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Увод 

 

 Извори топле воде одувек су привлачили људе, те су због тога били посећивани кроз 

векове. Према Закону о бањама у Републици Србији, бања је дефинисана као „подручје на 

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

услове у погледу уређености и опремљености за њихово коришћење.“ Термални или бањски 

туризам се може дефинисати посетама и боравцима у бањским местима, која се одликују 

израженим здравствено – рекреативним функцијама услед богатства термоминералним 

изворима, племенитим гасовима, климатским елементима и вегетацијом. Боравци у 

специјалнизованим објектима пружају могућност за опуштање и третмане кроз употребу 

термоминералних вода. Бање имају две основне функције: лечилишну и туристичку. 

 У источној Европи људи су користили термалне воде хиљадама година уназад, неки 

аутори истичу да је термална вода почела да се користи у здравствене сврхе још од VI века 

пре нове ере. У Европи, Римљани су оставили највеће наслеђе бања на територијама које су 

биле део њихове империје. Они су бање користили не само у лечилишне сврхе већ и за разне 

облике забаве као што су нпр. позоришне представе, атлетска таkmичења и фестивали. У 

суседној Бугарској традиција коришћења лековитих својстава минералне воде датира још 

из доба Тракија, за које је позната њихова употреба у лечењу. У Републици Македонији 

археолошка истраживања показала су да су се термоминералне воде користиле најпре од 

Римљана, а касније Турака, који су били чувени познаваоци бања.  

 У Републици Македонији поред осталих природних ресурса бање имају епитет 

велике погодности које задовољавају туристичке потребе. Заузимају површину у кругу од 

25.713 km2. Број термоминералних извора у Македонији је изнад 65, а за туристичке сврхе 

користи се њих осам. Постоји неколико извора термоминералних вода које користе туристи, 

попут бања у селу Стрновац, који нису валоризовани и немају медицинско особље и 

смештајне капацитете, већ само базен и тушеве за купање.  

 Бањски центри су такви туристички мотиви, који привлаче туристе својим 

хидролошким карактеристикама, које произилазе, пре свега, из хемијског и минеролошког 
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састава и термичких својстава, као и пространства извора који обезбеђују услове за њихову 

употребу.  

 У Републици Македонији има много хладних и термичких минералних вода, које 

представљају веома велико природно богатство. Богатство термоминералних вода је 

резултат геотектонске и геолошке структуре, старе Родопске масе, која је била испресецана 

многобројним потресима у разним правцима. Ови потреси условили су стварање више 

језерских басена, а истовремено изазвали и велику вулканску активност. Познато је да у 

Републици Македонији има више од 30 извора карбонатних киселих вода вулканског 

порекла. 

  Бројне термалне и минералне воде представљају велико природно богатство 

Македоније, посебно у погледу центара за лечење и генерално развоја здравственог 

туризма. Медицина се до недавно борила са болестима лековима, док у скорије време све 

више се вапи за превентивним лечењем природним агенсима. Доказ за то су комбинација 

клиничких и балнеоклиматских терапија. Такође, бање су од значаја и за рехабилитацију 

људи након здравствених проблема. Микроклима бања и термоминералне воде неопходне 

су за уклањање здравствених проблема као и за спречавање поновног обољења. Људи се све 

више враћају бањама зато што природно лечење има изузетно место у здравственој 

заштити, што потврђује све већа појава климатских места (ваздушне бање), па је стога 

здравствена служба заинтересована за унапређење бања, а тиме и привреда (туризам, 

угоститељство, трговина, саобраћај). Третмани, превенција, рехабилитација и рекреација у 

природним лечилиштима доносе нове квалитете бањама. Термоминералне и минералне 

воде се користе за пиће, купање, инхалацију и блато.  

 Брзи темпо живота, градска бука и загађена животна средина су довели до засићења 

становништва и до њихове потребе за бегом у природу. Са друге стране, заузврат, бање се 

карактеришу као ''оазе мира'' и могу пружити становништву оно шта им је и потребно. Бање 

су очувана природна средина и разликују се од градова, по томе што имају ближи контакт 

са природом, што је повољно за развој здравственог туризма.  

 Да бисмо одредили зашто су бање атрактивне у Републици Македонији, какав је 

квалитет туристичког простора и каква је њихова атрактивност, сваку бању ћемо засебно 

сагледати и анализирати. 
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1. Туристичко - географски положај Републике Македоније 

  

 Република Македонија је континентална држава у јужној Европи. Налази се на 

Балканском полуострву са површином од 25.713 km2 и има око два милиона становника. 

Република Македонија се на северу граничи са Србијом, на западу са Албанијом, на југу са 

Грчком и на истоку са Бугарском. Укупна дужина границе износи 766 km. Република 

Македонија се налази у горњем и средњем Повардарју, заузима простор између Шарско – 

Пиндских и Родопских планина. Налази се у широј географској регији Македоније. Главни 

и највећи град је Скопље са 506.926 становника. Остали већи градови су: Битољ, Куманово, 

Прилеп, Тетово, Охрид, Велес, Штип и Гостивар.  

 Главне саобраћајне везе у овој земљи повезују различите делове полуострва 

(трансбалканске везе). Посебно је важна веза север – југ, Вардарском удолином, која 

повезује Грчку са остатком Европе. Ова веза је уједно и најзначајнија за развој туризма у 

Македонији. Македонија има развијен друмски, железнички, ваздушни и водени саобраћај, 

а престоница земље, град Скопље је главни саобраћајни чвор у земљи.  

 

Слика бр. 1. – Карта Републике Македоније 

Извор: http://www.zmurh.hr 

http://www.zmurh.hr/
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 Кроз Македонију пролазе следећи европски коридори: 

Е65 – Граница са Србијом – Скопље – Тетово – Гостивар - Кичево – Битољ – Граница са 

Грчком; 

Е75 – Граница са Србијом – Куманово – Скопље – Велес – Ђевђелија – Граница са Грчком; 

Паневропски коридор 8 – Граница са Бугарском – Куманово – Скопље – Кичево – Охрид 

– Граница са Албанијом. 

 Водени саобраћај развијен је само у виду језерског саобраћаја преко Охридског и 

Преспанског језера и то највише у туристичке сврхе.  

 У Републици Македонији званично постоји 17 аеродрома. Међу њима два аеродрома 

међународног карактера која су уврштена на листу аеродрома са ИАТА кодом, аеродром 

Скопље – СКП и аеродром ''Свети апостол Павле'' у Охриду – ОХД  

 

2. Физичко – географска обележја Републике Македоније 

 

2.1. Геоморфолошка обележја 

  

 У рељефу Републике Македоније издвајају се три рељефне целине: Западна 

Македонија, Средишњи део или Повардарје и Источна Македонија.  

 Западни део чине младе набране Шарско – Пиндске планине, изграђене од 

палеозојских шкриљаца и мезозојских кречњака. Овде спадају планине: Баба, Шар планина, 

Кораб, Јакупица, Ниџе. Између планина налазе се дубоке долине Црног Дрима и више 

планинских котлина: Полог, Дебарска котлина, Охридска котлина, Преспанска котлина и 

Пелагонија. Највеће котлине су Полошка и Преспанска. Горња Река је географски и 

етнографски подрегион ширег региона Реке, на Западу Републике Македоније то је Алпски 

планински и снажан регион са планинским пашњацима. Повардарје или Средишњи део 
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тектонски је лабилан простор испуњен језерима и рекама. Наслаге потичу из палеозоика, 

мезозоика и терцијара. Овде се налази низ котлина које су међусобно повезане клисурама: 

Скопска котлина, Велеска котлина, Тиквеш и Ђевђелијска котлина. Источна Македонија је 

нижа од западног дела земље. Обухвата источне притоке реке Вардар, котлине се налазе на 

висини од 250 m, а настале су ерозијом еолских седимената из неогена. Источну Македонију 

окружује виокопланински појас, на истоку су то Осоговске планине, Влахина планина, 

Плачковица и Огражден, а на западу Источне Македоније то су Кожув, Козјак, Дредн 

планина и Јакупица. 

 Усамљена узвишења изграђена су од гранита, кристалних шкриљаца и магматских 

стена. Између њих простиру се котлине испуњене терцијарним језерским талозима: 

Струмичка котлина, Кумановска котлина и Овче поље.  

 

2.2. Климатска обележја 

  

 У Републици Македонији већим делом земље влада блага медитеранска клима, коју 

одликују врућа и сува лета и хладне и влажне зиме (Повардарје, долина Струмице, Регион 

Ђевђелије, Валданова, Дојрана и Радовиша). Средишње годишње температуре опадају од 

севера према југу земље. Најтоплији су Демир Капија и Ђевђелија, са температуром преко 

40о  C. Пријатна клима Републике Македоније, углавном под утицајем топле медитеранске 

струје, стиже долинама река. У Републици Македонији заступљена је и планинска клима 

коју одликују дуге и снежне зиме, кратка и хладна лета, пролећа хладнија од јесени, и 

умерено континентална клима коју одликују топла и сува лета и хладне и влажне зиме. 

