и страна штампа. У павиљону је концертирала музика, пре и поподне, а са 

првим сумраком палиле су се две уличне светиљке кавне расвете, знак немерљивог 

луксуза у оно време. У Бању долазе позоришне групе, организују се хуманитарне 

забаве, излети у околину. За одабране и захтевне госте којима је уз бањску терапију 

годио добар залогај и отмено друштво, 1912. године отворен кур-салон са завидном 

вин-картом и менијем. 

 Краљ је у Бању долазио до краја живота (16. августа 1921. године) са прекидом 

у време Првог светског рата и непосредно пре њега. Осим „краљеве каде“, у Бањи је 

сачувано и степениште, упола ниже од уобичајно којим је Краљ силазио до воде, као и 

отмене виле с почетком ХХ века на које већ пада копрена историја. 

 Обједињавање четири раније изграђена објекта новом фасадом, купатило је 

1909. године добило коначан облик и такав изглед остао је до данас. Старо купатило је 

под својом куполом сачувало 13 соба са по две укопане каде и 10 са по једном, као и 

посебне каде које су припадале крунисаним главама две супротстављење српске 

династије – краљу Петру I Карађорђевићу и краљици Драги Обреновић. ( Југовић, 

П.М., 1991). 

5.2.5. Легенда о Рајевском 

 

 Црква Свете Тројице у селу Горњи Андровац, познатија као Руска црква, 

саграђена је и освештана 1903. године у част пуковника Николаја Николајевича 

Рајевског, великог јунака који је на том месту храбро погинуо предводећи руске 

добровољце у великом Српско – турском рату 1876. године. Као својеврсни споменик, 

цркву је подигла грофица Марија Рајевска, сестра погинулог пуковника, док је 

земљиште за ову намену откупила српка краљица Наталија Обреновић. Око цркве 

импозантно делују столетне липе чије су саднице, у време градње храма, донете са 

имања грофа Рајевског у близини Кијева. 
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 „ Ако погинем, срце ми оставите у Србији, а тело пренесите у Русију“ – речи 

грофа Рајевског изговорене пре судбоносног часа, преточене су у том крају у легенду.  

 Погинулог пуковника саборци су сахранили у порти оближњег манастира Свети 

Роман и испратили уз највеће почасти када је његова мајка грофица Ана организовала 

премештање тела у Русију. Легенда каже да је тада срце славног Руса завијено у 

најлепше извезено платно из девојачке спреме за удају, стављено у мали метални 

ковчежић, а затим положено у исти гроб у којем је почивало тело Рајевског. У знак 

поштовања и велике захвалности српског народа погинулом пуковнику, то место у 

манастиру Св. Романа и данас се чува као велика светиња. Монахиње које брину о 

манастиру, са пуно пажње старају се да увек буде покривено свежим цвећем. 

  ПРИЧА СЕ... 

 У крају око Рибарске бање памти се разговор краља Петра I са једном сељанком 

из подјастребачких села. Видевши је здраву као дрен и румену као јабука, Краљ је 

упита:  

- Ради чега си ти, снашо, у Бањи ? 

- Поради деце, Краљу. 

- Јеси ли била још који пут ? 

- Јесам, прошле године.  

- Па би ли вајде ? 

- Јок, Краљу.  

У том тренутку, надзиратељ Бање, ражаловани коњички наредник, чији је 

задатак био да се стара да гостима Бања што више користи, прескочи Бањску 

речицу, где је данас почетак старог купатила, стаде пред Краља и, правдајући се 

рече: 

- Ваше Величанство, у то време ја сам био бањским послом у 

санитетском одељењу у Београду! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 18. Стара вила Херцеговина; 

извор:htt://www.ribarskabanja.co.rs 

 

Слика 19. Славље на дан  Крањеве свадбе; 

извор:htt://www.ribarskabanja.со.rs. 
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5.3. Терапије које се користе у Рибарској бањи 

 

Терапије које се користе у Рибарској бањи: (Станковић, М. С., 2009) 

Електро терапија је пропуштање струје кроз ткиво и благотворно утиче на 

метаболизам свих структура меких ткива, нервног и коштаног система. Према врсти 

струје и начину примене могу се разликовати више врста електро терапија, док се у 

Рибарској бањи примењују: 

 галванска струја;  

 дијадинамична струја; 

 интерферентне струје; 

 електростимулација; 

 хоризонтална терапија у форми SCAN и аналгетски за акутне и хроничне 

болове. 

Ултразвучна терапија - Ултразвук, као механички талас велике фреквенције и 

мале таласне дужине, налази честу примену у разним гранама медицине. У 

рехабилитацији се користи за механичку масажу меких ткива, разбијање калцификата 

у периферним зглобовима, смањење спазма, повећање функционалности и 

покретљивости. 

Магнето терапија користи повољан утицај магнетне индукције на ћелијски 

метаболизам. Користи се за убрзање регенерације ткива и зарастања после прелома и 

посттрауматских стања. Утиче на скраћење периода опоравка до 50% због повећања 

искоришћености кисеоника на ћелијском нивоу. 

 Код фото терапије користи се светлост различитих фреквенција, у облику 

ласера, инфрацрвених и Zepter лампи. Светлост има биостимулативно дејство и 

користи се у форми аналгетског и спазмолитичког за зарастање рана и декубита. Радна 

терапија изводи се индивидуално, ређе уз помоћ терапеута, користећи разна помагала у 

облику свакодневних оруђа која се срећу у животу ради повећања покретљивости у 

зглобовима и враћања функције појединих сегмената.  

Радна терапија се обавља у облику окупационе и функционалне радне 

терапије. Кинези терапија или терапија покретом изводи се кроз индивидуални рад или 

кроз групну терапију. Изводи се уз помоћ терапеута кроз упражњавање специфичних 

вежби и покрета прилагођених сваком пацијенту посебно у складу са његовим стањем.  
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Кинези терапија се препоручује код различитих стања после операција и 

неуролошких лезија. Термо терапија се изводи у облику парафино терапије и пелоидо 

или блатне терапије.  

Термо терапија је припремна терапија за кинези терапију јер топлота ствара 

већу покретљивост и еластичност ткива и мишића. Посебно код блатне терапије 

благотворно дејство имају и лековити минерали и вода од којих се прави блато за 

терапију.  

Хидро тералија се изводи уз помоћ лековите воде која извире у Рибарској бањи 

и која је једна од најквалитетнијих у свету. Најчешће се изводи кроз локалне купке, у 

кадама са подводном масажом и галванским струјама и у два терапеутска базена за 

хидро кинези терапију.Хидро терапија уз помоћ лековите воде има термичко и 

хемијско дејство, путем апсорпције лековитих минерала преко коже. 

 

5.4. Специјална болница „Рибарска Бања“ 

 

 Медицински третмани се спроводе у Специјалном заводу за лечење и 

рехабилитацију ортопедских и коштано зглобних дегенеративних  обољења „Рибарска 

Бања“. За ту сврху образовани су тимови лекара специјалиста, физиотерапеута, 

медицинских сестара и другог медицинског особља. Специјална болница „Рибарска 

Бања“ сарађује са специјалним институтом „Бањица“ у Београду и са здравственим 

центром у Крушевцу. Са 258 запослених, од чега је 100 стручног медицинског особља, 

са модерно опремељеним кабинетима и салама за физикалну медицину и медицинску 

рехабилитацију, са 510 постеља и 145.000 остварених ноћења у 2007. години и 

попуњеношћу капацитета од 85% на годишњем нивоу, Специјална болница спада међу 

најбоље у рангу бањских стационара, како у погледу пружања медицинских услуга, 

тако и на пољу туризма и угоститељства.  

Индикована обољења, односно индикације за лечење у Рибарској Бањи су 

обољења локомоторног апарата, реуматска и неурололошка обољења: функционалне 

последице коштано-зглобних повреда и прелома костију, урођени деформитети на 

костима и зглобовима, посттрауматске артрозе зглобова и кичменог стуба, запаљенски 

облици артритиса, хемипаре- зе и хемиплегије, парапарезе и параплегије, 

функционалне последице по- вреде и обољења периферног нервног система у мирној 

фази, дечија церебрална парализа.  
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Контраиндикована обољења су: акутна обољења, малигне болести, крварећи 

улкуси, туберкулоза, декомпензована срчана стања, малигне хи- пертензије.  

Болница је опремљена савременом медицинском опремом и располаже 

најмодернијим уређајима и апаратима за примену свих облика и мето- да лечења из 

области физикалне медицине и рехабилитације. (Маћејка, М., 2003). 

Посматрано са медицинског становишта, Специјална болница Рибарска Бања 

пружа велике могућности. Почевши од најједноставније вари- јанте- купања у базену 

са термоминералном водом, преко различитих ди- јагностичких метода (хематолошка и 

биохемијска лабораторија, рентген кабинет) до терапије (примена свих до данас 

познатих облика физикалне терапије и апаратурних техника, укључујући и 

акупунктуру). Користећи све предности које пружа природно окружење и бањски 

извори, али и најмодернија медицинска знања и праксу, постижу се изузетни резултати 

у лечењу и рехабилитацији. 

 Терапијски блок, смештајни капацитети и ресторански део у Рибарској Бањи 

имају посебну погодност: спојени су системом топлих веза (топлим подземним 

ходницима) чиме се омогућава максималан ефекат терапија и обезбеђује да се гост и по 

најснежнијем зимском дану не излаже наглим променама температуре. ( Михајловић, 

Д., 1995). 

5.5. Антропогене карактеристике Рибарске бање 

 

Културно лето Рибарске бање представља најзначајнији и највећи културни 

догађај у целом Расинском округу. Културно лето је низ дешавања и траје од маја до 

октобра. Окупља преко 3000 учесника, из земље и из иностранства и преко 60 000 

посетилаца. У оквиру Културног лета посетиоци могу видети бројне фолклорне групе, 

позоришне представе, али и пропратити промоције књига као и разне перформансе које 

изводе уметници у част и на задовољство гостију Рибарске бање. Посебан доживљај 

представљају дани иностраних култура које Рибарска бања организује. Своју богату 

културу и традицију представили су Мексико, Малезија, Русија, Француска, Грчка и 

многе друге. 

Хајка на вука и лисицу је једна од већих ловних манифестација у Србији. 

Традиционално се организује у фебруару на обронцима шумовитог Јастрепца и увек 

привуче велики број учесника, преко 300, од тога близу 100 из иностранства. Сваке 
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године јавља се све већи број учесника, што је доказ да је организовање ове 

манифестације прави потез, који спаја прелепу природу и узбудљиве доживљаје. 

Традиционални етно фестивал сваке године окупља преко 300 учесника и више 

хиљада посетилаца. На фестивалу се могу срести разна удружења или пак појединци 

који негују старе занате, музику или справљају јела по старим традиционалним 

рецептима. Ликовна колонија "Јесен Рибарске бање" траје већ 20 година и окупља 

признате уметнике из земље и света, који сваке јесени у Рибарској бањи стварају нека 

од својих најбољих дела. Многи од тих радова су остали на поклон Рибарској бањи и 

они се чувају у уметничкој галерији. 

 

5.6. Смештајни капацитет у Рибарској бањи 

 

Рибарска бања има 510 постеља, од којих 230 у систему здравствених установа 

Србије, односно у уговорном односу са Републичким Заводом за Здравствено 

Осигурање, док је преосталих 280 на слободном тржишту. Постеље су распоређене у 

једнокреветне, двокреветне и трокреветне собе, док су за захтевније госте обезбеђенм 

стандардни и lux-апартмани. У вилама „Поглед“, „Далмација“ и „Црна Гора“, поред 

двокреветних соба у понуди су и луксузни апартмани урађени по највишим 

стандардима који гостима пружају потпуну удобност. Смештајни капацитети у вилама: 

„Славонија“, „Босна“, „Херцеговина“ и „Хрватска“, су такође реновирани и својим 

уређењем и удобношћу ни мало не заостају за хотелским и пансионским смештајем 

најпознатијих туристичких центара. Смештај гостију могућ је и у приватним кућама 

које се све више модернизују и проширују, тако да је на улазу у бању изграђено читаво 

ново насеље са пансионима. Званична статистика бележи 200 лежаја који су 

категорисани, али пракса показује да током летње сезоне буде и до 300 гостију у 

вишедневном боравку и на медицинском третману, а који нису евидентирани у 

званичним смештајним капацитетима. Поред вила постоји и приватни смештај којих по 

званичној статистици има око 300 лежаја. 

Ресторани - гостима Рибарске бање на располагању је трпезаријски простор који 

прима 600 гостију и који задовољава све стандарде у угоститељству. На менију се увек 

налазе три врсте оброка, као и посна и дијетална јела.  

Конгреси и семинари - конгресни туризам је у великој експанзији и менаџменту 

Рибарске бање то није промакло. Направљени су капацитети са врхунским условима за 
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одржавање конгреса и семинара. Сала за конгресе има 300 места и све техничке услове 

за држање предавања и презентација, као и мини кафе бар за освежење и одмор. 

Семинар сала је такође врхунски опремљена, а располаже мањим бројем места. Што се 

тиче материјалне базе треба такође поменути и неколико отворених базена који су 

модерно уређени и који се налазе у функцији прихвата туриста у летњим месецима. 

(Стефановић В., Глигоријевић Ж., 2010). 

 

5.7. Туристички промет у Рибарској бањи 

 

Евиденција о посети бањских гостију води се од 1860. год., када почиње лечење 

болесника под надзором лекара. Највећа посета пре Првог светског рата забележена је 

1906. год. - 2184 госта, а у међуратном периоду 1938. год. - 2804. Тада је бања била 

стециште богатих, који су одмор проводили више у уживању и разоноди, него у 

лечењу. 

После Другог светског рата, бања је постала климатско опоравилиште, у које 

Завод за социјално осигурање шаље болеснике са прележаном туберкулозом. Током 

1971. год. у лечилишту је боравило око 7000 оболелих (преко 150 000 болесничких 

дана). 

Табела 6. Промет туриста и број ноћења у Рибарској бањи у периоду 

2000.године; 2008. – 2013.године. 

Година Туристи Ноћења 

домаћи страни укупно домаћи страни укупно 

2000. 5.208 - 5.208 127.662 - 127.662 

2008. 5.924 10 5.934 140.312 30 140.342 

2009. 5.992 17 6.009 120.364 51 120.415 

2010. 6.014 25 6.039 110.501 75 110.576 

2011. 6.219 54 6.273 112.608 198 112.806 

2012. 10.649 167 10.816 205.479 501 205.980 

2013. 15.349 289 15.638 460.047 839 460.886 

Извор: Статистички годишњак Србије за 2000; и период од 2008- 2013. Републички завод за статистику, 

Београд. 

Према табели туристичког промета и ноћења туриста може се закључити да се 

оба параметра повећавају из године у годину. То је показатељ да Рибарска бања 

доживљава преображај и да ће уз правилно вођење и испуњавање еколошких услова 
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успети да се за врло кратко време пробије у топ три бање по броју туриста и броја 

ноћења у Србији. 

 

Табела 7. Промет туриста по месецима у Рибарској бањи 2014.године 

 

Месец Доласци Број ноћења 

Јануар 426 1.491 

Фебруар 242 847 

Март 629 2.201 

Април 554 1.939 

Мај 803 2.810 

Јун 712 2.492 

Јул 772 2.702 

Август 823 2.880 

Септембар 860 3.010 

Октобар 702 2.457 

Новембар 420 1.470 

Децембар 476 1.666 

Укупно 7.419 25.965 

Извор: Статистички годишњак Србије 2014. Републички завод за статистику, Београд. 

 

5.8. Правци даљег туристичког развојаРибарске бање 

 

Данас Рибарска бања уме да изненади сваког посетиоца. Већ на првом кораку 

стиче се утисак да је све чисто, окречено, уређено, плански грађено. Најновији планови 

развоја предвиђају трансформацију бање из болнице у велнес центар. Први корак је 

реновирање старог и оронулог амама у 2008. години, за шта је издвојено већ 6 милиона 

евра.  

Рибарска Бања је добитник награде „Бели Анђео“ коју додељују Министарство 

за туризам, трговину и услуге и Туристичка организација Србије. Новоуспостављена 

награда припала је Бањи за реализацију преду- зетничких иницијатива и иновација у 

туризму за 2005. годину. Награду је установило Министарство трговине и туризма 

Србије са циљем да се Србија што боље позиционира на светском туристичком 

тржишту, и она је уручена 27. септембра 2006. године (Светски дан туризма). 
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Симболика ове награде је вишеструка и управо је из тог разлога изабран мотив „Белог 

Анђела“, јер анђео на грчком значи гласник, а он је истовремено и чувар Христовог 

гроба и симбол васкрсења. Додела ове награде представља јасну поруку да долазе нова 

времена за српски туризам, уз истовремено очување традиције, и да се од Рибарске 

Бање пуно очекује у будућности.  