 Климу котлине Овче поље карактеришу изузетно врућа лета и благе зиме, са 

повремено екстремно ниским и екстремно високим температурама. Највиша забележена 

температура била је 44 ℃, а најнижа -23 ℃. Овче поље је изузетно сув крај у коме просечно 

падне врло мало падавина, свега 400 до 500 ml/m2. Ово је изузетно ветровит крај.  

 Република Македонија има велики број сунчаних дана, Охрид има 2,300 сунчаних 

сати годишње, који омогућавају плодоносну жетву и одличне традиционалне производе. 
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Највиша забележена температура је била 45,7 ℃ у Демир Капији јула 2007. а најнижа у 

Берову -39,5 ℃, 27. јануара, 1954. 

 Средња годишња количина падавина је у планинским пределима око 1000 до 1500 

mm, а у заветринским котлинама 600 до 700 mm.  

 

2.3. Хидрогеографска обележја 

 

 Највећи део река Македоније припада сливу Егејског мора, преко реке Вардар која 

је дуга 388 km, од тога 301 km у Републици Македонији. Река Вардар представља 

најважнији речни ток у земљи. Мањи западни део земље је у сливу Јадранског мора преко 

реке Црни Дрим са својим притокама и реком Радиком, док Биначка Морава припада 

Црноморском сливу. Најважније реке су: Вардар, Треска, Црна Река, Пчиња, Брегалница, 

Струмица и Црни Дрим.  

 Република Македонија има 3 значајна природна језера: Охридско, Преспанско и 

Дојранско. Посебно је значајно и туристички посећено Охридско језеро, једно од 

најстаријих језера на свету. Налази се у југозападном делу Републике Македоније и 

источном делу Албаније и покрива површину од 358,2 km2. Највећа ширина језера износи 

14,8 km а дужина 30,8 km. Његова дубина достиже до 289 m. 

 Охридско језеро је смештено у дубокој и затвореној котлини са свих страна, а 

посебно са западне и источне стране окружују га високе планине. Језеро се налази на 

надморској висини од 695 m. Сливу Охридског језера припада 40 река, од којих 23 на 

албанској и 17 на македонској територији.   

 У њему живе ендемски примерци, Охридска пастрмка, Белвица (лат. Salmothymus 

Ohridanus), јегуља, и више типова рачића, пужева и шкољки. Прозирност Охридског језера 

је до 50 m дубине. 
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Слика бр. 2 – Охридско језеро 

Извор: https://sr.wikipedia.org/wiki/Охридско_језеро 

 Охридско језеро и град Охрид су 1980. године проглашени за Светску баштину, 

под заштитом УНЕСКА.  

 Дојранско језеро је језеро које се налази на граници Републике Македоније и Грчке. 

Језеро је удаљено око 75 km од Солуна, 140 km јужно од Скопља. Површина му је 42,5 

km2, од чега се 26,58 km2 налази у Македонији, а 15,92 km2 у Грчкој. Највећа дубина језера 

је 10 m, а просечна 6,7 m. Дојранско језеро има бројне притоке као што су Сурловска река 

и река Ханџа, које доносе воду са Беласице.  

 

Слика бр. 3 – Дојранско језеро 

Извор: http://www.panacomp.net/dojransko-jezero/ 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Охридско_језеро
http://www.panacomp.net/dojransko-jezero/
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 Преспанско језеро је језеро на тромеђи Грчке, Албаније и Републике Македоније. 

Преспанско језеро лежи на јужној страни Преспанске котлине између планина Галичица и 

Баба. Од 273 km2 укупне површине, 190 km2 припада Македонији. Највећа дубина језера је 

54 m. Језеро добија воду подземним изворима и од неколико речица које се уливају у језеро. 

Са македонске стране то су: Голема река, Брајчинска река, Кранска река, Источка река, 

Болнска река и Преторска река. Са грчке стране је то Стара река. Велико Преспанско језеро 

удаљено је само 10 km од Охридског језера. На Преспанском језеру налазе се два мала 

ненасељена острва, Голем Град на македонској страни језера и Мал Град на обалској страни 

језера. 

 

Слика бр. 4 – Преспанско језеро 

Извор: http://www.politika.rs 

 

 Језеро је проглашено парком природе 2000. године због ретких ендемичних врста 

флоре и фауне.  

 Највиши водопад у Републици Македонији је Смоларски водопад који се налази на 

југоистоку земље, на надморској висини од 600 m, на подручју села Смолари. 

 

 

 

http://www.politika.rs/
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 Могућности разбоја бањског туризма у Републици Македонији 

2.4. Биогеографска обележја 

 

 У нижим деловима Републике Македоније преовладавају храст медунац, обични 

граб и цер, док у вишим пределима налазмо букву и буково – јелове шуме. Такође је 

заступљено и зимзелено средоземно растиње. У македонским шумама такође расте и 

Македонски храст, тужне врбе, беле врбе, тополе, брестови и друге врсте дрвећа. 

Македонски бор је посебна врста четинарског дрвета, он је реликт терцијарног биљног 

света. 

 

Слика бр. 5 – Македонски бор, Балкаснки бор или Молика  

Извор: sr.wikipedia.org 

 

 Биљни свет у Републици Македонији представљају око 210 биљних породица са 920 

родова, те око 3,700 биљних врста. Најраспрострањенија је група цветница са око 3,200 

врста, затим маховине са 350 врста, и папрати са 42 врсте. На богатим пашњацима и 

ливадама Шар планине, Маврова и Бистре, расте још једна биљка карактеристична за 

Републику Македонију, а то је мак.  
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 Животињски свет Републике Македоније је веома богат и укључује вукове, медведе, 

лисице, јелене, веверице, дивље свиње и дивокозе. У ретким случајевима може се пронаћи 

и рис у планинама западног дела земље, док у подручју Демир Капије можемо пронаћи 

јелена. Три велика језера у земљи представљају одвојене животињске зоне, а разлог томе је 

дуготрајна територијална и временска изолација. Животињски свет Охридског језера је 

познат по својим рибама, измећу осталих по Охридској пастрмци, кркуши, пижорима и 

другим. Такође ово језеро је познато и по одређеним врстама пужева. Сличне врсте ових 

пужева могу се наћи још само у Бајкалском језеру. 

 

3. Диференцијација бањских места у Републици Македонији 

 

 Минералне или лековите воде су оне воде које у једном литру садрже више од једног 

грама растворених минералних материја. Минералне воде у којима количина минералних 

материја превазилази 50 грама по литру сврставају се у растворе. Минералне воде садрже 

такве супстанце које су присутне и у води из људског тела, а при нарушавању нивоа баланса 

у организму, може се поправити и одржавати преко различитих здравствених процедура 

које су повезане са употребом ових вода. Постоји више подела минералних вода према 

различитим критеријумима а најчешће се среће следећа диференцијација:  

- Према променама јачине постоје константни и променљиви извори минералне воде; 

- Према правцу кретања воде постоје минералне воде које излазе из унутрашњости 

земље и минералне воде које извиру и слевају се у унутрашњост; 

- Према садржају минерала подељене су на ниске (2 до 5 g/l), средње (5 до 15 g/l) и 

високо минерализоване (15 до 30 g/l) воде; 

- Према температури, минералне воде се деле на хладне (20 ℃), топле (20 до 36 ℃), 

термалне (37 до 42 ℃) и хипертермалне воде (изнад 42 ℃). 

 У Републици Македонији према Закону о минералним ресурсима, минералне воде 

су оне које имају степен минерализације већи од 0,5 по литру, а термалне су подземне воде 

које карактерише повећана температура већа од 20 ℃.  
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 За потребе истраживања, бањске туристичке локације у Републици Македонији могу 

се поделити и према критеријуму туристичке инфраструктуре (смештај, храна и 

медицински објекти). На основу овог критеријума, бање у Републици Македонији можемо 

поделити у 3 групе:  

- Бање које имају изграђену туристичку инфраструктуру и налазе се у функцији 

бањског туризма као што су: Дебар Бања, Кежовица, Негорцка Бања, Катлановска 

Бања, Бања Бањско; 

- Бање које имају изграђену туристичку инфраструктуру, али нису у функцији 

бањског туризма, као што су Кочани и Кумановска бања; 

- Бање које немају изграћену туристичку инфраструктуру али имају потенцијал у 

блиској будућности за развој бањског туризма, као што су Бања Стрновац и Бања 

Тополовића. 