Ова оаза здравља примљена је у Удружење бања Европе и у одговарајућу 

светску асоцијацију, а за посебан допринос у развоју бањског туризма 2005. г. подручју 

југоисточне Европе добила је највеће признање- „Златну призму“. Иако по 

капацитетима ограничена, Рибарска бања је и то претворила у своју корист и уместо 

јурњаве за рекордима у броју посетилаца и ноћења, определила се за елитизам и 

врхунску услугу за захтевну клијентелу. У Бањи и дање често бораве гости краљевске 

крви, а често се окупља и дипломатски кор, бирајући управо Рибарску бању за место 

обележавања својих прослава. 
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6. БУКОВИЧКА БАЊА - ВОДА ИЗ СРЦА ШУМАДИЈЕ 

 

уковичка бања, у нераскидивој вези са градом Аранђеловцем, на само 

75 километара од Београда, има туристичку традицију дугу скоро два 

века! У срцу је Шумадије, на надморској висини од 256 метара, 

окружена столетном буковом шумом. Највећу славу стекла је изворима минералне 

воде која је сврстана у ред најпознатијих алкално – угљено киселих вода са 

оптималном количином селена. Као флаширана стона вода понела је највиша 

међународна одличја у Бриселу 1906. године и Лондону 1907. године, а њен квалитет је 

потврђен и на самом крају ХХ века – 1966. године, наградама у Бриселу и Варни. 

Град Аранђеловац, насеље које се до 17. јула 1859. године називало Врбица, и 

његова бања смештени су у котлини спуштеној између Венчаца (658 м), Букуље (698 

м) и Пресеке (455 м) са Баљковицом и Орашачким брдом. Најнижим делом дна 

котлине протиче маловодна Кубршница, која извире у парку Буковичке бање. Сви 

бањски објекти су у пространом и негованом парку, чије цветне алеје, висока стабла и 

уметничке скулптуре рађене у мермеру са оближњег Венчаца, доприносе сликовитости 

и привлачности. Сви значајнији бањски објекти налазе се на периферним деловима 

парка, окренути 

једним делом према 

граду, а другим према 

зеленилу Букуље, 

њеним излетиштима 

и вештачком језеру 

Гараши, које је 

настало 1963. године 

преграђивањем 

потока Велика 

Букуља за 

водоснабдевање 

Аранђеловца и 

његове Бање. Иза 

планинског венца 

Б 

Слика 20. Саобраћајно – географски положај 

Буковичке бање; 

 извор:htt://www.bukovckabanja.со.rs. 
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који окружују Бању с једне стране је Рудник, с друге Космај. Све то, уз брежуљке и 

узвишења, шумовите стране и пропланке, чини овај део Шумадије изузетно лепим и 

привлачним. Пејзаж обогаћује мноштво речица и потока, ливада, воћњака и њива. 

Управо на бази лековитих својстава минералних вода, глине и климатског 

фактора, у бањском лечилишту примењују се најсавременије терапеутске методе у 

лечењу обољења гастроинтестиналног и хепатобилиарног тракта, болести 

респираторног система, као и повреде и обољења локомоторног система. Поверење у 

благотворне буковичке воде имао је и велики српски просветитељ Доситеј Обрадовић, 

који се овде лечио 1812. године.  

Осим по лековитој води, Бања под Букуљом се препознаје по јединственом 

парку и раскошном „Старом здању“, једином хотелу у Србији који су градиле две 

противничке династије. Као сјајан пример архитектуре српског романтизма, „Здање“ је 

1988. године проглашено за културно добро и стављено под заштиту државе. И док 

„Старо здање“ чека нове обновитеље, парк је надрастао улогу бањског шеталишта и 

данас је то једна од највећих светских збирки скулптура у слободном простору 

деценијама стварана у оквиру симпозијума „Бели Венчац“. Ова збирка је под заштитом 

организације UNESCO.  

 

6.1. Природне карактеристике Буковичке бање 

 

Ова бања је надалеко позната по изворима киселе воде Књаз Милош (10 л/мин), 

Кнез Михајло (1,5 l/min), Топла вода (150 l/min), Талпара (4,5 l/min) и Ђулара (3,5 

l/min). Количине буковичке минералне воде су неограничене, резерве су огромне и 

неисцрпне, тако да нема потребе за ограничавањем потрошње. Вода са извора Књаз 

Милош, Кнез Михаило, Талпара и Ђулара спада у категорију хладних алкалних 

угљено-киселих минералних вода, док је топла вода алкална угљено-кисела хипотерма. 

Постоје записи из 1874. године о томе да су минералне воде под Букуљом, лутајуће 

воде од атмосферских падавина које се најпре процеђују кроз водопропустиве 

шкриљце и на свом путу ка унутрашњости Земље доспевају до вододрживе глине. Ту 

се задржавају у песковито-шљунковитом материјалу и упијајући угљен-диоксид, 

постају киселе и као такве под притиском крећу ка површини, где их је лако каптирати. 

Прве хемијске анализе киселе воде под Букуљом обављене су 1834, односно 1839. 

године. Нешто касније, 1863. године почело је флаширање киселе воде за потребе 
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тржишта. Боце киселе воде доношене су у Београд за потребе краљевског двора. Више 

пута награђивана кисела вода Књаз Милош и данас спада у најтраженије стоне 

минералне воде Србије. (Војиновић, С., 2002). 

 

6.1.1.Парк Буковичке Бање 

На преко 40 

хектара, са 

прекрасним цветним 

алејама ибројним 

врстама ретког дрвећа, 

у општини 

Аранђеловац простире 

се парк, по много чему 

јединствен у земљи. 

Његову лепоту 

употпуњују и чине 

јединственом 

многобројне 

скулптуре од белог 

венчачког мермера, 

исклесане у оквиру 

Смотре Мермер и 

звуци. Парк Буковичке Бање пружа изванредне услове за све облике рекреације и 

припреме спортиста – спортска хала, аутоматско стрелиште, отворени базен са 

минералном водом, затворени базен у Хотелу Извор са уређеним спортским теренима, 

терен градског фудбалског клуба. Околна села Аранђеловца имају све погодности за 

бављење ловом у ловиштима богатим ситном дивљачи, као и риболовом на језеру. 

 

6.2. Историjски развој Буковичке бање 

 

Владари две српке династије – Обреновић и Карађорђевић, којима су породични 

корени управо у овом крају – у Шумадији, радо су долазили у Буковичку бању, 

уживали у њеној питкој и лековитој води, шетали парком, једним од најлепших у то 

Слика 21. Парк у Буковичкој бањи са мермерном 

скулптуром; извор:htt://www.bukovckabanja.со.rs. 
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време, и у Бањи подизали репрезентативне грађевине, „Старо“ и „Ново“ здање. „Старо 

здање “ је  до данас остало најстарији и највреднији сачувани објекат у парку 

Буковичке бање запамћен по раскошним баловима на којима се забављала сва српска 

елита, али и по догађајима који су пратили његову градњу. 

 

6.2.1. Хотел под две круне 

 

Прича о „Старом здању“ почиње заправо од „кисељака“, извора у Буковичком 

атару са којег су књазу Милошу, воловском запрегом, доносили воду у Крагујевац, 

тада престоницу Србије. До Књаза је стизала у земљаним „бутелама“8, хладана, питка и 

надасве лековита. Те воде се он сећао и када се после скоро две деценије изгнанства 

(1858. године) вратио на престо Србије и када је одлучио да баш поред Буковичких 

извора подигне лепо и угледно здање, налик онима у престоним варошима Европе. Та 

одлука је одредила судбину Буковичке бање. Будуће „Старо здање“ окупљаће у Бањи 

елитну клијентелу и пренети њену славу и глас о доброј буковичкој води.  

Остарели Књаз започео је изгардњу импозантне грађевине и наменио је 

државничким пословима, као и свом одмору и опоравку, али је за његовог живота 

„Здање“ подигнуто тек нешто више од темеља. Наследник, кнез Михајло Обреновић, 

наставио је градњу 1865. године, водећи бригу о сваком детаљу. Европски орјентисан и 

романтичног духа, нови владар започетој грађевини мења намену, са жељом да под 

шумовитом Букуљом себи подигне лепу и отмену летњу резиденцију. Не зна се да ли 

су разлози да одустане од првобитног пројекта били само финансијске природе или је 

за себе и своју лепу супругу Јулију пожелео интимнији кутак, дворац који ће имати 

суптилност и отменост венецијанских палата. Кокетна књегиња Јулија, међутим, што 

државним, што приватним послом, све чешће је одлазила из Србије док на двору није 

откривена њена потајна и веома интимна преписка са аустријским грофом Аренбергом. 

Три године пре кнежевог трагичног краја – заувек га је напустила, а много година 

касније се и преудала. 

6.2.2. Фатално здање 

После Јулијиног одласка, кнез Михајло је много времена проводио у Буковичкој 

бањи, тужан и усамљен. Одседао је у омањем павиљону поред извора и с пажњом 

посматрао како грађевина напредује. Понекад су Кнежеву витку појаву, са високим 

                                                           
8 Бутела – земљани ћуп 
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цилинтром и штапом, виђали како усамљено шета сеновитим бањским стазама. Тако је 

било све до 1868. године, када је у Кошутњаку трагично настрадао од руку атентатора.  

Радови на летњиковцу, већ стигли до крова, наставњени су захваљујући тада 

чувеном архитекти Кости Шрепловић који се од самог почетка трудио да што лепшим 

учини „Државно здање“, као су у то време називали ову грађевину. „Здање“ је коначно 

завршено 1872. године, када је сам архитекта трагично настрадао склизнувши се са 

скеле. Тако се догодило да они који су га градили и највише волели, Милош, Михајло и 

архитекта Шрепливић, нису дочекали да уживају у лепоти „Здања“ богате декоративне 

архитектуре, која је по свом положају и величини била права краљевска палата.  

Умеђувремену, „Здање“ је постало бањски објекат и један од најлуксузнијих 

хотела на Балкану. Ипак, за породицу Обреновић, касније и Карађорђевић, било је увек 

уређено и спремно једно крило зграде, уколико одлуче да дођу у Бању. 

Пред Други светски рат, за време намесничке владе, принца Павла 

Карађорђевића, из буџета Дунавске бановине, „Старом здању“ су дограђена два бочна 

и чеони део према градској улици. Та импозантна грађевина, по величини, луксузу и 

раскоши, била је заправо најпрестижнији хотел на Балкану. И ето необичне околности 

да две династије – Обреновићи и Карађорђевићи, заједнички, али у различито време, 

једни у XIX други у XX веку улажу у једну исту грађевину – хотел „Старо здање“. 

Давних шездесетих година прошлог века, била је последња реконструкција. Под 

теретом година полако је и губило сјај и данас чека нове инвеститоре. Вратимо се, 

ипак, у време када је тек завршено „Здање“ блистало у пуном сјају.  

 

6.2.3. Парковска променада 

 

У раскоши „Старог здања“, најпре је уживао краљевски пар Милан и Наталија 

Обреновић. „Сала кнежева“ (по замисли књаза Милоша „Скупштинска сала“), 

претворена је у балску дворану у којој је краљица Наталија, редовна гошћа европских 

бања, приређивала отмене балове и забаве. Гости су пристизали у толиком броју да 

Милан 1878., у Бањи подиже још један хотел – „Ново Здање“, што је омогућило да 

Бања на размеђи два века буде више него добро посећена.  

Краљ Александар Обреновић и краљица Драга такође су радо долазили у бању 

под Букуљом, али увек у пратњи дворске и официрске свите. Ни после мајског 

преврата 1903. године и повратка династије Карађорђевић, „Старо здање“ није 
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изгубило на значају. Краљ Петар I је често долазио у Бању и одседао у дому бањског 

лекара др Љубе Стојановића, који се налазио у „Здању“ или је био гост у хотелу 

„Српка круна“.  

Буран друштвени живот, као и присуство господе блиске Двору, давали су Бањи 

висок реноме. То је био добар разлог да је редовно посећују имућни трговци и виђеније 

породице из целе Србије, те да по ободу парка граде луксузне виле и летњиковце. 

Долазило се фијакерима све до 1904. године, а онда много удобнијим ћиром. 

Пристизали су гости из иностранства, одржавали се састанци пен – клуба и 

приређивали концерти озбиљне музике по избору Станислава Биничког.  

Предвече је музика забављала госте док су уживали у дугим шетњама необично 

лепим бањским парком. Иако је уређен већ 1856. године на површини од око 25 

хектара, под богатом и раскошном флором, парк је упоредо са развојем Бање мењао 

излед. Док се подизало „Старо здање“, реконструисан је по узору на комплекс испред 

Јелисејске палате у Паризу. Заједно са „Старим здањем“ у парку су остали сви бањски 

објекти, извори и купатила.  

 

6.2.4. Признање за „Кназа“ 

 

У време прве владавине Милоша Обреновића, за воду су сазнали многи 

виђенији људи у Србији. И странци који су долазили на двор у Крагујевцу. На његовој 

трпези је увек било хладне воде са „кисељака“. Шездесетих године XIX века уређена 

су два извора „киселе воде“ од који је један, у славу господара, назван „Књаз Милош“. 

Над тим извором је 1906., направљен модеран и леп павиљон у стилу сецесије и почело 

је ручно флаширање минералне воде. Тако флаширана вода имала је тржиште и у 

Србији и у Европи. Прво стручно признање за лековитост ова вода је добила почетком 

XIX века од Е. Линденмајера, начелника санитета Књажевине Србије, да би у XX веку 

њен квалитет потврдиле бројне међународне награде.  

За време Карађорђевића није промењена ни етикета ни назив воде. Говорећи о 

њеном квалитету и укусу, доктор Радисав Радојковић, бањски лекар, у Извештају за 

1907. годину, каже да угљена киселина којом су ови извори скоро засићени, „ даје води 

пријатан укус и утиче лако на гашење жеђи“. У тој сезони била је постављена послуга 

за додавање минералне воде, млека, сурутке, карлсбадске соли и других додатака које 
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бањски лекар обично препоручује. У лековитој води и напицима уживало је те сезоне 

2117 лица. 

Вода се користила и за купање. Приликом формирања буковичког парка, 

подигнуто је хладно купатило Талпара, а већ шездесетих година и Ђулара са 20 

дрвених када и топлом водом загрејаном врелим гвожденим ђуладима. Касније 

подигнуто и много савременије „парно“ купатило, сачувано до данас као прави украс 

Бање.  

А ту је и она иста леедена и лековита „кисела вода“ од које је, заправо, и почиње 

прича о Буковичкој Бањи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Индикације и лечења у Буковичкој бањи 

 

Године 1987. детаљно су истражене терапијске вредности воде Буковичке бање. 

Хладна вода се користи за пијење, а топла за купање. Тада је утврђено да је као 

допунско средство од користи за лечење обољења гастроинтестиналног тракта, 

хепатобилијарног тракта и панкреаса, метаболизма, уринарног тракта и локомоторног 

апарата. Овом водом лечи се: шећерна болест, болести желуца и дванаестопалачног 

црева, болести јетре, жучи и мокраћних канала, реуматске болести, постреуматска 

Слика 22. „Старо здање“; 

извор:htt://www.bukovckabanja.со.rs. 

Слика 23. „Ново здање“;  

извор:htt://www.bukovckabanja.со.rs. 
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стања. Медицинску службу обавља Специјална болница за превенцију, лечење, 

специјалну и општу рехабилитацију. 

 

6.4. Антропогене карактеристике Буковичке бање 

 

Изградња цркве, по величини мање од првобитно планиране, почела је 1860. 

године. Средства за њену изградњу обезбедио је кнез, а мештани су се обавезали да 

превезу материјал за подизање храма. Кнез је 1860. године умро, не дочекавши 

довршење храма. Градњу довршава син Михаило 1862. године. Црква је добила 

иконостас 1863. године када је храм осветио митрополит Михаило. 

Црква је подигнута 1444. године, "под крилом града Венчаца",посвећена је Св. 

архистратиту Михаилу. Црква је по намени била манастирска, те се деспот Георгије 

Бранковић-Смедеревац искључиво спомиње на плочи узиданој у лунету изнад улазних 

врата као "ктитор манастира под крилом града Венчаца". Читавих сто година црква је 

била пуста након Ђурђеве смрти, све до 1793. године, када је обнавља Арсеније 

Вујановић из Брезовца. Постоји плоча из 1836.године којом се посведочава да је црква 

обновљена у време владавине кнеза Милоша и његових наследника Милана и 

Михаила. 

Међу првима који су покушали да организују културни живот у Аранђеловцу 

истакнуто место заузима Михаило Рисантијевић који је 1877. године основао путујуће 

позориште. 

 Са развојем туристичких потенцијала, Буковичка Бања већ крајем IX века 

иницира културне приредбе у летњем периоду које касније постају битан фактор 

културних активности града под Букуљом Мермер и звуци. Културни живот се 

додатно интензивирао у периоду након Првог светског рата, (1919, 1920. године), када 

су у граду деловале три позоришне групе чији су оснивачи касније били истакнути 

културни радници у граду и окружењу.  
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6.5. Смештајни капацитет Буковичке Бање 

 

Већина смештајних објеката саграђена је до средине 80-их година и слабо 

реновирана до данас. Гледајући категоризацију постојећих објеката можемо закључити 

да 3/4 свих смештајних објеката чине хотели са две или три звездице, значи хотели 

ниже категорије.  