 

Слика бр. 6 – Бање Македоније 

Ивор: www.turistickemape.com 

 

http://www.turistickemape.com/
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3.1. Бања Кежовица 

 

 

Слика бр. 7 –Мапа бање Кежовице 

Извор: google.rs/images 

3.1.1. Туристичко – географски положај  

 

 Бања Кежовица налази се југозападно од Штипа у непосредној близини Новог Села, 

на десној обали реле Брегалнице. У клисури изграђеној од еруптивних стена, налазе се 

извори Л'џи и Кежовица. Они леже на истој раседној линији. Места ових термоминералних 

појава се протежу између гребена Исар и Кумлак са леве стране и Мерите са десне стране 

реке Брегалнице. То представља вредности како геолошких тако и морфолошких 

карактеристика. Значајна вредност је и њена позиција у долини реке Брегалнице и њена 

близина Лакавице и долине Овче Поље. Све ово доприноси могућношћу развоја бањског 

туризма као и развоју више видова туристичких активности.  

  

 Саобраћајна повезаност бање Кежовице је релативно добра. Повезује је главна 

комуникација Велес – Струмица – Кочани – Штип. Повезана је и железничком линијом 

Велес – Штип – Кочани. На овим релацијама саобраћа редовна аутобуска линија. 
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Изградњом заобилазнице Струмица – Раскрсница Три Чесме – Кочани, саобраћајна 

повезаност бање је у потпуности заокружена. На тај начин бања би имала предуслов за брз 

развој транзитног туризма.  

 

3.1.2. Природно – туристичке вредности  

 

 Као значајне природно-туристичке вредности овог простора треба издвојити 

рељеф, климу, хидрографске и биогеографске карактеристике. Бања Кежовица је 

формирана на палеогенима, а најчешће су то лапорци, пештери и конгломератске стене. 

Велики простор заузима и еруптивно - интрузивну зону коју граде брда Исар и Мери. Ова 

еруптивна маса је испресецана пукотинама у резличитим правцима. У пределу бање 

Кежовице издвајају се три јасно изражене природне целине, као што су високо 

равничарска област, Овче Поље и долина реке Брегалнице. 

 Планина Плачковица са својом висином заузима значајно место бањског туризма, 

заједно са природним елементима бање Кежовице.  

 

Слика бр. 8 -  Бања Кежовица 

Извор: google.rs/travel2macedonia.com.mk 
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 Рељеф представља битан фактор који делује на атрактивност овог предела. То утиче 

и на распоред насељености и начин живота. 

 Терен на коме извиру термоминерални извори састављен је од еруптивних 

интрузивних стена од којих су изграђена и брда Исар, Мери и Кумлак, а њих окружују 

терцијалне седиментне стене.  

 Овај гранитни масив представља јединствену целину. Рекама Брегалница и Отиња 

подељена је на, горе поменута, брда. То представља туристичку целину. Поред овог 

површинског рељефа, посебно место у туризму, поред бање Кежовице, има планина 

Плачковица. Од подземних рељефних облика као туристичких вредности планине 

Плачковице издвајају се и пећине.  

  Клима бање Кежовице представља један од битних фактора за развој бањског 

туризма. Људски организам је веома подложан утицају различитих климатских деловања 

одређених области. Дакле, анализираћемо климатске елементе метеоролошке станице 

Штип, која је најближа бањи Кежовица. 

  

 

Табела бр. 1 – Средња месечна и годишња температура ваздуха у ℃ 

Извор: Годишњи извештај РХМЗ - Скопље 

 Из табеле можемо закључити да бања има повољне температуре ваздуха, најтоплији 

месец је јул, са средњом месечном температуром ваздуха од 23,4 ℃, а температура ваздуха 

у августу износи 23 ℃. Температура ваздуха у октобру је 13,4 ℃, у марту износи 7,5 ℃ што 

је повољан фактор за продужавање туристичке сезоне и у овом делу године. 

 Максимална температура јула месеца, која износи 30,1 ℃ и 30 ℃ у августу, а 11,9 ℃ 

у новембру и 12,7 ℃ у марту, односно просечна годишња максимална температуру од 18,1 

℃ даје добар предуслов туристичкој сезони да траје преко целе године. 

 Важан фактор за равој туризма представља и висина и распоред количине падавина 

у току године.  
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Табела бр. 2 – Средње месечне и годишње количине падавина у mm 

Извор: Годишњи извештај РХМЗ – Скопље  

 Просечне годишње количине падавина износе 515,3 mm. Највећа количина падавина 

је у мају износи 57,6 mm  и у новембру  је 52,2 mm. Ово нам говори о малој количини 

падавина што је добар предуслов за развој бањског туризма. Одсуство падавина посебно је 

забележено у летњем делу године када је и посета туриста највећа. 

 Поред ових, значајан фактор за развој туризма представља и инсолација. 

 

Табела бр. 3 – Средња месечна и годишња инсолација 

Извор: Годишњи извештај РХМЗ – Скопље 

 Из Табеле број 3 можемо видети да бања Кежовица припада подручју са великим 

трајањем сунчевог зрачења. Просечно годишње има 2338,9 часова сунчевог зрачења што је 

просечно дневно 6,5 часа. Максимална инсолација је јула месеца и износи 325,3 часа или 

просечно 10,5 часа дневно, док је минимална децембра са 78,3 часа или 2,5 часа дневно. 

 С обзиром да се бања Кежовица налази на самој обали реке Брегалнице потребно је 

интезивније планирање и побољшање простора у самој бањи и њене шире околине, као и 

побољшање обала реке Брегалнице. То би омогућило бољи простор за шетње и одмор.  

 Животињски свет је веома важна туристичка вредност, предео који се налази око 

реке Брегалнице и њеном ширем окружењу је важан фактор за развој туризма. У том 

смислу, лов и риболов заузимају посебно место активности као и шетње, планинарења итд.  

 Најважније рекреативне карактеристике има лов, као што је лов на фазане, јаребице 

и зеца. Они се могу наћи унутар и близу бање као и у ловном резервату који се налази 25 

km од Штипа. Планина Серта је богата јеленима, дивљим свињама, муфлонима, вуковима, 

лисицама и другој дивљачи. То је важан комплементарни фактор за развој бањског туризма.  
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 Хемијске анализе бање Кежовице су направљене у неколико балнеолошких 

института тадашње Југославије, од стране еминентних стручњака са тог подручја. Све ове 

анализе дале су исте резултате који кажу да минерална вода не мења свој састав током 

сезоне већ је њен састав константан.  

 За здравствено рекреативне активности веома је важан хемијски састав воде, који је 

дат у следећој табели. 

 Један литар воде садржи: 

Катјони Грами 

Натријум 0,5332 

Калцијум 0,1588 

Калијум 0,01650 

Магнезијум 0,0000218 

Анјони Грам 

Хлор 0,5189 

Сулфати 0,1502 

Хидрокарбонати 0,4388 

Колоидно растворени оксиди Грами 

Силицијум оксид 0,092 

Алуминијум оксид 0,0002 

Гвожђе оксид 0,0003 

Укупно 1,76634 

Табела бр. 4: Хемијски састав минералних вода у грамовима 

Извор: Термален турузам, проф Др Нако Ташков, доцент Дејан Методијески, Штип 2014. 

  

 Запремина воде на 2 извора износи 36 l/sek. Температура воде је 64 ℃, што значи да 

припадају групи хипертермалних вода. Воде у бањи су познате по својој радиоактивности. 

Оне припадају реду најрадиоактивнијих термоминералних вода не само у Републици 

Македонији већ и у свету. То за туризам има посебан значај.  
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 Ове воде су веома лековите када су у питању обољења:  

- Неуролошки проблеми и ишијас; 

- Проблеми нервног система; 

- Реуматизам; 

- Проблеми са зглобовима; 

- Дијабетес; 

- Болести гихта; 

- Алергијске болести и друге инфекције на кожи; 

- Хронична обољења дисајних путева; 

- Бронхијална астма; 

- Неплодност; 

- Висок крвни притисак. 

 Све горе наведене болести данас се лече успешно у бањи Кежовица која је 

опремљена средствима за терапију и медицинску рехабилитацију. 

 

3.1.3. Антропогене туристичке вредности 

 

 Историјски развој града Штипа, на основу досадашњих откривених материјалних 

доказа, почиње још од гвозденог доба. Археолошки локалитети из гвозденог доба 

представљају три гроба на локалитету који се зове Марија, у близини бање Кежовица.  

 Из древног периода је град Астибо, Него В. Санев лоцирао га је у старом делу Штипа 

на локацији Стар Конак. 

 Археолошки локалитет Исар је утврђени град на коме се налази доминантно 

узвишење између реке Брегалнице и Отиње. Град потиче из друге половине 13. века и прве 

половине 14. века, окружен је одбрамбеним зидом са великим улазом на источној страни.  

 Пре 1332. на падинама Исара, испод зидина тврђаве, била је црква Св. Архангела 

Михајла, као једног од главних заштитника града. Једна од најважнијих цркви у околини 



 

23 
 

 Могућности разбоја бањског туризма у Републици Македонији 

Штипа је црква Св. Ђорђа или Козјачка црква. Она се налази на десној страни реке 

Козјачице у месту Горен Козјак и потиче из 17. и 18. века. 

 Сви културно - историјски споменици у околини бање Кежовице су веома значајни 

за развој туризма и с обзиром да су разноврсни и бројни, самим тим имају атрактивна 

својства. 

 Манифестације, као туристичке вредности, имају велики значај у туристичкој 

понуди бање Кежовице, које са својим квалитетом представљају важан фактор за развој 

туризма. На овом простору се одржавају многе врсте манифестација. Као што је ''Штипско 

културно лето'', која се одржава током лета, уз учешће уметника из више области, како из 

републике тако и из иностранства.  

 Значајан је и фестивал забавне музике ''Макфест'' где учествују многи домаћи и 

страни музичари. Од 2007 године, општина Штип организује манифестацију 

''Пастрамалијада'', за Дан ослобођења Штипа, 8. новембра. Све ове манифестације 

доприносе броју туриста који посећују бању Кежовицу.  

 

Слика бр. 9 – ''Макфест'' 

Извор: http://www.makfest.mk/ 

 

 

 

http://www.makfest.mk/
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 3.2. Бања Банско 

 

Слика бр. 10 – Мапа бање Банско 

Извор: google.rs/images 

 

3.2.1. Туристичко – географски положај  

 

 Бања Банско налази се 12 km југоисточно од Струмице. Термоминерални извори 

налазе се у подножју планине Беласица. Спа центри су постављени на једној тераси, на реци 

Деман на надморскоој виси од 270 m. Смештена на споју двеју различитих орографских и 

биогеографских целина бања има одличан географски положај.  Са простране терасе која се 

подиже изнад бањског комплекса, простире се предиван поглед са долине Струмице са 

једне стране и ка стрмим врхвима планине Беласице са друге стране. Шуме Беласице дају 

додатно задовољство и посебан значај овој бањи, тако што задржавају пажњу транзитних 

путника и посетиоца бање. 



 

25 
 

 Могућности разбоја бањског туризма у Републици Македонији 

 Саобраћајна повезаност бање Банско је веома повољна. Бања представња 

раскрсницу важних путева. Овде пролази источна туристичка магистрала. Ова бања је 

саобраћајно повезана са Струмицом асфалтним путем. На северу бање повезана је преко 

Радовиша и Штипа са Скопљем, што је веома важно за ову бању. Још већи значај би се 

добио када би се изградио аеродром што је много важно за овај регион. Важност се огледа 

у значају за инострани туризам.  

 

3.2.2. Природно – туристичке вредности  

 

 

Слика бр. 11 – Бања Банско 

Извор: http://vispoj.com.mk/mak/banja-bansko 

 

 Термоминерални извори бање се налазе на терену састављеном од палеозојског 

гранита покривеног наслагама. Заправо, хипертермална појава се манифестује у релативно 

малом подручју у виду термоминералних извора који се јављају на месту контакта гранита 

http://vispoj.com.mk/mak/banja-bansko
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са квартарним седиментима. Овај гранитни масив представља целину планине Беласице и 

Струмичке котлине.  

 Непосредна близина између бање и подножја Беласице, као и близина града, добре 

су предиспозиције за планину коју треба користити као рекреацију и за излете.  Има изврсне 

стазе за пешаке и веома лепу вегетацију, разноврсне шуме одакле се простире поглед на 

долину Струмице што представља посебно задовољство. 

 Рељеф у одеређеним географским окружењима има велики удео у стварању 

туристичке понуде. То је и случај са овом бањом јер има природне факторе који допуњавају 

њену туристичку позицију. У оквиру геоморфолошке структуре, на подручју бање 

разликују се  два јасно изражена ентитета. То су планине и висоравни. Планинско подручје 

састоји се од планине Беласичког масива са запада и планинског масива Огражденске 

планине са истока.  

 Беласички масив повољан је за развој излетничког и спортско манифестационог 

туризма. Наведени природни ресурси представљају значајан туристички потенцијал. 

 Клима преставља важан елемент бање и управо од ње зависи посећеност.  

 

Табела бр. 5: Средња месечна и годишња температура ваздуха у о С 

Извор: Годишњи извештај РХМЗ –Скопље 

 Из табеле можемо видети да је средња месечна температура највећа у јулу и износи 

23,6 ℃ и августу је 22,9 ℃ па се тако у овом периоду остварује највећа посећеност. Такође 

можемо закључити да бања има повољну температуру с обзиром на то да је посета могућа 

током целе године. Период погодан за купање на отворено има трајање од 4 месеца. Велики 

квалитет воде омогућава изградњу отвореног базена за купање, што би омогућило увећање 

посета и динамичнији развој.  

 

Табела бр. 6: Средња месечна и годишња инсолација у часовима 
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Извор: Годишњи извештај РХМЗ –Скопље 

 У Струмичкој котлини, просечно годишње трајање сунчевог сјаја износи 2258,5. 

Највећа осунчаност забележена је у јулу, са 318,2 часа, док зими годишњи минимум износи 

79,72 часа у децембру и 84,6 часа у јануару. Просечно, годишњи број ведрих дана је 126,2 а 

облачних 89. То значи да постоје повољни услови за сунчање у летњем делу године.  

 

Табела бр. 7: Средња месечна и годишња количина падавина у mm 

Извор: Годишњи извештај РХМЗ –Скопље 

 Из овога можемо видети да је количина падавина 527,6 mm. Што значи да се ради о 

релативно малој висина падавина што се позитивно одражава на туристички промет овог 

простора. С обзиром на висину количине падавина, ова котлина припада медитеранском 

плувиометријском режиму.  

 У овој бањи зиме су благе, а лета не много топла. Присуство планине Беласице 

поспешује циркулацију ваздуха, која на посетиоце делује умирујуће и омогућава пријатан 

боравак и добар сан. Присуство чистог и свежег ваздуха даје овом простору особине, не 

само као бањског већ и ваздушног лечилишта.  

 Биљни и животињски свет у околини бање Банско чини значајан предуслов за 

посетиоце. Разноврсна шумска вегетација делује освежавајуће на посетиоце. Овој бањи је 

потребно оплемењивање паркова што би допринело простору за шетњу и одмор. 

 Близина планине Беласице представља посебан квалитет, као и разноврсни 

животњски свет. Заступљени су многи видови дивљачи: дивља свиња, зец, срна, фазан, 

јаребица и други. Ово је важно за ловни туризам као комплементарну вредност туризма. 

 Хемијске особине воде у термоминералним изворима у бањи Банско се разликују, 

како по количини протицаја воде, тако и по температури. 
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Протицај и температура воде 

Име извора Протицај по l/sek Температура воде 

Главен извор 40 72 ℃ 

Јаките 6 извора 8 55 до 65 ℃ 

Синонија 4 извора 6 31 до 58 ℃ 

Табела бр. 8: Протицај и температура воде 

Извор: Стојмилов, А; Географски разгледи. Књига 7 Скопље, 1969 

 Највећи протицај воде има главни извор (Пароли) 40 l/sek. Он има и највишу 

температуру 72 ℃, са оваквом обилношћу главни извор заузима треће место међу 

термоминералним изворима у земљи. То значи да бања Банско има забележен капацитет 

као основу за развој бањског туризма.  

 Хемијски састав вода извршио је ''Индустропројект'' из Загреба.  

 Главни извор Синонија стара бања 

Анјони м/лит   

Сулфат 24 24 

Хлорид 125 138 

Хидрокарбонат 0,60 0,60 

Хидробарит 0,12 0,12 

Хидроарсенат 776,72 622,72 

Катјони м/лит   

Калцијум 80 79 

Магнезијум 1  

Натријум 235 195 

Калијум 12,90 9 

Гвожђе   

Укупно 328,90 283 

Табела бр. 9: Хемијски састав воде 
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Извор: Радић, И; Хидрохемијска анализа и катастар водних појава на подручју локалитета геотермалних 

истраживања у Македонији 

 Из хемијске анализе закључујемо да вода из два извора, иако има различити 

температурни, има сличан хемијски састав. То је натријум сулфат тип воде са различитом 

минерализацијом. Температура воде се не мења, што има посебно значење за њено 

коришћење. Ово се посебно односи на развој туризма. 

 Лековита својства термоминералних вода бање Банско одавно су позната. Воде ове 

бање као природно лечилиште, користе се још од римског доба, односно још од 3. века. 

Бања помаже при лечењу следећих болести: 

- Ишијас; 

- Болести дисајних органа; 

- Реуматична обољења; 

- Болести органа за варење; 

- Лечење након фрактуре костију; 

- Нервна обољења; 

- Женска гинеколошка обољења. 

 

3.2.3. Антропогене туристичке вредности 

 

 Антропогене туристичке вредности су веома распрострањене и разноврсне.  

 Црква Св. 40 мученика Севастијских у селу Банско, изграђена је у 4. и 5. веку, док у 

11. и 12. веку је разрушена и данас можемо видети само незнатне остатке.  