 

Табела 8.  Смештајни капацитети у Буковичкој бањи, 2013. година 

Назив и тип смештајног капацитета Број лежаја 

Хотел Шумадија 168 

Хотел Старо здање 52 ( затворен ) 

Спорт хотел са концептом 121 

Хотел Извор 130 ( реконструисан) 

Специјална болница Буковичка бања 100 

Мотел МБ - Универсал 18 

Иванчић спорт 14 

Приватни смештај (собе, станови, куће за 

изнајмљивање) 

100 

Укупно 703 

Извор : Туристичка организација Аранђеловац, 2013. година 
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6.6. Туристички промет у Буковичкој бањи 

 

Подаци о броју гостију и броју ноћења у последњих 10 година указују на мање 

осцилације у првој половини периода и значајан пад у другој половини. 

 

Табела 9. Туристички промет у Буковичкој бањи у пероду од 2004 – 2013. 

Година 
Туристи Ноћења 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

2004. 7.217 7.058 159 19.139 19.426 343 

2005. 5.464 5.284 180 14.978 14.720 250 

2006. 22.761 21.882 879 46.960 46.522 2.387 

2007. 24.340 23.328 1.012 74.788 69.531 5.257 

2008. 29.444 27.719 1.725 80.050 72.079 7.971 

2009. 28.735 26.845 1.890 72.414 64.374 8.040 

2010. 27.184 25.265 1.919 70.489 61.815 8.674 

2011. 26.544 23.647 2.897 67.987 58.973 9.014 

2012. 25.941 22.452 3.489 65.871 56.123 9.748 

2013. 26.050 20.753 5.292 66.460 55.499 10.961 

Извор: Статистички годишњак Србије за период од 2004 – 2013. године, Републички завод за 

статистику, Београд. 

 

У периоду од 2000. до 2003. године, у општини Аранђеловац било је у просеку 

остварених 110.000 ноћења годишње, што је само половина свих ноћења остварених у 

време златног доба туризма у првој половини осамдесетих година прошлог века. То је 

разумљиво, с обзиром на целокупно политичко и макроекономско стање државе. У 

2004. години дошло је до наглог смањења броја ноћења туриста за 55,1% (пад са 

119.139 на 53.481 ноћења) у односу на годину пре. Разлог је затварање највећег од три 

хотела у општини, Хотела Извор, чиме је Аранђеловац изгубио велики део смештајних 

капацитета. Хотел је 2003. године био приватизован, годину дана касније почела је 

његова реконструкција. Он би требало да постане модеран туристички објекат, који ће 

моћи задовољити жеље и потребе новог доба туриста. Следеће године се наставило 

опадање броја ноћења, достигавши минимум у последњих 30 година (у периоду за који 

имамо податке на располагању) са свега 38.201 ноћењем. Године 2006, тренд опадања 

се прекинуо, тако да је Аранђеловац, упркос чињеници да је у истој години затворен и 
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други хотел, Старо здање, забележио 23 % повећања ноћења (46.960). Анализом удела 

ноћења у Аранђеловцу у укупном броју ноћења у Србији закључује се да се у 

Аранђеловцу остварује тек 0,56% свих домаћих ноћења у Србији и само 0,025% свих 

страних ноћења. Од укупних ноћења домаћих и страних гостију у Србији, у 

Аранђеловцу се у 2005. Години остварило 0,48% ноћења. Из ових врло ниских бројки 

закључујемо да Аранђеловац има много неискоришћеног потенцијала који је у 

прошлости био ангажован, али у последњим годинама потпуно занемарен. 

 

Табела 10. Туристички промет према месецима у Буковичкој бањи  2014. године 

Месец Доласци Број ноћења 

Јануар 2.329 81.51 

Фебруар 2.078 72.73 

Март 2.412 84.42 

Април 2.740 95.90 

Мај 2.387 83.54 

Јун 2.602 91.07 

Јул 1.959 68.56 

Август 2.954 10.339 

Септембар 2.137 7.479 

Октобар 2.656 9.296 

Новембар 1.838 6.433 

Децембар 2.010 7.035 

Укупно 28.102 75.147 

Извор: Статистички годишњак Србије 2014. Републички завод за статистику, Београд. 

 

 

6.7. Правци даљег туристичког развоја Буковичке бање 

 

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

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

дефинисати на следећи начин:   

 Бржи свеобухватни развој преко потпуније употребе постојаћих 

капацитета; 
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 Брже и значајније појављивање Буковичке бање као туристичке 

дестинације на међународном тржишту; 

 Стварање услова за даљи развој домаћег туризма; 

 Унаређене целокупне орагнизације ефикасног управљања туристичког 

развоја. 

Изградња и реновирање туристичких капацитета, инвестирање у знање и 

сручност запослених, увођење и развој система квалитета пословања, модернизација 

информатике, јачање маркетиншких активности, увођење савремених атрактивних 

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

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

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

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

циљ сваке туристичке дестинације.   
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7. НИШКА БАЊА - БАЊА ТРИ КРАЉА И ДВЕ ДИНАСТИЈЕ 

 

ишка бања је природно лечилиште у југоисточној Србији, са дугом 

традицијом у примени лековите воде, пелоида и климатског фактора. 

Као туристичко место Бања пружа све услове за активан одмор и 

незаобилазна је у организацији спортског и конгресног туризма. Удаљена је само 10 

километара од Ниша, Смештена је на падинама Коритњака, на југоисточном ободу 

Нишке котлине, на крајњем северо-западу огранка Суве планине. Бања се налази на 

250 m надморске висине, а магистрални пут и железнички правци, као и близина 

аеродрома, добра су препорука и за најпробирљивију клијентелу из иностранства.  

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

раскрсници најважнијих, балканских и европских путних и железничких саобраћајних 

праваца, који воде са севера из правца Београда, и са југа из правца Скопља долином 

Нишаве и Марице према Софији, Истанбулу и даље ка Блиском истоку. 

 

 

 

Н 

Слика 24. Саобраћајно географски положај Нишке бање ; 

извор: http://www.niskabanja.co.rs 
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У односу на главне дисперзивне регије, положај Нишке бање, као и самог Ниша 

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

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

Близина Ниша, који представља значајан дисперзивни центар на југу Србије, погодује 

туристичком развоју саме бање.  

За савремене услове лечења Бања има снажну подршку Института „Нишка 

Бања“, модерне здравствене и научно -  истраживачке установе из области 

реуматологије, специјализоване рехабилитације, физикалне медицине и ортопедије. 

Гостима ове бање, на располагању је савремена опрема за неинвазивну дијагностику, 

лечење и рехабилитацију реуматских и кардоваскуларних болести, као и ексклузивна 

понуда савремено опремељеног wellness i spa центра „Sense“. То је чаробно место 

дискреције и опојних мириса, са богатим избором програма за релаксацију и 

опуштање. 

 

7.1. Природне карактеристике Нишке бање  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Нишке бање повећавају испарења термоминералних извора и бигра. Заједно са 

термоминерлним водама и радиоактивним радоном, клима Нишке бање представља 

основу здравствено-лечилишних и туристишких вредности овог места. ( Група 

аутора.,1995). 

Бројни хидрографски објекти данас у Нишкој бањи као и у њеној 

околинисамостално или компрементарно доприносе укупној атрактивности бањског 

простора као и туристичко-рекреативној, а нарочито здравственој функционалности 

саме бање. Од већих речних токова који се налазе у окружењу Нишке бање и имају 
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посебан значај за бању јесу Нишава, Јелашничка река, Кутинска река и Јужна Морава. 

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

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

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

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

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

хидрохемизму термланих вода, као неисцрпном природном еманаторијуму у 

радиоактивном простору и микроклиматским одликама амбијента. Главне 

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

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

средине, дијететски режим, активан и пасиван психофизички одмор. 

Минералне воде са њених пет извора припадају групи земноалкалних 

хомеотерми, температуре 36°С до 38°С и благо су минералне. Специфичност у лечењу 

је радиоактивни бигар – природни минерални пелоид, као и радиоактивни гас радон 

који се у природи ређе налази. ( Васић, Ј., 2007). 

 

7.2. Историјски развој Нишке бање 

 

У њеној дугој историји, Нишку бању су посећивали владари обе српске 

династије, дипломате, политичари, богати индустријалци и трговци. Уживали су у 

њенм лековитим изворима, одмарали се у хладу, а узвратили јој раскошним вилама, 

европским сјајем и елитизмом. 

Нишка бања је била омиљно место три краља и две српске династије. У њеној 

лековитој води уживали су краљ Милан и краљ Александар Обреновић, а омиљени 

гост био је и краљ Александар I Карађорђевић. У част владара који својим присуством 

и краљевским достојанством оставише Бањи дух елитизма, захвални мештани су 

подигли спомен – чесму и назвали је – „Три краља“.  

Тридесетих година прошлог века, Нишка бања се нагло развија у бањско – 

климатско лечилиште, налик европским бањама које су у то време биле престижна 

места и састајалиште монденског света. На широком платоу подно Коритњака, најпре 

је подигнуто монументално здање бањског купатила, данашња „Стара бања“ којом се 

још шире опуштајући мириси топле воде и пелоида. Убрзо су богати трговци и први 

српски индустријалци подизали уоколо раскошне виле и док се Србија још опорављала 
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од ратова, они су у Бању доносили сјај, луксуз и европски начин живота. Два хотела и 

школа, уређен парк испред купатила, а од 1932. године транвајска веза са Нишом, 

потпуно су изменили изглед малог турског насеља. Започело је ново доба у развоју 

Бање и бањског туризма.  

Управо у то време, крајем двадесетих и почетком тридесетих година, краљ 

Александар I Карађорђевић био је редован гост Нишке бање и обично је одседао у вили 

„Јела“, власништву Јована Тодоровића, дворског адвоката. Мештани је и данас 

називају „краљева вила“. Пре него што је изграђена 1931. године, краљ је био гост у 

кући једног од бањских домаћина. Долазио је без велике помпе и најаве. Стражарска 

кућица испред виле и истакнута застава Краљевине Југославије, били су једини знак да 

је Краљ у Бањи. Шетао је без пратње, дружио се са мештанима и одлазио у посете 

бањским домаћинима да поразговара и проба њихова вина. Зато се нико није чудио ако 

би њихов владар, о народним весељима, заиграо у колу. Колико год да су мештани 

уживали у Краљевим посетама, свакако је и он из Бање носио најлепше успомене.         

( Николић, Н., Ацовић, Д., 2006). 

7.2.1. Вода за Краља  

 

Краљ је редовно пио хладну, окрепљујућу воду са извора Школске чесме. Када 

је био у Београду, бањска вода је стизала чувеним Оријент експресом. Тај славни воз 

на релацији Париз – Цариград, пролазећи кроз Србију, заустављао се по минут на само 

две станице – у Нишкој бањи и у Топчидеру. Сасвим довољно да за Краља стихне 

хладна и лековита бањска вода. 

Краљ Александар је истински волео Нишку бању. Многе луксузне виле богатих 

људи и политичара изграђене су на његову иницијативу. Тако је Мита подигао 

раскошно здање по пројекту виле својих француских пријатеља, једне од најлепших у 

долини Лоаре, док је испред виле Владете Теокаревића, власника параћинске штофаре, 

стајао најновији тип „Rolls Royce“, какав су ретко водили и најистакнутији 

представници европског џет – сета. Бањом су шетали и веома уважени гости и 

дипломате из иностранства да којима је Драгиша Цветковић, председник владе 

Краљевине Југославије, овде водио званичне разговоре. Нишка бања је у то време 

заиста била монденско место. 

Године 1934., краљ Александар је из Нишке бање кренуо, на своје последње 

путовање. Отишао је у Марсеј и трагично страдао у атентату. Та вест је најтужније 
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одјекнула у Нишкој бањи. Мештани су били одлучни у намери да Бања понесе име 

њиховог омиљеног краља, али околности су се промениле. Дошао је нови режим и виле 

су добиле нове станаре – избегле и страдале и ратном вихору.  

Пола века пре краља Александра I Карађорђевића, у Бању су долазили најпре 

краљ Милан, а потом и његов син, краљ Александар Обреновић. За њих је Ниш био 

друга престоница, а Бања пријатно и скровито место за предах. Што се одмора и 

лечења тиче, чланови ове краљевске породице радије су бирали монденски Карлсбад 

или Биариц. Тамо је често одлазила и краљица Наталија у пратњи своје дворске 

дружбенице, Драге Машин, будуће краљице Србије и гошће Нишке Бање. (Јовановић, 

С., 1990). 

7.2.2. Милану у спомен 

 

Док је још био под османлијском влашћу, Нишки округ је снажно био везан за 

династију Обреновића, јер је Милановом заслугом одржавао трговачке везе са Бечом и 

Пештом. Кад је српска војска под његовом командом упала у град, 1878. године и 

припојила га Србији, Нишлије су га славиле као ослободиоца. „Стари господар“ и 

„млади Краљ“ – тако су у народу називали Милана и Александра – увек су били драги 

гости Ниша, а 1902. године, краљу Милану и ослободиоцима подигли су споменик у 

центру града.  

У ослобођеној Нишкој чаршији, трговина и занатсво добијају нови замах. 

Дућани, кафане и узани сокаци били су препуни народа док су зурле и даире одзвањале 

са свих страна. Био је обичај да се недељом и празником одлази на теферич у Бању, где 

се уз песму, свирку и чочеке веселило до касно у ноћ. Збијале су се шале, призивало 

„старо живување“, мешале шарене ношње, српске и турске. Једино су сталежи били 

раздвојени. У град се враћало запрегом касно у ноћ. Ето, у такав Ниш и такву Бању су 

долазила два краља, последњи изданци лозе Обреновића. 

Иначе, за краља Милана се тврдило да је својим ставовима и сплеткарењем у 

политици уносио напетости и размирице у београдско високо друштво, те се сваки 

његов одлазак у Ниш примао као право олакшање. Док су 1886. године малолетни 

Александар и његов „папа“ летовали у Нишу и Бањи, краљица Наталија је на двору 

завела раскош и раскалашну слободу. Тако је било и наредних година. Млади 

Александар, под утицајем мајке и страсно заљубљен у Драгу, почео је да живи веселим 

и безбрижнијим животом, прилично занемарујући политику.  



Туристичка валоризација краљевских бања Србије 
 

86 
 

 

7.2.3. Чесма „ ТРИ КРАЉА“ 

 

Атентат на краља Милана на Ивандан 1899. године, био је повод да се династија 

обрачуна са радикалима и његовим лидером Николом Пашићем. Желећи да избегну 

притисак великих сила, Обреновићи су поново потражили уточиште у Нишу. 

Почетком ХХ века Србија је остала без старог краља Милана, али је добила 

краљицу. Млади краљ се оженио Драгом Машин која Србији није могла да подари 

наследника, а гласине да би млади Луњевица, Драгин брат, могао да буде 

престолонаследник Србије, изазивали су незадовољство, нарочито у официрским 

редовима. Зато је Ниш поново био уточиште, овога пута за краљевски пар који је 

далеко од злих језика налазио мир под широким планинама Нишке бање. Све те приче 

прекинуте су у мају 1903. године када су Александар и Драга свирепо убијени. То је 

био крај династије Обреновића и нови почетак Карађорђевића. 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 26. Краљ Александар на 

разгледници старе Нишке бање; 

извор:http://www.politikinzabavnik.

co.rs. 

Слика 25. Прва краљева резиденција у 

Нишкој бањи; 

извор:http://www.niskabanja.co.rs 

Слика 27. Прво Краљево купатило; 

извор:http://www.politikinzabavnik.co.rs. 
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7.2.4. Бањска вода у Медијани и окрепљење за Барбаросу 

 

У топлој води Нишке бање, почетком IV века уживао је и славни цар 

Константин Велики, један од најистакнутијих владара античког света, зачетника 

хришћанства на овим просторима и Константинопоља. Вода је оловним цевима 

допремана у царев раскошни летњиковац Мediana, подигнуту на пола пута између 

Бање и његовог родног Naisusa данашњег Ниша. 

Прича о српским династијама у Нишкој бањи сеже и даље у прошлост. Стефан 

Немања, велики српски жупан и родоначелник династије Немањића, дочекао је у 

Нишу, јула 1189. године, цара Фридриха Барбаросу и његове крсташе у походу на 

Исток. Цара је дариво, и војску опскрбио за далеки пут. Тешко је поверовати да Стефан 

Немања свог славног госта није повео до топлих извора оближње Бање. ( Бубрешко, З., 

2009). 