 У Струмичкој котлини, близу села Бањица, налази се гроб Струме, легендарне ћерке 

римског цара Тибета. Империјална буна која се налази на платоу изнад Струмице је права 

туристичка атракција. Једна од најстаријих манифестација у Струмици је Струмички 

карневал који је члан FECC (Међународна федерација карневалских градова). Значајна је и 

међународна ликовна колонија и фестивал ''Ристо Шишков''.  
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Слика бр. 12. -  Струмички фестивал 

Извор: http://tera.mk/karneval-vo-strumitsa-2/ 

 

3.3. Негорска бања 

 

Слика бр. 13. – Негорска бања 

Извор: google.rs/images 

http://tera.mk/karneval-vo-strumitsa-2/
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3.3.1. Tуристичко - географски положај   

 

 Негорска бања налази се на око 4 km од Ђевђелије. Бања се налази у подножју 

планине Козув, на надморској висини од 60m. Бањски комплекс прекрива подручје у 

ширини од 25 ha.  

 Негорска бања се налази у непосредној близини магистрале Скопље – Солун, што 

бањи даје двоструки значај. Уједно је и добар транзитни правац и добро је повезана са 

другим просторним целинама. Због оваквог положаја бања има и значај транзитног туризма. 

 Саобраћајна повезаност бање је њена основа за развој туризма. Негорска бања се 

налази у непосредној близини аутопута Е 75. Управо та повезаност омогућава бањи добар 

предуслов за развој иностраног туризма, а посебно транзитног. Од Ђевђелије до Негорске 

бање води квалитетан асфалтни пут, који води и до сусесдних села Негорци и Прдејци. На 

овим правцима саобраћа редовна аутобуска линија. 

 

3.3.2. Природно – туристичке вредности  

 

 Радиоактивност, која садржи пелоид високог квалитета лековитог дејства, има 

велики значај за развој бањског туризма Негорске бање, као и за развој здравствено 

рекреативних активности у ширем смислу.  

 Од природних вредности значајни су и климатски фактори, биљни и животињски 

свет, рељеф и пејзажне карактеристике. 
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Слика бр. 14. – Негорска  бања 

Извор: http://www.androidvodic.com/lokacija--negorci-spa 

 Међу важнијим природним условима или факторима који условљавају развој 

бањског туризма, рељеф има велики значај. Познато је да рељеф утиче и на климатске и 

биогеографске факторе, као и на распоред насеља и сам начин живота људи.  

 Према геолошком саставу, морфолошким карактеристикама и педолошком саставу 

земљишта, на подручју бање издвајају се различите и  јасно изражене целине. Планина 

Кожув од највећег је значаја за ову бању, јер се њене падине спуштају све до саме бање, 

што је важан фактор за развој туризма. Планина Кожув, са највишим врхом Даутицом, 

2123m, припада високим планинама и овој бањи даје могућности за развој излетничког и 

рекреативног туризма. На простору планине Кожув могу се видети поствулкански облици, 

међутим ове туристичке активности нису довољно афирмисане, тако да за сада 

представљају само туристички потенцијал.  

 Клима Негорске бање је под медитеранским климатским утицајем, за такав ефекат 

заслужено је Егејско море. Бања се налази на само 80ак km од Солунског залива, према коме 

је широко отворена. Са севера је окружују планине које спречавају продоре континенталних 

http://www.androidvodic.com/lokacija--negorci-spa
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утицаја. Долина Ђевђелије има највишу просечну температуру ваздуха годишње 14 ℃, у 

поређењу са осталим деловима Републике Македоније.  

 

Табела бр. 10: Средња месечна и годишња температура ваздуха у о С 

Извор: Годишњи извештај РХМЗ – Скопље  

 Из табеле можемо закључити да је највиша температура ваздуха забележена у јулу и 

августу, као и у септембру и мају. Купалишна сезона на отвореном траје 3 месеца. 

Температуре у зимском периоду никада не падају испод нуле. На Вардару ветар из 

северозападног правца, учесталости 136% годишње, дува долином Серменске реке и 

спушта се масивом планине Козув.  

 За Негорску бању и њену здравствено – рекреативну функцију велики значај имају 

дневни ветрови. Они су резултат различитог загревања ваздуха у околини. Ветрови имају 

малу брзину и веома су пријатни и делују освежавајуће.  

 

Табела бр. 11: Месечна и годишња количина падавина у mm за период од 1961. до 1999. год 

Извор: Годишњи извештај РХМЗ – Скопље  

 Негорска бања има медитерански режим падавина. Главни максимум падавина је у 

новембру и износи 93,1mm и децембру 74,1mm, годишња количина падавина износи 

682,4mm. Већина падавина током године пада у облику кише. Ђевђелија има најмање дана 

са снегом у држави. Зими је клима пријатна и блага за туристе.  

 Ова котлина је такође карактеристична по томе што има најмање облачних дана 

током године. У току године то је 69,4 дана, што је веома добро за туристички развој.  
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Инсолација је приказана у следећој табели: 

 

Табела бр. 12: Средња месечна и годишња инсолација 

Извор: Годишњи извештај РХМЗ – Скопље  

 Биљни и животињски свет су веома значајан фактор развоја туризма. Негорска 

бања има веома развијену вегатацију. Ова бања се простире на 36 хектара земље, у њој се 

могу наћи разна егзотична стабла и цвеће. Сви бањски објекти налазе се у шуми, у којој је 

најзаступљенији црни јасен, који расте и до 30m висине. То је природна реткост, јер ова 

врста дрво није присутна на овим просторима. Они представљају реткост и веома су важни 

за Негорску бању. Шуме црног јасена летње месеце чине пријатним и освежавајућим, што 

веома позитивно утиче на туристе. Шуме Негорске бање су веома богате дивљачима: дивља 

свиња, зец, јаребица, јелен и др. Брзе планинске реке и потоци богати су разним врстама 

риба, од којих су најважнији: речна пастрмка, сом, мрена, клен и др. На основу свега 

наведеног можемо закључити да су ови фактори веома повољни за развој туризма.  

 Хемијска својства воде Негорских термоминералних извора су везани за расед који 

се протеже од север-северозапада ка југ-југоистоку. Овај расед има термоминералне изворе, 

као резултат тектонских покрета. Осим главне раседне линије која се јавља у Ђевђелијској 

котлини, постоје и друге раседне линије у којима се јављају термоминералне воде. Такви 

извори се јављају у селу Смоквица и селу Горничет.  

 Воде Негорске бање су вулканског порекла. Постојање раседа, који условљавају 

виталност терена услов су честих сеизмичких појава у овом региону. За време Валданског 

земљотреса 1931. године у бањи су се појавили нови извори, а режим воде у постојећим се 

променио. Поред тога, променила се и температура воде и појачао се млаз. Смиривањем тла 

смањује се температура воде и протицај. Ово указује на то да се, при изградњи објеката у 

бањи, мора обратити посебна пажња. 
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Протицај и температура воде у појединим изворима 

Име извора Протицај Температура 

Хладна бања 0,35 36,0 ℃ 

Топла бања 0,35 39,9 ℃ 

Нови извор 1,1 40,0 ℃ 

Табела бр. 13: Протицај и температура воде у појединим изворима 

Извор: Стојмилов, А; физичко хемијски карактеристики на тероминералната вода. Скопље, 1978. 

 Према комплетној анализи проф. Др Михолића, вода у Негорској бањи има следеће 

карактеристике: вода је бистра, без боје, са мирисом сумпора, слабо кисела, радиоактивност 

1.788 јединица . По својим физичким и хемијским особинама вода у овој бањи припада реду 

хомеотермалних, слабо минерализованих и слабо радиоактивних вода. Главни хемијски 

састав вода је натријум сулфат. Слично овим изворима су извори бање Карлове Вари.  

 Негорска бања  Карлове Вари 

Натријум 29,96 32,49 

Калијум 1,053 1,35 

Калцијум  4,303 2,24 

Магнезијум 0,130 0,65 

Хлор 11,12 11,52 

Сулфати 39,40 31,19 

Силицијум оксид 7,963 1,34 

Алуминијум оксид 0,059  

Гвожђе оксид 0,268 0,03 

Салинитет воде 0,6748 5,431 

Табела бр. 14: Поређење својстава воде Негорске бање и Карлове Вари 

Извор: Завод за балналогија и физикална терапија Негорске бање Загреб, 1964. 

 Топла минерална вода Негорске бање у бању стиже непромењена, користећи 

термоизоловане цеви, како не би изгубила своју природну топлоту. Њена минерализација 

иста је и са извора и са чесме, то су њене велике  предности. Њено дејство при купању делује 

физикално, што значи да делује и топлотним и хидростатичким притиском. Сама чињеница 
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да њена топлотна вредност јесте једнака топлоти тела је од велике важности јер вода не 

мора бити ни загревана ни хлађена. Воде Негорске бање познате су по лечењу великог броја 

болести: 

- Стања после реуматских болести 

- Хронични реуматизам 

- Хронични полиартритис 

- Бехтерова болест 

- Дегенеративни реуматизам (спондилоза) 

- Последице траума и ратних рана 

- Кардиоваскуларне болести 

- Неуролошки проблеми 

- Гинеколошки проблеми 

- Болести респираторних орагана 

- Хронични гастритис 

- Бронхијална астма и др. 