 

7.3. Индикације и лечења у Нишкој бањи 

 

Целокупна здравствена служба Нишке Бање је на високом нивоу. Природном 

радиоактивношћу се одликују и гасови који избијају из бигра. То је омогућило да се гас 

радон одводи до просторија за инхалирање. Радиоактивност гаса радона има готово на 

целом простору Нишке бање, посебно око бигрене акумулације и поред Главног 

извора, што погодује природној инхалацији за време шетње бањским парком. Институт 

за превенцију, лечење и рехабилитацију реуматичних и срчаних болесника познат је и 

ван Србије. 

Термоминерална вода, радиоактивни гас, лековити пелоид уз пријатну климу и 

савремену медикаментозу, доприносе успешном лечењу бројних болести и повреда. 

Основне индикације за лечење у Нишкој бањи обухватају реуматичне болести и сродна 

стања (запаљенски реуматизам, реуматска грозница, хронични артритис, спондилоза, 

болести везивног ткива, дегенеративни реуматизам, метаболички и ендокрини 

поремећаји, ванзглобни облици реуматизма, стање после повреде костију, мишића и 

зглобова), кардиоваскуларне болести, којима се посвећује посебна пажња 

(хипертензија, латентни дијабет, стрес, ангина пекторис, инфаркт миокарда, стања 

после операције срца и крвних судова, обољења периферних крвних судова), 
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неуролошка оштећења, болести 

метаболизма, обољења 

респираторних органа и 

гинеколошка обољења. 

 

 

 

7.4. Антропогене 

карактеристике Нишке 

бање  

 

Културно-историјске знаменитости Нишке Бање имају комплементарни значај 

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

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

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

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

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

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

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

смештена и чине богатијом њену туристичку понуду.  

Једна од главних манифестација је ``Културно лето у Нишкој бањи`` која је 

установљена 2005. године. Није такмичарског карактера и представља збир око 40-так 

културно, уметничких, забавних и спортских дешавања током трајања туристичке 

сезоне од јула до септембра.  

Пихтијада је туристичко-угоститељска манифестација у традиционалној 

припреми пихтија, избору најуспешнијих кулинара у припреми пихтија и подела 

пихтија гостима манифестације, које су учесници пихтијаде предходног дана 

припремили. У Нишкој бањи се одржавају и такмичења у параглајдингу, где такмичари 

крећу са падина Коритника, и спуштају се у Нишки бању, а могу летети и даље па чак 

и до 80 километара. 

 

 

Слика 28. Купатило и савремени парк 

у Нишкој бањи; 

извор:http://www.niskabanja.co.rs 
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7.5. Смештајни капацитет Нишке бање 

 

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

смештајних капацитета у приватним домаћинствима. У Нишкој бањи од хотелског 

смештаја, који су и даље активни, можемо издвојити хотел ``Озрен`` и хотел 

``Партизан``. Наведени хотели поседују две и три звездице и налазе се у самом центру 

бање. Фунционално су спојени и чине јединствени комплекс. Оба смештајна објекта 

располажу са око 299 лежаја. Приватни смештај у Нишкој бањи је добро и квалитетно 

сређен и уређен засваког туристу, а цене у њима су веома повољне. Углавном га чине 

куће и виле бање. Капацитет овог смештаја је око 3000 лежајева. У оквиру приватног 

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

Целокупни здравствени капацитет Нишке бање се налази у оквиру Института за 

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

бања``, основан 1979. године. (Станковић, С., 2000). 

Институт ``Нишка бања`` има сопствене медициниске и смештајне капацитете, 

који су у оквиру три стационара: Радон, Зеленгора и Терме. Укупни смештајни 

капацитет Института у овим стационарима је 560 лежајева. Сваки од ових стационара 

чини целину за себе и располаже, осим смештајног дела и комплетним терапијским 

блоком и више различитих сала за организовану групну и индивидуалну рекреацију и 

забаву. (Спасић, Ж., 2000). 

Поред ова три стационара, у оквиру Института се налази и зграда бањског 

купатила, тзв. Краљево купатило, које је 1932. године подигао краљ Александар 

Карађорђевић. Институт ``Нишка бања``, поред здравствено рекреативног, има све 

услове за организовање и конгресног туризма, где за овај вид туризма користи 

амфитетар у стационару ``Радон``, капацитета 300 места, са савременом техничком 

опремом, као и плентум салу и мање сале и салоне за пословне састанке. Сваке године 

Институт у ``Радону`` ораганизује традиционално пролећни симпозијум.  

Према подацима Републичког завода за статистику укупан број регистрованих 

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

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

према овом критеријуму Нишка бања се налази у црвеној зони, што указује на изразито 

низак индекс искоришћености капацитета. 
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7.6. Туристички промет Нишке бање  

 

Нишка бања представља балнео-туристичко средиште са афирмисаном бањском 

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

лечилиште Римљана који су живели у оближњој Медијани и нешто даљем Нишу. 

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

привремено је зауставио развој бање. Након рата приступило се изградњи и обнови 

многих објеката, док је туристички промет поново почео да расте, као и број туриста. 

Од завршетка рата до педесетих година, годишње је долазило до 10000 посетилаца који 

су остварили више од 100000 ноћења. 

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

осамдесетих година овде боравило преко 30000 туриста и остваривано преко 450000 

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

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

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

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

бањи је те године боравило свега 19007 посетилаца. (Васић, Ј., 2007). 

 

Табела 11 . Туристички промет у Нишкој бањи 1995-2012 

Година Туристи Ноћења 

 Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

1995. 31.696 31.102 594 207.990 205.319 2.671 

2000. 47.588 47.139 449 420.903 417.934 2.969 

2005. 26.176 22.612 3.564 147.155 139.365 7.790 

2006. 22.678 21.105 1.573 201.349 195.546 5.803 

2007. 26.906 25.172 1.734 233.233 228.802 4.431 

2008. 26.299 25.174 1.125 236.731 227.580 9.151 

2009. 22.112 20.619 1.493 215.474 211.267 4.207 

2010. 21.049 19.980 1.069 212.034 208.772 3.162 

2011. 21.641 20.357 1.257 198.606 194.985 3.261 

2012. 18.338 16.139 2.199 194.599 190.152 4.447 

Извор: Статистички годишњак Србије за 1995, 2000, и период од 2005-2012. Републички завод за 

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

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

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

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

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

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

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

промету бање јесте недовољно улагање у инфраструктуру и проширење туристичке 

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

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

 

Табела 12.  Промет туриста према месецима у Нишкој бањи 2014. године 

Месец Доласци Ноћења 

Јануар 1.322 17.750 

Фебруар 911 13.788 

Март 1.071 16.332 

Април 1.255 15.701 

Мај 1.675 17.311 

Јун 1.597 17.069 

Јула 1.904 19.787 

Август 1.928 19.439 

Септембар 1.872 15.466 

Октобар 2.414 16.215 

Новембар 1.230 15.714 

Децембар 1.159 11.027 

Укупно 18.338 194.599 

Извор: Статистички годишњак Србије 2014. Републички завод за статистику, Београд. 

 

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

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

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

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

овде константност броја ноћења по месецима. Највећи број ноћења у бањи забележен је 
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у августу, а најмањи у децмбру. Мали број доласка иностраних туриста и њихових 

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

износио 2199 иностраних посетиоца.  

Када је у питању Нишка бања, сезонска концетрација њеног туристичког 

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

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

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

туриста има поприлично изражену сезоничност, јер они највише ноћења остварују 

током летњих месеци, док их у зимском периоду готово нема.  

Ако анализирамо податке из табеле 12, можемо уочити да су 3 најинтезивнија 

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

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

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

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

ко одрживи-идеалан развој, може се костантовати да се према овом критеријуму 

Нишка бања налази у зеленој зони. Циљеви и приоритети у народном периоду, 

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

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

од за сада доминатне домаће. 

 

7.7. Правци даљег туристичког развоја Нишке бање 

 

Целокупна привреда Нишке бање данас се базира на развоју туристичког 

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

туристичких потенцијала који су неопходни за квалитетну туристичку понуду. Сви 

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

квалитета угоститељских услуга.  

Значај бање за град Ниш и целу земљу је неоспоран. Нишка бања је један од 

главних иницијатора за развој бањског туризма у Југоисточној Србији. Здравственом 

туризму, као доминантном облику туристичког промета у Нишкој бањи, и даље треба 

придавати највећи значај. С тога, треба и даље радити на специјализацији бање као 

центра који се бави лечењем кардиоваскуларних и реуматских обољења.  
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Оно што Нишка бања свакако треба искористити у циљу побољшања своје 

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

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

окружења пружа могућност Нишкој бањи да организује излете стационарним гостима 

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

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

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

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

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

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

побољшати кавалитет понуде смештајних капацитета и културно-забавног садржаја. 

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

постојаће смештајне капацитете, изградња нових хотела и читавих комплекса. 

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

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

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

развоју здравственог, али и развоју спортског и конференцијског туризма. Уочљив је 

такође и недостатак ресторана и кафе-барова, па је потребно предвидети и ове 

угосититељске капацитете у слопу тих будућих хотела.  

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

ближој будућности допринесу побољшању туристичке понуде бање. Један од већих 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

остаје питање изградње ових комплекса. 
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8. СОКОБАЊА - ВИДАРИЦА  ВЕЛИКОГ КЊАЗА 

 

окобања је једна од најлепших бањско – климатских места. Налази се у 

источној Србији, на око 400 метара надморске висине, окружена 

планинама Озрен, Ртањ, Буковик, Девица и Слемен у осунчаној 

зеленој котлини кроз коју протиче бистра и немирна Моравица. Лоцирана је у близини 

Алексинца 30 километара, при чему је спојена са јужноморавском магистралом, а 

потом се директно или индиректно са насељима у источној Србији. Поменуте везе се 

остварују искључиво друмским саобраћајницама 

Идеално је за опоравак и потпуну релаксацију пре свега због свежег планинског 

ваздуха чије благо струјање, мирис боровине и повољан однос јонизације – окрепљују 

организам и стварају добро расположење. Управо зато Сокобања с поносом носи и 

епитет – ваздушна бања.  

 

 

С 

Слика 29. Саобраћајно-географски положај Сокобање; 

извор: http://banjeusrbiji.com 
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Али богатсво Сокобање није само благотворни ваздух. Више од 2 000 година, 

непресушни лековити извори термоминералних и хипотермалних вода доприносе 

успешном лечењу реуматских болести и постреуматских стања, неуролошких 

обољења, неуроза, лакших облика паркинсонове болести, стрес синдрома и психичке и 

физичке исцрпљености, док се заиста инзвандредни успеси постижу у респираторној и 

физикалној рехабилитацији као и хидротерапији.  

А једна од најсавременијих болница на Балкану – Специјална болница за лечење 

деце и одраслих од хроничних плућних болести, астме, синуситиса, учесталих 

инфекција респираторних органа и сл., супериорна је у лечењу менаџерских болести, 

редуковању телесне тежине и одвикавању од пушења.  

Сокобања има много изазова за госте, али јединствен доживљај ипак 

представља купање у амаму, аутентичном турском купатилу, са олигоминералном и 

хипертермалном водом, температуре до 45°С. Треба само одабрати „мушки“ или 

„женски“ базен – или каду у којој је и сам књаз Милош толико уживао и препустити се 

пријатној топлоти и мирисима оријента који се шире уоколо. Овај аутентични 

споменик културе, саграђен у XV веку на темељима старог римског купатила, остао је 

до данас најлепши и најпрепознатљиви симбол Сокобање. 

 

8.1. Природне карактеристике Сокобање  

 

Сокобања обилује специфичним природним вредностима, који се стављају у 

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

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

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

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

Површинске воде на територији Сокобање се манифестују бројним изворима и мањим 

водотоковима, реком Моравицом и реком Градашницом, богата водопадима и 

слаповима и вештачком акумулацијом Бованско језеро.  

Лечилишну специфичност бање даје изразита радиоактивност изворске воде (до 

и гасова. Термоминерални извори се налазе дуж сокобањског раседа и избијају у 

кориту Сокобањске Моравице. Лечилишно су активирана више извора, као што су 

„Преображење" са водом температуре 42°C и израженим присуством калцијума, 

натријума, магнезијума и калијума; "Свети Аранђел" „Бањица" и „Лептарија". На 
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основу тога изграђена су два купатила "Бањица" и "Парк", са издвојеним женским и 

мушким базенима.  

Микроклиматске карактеристике Сокобањске котлине доприносе третирању 

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

јулска 20,3°С и јануарска -1,5°С. Годишња сума падавина је 670 mm. Сокобања је 

захваљујући околним планинама поштеђена од регионалиих ветрова. С друге стране, 

добро изражена локална ваздушна струјања током лета расхлађују котлину 

спречавајући појаву жега, а уз то, доносе чист и свеж планински ваздух. Отуда су овде 

и летње вечери прохладне. (Марковић, Ј., 1976). 

 

8.2. Историјски развој Сокобање 

 

Најуваженији гост Сокобање, али и човек који је њеном развоју дао особени 

печат, свакако је кнез Милош Обреновић, родоначелник владарске куће која је 

обележила готово читав XIX век српске историје. Одмах по ослобађању од 

вишевековне турске власти и припајања те области Кнежевини Србији, у мају 1833. 

године, Милош се, обилазећи ове крајеве, већ 4. јуна нашао у Бањи. Први сусрет са 

бањском „лепотицом“ под Озреном, толико је очарала Књаза да је целог живота, кад 

год је био у прилици, долазио и уживао у топлој води амама која га је крепила и 

неизмерно пријала његовој костобољи.  

Чим је стигао у Бању Милош је наредио да се за њега сазида коначе9 и „оправи 

амам“. То „коначе“, степеништем директо повезано са амамом, било је право место за 

одмор и уживање. Само за Књаза, у амаму је направљена посебна када, а по његовој 

жељи и омање прозорче – док се купа да завирује у женску „илиџу“. Колико у томе има 

истине, тешко је рећи. Позната је, међутим, Миланова склоност ка удобности и 

уживању, али и његова неумерна наклоност према женама, о чему сведоче бројне 

анегдоте. Милошева када и „прозорче“, као и велике месингане славине, остали су у 

амаму до данас, дајући обновљеном ентеријеру аутентичност и особени шарм.  

Пре доласка у Сокобању, Милош је за бањског лекара поставио др Ђорђа 

Новаковића, те је ова Бања – прва у Србији добила лекара. Др Новаковић је био 

магистар хирург, изузетно образован и духовит, говорио је осам језика и био – лични 

Милошев лекар. Уместо да буде почаствован, то је за овог врсног медицинара био тежи 

                                                           
9 Коначе - преноћиште 
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део посла. Наиме, према записима Вука Караџића и Каница, неписмени Милош је од 

својих лекара тражио да се понашају као његови дворани и пандури, закидао име је на 

плати и кињио их на разне начине. Притом, није много марио за њихова упутства о 

лечењу и поступао искључиво по сопственом нахођењу.  

Већ следеће године, 1834. Милош је наредио да се пошаљу узорци термалних 

вода у Беч на испитивање и подигне зграда за потребе администрације Кнежевине 

Србије, касније названа „Милошев конак“. Он је, међутим, више служио за смештај 

Књажеве пратње и шаренолико униформисане коњичке гарде него својој намени.  

За разлику од „Коначета“ које је срушио, „Милошев конак“ и данас краси 

бањску Променаду, која је готово задржала свој аутентични излед. Заједно са амамом и 

црквом, Конак чини најрепрезентативнији део бањског миљеа. 

 

8.2.1. По угледу на „ЈЕВРОПУ“ 

 

Књаз је по сваку цену желео да у Бању уведе ред и чистоћу какву је гледао по 

„Јевропи“, куда је често одлазио за трговачким послом. Одлучан и веома преке нарави, 

захтевао је да се таква његова жеља строго пошује. Можда је и то подстицало 

становништво да крече куће, уређује дворишта и вртове, па и сокак испред куће, 

нарочито пред сезону. Истрајавајући у тој намери, у Сокобањи је 1880. Године донета 

наредба  чистоћи која се до данас поштује. 

У Бању 1836. године долази први гост, са упутом на лечење, на име Филип 

Поповић, гардиски артиљерац. Тај лекарски упут, издат у Милошевој канцеларији у 

Крагујевцу, сачуван је до данасм а артиљерац Поповић, сматра се првим званичним 

гостом Сокобање која је у то време важила за најпознатије бањско лечилиште у 

Србији. Следеће године изграђен је шпитаљ10, са 18 соба, ординациом за лекара и 

собом за амамџију11 који је бринуо када се и како улази у каду. Сазидано је 8 нових 

када и одвојена женска од мушке „илиџе“. Те године, као и предходне, Милош је 

долазио у Бању ради лечења и да обиђе имање – велику воденицу и неколико ливада у 

околини. Књаз је заправо, за Бању најпре био везан послом, а касније и топлом 

бањском водом која му је толико пријала. Временом је ту, осим личних, завршавао и 

државничке послове и управо у Сокобањи донео први правилник о коришћењу 

термоминералних вода у Србији! 