 Имајући ово на уму, сви напори који се улажу у промоцију ове бање су сасвим 

разумљиви и потребна је што потпунија валоризација природних и других вредности 

Негорске бање. На око 500 m јужно од минералног извора налази се минерално блато на 

већој површини. Оно је јединствено у Републици Македонији и успешно се користи.  

 Негорска бања је добро уређен бањски центар са великим лечилишним, 

рекреативним, угоститељским и другим објектима. Посебно је декоративан хортикултурно 

уређен парк. У овој бањи постоје спортски терени за фудбал и други терени за разне видове 

спортова. На планини Кожув се налази место Смрдљива Вода, које посетиоцима нуди 

просторе за шетњу и рекреацију. Река Вардар, са својим богатим рибљим фондом, 

омогућава гостима риболовне активности, што има рекреативно значење.  
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3.3.3. Антропогене туристичке вредности 

 

Антропогене туристичке вредности су разнолике што је последице бурног историјског 

развоја овог простора. На 15 km од Негорске бање, у селу Марвинци, налази се град тврђава 

старије историје, али је у фази ископавања и испитивања. Оно ће у будућности бити веома 

атрактивно за туристичку посету.  

 Археолошко налазиште Вардарски Рид код Ђевђелије датира из 5. века пре н.е. Тај 

локалитет је древни антички град са многим архитектонским грађевинама из различитих 

временских периода. На путу према локалитету Смрдљива вода, на планини Кожув, налази 

се позната црква Св. Илија у селу Конско, позната по прелепим фрескама. Пажњу привлачи 

кула Саат из 14. века. Најзначајнији је базен који се зове Шукри Пашин базен који датира 

из 19. века а изграђен је у стилу турског хамама за који су гости и пролазници увек радо 

заинтересовани. Неоспорно је да овај базен мора бити сачуван у истом облику и редовно 

одржаван јер ће увек бити непроценљива туристичка вредност.  

 Ликовна колонија која се сваке године одржава у Негорској бањи у августу 

представља манифестацију од посебног значаја за госте који бораве у овој бањи. Негорска 

бања улаже напоре да задовољи културни и забавни живот гостију. Туристима се 

препоручују манифестације које се одржавају у околини, као што су: Дојрански фестивал, 

дечији фестивал Калинка и Валандовски фестивал. Међутим све ово није довољно како би 

задовољило потребе гостију који се налазе у бањи.  
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3.4. Бања Дебар 

 

 

Слика бр. 15. – Мапа Дебарске бање 

Извор: google.rs/images 

 

3.4.1. Туристичко – географски положај 

 

 Дебарска бања, Бањиште и Косоврашка бања налазе се у подножју планине Крчин у 

непосредној близини Дебара.  Косоврашка бања налази се 5 km северно од Дебра на обали 

вештачког језера Шпиље. Хотелски објекти су изграђени непосредно до термоминералних 

извора на десној страни реке Радике, на надморској висини од 590 m.  

 Бањиште се протеже у подножју шумовите планине Крчин. Налази се 4 km 

северозападно од града на месту где Бањишка река напушта планину Крчин и улази у 

Дебарску котлину, на надморској висини од 870 m. Од смештајних капацитета поменућемо 

битне хотеле. Први хотел, хотел и спа Бањиште је идеално место за оне који желе да се 
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опусте и уживају у чистом планинском ваздуху, природној термоминералној води и 

прекрасној исхрани. 

 На надморској висини од 880 m, окружен прелепом природом налази се модеран 

медицински центар, где ефекти термоминералних вода, у комбинацији са најмодернијом 

медицином, помажу у лечењу десетине болести. Хотел и спа Косоврасти је модеран хотел 

са 72 собе са погледом на Дебарско језеро. Окружен је дивном природом и овај хотел је 

тренутно једини ''зелени'' хотел у Републици Македонији и региону из разлога што за 

потребе грејања користи искључиво соларну и геотермалну енергију термоминералних 

вода. 

 

Слика бр. 16. – Хотел и спа Косоврасти 

Извор: http://macedonia-timeless.com/eng/things_to_do/senses/sightpnatureandadventurep/spa/kosovrasti_spa/ 

 

 Планинско окружење, језеро, кањон реке Радике, пешачке стазе су најпогоднија 

места за опуштање, за шетње као и за оне које траже авантуре и изазове. Посебна пажња у 

бањи посвећује се пацијентима за њихово континуирано активно учешће у реализацији свих 

предвиђених активности. 

 Саобраћајна позиција Бање Дебар је веома повољна. Овде пролази западна 

македонска туристичка магистрала преко које је ова бања повезана, на северу са Мавровом 

http://macedonia-timeless.com/eng/things_to_do/senses/sightpnatureandadventurep/spa/kosovrasti_spa/
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и Гостиваром, а преко Тетова са Скопљем. На југу је повезана са Стругором, Охридом и 

Битолом. Са модернизацијом овог пута и изградњом прикључних путева омогућена је 

приступачност до бање. Нов путни правац пролази преко Пескопија до Тиране. Преко 

граничног прелаза Блато и Републике Албаније води у Италију. Саобраћај је обогаћен и 

аеродромима, у Скопљу (150 km) и Охриду (70 km) што представља једну уопштену 

саобраћајну повезаност са Дебарском бањом. Саобраћајна повезаност омогућава развој и 

транзитног туризма. 

 

3.4.2. Природно - туристичке вредности 

 

 Дебарска бања има посебне природне вредности. Њене воде садрже у себи велику 

количину растворених гасова, међу којима је најзаступљенији угљендиоксид а затим 

сумпор водник. Највећу количину растворених гасова садржи Косоврашки термоминерални 

извор 34 mg/l, а најмању вода се извора Нова Каптажа 116,1 mg/l. Концентрација сумпорне 

киселине у води из доњег базена је 

26,00 mg/l, док је у извору Косоврашт 

далеко већа. Са разлогом професор 

Шчербоков упоређује ову бању са 

познатим сумпорним изворима у 

Нендорфу а посебно са изворима у 

Ахену, при чему наглашава да 

Косоврашка бања садржи 10 пута већу 

количину сумпора од њих. Са толиком 

количином сумпора у једном литру, 

воде Косоврашке бање се налазе на 

трећем месту у Европи. 

                                                                                    Слика бр. 17. – Дебарска бања  

                                                                                   Извор: https://www.booking.com/hotel/mk/kosovrast-resort 
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 . Рељеф као комплекс појава чини важан фактор који делује, не само атрактивно 

појединим облицима, већ су ту и различите врсте пејзажа. Природни услови су важан 

фактор који одређује развој бањског туризма у Дебар бањи. Састоји се из бање Бањиште и 

Косоврашке бање. Они имају посебне рељефне карактеристике и велики утицај на развој 

бањског центра. У великој мери рељеф утиче на климу и биљни и животињски свет, као и 

дистрибуцију становништва и њеним начином живота. 

 Према геолошком саставу, морфолошким и педолошким карактеристикама на  

подручју Косоврашке бање разликују се три различита и јасно дефинисана пејзажна 

ентитета: планинска област, равничарска област и басен језера Шпиље.  

 Планинска област коју чине планина Крчин и планина Бистра представља значајан 

фактор за развој здравственог туризма. 

 Дебарску котлину карактерише жупна клима из разлога што је са свих страна 

опкољена планинама. Преко Црног Дрима спојена је са Јадраном и има утицај средоземне 

климе. 

 

Табела бр.15: Средња месечна и годишња температура ваздуха у о С. 

Извор: Годишњи извештај РХМЗ – Скопље 

 Из тебеле можемо видети да су лета у бањи топла без великих врућина. Температуре 

ваздуха у јулу износе 21,6 ℃, у августу 21 ℃, а у септембру 17,7 ℃. Карактеристичне су 

благе зиме, у јануару температура износи 0,5 ℃ а у фебруару и децембру 2,2 ℃. То значи 

да су многе рекреативне активности могуће током целе године. 

 Од посебног значаја за бању је дужина инсолације. Међутим, инсолација Дебарске 

котлине, из разлога што је са свих страна окружена високим планинама, није велика. У 

летњим месецима, посебно у јуну и августу, инсолација је већа и креће се од 10 до 11 сати 

дневно. 
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 У Дебарској котлини често дувају јаки ветрови који углавном долазе са северне и 

северозападне стране. Северни ветар који дува са планине Крчин, познат је под именом 

Гриво. Северозападни који дува са Пешкопеја познат је под именом Парјос.  