                                                           
10 Шпитаљ – болница, стационар 
11 Амамџија – послужитељ у купатилу 
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Милош је долазио у Бању кад год је било прилике и увек са великом пратњом, 

стражом и послугом. Са њим су долазили и искусни лекари из Беча ради упута као да 

се Књаз „понаша“ у коришћену терапије. Долазили су и сликари да га портретишу, као 

и разни забављачи. ( Николић, Љ., Станковић, С., 2007). 

 

8.2.2. Чежња за Бањом 

 

Убрзо, Књаз одлази у прогонство далеко од своје Србије. Био је у Влашкој, 

потом у Бечу, дружио се са Вуком Караџићем и другим виђенијим светом, обилазио 

Европу али се увек сећао топле Сокобањске воде и егзотичног амама. Кнез Михајло је 

више пута спомињао како је чезнуо за сокобањским изворима. Милош је одлазио и у 

друге бање – Брестовачку и Буковичку, али Сокобања му је била посебно драга. После 

готово 20 година изгнанства, по повратку у Србију 1858. године, прво Милошево 

путовање било је у бању под Озреном. Остарео и оронулог здравља, одсео је у малој 

згради средског начелства и давао подробна упутства делегацији која је облазила у 

Цариград, са молбом да порта одобри Михајлу наследну кнежевску титулу, а Србији 

већу аутономију. Одговор је чекао у Бањи. Нажалост, био је негативан и Књаз је то 

тешко поднео.  

Милошева прека нарав није се променила ни после дугог изгананства из Србије 

као ни његова брига да се Бања стално уређује. Тако 1860. године, одлазећи неким 

послом из Бање на три дана, већ остарели Књаз нареди да се до његовог повратка, на 

једном врло запуштеном месту у Бањи, сазида  чесма. Будући да се нико није усудио да 

му противречи, та чесма и данас краси један од прилаза Бањи. Исте године, велоког 

Књаза снага је потпуно издала.  

 

8.2.3. Променада зубуна и либада 

 

Туристичка сезона је у Милошево време почињала у пролеће и трајала до првих 

прохладних дана. Бања је била на гласу. Деценијама је у њу долазио отменији свет, 

угледни трговци, чиновници, познати глумци и писци. Долазили су и они 

сиромашнији, налазећи скромнији смештај у близини купатила. На бањском 

шеталишту мешали су се зубуни и сукње сеоских жена са либадама градских госпођа, а 

касније, пред крај века, и са гошћама из иностранства обученим по последњој 
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европској моди. На главном шеталишту и оближњим улицама било је 17 механа и око 

40 занатлијских радњи.  

Књегиња Љубица са кнежевићима, будућим српски владарима, Миланом и 

Михајлом, и Милошев брат Јеврем били су у Бањи 1837. године. Управо у 

Сокобањском амаму млади кнежевићи су научили да пливају, помажући се притом 

тиквама. Много година касније, дошавши на власт после прогона оца, Михајло је 3. 

јуна 1841. године упутио наредбу са препоруком житељима бање да „спремају камен и 

да се на јесен у центру вароши улица калдрмише, како не би вода која се по чаршији 

разлива из амама досађивала“. Потписујући ове редове, кнез Михајло се сегирно сећао 

безбрижних дана проведених у бањи под Озреном. Познато је да су наредне године 

бањске улице и калдрмисане.  

Један цртеж из 1860. године, сачуван у Бачу, сведочи да је кнез Михајло као 

владар Србије посетио Сокобању, а забележено је да је у Бању долазио и 1. марта 1862. 

године. ( Јовановић, С., 1990). 

 

8.2.4. Кермез за Александра 

 

Лековитост сокобањсих вода привлачила је и владарску породицу 

Карађорђевић. Педесетих година IXX века, за време кратке владавине Александра 

Карађорђевића, на извору Моравице подигнута је црква Светог Илије. Иницијативу за 

њену изградњу и повећи прилог, дала је кнегиња Персида Карађорђевић, после боравка 

у Бањи са болесним сином док су из државне касе у два наврата издвојена значајна 

средства за уређење Бање. Забележено је да су Карађорђевићи одседали у кући која се 

и данас налази на почетку бањске Променаде.  

Смена династије 1903. године и долазак Карађорђевића, није утицао на однос 

Двора према Бањи. Краљ Петар I и чланови династије повремено су долазили, сада у 

већ монденску бању. Користећи ту околност, Бања новом владару поклања велику 

ливаду изнад Врела, коју народ назива „Краљева ливада“. Вредан поклон – брдо 

Поповицу код Соко – града, даривали су и престолонаследнику Ђорђу који је због 

променљивих околности, круну препустио млађем брату Александру. Та врста 

даривања изражавала је жељу монденске Бање да елита Србије овде изгради  своје виле 

и још више подигне њен углед и престиж. Краљ Петар је намеравао да на поклоњеном 
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имању сагради летњиковац и већ започео припреме, али – почињу ратови, најпре 

балкански, потом Први светски рат, и сви планови одлазе у неповрат.  

Карађорђевићи су и касније долазили у Бању. Остао је упамћен краљевски 

кермез12 на Врелу, поред језера, уприличен поводом доласка краља Александра у Бању. 

Шарени лампиони на обали, венци од цвећа и пријатна музика, брзо су подигли 

расположење међу угледним званицама. Како је забележено, добро расположени млади 

Карађорђевићи Александар и Ђорђе поведоше коло, а до њих се ухватила Будимка 

Пуклић, сиромашна али лепа млада Бањчанка. Будући да краљ још није био ожењен, 

њени мештани је назваше „принцезом“. Она је тај надимак са поносом носила до краја 

живота.  

 

8.2.5. Монденско летовалиште 

 

Бању су посећивали многи знаменити људи, међу којима видински везир 

Хусеин Паша, 1837. године, затим француски истраживач Ами Буе, па вође 

уставобранитеља Аврам Петронијевић и Тома Вучић Перишић. Пред крај века, у 

важној мисију у Бањи борави и руски гроф Тодор Котов и руски дипломата Лаубе са 

породицом. Долазио је често веома уважени теолог, хуманиста и дипломата 

Митрополит српски Михајло, иначе рођени Сокобањчанин. Он је у намери да се 

подигне углед српских купатила, посебно сокобањског основао прво еколошко 

друштво у Србији. Од тада почиње планско уређивање познатих бањских излетишта.  

Лековита вода, окрепљујући ваздух и репутација монденског летовалишта, били 

су као магија која је српску елиту крајем XIX и почетком XX века доводила у 

Сокобању. У тек саграђене луксузне виле, долазили су богати трговци, политичари и 

научници светског гласа. Угледни академици Станоје Станојевић, Михајло 

Гавриловић, Павле Поповић и Слободан Јовановић били су гости 1906. године. 

Долазили су книзевници Бранислав Нушић, Стеван Сремац, Исидора Секулић. Стални 

гост био је нобеловац и Иво Андрић који је 1942. године управо у Бањи започео роман 

„На дрини Ћуприја“. 

                                                           
12  Кермез – забава у добротворне сврхе 
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После Другог светског рата, због измењених полиичких прилика, краљевска 

породица Карађорђевић живела је у егзилу све до 2001. године. зна се да је принц 

Ђорђе шездесетих година прошлог века долазио у Сокобању на одмор и лечење, а 

деведесетих година Бању је посетио и принц Томислав са синовима. Краљевска 

репутација Бање се очигледно наставља.  

 

 

8.3. Индикације и лечење у 

Сокобањи 

 

Радиоактивност у минералним 

водама приликом лечења у Сокобањи 

подстиче рад свих ћелија у организму, 

побољшава њихово снабдевање крвљу, 

утиче на размену материја у организму, а 

тиме убрзава раст и деобу ћелија, што је 

неопходно за регенерацију ткива. Овај 

процес подстичу и стимулишу „алфа“ 

зраци радона. 

Како је избијање радиоактивних гасова на 

читавој територији Бање велико, сваки је посетилац изложен сталној благој инхалацији 

што веома корисно утиче на дисајне органе и цео организам. 

Због таквог својства Сокобања лечи: бронхијалну астму, хроничне бронхите, 

пнеумокониозу, психонеурозу, неурастеније, лакше обллке повишеног крвног 

притиска, хронични реуматизам, ишијас, стање после повреда, хроничне женске 

болести, малокрвност (анемију), исцрпљено стање оргариизма, 

реконвалесценције.Инхалација се обавља у посебним инхалаторијумима јачим 

удисањем радиоактивног гаса, али само према упутству и под надзором 

лекара.Најчешћи облик лечења је купање у термалним водама када се, преко коже тела, 

подстиче дејство минерала на организам. Лековите воде бања разврстане су на: 

угљенокиселе, сумпорне, хлоридне, олигоминералне и радонске. Све оне имају своје 

хемијске, топлотне, механичке и електродинамичке особине. То доводи до 

разноврсних промена у организму. Лековите воде бања садрже јод, бром, манган, 

Слика 30. Старо народно купатило; 

извор: https://www.nocmuzeja.rst 
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гвожђе, кобалт, бакар и још неке елементе, често у занемарљивим, али за човека веома 

корисним количинама.Лечење инхалацијом у Сокобањи заснива се на удисању гасова, 

паре или распршених честица радиоактивне воде у ваздуху. То се примењује из два 

разлога: 

 слузокоже дисајних путева- бронхија и алвеола. 

 друга погодност је што лековите материје неопходне организму боље пролазе 

кроз плућа у тело, него кроз органе за варење када се пије вода, или кроз поре 

на кожи приликом купања. 

Сокобањске здравствене установе опремљене су најмодернијим инхалаторијумима 

и другим савременим уређајима за што боље коришћење природних фактора у лечењу 

и опоравку бањских посетилаца. 

Климатски фактори Сокобање погодују оболелима од повишеног крвног притиска, 

нервног система, ендокриних жлезди, а такође, смирују нервну напетост и премореност 

организма. То указује да посетиоци Сокобање не долазе искључиво да потраже лек за 

разне болести, већ стижу на рекреацију, опоравак, одмор и разоноду. Повољна клима 

добро је дошла и здравима, а не само оболелим особама. 

 

8.4. Антропогене карактеристике Сокобање  

 

Антропогене туристичке вредности подручја сокобањске општине могу се 

поделити на археолошка налазишта, средњовековне културно - историјске споменике, 

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

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

дају општини посебан значај и истичу њен специфичан карактер.  

На 2 километара од центра града се налази средњевековни град ,,Сокоград,, 

изграђен на стени високо изнад реке Моравице, време настанка ове грађевине сматра 

се између IV и VI века, мада постоје и легенде које овај објекат стављају у период од I-

II века. У сокобањском селу Врмџа се налази и Врмашки град, рушевине тврђаве из 

римског периода,сматра се да га је подигао цар Јустинијан.  
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Црква Светог Преображења се налази у самом центру града, а задњи пут је 

реконструисана 1872 

године, највише 

захваљујући Митрополиту 

Михајлу. У општини 

Сокобања се налази 

велики број мањих цркви 

као што су црква Светог 

Илије,црква Пресвете 

Мајке Богородице,црква 

Светог Аранђела. 

Турско купатило 

,,Хамам,, се такође налази 

у центру града. Настало је 

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

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

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

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

купатилом.  

Најзначајније манифестације су “Фестивал народних песама” који се одржава 

током јула и “Прва хармоника Србије” августа. 

 

8.5. Смештајни капацитет Сокобање 

Целокупну туристичаку понуду смештајних капацитета Сокобање представљају 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Слика 31. Турски хамам у центру Сокобање;  

извор: https://www.nocmuzeja.rst 
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Табела 13 . Смештајни капацитети у Сокобањи 2007.године 

Назив и тип смештајног капацитета Сокобање  Број лежаја 

Хотел Здрављак 502 

Природно лечилиште Бањица 270 

Хотел Сунце 184 

Хотел Моравица 200 

Хотел Турист 105 

Хотел Парк 26 

Специјална Болница Сокобања (здравствени и комерцијални део) 560 

Приватни смештај Око 11 000 

Бања Јошаница Око 1000 

Заједно 13.847 

Извор: „Сокобања“, (2007): Мастер план туристичке дестинације, Министарство трговине, туризма и 

услуга Републике Србије, Београд. 

 

Смештајни капацитети задовољавају тренутне потребе и летње посете гостију, 

која има сезонски карактер..Сви хотели у Сокобањи треће су категорије. Сви су у 

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

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

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

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

станове прве категорије. Категоризација смештајних капацитета у Сокобањи је на 

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

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

критеријум за добијање квалитетног сегмента гостију. Укупан број гостију у основним 

смештајним капацитетима Сокобање у периоду од 1.1.2011-31.12.2011 износи 38 256 

гостију.Највише гостију бележи хотел ,, Здрављак,, са 14 962 госта, с обзиром да има 

највећи број лежаја и најразноврснији допунски садржај, док најмањи број гостију има 

хотел ,,Сунце,, са свега 1824 госта. Хотел послује само 6 месеци годишње (од априла 

до септембра) зато сто се налази у процесу приватизације.хотелски капацитети су 

најбоље попуњени у шпицу сезоне односно од јуна до септембра, док се слабија 

посећеност пренела на периоде ван сезоне. 
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Графикoн 3. Број гостију у процентима у  основним смештајним јединицама у Сокобањи у 

периоду од 1.1.2011-31.12.2011.  

 

Извор: „Сокобања“, (2007): Мастер план туристичке дестинације, Министарство трговине, туризма и 

услуга Републике Србије, Београд. 

 

8.6. Tуристички промет Сокобање 

Године 1970., у Сокобањи је боравило 31.594 туриста који су имали 368.207 

ноћења; 1975. 44.800 посетиоца и 500.000 ноћења; 1980. - 53.125 посетиоца и 588.821 

ноћења; 1985. године - 62.400 посетиоца и 599,000 ноћења и 1990 године овде је 

боравило 55.299 посетиоца који су остварили 484.776 ноћења46. Према томе, највећи 

успон промета остварен је током oсaмдесетих годинa захваљујћи интезивном 

туристичком развоју и промоцији на бившем југословенском тржишту. И поред 

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

карактерише врло скромном посетом странаца што представља главни проблем у 

остваривању већих економских ефекта. 

 

Табела 14. Туристички промет у Сокобањи 2010-2013 године 

Година 
Доласци Ноћења 

Просечан 

боравак 

Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

2010. 49.056 10.27 50.083 299.325 3.152 30.2477 6,1 3,07 

2011. 37.551 705 38.256 191.870 3.162 19.5032 5,59 3,23 

2012. 48.403 772 49.175 303.499 3.069 30.6568 6,3 4,0 

2013. 49.041 15.88 50.629 301.179 5.327 30.6506 6,1 3,3 

Извор: Статистички годишњак Србије за период 2010 - 2013.година, Републички завод за статистику, 

Београд. 

Хотел Здрављак
39%

Хотел Сунце
5%

Хотел 
Моравица

17%

Хотел 
Бањица

33%

Хотел Турист
6%



Туристичка валоризација краљевских бања Србије 
 

106 
 

Према табели 14 Републичког завода за статистику у наведеном периоду 2010-

2013, број гостију Сокобање је у опадању, што је резултирало и опадање броја 

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

боравка страних гостију благо повећала само 2013. На то су утицали бројни 

интернационални кошаркашки кампови које је организује хотел ,, Здрављак” током 

летњих месеци. 

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

31.12.2011 године износи 195.032. Највећи број остварених ноћења има хотел 

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

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

хотел ,,Сунце,, са остварених 8861 ноћења. 

 

Табела 15.  Промет туриста према месецима у Сокобањи 2014. године 

 

Месец Доласци Ноћења 

Јануар 1.400 82.07 

Фебруар 1.100 65.00 

Март 2.588 14.042 

Април 5.293 30.992 

Мај 6.752 37.123 

Јун 5.992 33.775 

Јул 7.157 49.518 

Август 8.853 56.330 

Септембар 4.204 30.960 

Октобар 3.787 19.844 

Новембар 1.523 9.171 

Децембар 1.977 10.044 

Укупно 50.629 306.506 

Извор : Статистички годишњак Србије 2014. Републички завод за статистику, Београд. 

 

Промет туриста по месецима који су посетили Сокобању приказан је у табели 

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

туриста мај, јул и август. У ова 3 месеца број долазака туриста је износио 22.762, што у 
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односу на укупан број туриста у 2014. години који износи 50.629, представља 44.9% 

укупних долазака. 

Према подацима републичког завода за статистику 2011 године, број 

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

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

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

Европске Уније, указује на забрињавајуће низак степен коришћења смештајних 

капацитета. Са становишта овог показатеља Сокобања се налази у црвеној зони, што 

указује на неопходност предузимања хитних мера у циљу повећања степена 

искоришћености капацитета. 

 

8.7. Правци даљег туристичког развоја Сокобaње 

 

Сокобања ће постати јединствена бањска туристичка дестинација Србије по 

испреплетаности јединствених природних лековитих фактора, традиционално- 

културних вредности и опуштајуће атмосфере, атрактивно уређеног амбијента са 

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

начин живота и повратак здравља са високим квалитетом понуде испреплетен 

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

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

функцији доброг живота човека; јединствен спој човека са природом; здрав начин 

живота; развијеност понуде и висока додатна вредност доживљаја; шарм традиције и 

историје; уређени амбијенти. 

 Формирање квалитетног туристичког производа, зависи од расположивости 

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

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

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

Туристичка инфраструктура, као што су угоститељско-смештајни капацитети, спортска 

инфраструктура и остала туристичка инфраструктура представљају основу на којој се 

заснивају различите врсте туризма и туристичких производа, и основу, која заједно са 

причама и обликованим туристичким програмима нуди различите доживљаје. У 

матрици су представљени поједини туристички производи у односу на привлачност и 

конкурентност. 
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9. ВРАЊСКА БАЊА – ТРАЈНА ВЕЗА СА КАРАЂОРЂЕВИЋИМА 

 

инерална вода, друга најтоплија вода у Европи после исландских гејзера, 

не само што Врањску Бању сврстава у изузетна природна лечилишта, већ 

представља и посебан природни феномен. И поред изразито вреле воде, 

чија је температура 96°С и водене паре од невероватних 110°С, у летњем периоду у 

Бањи влада умерено континентална клима, чијој пријатности умногоме доприноси 

свежи планински ваздух са стеновите Бесне Кобиле. Поред ове планине на  1.922 м, 

Бања је уоквирена и планинама Велики Пештер (1.946 м), Патарица (1.806 м) и Српска 

чука (1.415). 

Смештена на крајњем југу Србије, тако да има периферни положај у односу на 

данашње географско језгро Србије (Шумадија и Велико Поморавље), најразвијеније 

привредне центре (Војводина, Велико Поморавље и Тимочки басен), и градске центре 

(Београд, Нови Сад, Крагујевац и Ниш). Најближи градски центар је Врање, који је и 

средиште и највећи град Пчињског округа, па као такав представља одређени извор 

туристичке тражње. У зони удаљености до 100 километара, осим Лесковца и Ниша 

нема значајних дисперзива. Другу групу чине туристички дисперзиви удаљени до 300 

километара, међу којима се посебно истиче Београд – као највећи туристички 

дисперзив у земљи. Међутим, због веће близине већ афирмисаних бања, као што су 

Врњачка Бања, бања Ковиљача и Сокобања, могућност посете Врањској Бањи из овог 

градског центра је мања.  

Стварањем атрактивне туристичке понуде која би се базирала пре свега на 

лековитим својствима термо-минералних вода и куриозитету најтоплијег извора у 

Европи, побољшао би се развој туризма у Врањској Бањи. Бања је сачувала живописни 

јужњачки колорит и део аутентичне стамбене целине из средине XIX века, која је још 

увек настањена потомцима бањских занатлија, певача и славних музичара – народом 

посебног темперамента. Зато је Бања прави избор за љубитеље оријенталног, 

архаичног миљеа, какав се може истински доживети баш на овом месту. 

Врањска бања има изузетан саобраћајно-географски положај. Налази се на 350- 

ом километара магистралног пута од Београда према Македонији и Грчкој, удаљена 

свега 4 километара од друмске и железничке магистрале на међународном коридору Е-

10 који повезује Београд-Скопље-Солун-Атину. Врањска бања је једина бања у Србији 

М 
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до које можете стићи и директним возом. Од железничке станице Врање и аутопута 

Ниш-Скопље удаљена 

је 2 километара и 

саобраћајно добро 

повезана асфалтним 

путем са чијих се 

страна налази један од 

најдекоративнијих 

шпалира 10-20 м 

високих стабала 

кестена. Од Бујановца 

и његове бање 

удаљена је 30 

километара, Лесковца 

58 километара, 

Босилеграда 60 

краилометара, Ниша 

115 километ и 

Приштине 141 

километара. 

 

 

У Бањи су очувани објекти и материјалне вредности из њене славне прошлости 

и успомена на најуваженијег госта – краља Петра I Карађорђевића. Завод за специјалну 

рехабилитацију дегенеративног реуматизма и пост трауматолошка стања, у којем се 

успешно лече неуролошка и нека хронична обољења, заправо је некадашњи Државни 

хотел у којем је пред Први светски рат боравио краљ Петар и живо га описао у свом 

Ратном дневнику. Као успомена на боравак славног госта и данас се чува „краљева 

када“. Прекопута овог здања, на узвишици изнад кривудаве Бањске реке уздиже се 

јединствена црква Св. Илије Пророка, подигнута почетком ХХ века на бањском 

Црквишту по пројекту старе опленачке цркве, задужбине Карађорђевића. Она је до 

данас остала снажна духовна веза између те краљевске куће и Врањске Бање, о којој се 

у јавности мало зна. ( Спасић, Н., 2003). 

Слика 32. Саобраћајно-географски положај Врањске бање; 

извор: http://banjeusrbiji.com 
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9.1. Природне карактеристике Врањске бање 

 

Врањска бања има више извора хипертермалне воде. Готово сви су груписани у 

једној зони која се пружа правцем југозапад-североисток на дужини од 60 метара. 

Условљени су раседом и вулканским стенама које се овде јављају. „Појављивање 

термалних извора је локализовано на обод проширене долине Бањске реке, уз контакт 

вулканита и кристаластих протерозојских шкриљац. Тиме  Д. Протић  објашњава 

високе темпертауре бањских извора, који се убрајају у најтоплије у Европи, јер на 

површину избијају из великих дубина. 

Још конкретније констатује да је „Вулкански центар био у реону саме бање, а 

савремена депресија бање је највероватније последица колапса (потонућа) вулканског 

кратера са делом вулканске купе, маркиран је данас појавама термалиних извора. 

Ерозијом су уништени остаци вулканске купе источно и североисточно од бање.  

Прве податке о температури воде забележио је 1893. године познати геолог 

Јован Жујовић. Из литературе су познати следећи хипертермални извори: Гвожђевити 

(Температура 61 ºC , алкално-салинична, натријум-хидрокарбонатна вода), Извор у 

потоку (температура 86 ºC , слабо сумпоровито-алкална, натријум- хидрокарбонатна 

вда), Горњи (Температура 84 ºC, алкално-салинична, натријум- хидрокарбонатна вода) 

и Главни (Температура 88 ºC, алкално салинична, натријум- хидрокарбонатна вода). 

Иако су познати од давнина и повремено анилизирани, на високом научном нивоу 

објашњени су истраживањима В. Вујановића и М. Теофилића 1974. године, која се 

односе на главну црпну станицу, извор код железничке стнице, бунар у бањи, бунар 

железничког одмаралишта и извор Топлац, којима је посвећена посебна пажња у 

смислу радиоактивности воде.  

Због високе температуре вода Врањске бање се у терапијске сврхе, после 

извесног расхлађивања, користи купањем и инхалирањем. За терапију органа за 

варење, шећерне болести и других поремећаја, користи се вода хладних извора. 

Лековите компоненте потичу од калијума, литијума, рубидијума, цезијума, 

стронцијума, баријума, кобалта и сумпора. Од посебног значаја су повећан садржај 

сулфата и готово потпуно одсуство сумпор-водоника. Вода термоминералних извора 

Врањске бање је неутралне реакције. У сувом остатку има највише гвожђа, 

алуминијума, стронцијума, литијума, мангана и рубидијума. У гасном саставу 
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запремински са 70% доминира азот. Поред природних извора и бунара, у Врањској 

Бањи је током времена постављено више плитких и дубљих хидрогеолошких 

бушотина. Године 1985. на седмом метру једне бушотине измерена температура воде 

износила је 99 ºC. У дубоке бушотине (2020 метара) убраја се она постављена у 

близини железничке станице Врање 1980. године. Укупна издашност извора и 

бушотина хипертермалне воде у Врањској бањи процењује се на 80 l/s. На високе 

темпертуре стена и воде указују и резулатати из времена извођења бушотине дубоке 

1600 метара. Тада је на дубини 1500-1575 метара измерена температура стене од 124 

ºC. Истраживањима је утврђено да у Врањској бањи на дубини од 1-1,4 метара постоје 

температурне аномалије на ужем простору бањских извора од 40-50 ºC. Ова аномалија 

регистрована је на дужини од 500 метара и ширини око 100 метара и протеже се 

правцем северозапад-југоисток, што одговара пружању раседа дуж Бањштице. 

(Вујановић, В.,  Теофиловић, М., 1983). 

На основу извештаја стручњака из Француске 1970. године. Канаде и Новог 

Зеланда 1981. и 1984. године, може се константовати да постоје могућности добијања 

температуре 130-150 ºC у дубљим деловима терена на локацији у Врањској бањи.  

 

9.2. Историјски развој Врањске бање 

9.2.1. Опленачка светиња на Црквишту – дар са Опленца  

 

Први сусрет Врањске бање и Карађорђевића догодио се средином 1914. године 

када је краљ Петар I одлучио да топле воде Рибарске бање, у којој је био редован гост, 

замени много топлијом водом са врањских извора да би ублажио тешку костобољу која 

га је мучила од младости. У Бањи је боравио у два наврата, укупно око седам месеци.  

Указом од 24. јуна 1914. године Краљ је пренео владарска овлашћена на сина – 

регента Александра и почетком јула стигао у Бању тихо, без најаве и помпе. Одсео је у 

хотелу „Гранд“ и сваког дана кочијом одлазио на терапију у Државно купатило. 

Као и остали гости, Краљ је у Бањи често и радо пешачио, нарочито поред 

широко разливане Бањске реке, популарне Бањштице, на којој је увек било народа. 

Бања је у то време имала око 1 100 становника, већином Срба, али бројни су били и 

Цигани, вични грубој преради конопља и ковачком занату. Пролазећи поред те шарене 

гомиле, Краљ је застајао, разговарао са народом и распитивао се о свему. Због 

удаљености од престонице и лоших комуникација, у овим крајевима се није много 
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знало о престолонаследној лози Карађорђевића. Тек касније се у народу прочуло да је 

„чика Пера“ са којим су тако отворено и присно разговарали – заправо њихов Краљ. 

По савету лекара, Краљ је због слабости и крхког здравља долазио на терапију 

тек сваког трећег дана и ето прилике да добро упозна и Бању и њену околину и да све 

убележи у Ратни дневник. 

У Бању је 17. јануара Дворским возом, стигао регент Александар да заједно са 

кнезом Павлом обиђе рањенике стациониране у вили „Балкан“ и да посети оца. Високи 

гости су остали до 22. јануара, али су за рањенике, вече уочи одласка организовали 

концерт и поделили дарове. Регент Александар је поново посетио оца 25. фебруара и 

приликом тих посета, вероватно је први пут чуо за скромну бањску богомољу Св.Илије 

у којој је краљ Петар, заједно са народом, редовно присуствовао црквеној служби. 

Помажући касније да се на том месту подигне нова црква, сигурно је у сећању ова два 

владара остала прича о старом српском манастиру изнад Бањштице, порушеном у 

турској најезди 1412. године, на чијем се црквишту, месту на којем је била светиња, 

народ окупљао и тајно палио свеће. Средином XIX века, подигли су звоник на 

храстовим стубовима и тек 1896. године саградили скромну православну црквицу 

посвећену Св. Илији, управо ову у којој се и краљ Петар молио и које ће се касније 

сећати по њеној тужној судбини. 

Краљ Петар је у Бањи прославио Ускрс, даривао рањенике и измирио све 

дугове. Најпре је 15. априла отпутовао у Тополу, да би у јесен, те ратне 1915. године, 

заједно са војском и народом кренуо на југ, у избеглиштво.  

Карађорђевићи нису више долазили у Врањску Бању, али њихови дарови 

будућој цркви биће драгоцени и по вредности, као и по подстицају да се она сагради.  

 

9.2.2. Више од лечилишта 

 

Судећи према историјским списима из тог времена, краљ Петар је дошао у 

најпосећенију бању у Србији у којој је било доста странаца. Она је озбиљно и плански 

почела да се развија последњих деценија XIX века са развојем железничких и путних 

саобраћајница које су Бању идеално повезивали са Средњом Европом и крајњим Југом. 

Преуређење државног купатила и изградња приватне гостионице са купатилом у којем 

је било 18 кади, створили су услове за организовано коришћење топле бањске воде. 
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Најбројнији су били гости из средњег сталежа, као и сировина за коју су смештај и 

терапија били бесплатни. 

Временом, у Бању је отмена и богата клијентела била све бројнија, али и све 

живахнија. Многи од њих долазили су да се лече и одморе, да заврше послове, али и да 

се добро забаве. Бања је била више од лечилишта. Неколико хотела препуних гостију, 

као и 17 ресторана са одличном музиком били су отворени и дању и ноћу. Хотел 

„Босна“, Кујасова механа, ресторан „Србија“ и познате виле „Балкан“ и „Зора“ 

нарочито су биле на гласу. На све стране чула се музика и певала је чувена Малика 

Јеминовић, вршна циганка нарочите лепоте и гласа. Била је Борина инспирација за 

„Коштану“ и до данас остала симбол мерака и јужњачке песме пуне чежње. Нови гости 

из Врања непрестано су стизали фијакерима и запрежним колима.  

Бања је доживљавала буран и брз напредак. Кур – салон, култно место 

окупљања најуваженије господе гарантовао је добу услугу и дискрецију неопходну за 

важне разговоре и велике послове. Редовно је стизала сва српска штампа, као и новине 

на немачком и француском језику. Долазила су путујућа позоришта и признати 

уметници. У Бањи је још увек  живело сећање на боема и непревазиђеног сатиричара 

Радоја Домановића. Причало се да је из Врања обавезно долазио пешице, а како се 

враћао – не зна се.  

9.2.3. Брига за отаџбину  

 

У тако веселој атмосфери Врањске бање, тешко се могло наслутити да се тамни 

облак Првог светског рата надвија над Европом и да Србију чека велико страдање.  

У лето 1914. године Краљ је из Бање пажљиво пратио вести са ратишта на Церу, 

збивања у земљи и у Европи, а нарочито прилике на Балкану. Редовно је читао штампу, 

која је на његов сто стизала свакоднвно. Ипак, топла вода и лечење су  остарелом 

Краљу толико пријали да је уместо неколико недеља, у Бању остао све до 15. новембра. 

Тога дана је у великој журби, без поздрава и најаве, отпутовао и Тополу, а затим у 

главни штаб који је у „Старом здању“ Буковичке бање био пред судбоносним чином. 

Водила се одлуцујућа Колубарска битка и бранила отаџбину. Битка је имала срећан 

исход, те се Краљ већ 1. јануара 1915. године вратио у Бању, али је овог пута одсео у 

Државном хотелу, данашњем бањском Стационару и одмах измирио дуг у „Гранд“ 

хотелу, који је због велике журбе при одласку остао неплаћен. Тим гестом стекао је 
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још веће поштовање у врањском крају. У друштву окружног начелника из Врања, краљ 

је прославио Српску нову годину и издвојио 100 динара за помоћ сиротињи. 

 

9.2.4. Симбол трајне везе 

 

Вековни сан Банчана да на Црквишту заблиста нови храм, оживео је одмах 

после ратне стихије када се живот вратио на обале Бањштице. Карађорђевићи су добро 

знали како изгледа стара богомоља и зато су подстицали изградњу нове цркве. У знак 

подршке, краљевска породица је даровала Бањи Владически престо са изрезбареном 

круном. На даровани Престо, Владика, међутим, никада није сео из поштовања према 

донатору и краљевској кући Карађорђевића. 

Стицајем околноси, идеја о изградњи нове цркве на брду изнад Бањштице, 

догодила се у време изградње задужбине Караађорђевића на Опленцу. Будући да је на 

самом почетку било несугласица око изгледа будуће светиње на Црквишту – Краљ 

Александар је осим финансијске помоћи, послао план старе цркве на Опленцу, са 

молбом да изграде исту такву. То је свакако био гест захвалности грађанима и Бањи за 

велику љубазност и поштовање према његовом оцу. Отуда је црква у Врањској бањи 

потпуна копија старе цркве на 

Опленцу.  

 

 

 

 

 

Слика 33. Стари хотел 

„Балкан “ у Врањској 

бањи; 

извор:www.skyscrapercit

y.com 

Слика 34. Стари хотел „Косово“ у 

Врањској бањи; извор: 

http://www.starerazglednice.com 

Слика 35. Стари парк поред 

Бањштице у Врањској бањи; 

http://www.starerazglednice.com 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.skyscrapercity.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D1540824&ei=uYoiVZTHAYj1OOj0gPAN&psig=AFQjCNGx6nwYStZgBtDX4PKYTUt7qa4m7w&ust=1428413442389454
https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.skyscrapercity.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D1540824&ei=uYoiVZTHAYj1OOj0gPAN&psig=AFQjCNGx6nwYStZgBtDX4PKYTUt7qa4m7w&ust=1428413442389454
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Иако су били веома важни донатори, нову цркву Св. Илије, освештану 1935. 