 

Табела бр. 16: Средња месечна и годишња количина падавина у mm 

Извор: Годишњни извештај РХМЗ – Скопље  

 Што се падавина тиче, већина падавина током године пада у облику кише, док су 

снежне падавине занемарљиве и ограничене на три зимска месеца. У пролећним и летњим 

месецима јављају се краткотрајне кише, у трајању од 10 мин, које на туристе делују 

освежавајуће и чине боравак пријатнијим. Месечне падавине у новембру су 121,1, а у 

децембру износе 123,1 или укупно 900,3 mm годишње.  

 Из свега наведеног можемо закључити да је Дебарска бања крај који има веома 

пријатну климу. Језеро, са својом великом површином, даје посебну свежину, нарочито у 

летњим ноћима, чинећи спавање удобнијим, а дан погодним за шетњу. 

 Флора и фауна на подручју Дебар бање имају посебан значај. Један од важних 

просторних фактора јесте зеленило, које између осталог смањује интензитет сунчеве 

светлости. Сунчеви зраци одбијају се од површине зелених листова и делују повољно на 

туристе, па на тај начин боравак у бањи постаје пријатан. Бањиште има предност над 

Косоврашком бањом, која нема природно зеленило па се јавља потреба за оплемењивањем 

зеленила на површини око ове бање, без обзира што је на супротној страни језера богат 

шумски пејзаж.  

 Животињски свет овде заузима значајно место за развој туризма. Туристичка 

вредност лова и риболова је велика. Богатство рибе у Дебарском језеру и реци Радики 

представља атрактивност за посетиоце. Ловни туризам у овом региону темељи се на 

богатству разноврсне дивљачи, овде су присутни: јелен, срна, дивља коза, дивља свиња, зец, 

медвед, вук и друге животиње које су интересантне за лов. 
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 Физичко хемијске особине воде у дебарским термоминералним изворима 

разликују се по издашности, температури и радиоактивности. Највећу количину воде има 

Косоврашки извор. Његова издашност је 68,8 l/sek. На другом месту по запремини 51 l/sek 

је извор Нова Каптажа у бањи Бањиште.  

Извори Протицај Температура воде Радиоактивност 

Извор б. Бањиште    

1. Нова 

Каптажа 

51 l/sek 38,8 о С 26,75 

2. Горњи Базен 52 l/sek 36о С 20,65 

3. Доњи Базен 35 l/sek 39о С 16,89 

Косоврашки извор 68,8 l/sek 48о С 33,79 

Табела бр. 17: Протицај, радиоактивност и температура у водама појединих извора 

Извор: Стручно геометријска интерпретација фотогеолошке карте Источне и Западне Македоније, 

Индустро Пројект, Загреб 1967. 

  

 Радиоактивност даје посебна физичка својства дебарским термоминералним 

изворима. Испитивања су показала да је вода из ових извора  радиоактивна, међутим, степен 

радиоактивности није у свим изворима исти. Највећу радиоактивност има Косоврашки 

извор, а најмању Доњи Базен. Из овога можемо видети да је Косоврашки извор један од 

најрадиоактивнијих, одмах након извора Кежовица, чија је радиоактивност 42,82 mе. 

 Воде у себи садрже највише сулфате, потом бикарбонате и хлориде.  

 Нова Каптажа Горњи Базен Доњи Базен Косоврашка 

Анјони м/л     

Сулфат 800 790 940 900 

Хлорид 363 390 430 450 

Хидрокарбонат 760 745 790 994 

Хидробарит 30 30 30 30 

Хидроарсенат 2,50 3 3 2 

Укупно 1955,50 1958,00 2193 2399 
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Катјони м/лит     

Калцијум 420 300 280 420 

Магнезијум 248 166 220 378 

Натријум 253 270 270 280 

Калијум 27 31 32 36 

Гвожђе 1 1 1 0,50 

Укупно 949 768 803 1114,50 

Табела бр. 18: Хемијски састав воде Дебарске бање 

Извор: Стручно геометријска интерпретација фотогеолошке карте Источне и Западне Македоније, 

Индустро Пројект, Загреб 1967. 

 

 Из табеле можемо видети да највећу количину јона и катјона имају воде 

Косоврашког извора, међутим, та највећа количина не мења хемијски састав, који је исти 

као код других извора, већ само постоји квантитативна разлика међу њима. 

Лековита својства бање су разнолика, па се тако у бањи лечи купањем: 

- Све врсте субакутног и хроничног реуматизма; 

- Реуматизам зглобова и реуматизам кичме; 

- Реуматска грозница и слабости срца; 

- Слабости мишића након прелома костију; 

- Делимична укоченост зглобова; 

- Стање парализе; 

- Хронична упала јајника као и друге гинеколошке болести; 

- Болести коже. 

 Са пијењем воде лечи се: 

- Болести желуца; 

- Чир на дванаестопалачном цреву и желуцу; 

- Дуготрајна болест црева; 

- Болести жучне кесе са песком и малим камењем; 

- Стање после прекомерне заразне жутице; 
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- Дуготрајно запаљење респираторних органа; 

- Благе форме дијабетеса; 

- Малокрвност због недостатка гвожђа. 

 Косоврашка бања има већу температуру и већу радиоактивност од бање Бањиште. 

По количини растворених сумпор водоника трећа је у Европи а прва у Републици 

Македонији, па се са правом може рећи да ова бања може лечити већи број болести од бање 

Бањиште. 

 Бања Бањиште и Косоврашка бања имају могућности за рекреацију. Опремљене су 

балнео терапијом и одељењем за медицинску рехабилитацију, као и просторе за спортско 

рекреативне и забавне карактере. Овде се користи и блатна терапија, електротерапија, 

кинези терапија и хидротерапија. 

 Већи део парка Бањиште има високо дрвеће које у летњим месецима освежава 

ваздух. Природна и хортикултурна вегетација обликују пејзаж бање. Планина Крчин са 

својом близином и бујном вегетацијом даје посебан квалитет за рекреацију. У њој треба 

изградити пешачке стазе и клупе за седење.  

 Планина Дешат се јавља као пандан планини Стогово. Она доминира градом Дебар. 

Огранци Дешат планине у близини бање Бањиште су веома интересантни предели на овом 

простору. Највиши врх је Вели Врв са 2373 m. Други високи врхови су Дели Сеница и Сува 

Бара. Планина има неколико малих глацијалних језера, од којих је најпопуларније језеро 

Локув које се налази на 1560 метара надморске висине и најниже је глацијално језеро у 

Републици Македонији. Са источне стране тече река Радика која дели Бистру и Стогово. 

Већи део планине припада националном парку Маврово. 

 Дебарско језеро је формирано на сливном подручју реке Радике и Црни Дрим. 

Околина језера и само језеро формирају један изванредан пејзаж. Језеро даје изванредне 

могућности за одржавање спортских игара на води.  

 У близини општине Дебар се налазе Дуфа водопади, у близини села Ростуше. Пут 

до водопада је означен, уређен, обезбеђен дрвеном оградом. До самих водопада се пролази 

кроз Дуфи кањон, који је висок и до 100 метара и који представља велику атракцију.  Кроз 

Кањон води река Ростушка, која је највећа у пролећном периоду. Главна атракција и 
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празник за очи је водопад Дуф по коме је место добило име, а налази се на самом крају 

кањона. Његова висина износи око 25 m, а у његовој близини постављене су клупе за одмор, 

на којима можете уживати у чарима водопада. 

 

Слика бр. 18. – Водопад Дуф 

Извор: http://margasevrieva.blogspot.rs/ 

 

3.4.3. Антропогене туристичке вредности 

 

 Антропогене туристичке вредности бање су веома заступљене на овом простору. У 

њему постоје бројни културни споменици. У граду Дебар има седам џамија, а у његовој 

околини налазе се чак 43 џамије. У граду су следеће џамије: Хункар, Теке, Бајрам – Бег, 

Будулец, Намазјар, Коњаре, Венец и Саат Кула.  

 Џамира Хункар, стара 540 година, представља посебну туристичку атрактивност. 

Архитектура ова џамије је симбол Османлијског царства.  

http://margasevrieva.blogspot.rs/
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 На југу Дебра постоје две тврђаве које су готово распаднуте. То су тврђаве изнад 

села Каџаџик и Модриџка тврђава. У селу Коџаџик је меморијална кућа Мустафа Кемал 

Ататурк, чији отац потиче из овог села. 

 Манастир Св. Јован Бигорски представља редак пример туристичког мотива 

антропогеног карактера. Он може самостално привлачити туристичку пажњу. Налази се у 

долини реке Радике, а од Дебра је удаљен 21 km. Бигорски манастир чини манастирска 

црква која је посвећена Јовану Крститељу, костурница је смештена поред саме цркве, као и 

одбрамбена кула, комплекс манастирских кућа и новоизграћени гостински конаци.  