године, нису видели ни један ни други владар. Краљ Александар је трагично настрадао 

у Марсеју 1934., а Краљ Петар умро 1921.године. Опленачка светиња на Црквишу 

остала је симбол трајне везе између Врањске Бање и краљевске лозе 

Карађорђевића. (Спасић, Н., 2005). 

 

9.3. Индикације и лечење у Врањској бањи  

 

Због високе температуре вода Врањске Бање се у терапијске сврхе, после 

извесног расхлађивања, користи купањем и инхалирањем. За терапију органа за 

варење, шећерне болести и других поремећаја, користи се вода хладних извора. 

Лековите компоненте потичу од калијума, литијума, рубидијума, цезијума, 

стронцијума, баријума, кобалта и сумпора. Од посебног значаја су повећан садржај 

сулфата и готово потпуно одсуство сумпор-водоника. Вода термоминералних извора 

Врањске Бање је неутралне реакције. У сувом остатку највише има гвожђа, 

алуминијума, стронцијума, литијума, мангана и рубидијума. У гасном саставу 

запремински са 70% доминира азот. 

Термоминералне воде Врањске бање значајне су за лечење болести 

локомоторног апарата, дегенартивног реуматизма, дископатије, ишијаса, лумбага, 

атрофије мишића, екстраартикуларног реуматизма, последица прелома костију, 

хируршких захвата на костимаи зглобовима, неуролошких поремећаја, гинеколошких 

обољења и обољења органа за варење, црева, желуца, али и јетре, бубрега, дијабетеса, 

анемичног и лимфатичног стања. Медицинску службу обавља Завод за превенцију, 

лечење и рехабилитацију оболелих од дегенартивног реуматизма и посттрауматских 

стања, који има сопствене смештајне капацитете и примењује многе познате и 

проверене методе терапија укључујући и пелоидне облоге. 

 

 

9.4. Антропогене карактеристике Врањске бање  

 

Испод некадашњег града Изома, налазила се Бањска црква. Данашња бањска 

црква Св. Илија била је храм св. Николе, али писаних података о томе нема. У бањи је 

средином XV века постојало старо српско насеље са црквом. Алекса С. Јовановић је 
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1978. године запазио 

да се на другој 

страни бањске 

речице, спрам 

купатила, виде 

темељи старе цркве. 

Темељи се протежу 

дужином од двадесет 

корака, а познаје се и 

место олтара и 

старих гробова. Око 

цркве налажени су 

новчићи, крстићи и 

многи други остаци 

старе цркве. 

Средином XIX века, на темељима некадашњег манастира, хришћани су подигли 

цркву правоугаоног облика. Бањска црква била је освећена 1896. године. Године 1928. 

започета је градња цркве Св. Илије у Врањској бањи. Краљ Александар Карађорђевић 

је послао план старе цркве са Опленца, са молбом да у Бањи буде изграђена иста црква. 

на тај начин је хтео да се одужи грађанима овог места за љубазност и поштовање према 

његовом оцу, који се тамо лечио. Изградња цркве је била завршена 1935. године. У 

цркву су унети дарови Петра I Карађорђевића. 

У Врањској Бањи постоје могућности за развој манифестационог туризма у 

време одржавања културне манифестациеје "Дани каранфила" и бањског сабора 

(2.август). У оквиру манифестације организују се бројни културни, забавни спортски 

садржаји као што су: проглашења најбољег оркестра и најбоље трубе, избор "Каранфил 

девојчице", изложбе фотографија, сликарске колоније, такмичење у спремању 

врањских специјалитета и старих заборављених јела, шаховски турнири, турнир у 

малом фудбалу, изложба сувенира из домаће радионости и др. (Чомић Ж., Јовић, Г., 

Поповић И., 2008). 

 

 

 

Слика 36. Црква Св. Илије у Врањској бањи; извор: 

http://www.discoversoutheserbia.com 
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9.5. Смештајни капацитет у Врањској бањи 

 

Иако Врањска бања располаже великим лечилишним потенцијалом, у Бањи нема 

довљно смештајних капацитета. Развој материјалне базе туризма Врањске бање 

можемо поделити у два карактеристична периода: период од ослобођења Бање од 

Турака до Првог светског рата и други период после Другог светског рата. Развој бање 

и изградња првих смештајних капацитета и инфраструктурних садржаја почиње након 

ослобођења од Турака 1878. године. У то време држава је преуредила стару зграду, 

коју је саградио Хусеин паша. Зграда је имала три собе. Осим ње на левој обали реке 

Бањске биле су још две зграде са купатилима.  

За потребе бањског лечења и туризма у Врањској Бањи постоји више објеката. 

Истичу се Железничко одмаралиште (подигнуто 1931, дограђивано 1946. и 1997. 

године, када је претворено у хотел „Софка“), стационар „Врањска Бања“, вила 

„Балкан“ и приватна домаћинства. Непосредно пре Другог светског рата, 1939. године, 

када је бања била на добром гласу по лековитости и богатству садржаја, посетило ју је 

4800 туриста који су остварили 76926 ноћења. По броју туриста тада је била на 

четвртом месту у Србији, а по броју ноћења на другом. Године 1971 .регистровано је 

16000 туриста који су остварили 77727 ноћења. Неколико наредних година број 

туриста и ноћења се незнатно повећавао и Врањска Бања убрајала у ред десет 

најпосећенијих у Србији. Године 1978. било је 27376 туриста, агодину дана касније 

остварено 96436 ноћења.  

 

9.6. Туристички промет Врањске бање 

 

У периоду између два Светска рата Врањска бања је имала највећи број ноћења 

од свих бања у Србији. Од 1924-1940. године број посетилаца порастао је четири пута, 

а број ноћења дванаест пута. Просечна дужина боравка посетилаца зависила је од 

одлуке лекара. 

После Другог светског рата забележен је већи прилив посетилаца. У периоду од 

1959. до 1966. године дошло је до повећане посете Бањи, због организовања 

туристичких садржаја и културне манифестације. Нагло је порастао и број 

једнодневних посета. Повећан број посетилаца био је условљен наглим индустријским 
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развојем Врања, које није било у могућности да прихвати посетиоце, стручњаке из 

иностранства, па су многи одседали у Врањској Бањи. Запажен је велики број 

посетилаца из Италије, Западне и Источне Немачке, Швајцарске Грчке, Пољске, 

Француске, Велике Британије, Аустрије и Јапана. 

Бањски туризам је запостављен, хотели нису изграђени, па је из тог разлога број 

посетилаца смањен. Од 1988. до 1996 у Врањској бањи није изграђена ниједна соба, 

што се одразило на туристички развој. Од 2000. године, туристички промет бележи 

постепени раст. 

Табела 16.  Туристички промет у Врањској Бањи, 2010-2013. 

Година Туристи Ноћења туриста 

Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Укупно 

2010. 6.728 460 7.188 45.177 1.015 46.192 

2011. 5.982 280 6.062 47.716 670 48.386 

2012. 5.371 257 5.628 40.541 770 41.311 

2013. 3.222 319 3.541 26.180 945 27.125 

Извор: Статистички годишњак Србије за период 2010 - 2013.година, Републички завод за статистику, 

Београд. 

 

Табела 17.  Промет туриста по месецима у Врањској Бањи 2014. године 

Месец Доласци Број ноћења 

Јануар 275 935 

Фебруар 186 651 

Март 221 773 

Април 339 1.017 

Мај 320 960 

Јун 240 840 

Јул 505 1.767 

Август 510 1.785 

Септембар 528 1.848 

Октобар 300 1.050 

Новембар 217 760 

Децембар 246 861 

Укупно 3.887 12.094 

Извор: Статистички годишњак Србије 2014. Републички завод за статистику, Београд. 
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На основу података из табеле  највећи број долазака и ноћења туриста се 

оствари у летњим месецима – јулу, августу и септембру, наравно када је и 

најпријатније време за посету Бање. Поред ових месеца, већи промет је забележен и у 

априлу. Што се тиче броја долазака и ноћења, како домаћих тако и страних туриста 

између 2010. и 2012. године био је у благом паду, да би се тај број драстично повећао у 

2013. Разлог томе јесте побољшавање инфраструктуре и услуга, уређености Бање, као 

и повећање смештајног капацитета у односу на ранијих година. 

 

9.7. Правци даљег туристичког развоја Врањске бање  

 

Врањска бања располаже значајним потенцијалом за формирање разноврсне 

туристичке понуде, јер поседује најтоплију воду у Европи, што представља својеврсни 

куриозитет и посебну атракцију. Бања има повољан положај јер се налази недалеко од 

међународне друмске и железничке саобраћајнице лоје пролазе Моравско-Вардарском 

удолином и повезују земље Централне Европе са Јужном Европом. У Врањској Бањи 

се доста ради и на развоју привредне функције термоминералних извора (загревање 

стамбених објеката, хотела, топле леје за производњу раног воћа и поврћа, зимске 

цветне баште и др.)  

Врањска бања спада у ред недовољно развијених бања у нашој земљи. То је 

последица недостатка инвестиционих средстава за улагање у развој туризма, у 

изградњу модерних основних и комплементарних смештајних капацитета. на 

туристичка кретања негативно се одржава низак животни стандард и неразвијност овог 

краја. Поред наведеног, трерба напоменути и недостатак кадрова и њихова недовољна 

стручност и оспособљеност за рад у туризму и угоститељству, као и одсуство 

савремене туристичке и пропагандно-информативне делатности 

Планински предели око Врањске бање пружају погодне услове за развој 

планинског туризма, захваљујући очуваности природне средине, атрактивним 

пределима и пејзажима, богатству биљног и животињског света, чистом ваздуху и 

здравој храни. Од Врањске бање пут води према Бесној Кобили, где су терени за 

скијање и богато налазиште руде олова и цинка. У подножју ове планине је 

Планинарски дом са стотину лежајева на висини од 1460 метара. Планина пружа 

изванредне могућности за зимске спортове, јер се снег задржава и по 9 месеци 
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годишње. На 1800 м надморске висине налази се "Небески пут", јединствен у Европи, 

погодан за сафари бус, џипинг и планинарсји бибиклизам. 

Предлагана је реконструкција постојећих објеката у Врањској Бањи, изградња 

нових смештајних капацитета и објеката инфраструктуре. Обимна материја програма 

развоја презентована је у 6 књига, које су се односиле на следеће појаве, процесе, 

објекте и послове: Основне карактеристике и чиниоци досадашњег развоја; Развој 

енергетског комплекса на бази геотермалних вода; Развој туризма у Врањској Бањи, 

Бесној кобили и околини; Развој агрокомплекса, стакленика, пластеника и мале 

привреде; Организација простора, развој инфраструктуре и економски аспекти 

Програма развоја и Синтеза програма развоја. Програм, као и многи други, никада није 

до краја реализован. Изведена је само реконструкција неких бањских објеката и 

бањског трга. Све се то јасно одражава на стагнацију туристичког промета, коју су 

потенцирали бројни неповољни догађаји у Србији и њеном окружењу. Врањска бања је 

и даље један од слабије посећених балнеолошких центра Србије иако неким 

квалитетима превазилази њене границе и границе Балканског полуострва. А по 

температури и издашности извора је међу првима у Европи. 

Сеоска насеља у околини Врањске Бање пружају могућности за развој сеоског 

туризма. Чист ваздух, одсуство аерозагађивача, велике зелене површине, пашњаци, 

ливаде и шумски комплекси, здрава храна, специфичан начин живота на селу, њихови 

обичаји, ношња и могућност обављања сеоских послова као што су берба грожђа, 

производња сира и млека, печење ракије и др., представљају све већу потребу градског 

становништва. Међутим, и поред свих ових могућности, сеоски туризам није довољно 

развијен. 

У Врањској бањи постоје могућности и за развој коонгресног туризма јер 

постоји конгресна сала "Роса" која може да прими 120 гостију, односно пословних 

људи који долазе из Врања али и из других градова у околини. 
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10. БРЕСТОВАЧКА БАЊА - ДВОРСКА БАЊА СРПСКИХ ВЛАДАРА 

 

рестовачка бања налази се у живописном планинском пределу на крајњем 

истоку Србије, на надморској висини од 385 метара. Име је добила по 

оближњем селу Брестовцу. Ушушкана је у бујно зеленило које покрива 

готово 90 хектара, по чему спада у бање са највећим шумским појасом у 

Европи! Ове шуме не само што чине плућа Брестовачке бање, већ и штите њену 

Бањску реку и Пујицу, као и многобројне лековите изворе са благо сумпоровитом и 

олигоминералном водом, температуре од 20 – 41 °С, која се од давнина користи у 

лечењу: дегенеративних болести кичменог стуба и периферних зглобова, запаљенских 

реуматских болести, обољења централног и периферног нервног система, запаљенских 

обољења коже и слузокоже, хроничних женских болести, те опште слабости и 

исцрпљености организма. 

  Од Бора је удаљена свега 8 километара, а у њеној близини је и Злот, на путу 

који од Бора преко Црног врха води у Жагубицу и даље ка Пожаревцу и Београду. 

Брестовачка бања се налази, гледано у целини, по страни важнијих комуникација 

међународног и ме-ђуконтиненталног значаја које воде долином Велике Мораве, од 

којих је удаљена 85 километара, и од регионалног пута који је трасиран преко Ђердапа, 

удаљена 85 

километара, што је 

чини изолованом од 

главних туристичких 

токова Србије. Са 

долином Велике 

Мораве и њеним 

саобраћајницама 

повезана је 

магистралним путем 

Параћин-Зајечар, а са 

Ђердапском 

магистралом 

асфалтним путем. 

Б 

Слика 37. Саобраћајно-географски положај Брестовачке 

бање;  

извор: http://opstinabor.rs 
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Брестовачка бања једино има повољан положај према путу Бор-Жагубица, преко Црног 

врха, који је слабог квалитета и зими тешко проходан, што условљава малу 

фреквенцију туриста.  

 Због изузетно вредних културно – историјских споменика, попут Дворца кнеза 

Александра Карађорђевића из 1856. године, и виле „Топлица“ , бившег летњиковца 

краља Петра I, изграђеног 1905. године ( у којем је данас, уз собе, и медицински блок 

са базеном са термоминералном водом ), подручје Брестовачке Бање проглашено је 

културним добром. (Марковић, Ј., 1980). 

 Захваљујући средствима из инвестиционог фонда Европске уније, започета је 

адаптација Дворца Кнеза Александра Карађорђевића, у којем ће, поред неколико 

луксузних апартмана и раскошне сале за венчања бити и стална музејска поставка 

породице Карађорђевић, посвећена румунској принцези Марији, која је удајом за 

краља Александра I, унука Кнеза Александра, постала прва краљица Југославије. То 

овом дворцу даје још једну вредносну димензију – симбол је династичке повезаности 

Румуније и Србије.  

 Имајући све то на уму, они који данас улажу у Брестовачку бању, чине то с 

једним јединим цељем: да од ове бање направе савремено лечилиште и савршено место 

за одмор и рекреацију гостију, али чувајући њену аутентичност, како би посетиоцима 

дочарали дух времена када су овом бањом, коју су изабрали због њене благотворности 

– шетали српски владари.  

 

10.1. Природне карактеристике Брестовачке бање 

 

Температуре воде достиже 40,7 ºC, а издашност варира између 7,9 и 8,5 l/s. 

Лековите воде имају повишену минерализацију, алкалну реакцију и доста натријума, 

калцијума, хидробикарбоната и сулфата. Лековита својства почивају на макроелементу 

калијуму и микроелементу флуору, калијуму, литијуму, рубидијуму, стронцијуму, 

баријуму, бакру, кобалту и фосфору. Потичу из збијеног и пукотинског типа издани и 

условљени су сложеном тектонском грађом рељефа.  

Извора Брестовачке бање има 10 и сви су на релативно малом простору, са 

мањом и средњом годишњом издашношћу од 0,2-0,5 l/s од којих се седам налазе у 

базенима, а један се користи за пуњење када. По укупној издашности 8,4 l/s водни 
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објекти бање су релативно богати издашношћу минералних вода, температуре између 

32 и 40°C, тако да неке припадају класи хетеотерми, а неке класи хомеотерми. 

Један од извора налазе се 3 до 4 сата од Брестовца на запад, леже у тесној 

долини потока Бујица, на његовом самом крају на малом простору и извиру на 30 

метара дужине. Горњи или први извор показује топлоту од 39°С. Други, чија се вода 

пије и који је од првог 6 метара удаљен према југоистоку, има 37,7° С. Исти степен 

топлоте показује и вода трећег врела, које од претходног удаљен 15 метара. Четврти 

извор, у којем се купају, налази се с оне стране Бујице, 12 метара од трећег према 

истоку и топлота његове воде при самом ждрелу износи 39,5° С. Пети извор, који се 

употребљава за испирање очију и лежи 4 метара према истоку, показује температуру од 

35,7°С. Сви ови извори излазе из пукотина порфирне стене и дају прилично много воде 

која је врло лековита и у многим болестима благотворна, једно због своје знатне 

топлоте, а друго због значајне множине у њој растворених лековитих соли. Садржи у 

себи сумпоровита једињења, сулфат натријума и сулфат магнезијума. Закључено је да 

је вода сумпоровито-водонично-сулфатна, да садржи калијум, натријум, калцијум, 

магнезијум, оксиде гвожђа и алуминијума, силицијум-оксид, трагове сумпорне 

киселине, хлор, угљену киселину и сумпор-водоник, али да укупна минерализација 

воде ниједног извора не прелази један грам минералних састојака на 1.000 грама воде. 

Због тога, а и других особености, дефинисана је као индиферентна терма, која се 

користи за бањско лечење купањем и пијењем. 

Лековита вода бање је по температури и физичко-хемијским особинама 

сумпоровита слабија хипертерма са карактером слабих сланичних вода. Уствари, вода 

минералних извора је слабо минералисана акратотерма, хемијски слабо сулфатична, 

односно мало сумпоровита, гвожђевита, угљено-кисела и слабо радиоактивна. (Протић, 

Д., 1995). 

 

10.2. Историјски развој Брестовачке бање 

 

 Топли и лековити извори Брестовачке бање, магично су привлачили српске 

владаре у XIX и почетком XX века. Долазили су да у старој турској илиџи „ врате 

крепост организму“13 и да у миру и спокоју приберу снагу за државничке послове у 

тешким и немирним временима тек ослобођене Србије. Непомирљиви противници у 

                                                           
13 Крепост - живахност 
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борби за владарски трон, Обреновићи и Карађорђевићи, били су сагласни само у 

једном : да је живописни крајолик на ушћу Пујице у Црновршку реку право место за 

лечење и одмор, али и за важне државничке послове и аудијенције. 

 Уверени да ће се тамо увек враћати, кнез Милош Обреновић, кнез Александар и 

краљ Петар I Карађорђевић, подизали су себи конаке и летњиковце изузетне вредности 

и лепоте. Зато је данас Брестовачка бања читав један мали музеј наше грађанске 

архитектуре XIX века и на тој традицији савремена Бања непогрешиво гради свој 

особени изглед.  

10.2.1.  Љубичин камен 

 

 Први званични гост Брестовачке бање била је књегиња Љубица, у лето 1834. 

године, одмах по ослобађању Тимочке крајне од Турака, када се од Параћина или 

Ћуприје, са бољим коњима, стизало у ову Бању за летњи дан. Дошла је у пратњи 

Јеврема Обреновића, брата кнеза Милоша и Милутина Петровића Ере, Зајечарског 

капетана да се на топлим бањским изворима одмори и припреми за важне државничке 

послове. О таквој улози и дипломатским способностима књефиње Љубице, у историји 

се мало зна. За књегињом је убрзо стигао кнез Милош заједно са млађим сином 

Михајлом, ради договора о њеној мисији. 

 Књегиња је из Бање отпутовала у Видин да би порадила на успостављању 

политичких веза са Видинским везиром Хусеин – пашом и уговорила његов сусрет са 

кнезом Милошем, који се и догодио те јесени. Вероватно због значаја таквог догађаја, 

остао је запис уклесан у стени о боравку Српске Књегиње у Бресовачкој бањи, сачуван 

као „Љубичин камен“. Бања је Књегињи очигледно допала те ју је посетила и наредне 

године са синовима, младим Миланом и Михајлом, будућим владарима Србије. 

 По наредби кнеза Милоша, узорци бањске воде послати су у Беч на испитивање 

1834. године, али поштујући његову изричиту жељу, барон Хердер, начелник 

саксонских рудокопа, 1835. године поново је на самим изворима испитао и потврдио 

лековитост брестовачке воде, сугеришући изградњу купатила и смештаја за госте како 

би Бања била што приступачнија болесницима. Вода се прочула по лековитост, а 

боравак Књаза и књегиње Љубице у Бањи, нарочито је подигло њен углед и 

посвећеност. ( Илић, Л., Мицић, Д., 1902). 

 

 



Туристичка валоризација краљевских бања Србије 
 

125 
 

 

10.2.2. Градитељски првенци 

 

За време прве владавине Милоша Обреновића ( 1815 – 1839 ), у Брестовачкој 

бањи се убрзано градило. Међу првим здањима био је „ Конак кнеза Милоша “, 

изграђен 1837. године у стилу кућа његовог доба. То је приземна зграда са великим 

тремом и малим, узаним прозорима, покривена ћеремидом, у којој се данас налази 

музеј са аутентичним кнезовим покућством, личним стварима и оружјем. Преко пута „ 

Конака“ био је „Хамам кнеза Милоша“, грађевина турског типа и изгледа у виду 

турбета. Из првих године развоја Бање потиче Окружна зграда, данас атрактивни 

ресторан „Српска круна“ и кафана „Излетник“, за коју се тврди да је први хотел 

изграђен у Србији. Са таквом репутацијом, овај хотел би, после најављеног 

реновирања, могао да буде прави ексклузивитет. 

У Бањи је било неколико сиротињских квартира и малих „кујница“ између њих, 

као и спратна механа у којој су обедовали имућнији посетиоци из градских средина, 

углавном трговци и држави чиновници. За ово „друштво“ у кафани се припремало 

„друштвени ручак“ и вечера на које су позивани „клепалом“ (ударањем гвозденом 

шипком у дрво).  

10.2.3. Уз чибук и кафу 

 

Милоша у у овом крају дочекивали уз велике почасти. Месила се погача и 

допремало вино из Крајине. Увек је долазио у пратњи једног броја чиновника и гарде 

која је била организована по угледу на руске гардисте. То су углавном били синови 

кметова, одевени у чохане униформе, који су код Књаза имали статус обичних војника. 

У Бањи је боравила и „Књажевско – српска банда“, такође униформисана, да би у 

одређеним приликама свирале маршеве, а по некад и „Болан ми лежи Кара Мустафа“ 

или неку другу „народу“ – по вољи Кназа. 

Живећи једноставно, без луксуза и дворског протокола, кнез Милош је у Бањи 

обављао државничке послове, интересовао се за проблеме локалног становништва и 

примао службене посете. После ручка и обавезне „кафе и чибука“ – Књаз се одмарао, 

захтевајући апсолутну тишину. Повремено је одлазио у шетњу до околних извора. 
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Породичне прилике и догађаји који су уследили 1839. године, изменили су 

Милошев живот и одвели га далеко од Бање. Оштре династичке борбе за престо 

Србије, завршене су 1842.године, доласком на власт кнеза Александра Карађорђрвића. 

 

10.2.4. У Европском стилу 

 

Нови кнез, потомак славног Карађорђевића, много је чинио на уређењу и 

изгледу Бање и толико је у њој боравио да је по некад више личила на летњу 

престоницу Србије. Подигао је раскошни дворац 1856. године, који је по лепоти и 

складу доминирао читавом Бањом и до данас остао извандредан пример романске 

архитектуре, водећег стила у западној Европи тога доба.  

По угледу на европске владаре, у дворцу се живело према уређеним правилима 

и церемонијалу какви су били уобичајни у летњим резиденцијама. У аудијенцију кнезу 

долазили су представници власти као и многе виђене личности ондашње Кнежевине, 

Митрополит Петар Јовановић, владика Доситије Новаковић, као и поједини чланови 

Државног савета. Због крхког здравља, Кнез је одмор углавном проводио у топлим 

купкама или у оближњим ловиштима са дворском свитом. 

Али, кнез Милош није мировао. Сабрао је снаге и уз помоћ присталица у земљи, 

накратко се вратио на престо 1858. године. пред сам крај живота, 1860. године обишао 

је Буковичку, затим Сокобању и средином лета, исцрпљен и остарео, стигао у 

Брестовачку бању. Овога пута одсео је у раскошном летњиковцу свог династичког 

противника Александра Карађорђевића. Није се дуго задржао. Убрзо је стигао 

Михајло, будући кнез, и одвео немоћног оца у Конак на Топчидеру. 

 

10.2.5. Ветеран међу хотелима 

 

Милошеви наследници, кнез Михајло, а нарочито краљ Милан, навикли на 

луксузан живот у европским престоницама и монденсим бањама, тражили су већи 

комфор од онога који је пружала Брестовачка бања. У поверљивом писму свом 

пријатељу, мајору Кости Протићу, који је судећи по преписци једно време провео и 

бањи под Црним Врхом, краљ Милан, жалећи се на интиге и лажи које се плети око 

његове личности каже између осталог: 
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„ Надам се да ти је Брестовачка бања пријала иако, колико знам, тамо је 

комфор врло слаб“. 

Ипак, у време његове владавине доста је учињено на развоју бања у Србији. 

Тако је и Бања на обалама Пујице, 1871. године, и званично постала лечилиште, а за 

првог сталног бањског лекара постављен је др Стеван Мачеј.  

Почетак новог века донео је нову смену династија. Краљ Петар I Карађорђевић 

је ради лечења често обилазио српске бање и у многима је подизао објекте капиталне 

вредности да би својим примером показао како и где у Србији теба градити и улагати. 

У Брестовачку бању отишао је пред крај лета 1905. године и тамо подигао летњиковац 

такве лепоте и величине да је и данас, под именом „вила Топлица“, срце бањског 

медицинског блока. Бања је напредовала све до трагичних догађаја који су обележили 

Први светки рат и време после њега. Ту се, нажалост, жавршава најславнији део 

историје Брестовачке бање. 

Временом, Бања је полако сиромашила, али се и данас поноси чињеницом, да 

јебила једна од три званичне дворске бање Краљевине Југославије. Све живља 

инвестициона активност последњих година, поуздан је знак да Брестовачка бања враћа 

некадашњи сјај. (Бубрешко, З., 2009). 

 

 
Слика 38. Стари конак кнегиње Љубице у 

Брестовацкој бањи; 

 извор: http://opstinabor.rs 

 

Слика 39. Реконструисан конак кнеза 

Милоша; 

 извор: http://opstinabor.rs 
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10.3. Индикације и лечење у Брестовачкој бањи 

 

Захваљујући поменутом богатом саставу и осталим карактеристикама ових вода, 

широк је и спектар болести које се оне могу третирати. Оне се у терапијама примењују 

на различите начине у зависности од болести, тако да их можемо пити, можемо се 

купати или инхалирати. Такође се користе и као помоћна средства у физикалној 

терапији. Болести које се овде најуспешније третирају и лече су: (Коматина, М., 2001.). 

 Различити облици реуматизма; 

 Обољења мишића; 

 Проблеми са кичмом; 

 Гинеколошки проблеми (упале); 

 Болести нервног система; 

 Стања након повреда; 

 Кожна обољења; 

 Обољења периферних крвних судова; 

 Општа исцрпљеност организма; 

 Болести бубрега;  

 Упале слузних горњих респираторних органа; 

 Болести дигестативног тракта. 

 

10.4. Антропогене карактеристике Брестовацке бање 

 

Сама Брестовачка бања и њена околина одликује се инзвандредним природним 

карактеристикама: ту су већ поменути лековити минерални извори у самој Бањи, у 

њеној непосредној близини су палеовулканске купе, спелеолошки локалитети- 

Верњикица и Боговинска пећина које маме на хиљаде посетилаца, затим ту је и кањон 

Лазареве реке. 

 Међутим, не и мање значајне су и антопогене карактеристике међу којима се 

издвајају више угоститељских објеката. Једно од најлепших бисера овог краја јесте 

чувено Брестовачко језеро, које је од Бање удаљено свега десетак километара. Језеро је 

чисто, окружено зеленилом и представља праву рајску оазу за све посетиоце али и за 



Туристичка валоризација краљевских бања Србије 
 

129 
 

мештане ових крајева. Још су и значајни: хамам, летњиковац краља Петра I, дворац 

Александра Карађорђевића, конак кнеза Милоша, конак „Излетник“. 

 

10.5. Смештајни капацитет у Брестовацкој бањи 

 

У бањи су у функцији следећи смештајни капацитети: „Српска круна“, „Клуб 

РТБ-а“, вила “Топлица“, „Луција“, „Кошута“, „Биљана“, конак „Излетник“ који има 

дугу традицију. 

Смештајни капацитети задовољавају тренутне потребе и летње посете гостију, 

која има сезонски карактер..Сви хотели и у Брестовачкој бањи треће су категорије. Сви 

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

и два пансиона у центру града куће за одмор, виле – које су све прве категорије, а 

највише је соба за изнајмљивање друге категорије (759), треће (324), прве (114) и на 

крају четврте категорије (78). Категоризација смештајних капацитета у Сокобањи је на 

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

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

критеријум за добијање квалитетног сегмента гостију. 

 

10.6. Туристички промет  Брестовачке бање 

Последњих година Брестовачка бања бележи смањење броја туриста и ноћења. 

И поред тога, она се по броју посета и ноћења налази међу шест водећих бања у 

Србији.  

Табела 18.  Промет туриста и број ноћења у Брестовачкој бањи у периоду од 2010. 

– 2013.године. 

 

Година Туристи Ноћења 

домаћи страни укупно домаћи страни укупно 

2010. 6.014 25 6.039 110.501 75 110.576 

2011. 6.219 54 6.273 112.608 198 112.806 

2012. 10.649 167 10.816 205.479 501 205.980 

2013. 15.349 289 15.638 460.047 839 460.886 

Извор: Статистички годишњак Србије за период 2010 - 2013.година, Републички завод за статистику, 

Београд. 
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Табела 19. Промет туриста по месецима у Брестовачкој бањи 2014.године 

 

Месец Доласци Број ноћења 

Јануар 426 1.491 

Фебруар 242 847 

Март 629 2.201 

Април 554 1.939 

Мај 803 2.810 

Јун 712 2.492 

Јул 772 2.702 

Август 823 2.880 

Септембар 860 3.010 

Октобар 702 2.457 

Новембар 420 1.470 

Децембар 476 1.666 

Укупно 7.419 25.965 

Извор: Статистички годишњак Србије 2014. година, Републички завод за статистику, Београд. 

 

 

10.7. Правци даљег туристичког развоја Брестовачке бање 

 

 Визија је да се Брестовачка бања у наредном периоду позиционара на 

мећународном тржишту, као бањска & wellnes дестинација привлачна током целе 

године,намењена како за вишедневни, такао и за викенд боравак. Понуда је намењена 

гостима који желе релаксацију и рекреацију у природном окружењу, који дају велики 

акцент начину живота са природом и који проводе своје слободно време у честим и 

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

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

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

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

неколико дана са својим пријатељима,породицом, пословним партнерима или 

сапутницима. Квалитетни медицински центри и разноврсни Spa & Wellnes производи 

производи нуде савремене програме за очување виталности и здравља.  
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 Развојем квалитених и разноврсних допунских садржаја у дестинацији, у 

многоме би се обогатила туристичка понуда Брестовачке бање и смањила зависност 

туризма од постојећих ресурса. Развој допунске понуде (унутар и ван смештајних 

објеката) у туристичким дестинацијама нужан је предуслов за повећање 

искоришћености смештајних капацитета (продужење сезоне) и повећање просечне 

потрошње туриста. Неопходно је иницирати и подржати развој допунске туристичке 

понуде Брестовачке бање, која се базира на искоришћавању постојећих потенцијала 

(културно-историјско наслеђе, природни ресурси...) и стварању нове туристичке 

понуде, тј. додатних атрактивних садржаја (забавни водени паркови, спортско-

рекреативни терени, spа&wellnes центри). (Група аутора, 2002). 
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11. ЗАКЉУЧАК 

 

Туризам у бањама Србије има дугу традицију и ова места се, уз Београд и веће 

градове, могу сматрати правим туристичким подручјима и туристичким центрима у 

Србији. Успон бањског туризма посебно био изражен у првим деценијама после 

Другог светског рата, када су подстакнуте државном социјалном политиком, бање 

законским путем добиле статус природних лечилшта. Јачањем тржишних односа у 

привреди крајем 1960-их година, тежиште развоја туризма у Србији се преноси на 

планинска места и веће градове (нарочито Београд) и од тада бањски туризам бележи 

стагнацију и пад у укупном туризму наше земље. Након велике кризе у последњој 

деценији XX века, бањски туризам у првим годинама XIX века остварује одређен 

напредак, али се он остварује споријим темпом, у односу на планински и градски 

туризам наше земље. 

Ипак, несумњиво је да ће и у наредним деценијама бањски туризам, уз 

планински и градски туризам, спадати у најважније мотивске облике туристичког 

промета у нашој земљи, чији ће резултати, највећим делом, зависити од успешности 

примене следећих мера: очување еколошко-туристичких потенцијала, јачање 

материјалне основе туристичког привређивања, тржишна специјализација и боља 

организација туристичке понуде, као и усвајање регионалног концепта туристичког 

развоја.  

Економски иникатори одрживог туризма су променљиви, у зависности од 

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

капацитета, просечним трајањем боравка туриста и сезонским карактером. Обрачунати 

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

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

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

основи. 

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

туризма диверсификовати укључивањем садржаја који привлаче разноврсну 

клијантелу током целе године а нове елемнте туристичког уређења бања уводити 

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

смештајних капацитета. 
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