 У региону Дебар у близини села Селокуки налази се локалитет Таранеш, из кога 

потиче значајно и ретко проналазиште чаше. Основа чаше подсећа на пехар и изграђена је 

од прозирног стакла. Око чаше се налази мрежа која је направљена од малахитног зеленог 

стакла. На врху се налазе украси у облику чешља, а на крагни је браонкасто умбра стакло, 

на ком је натпис исписан  словима направљеним од зеленог стакла. Сама чаша направљена 

је у облику шест латица руже. До сада је у свету пронађено 21 оваквих чаша од чега су три 

на балкану, а две од њих са територије Дерувар, Хрватске и једна у Municipium comini, код 

Дукље у Црној Гори. 

 Све ове знаменитости имају велики значај за развој туризма у Дебарском региону. 

 Манифестације су веома битне за забавни део живота, гостима треба пружити поред 

природних богатстава и разне видове забаве. Од важних манифестација издвајамо следеће: 

Фестивал песама Пенестије, Гоцеви Дани, Дани одгајивача оваца и коза и Галичникова 

венчања.  

 Галичникова венчања представљају свадбене обичаје на овом простору што је 

посебна атракција за туристе.  

 Галичникова венчања се одржавју сваке године на Петровдан, 12. Јула.  
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Слика бр. 19.  – Галичникова венчања 

Извор: https://www.pinterest.com/pin/395331673524786747/?lp=true 

 У оквиру манифестације Дани овчара и козара одржавају се више таkmичења за 

производњу сирева, традиционалне борилачке вештине, изложбе, најбрже стрижење и мужа 

оваца итд. У овој манифестацији учествују 20-ак фирми, удружења, организација и 

појединаца који су заинтересовани за сточарство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/395331673524786747/?lp=true
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3.5. Кумановска бања 

 

Слика бр. 20. – мапа Кумановске бање 

Извор: google.rs/images 

 

3.5.1. Туристичко- географски положај 

  

 Кумановска бања се налази на 3 km југоисточно од Куманова, поред села Проевци. 

Терен на ком се појављују термоминерални извори, на речној тераси Кумановске реке, над 

којом се издиже Проевско брдо, изграђен је од палеозојских шкриљаца. Извори се налазе 

на 305m надморске висине, и јављају се дуж раседне линије у региону бање. 

 Саобраћајна повезаност је одлична. Кумановска бања се налази у близини 

аутопута Е- 75 и међународне железничке пруге Атина-Скопље-Београд. Изградњом пруге 

на релацији Скопље-Куманово-Бугарска стварају се могућности за побољшаном 

комуникацијом бање. Још један предуслов за развој је аутопут Скопље-Београд, који би 
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даље био повезан са Европом. Близина пута Скопље-Куманово-Крива Паланка преко 

Бугарске повезује Куманово са Турском. Близина аеродрома Александар Велики даје бањи 

многе позитивне карактеристике. 

 

3.5.2. Природно- туристичке вредности 

  

 Извори Кумановске бање налазе се дуж Кумановске реке. Овде су најзаступљенији 

шкриљци такозване велешко- кочанске серије. Шкриљци се у тој области протежу између 

Проевца и Рајковог дома.  

 Посебну туристичку атракцију има локалитет мермера „Проевско Брдо“ које 

представља природно окружење подземних вода. Оно представља природни колектор 

термоминералних вода. Поред ових природно-туристичких вредности, Кумановска бања 

поседује и два прелепа вештачка језера Глазјанско и Липковско језеро, ова језера имају 

важну улогу у развоју бањског туризма, пошто имају прелепу и бујну вегетацију, шумско 

богатство, воде богате рибом, а такође пружају и купање, сунчање и риболов. Воде реке 

Пчиње припадају другој класи све до ушћа Кумановске реке, докле се и може користити 

река у рекреативне сврхе.  

 

Слика бр. 21. – Кумановска бања 

Извор: http://www.panoramio.com 

http://www.panoramio.com/
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 Рељеф има великог утицаја на постојећи развој бањског туризма Кумановске бање. 

Рељеф као део геоморфолошких појава, представља битан фактор. Он делује веома 

позитивно својим облицима и различитим пределима. 

 Подручје око бање карактеришу ниске планине и равнице. Рељеф утиче како на 

климу, тако и на биљни и животињски свет.  

 Клима има посебан туристички значај за Кумановску бању.  

 

Табела бр: 19 – Средње месечне и годишње температуре ваздуха у оС 

Извор: Годишњи извештај РХМЗ – Скопље 

 Просечна температура ваздуха у овој бањи износи 11,7 ℃. Највиша температура 

ваздуха забележена је у јулу месецу и износила је 22,1 ℃, док у августу средња месечна 

температура износи 21,8 ℃. Најхладнији је месец јануар са средњом месечном 

температуром ваздуха 0 ℃. Пролећне и јесење температуре су благе, па би туристичку 

активност требало фокусирати на овај део године.  

 

Табела бр: 20 – Месечне, сезонске и годишње количине падавина у mm 

Извор: Годишњи извештај РХМЗ – Скопље 

 Годишња количина падавина износи 508,2 mm. На овој локацији јавља се измењени 

континентални плувиометријски режим, са максималном количином падавина у јануару 

41,8mm и јуну 68,9 mm.  

 За разноврсност биљног и животињског света у околини Кумановске бање треба 

захвалити боровим шумама. Кумановска бања, као што смо рекли, налази се на левој обали 

Кумановске реке. Локалитет Проевско Брдо је делимично пошумљен. Велико подручје 

парка бање, посађено је високим дрвећем, што гостима даје пријатан осећај током летњих 

дана. Уређењем парка и самих стаза за пешачење у парку, опремањем парка клупама за 
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одмор и осветљењем, дало би туристима много повољније услове за боравак. Такође би 

требало уредити и Кумановску реку, чија околина није на завидном нивоу.  

 Додатни квалитет овој бањи пружају вештачка језера, у којима је богат рибљи свет. 

Околина језера је шумовита, што доприноси томе да је овај крај богат и разним врстама 

дивљачи. Овде можемо наћи велики број дивљих свиња, затим зеца, лисице и вука.  

  Хидрографске карактеристике бање - Кумановске термалне воде, кристаласти 

шкриљци, мермер и вулкански седименти слични су онима у Чешкој Републици.  

Анјони Мg/lit Mmol/lit Mmol/lit 

Хлор 0,0533 1,50 1,50 

Сумпор 0,0252 0,26 0,52 

Хидрокарбонат 1,9674 32,25 32,25 

Укупно 2,0549 34,27  

Катјони    

Калијум и натријум 0,3498 15,21 15,21 

Калцијум 0,3037 7,58 15,16 

Магнезијум 0,0475 1,95 3,90 

Укупно 34,27   

Табела бр: 21 – Анализа воде 

Извор: Елаборат за резервите и квалитетот на термоминералната вода од наоѓалиштето кај с. 

Проевце, Куманово, АД градежен институт Македонија – Скопје, Завод за геотехника, 1994. 

 На основу анализа, можемо видети да вода спада у групу алкално- земноалкално- 

киселих вода. Проевски извори садрже већу количину алкалних јона, а мању количину 

магнезијума. На истој раседној линији, у правцу север-запад, у селу Липково, налазе се 

кисели минерални извори.  

 Могућности лечења у Кумановској бањи познате су од давнина, међутим треба 

истаћи чињеницу да за посетиоце она није отворена. Богатство минералних извора и 

температура воде од 28 до 30,4 ℃ омогућавале су да се ове воде користе још за време Турске 

империје. Бања је у народу позната као Врућа вода или као Проевска бања. Богатство шума 

у околини бање и чист ваздух комплетирају могућности лечења у бањи.  
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 Вода је класификована као алкално-земноалкално-кисела вода, и као таква 

препоручује се за лечење разних болести, а нарочито је корисна за лечење нервног система.  

- Нервна обољења; 

- Обољења органа за варење; 

- Дијабетес; 

- Болести жучне кесе; 

- Песак у бубрезима; 

- Проблеми са дијарејом. 

 Када је у питању крвни притисак, добро је купати се у води, али не и пити је. Такође, 

вода је добра и против старења коже. Важно је напоменути, да је минерална вода 

најефикаснија у лечењу уколико се пије на самом извору, такође, требало би је пити „на ште 

срца“, односно на празан стомак. 

 Рекреативне функције - Кумановска бања има потенцијал, када су у питању 

природни елементи бање. Поред парка, у бањи постоје и други атрактивни елементи, од 

којих треба споменути следеће: 

- Отворен олимпијски базен, који је у близини хотела „Куба“; 

- Тениски терени који се могу користити и током ноћи; 

- Два вештачка језера, Глазња и Липково језеро, који нуде могућности за шетњу и 

риболов. 

 

3.5.3. Антропогене туристичке вредности 

 

 Манастир Матејце, налази се на 1005 m надморске висине у југоисточном делу 

Скопске Црне Горе. Удаљен је 17 km од Куманова. Комплексу манастира припада црква 

Св. Богородица, за коју се претпоставља да је цар Душан саградио темеље. Од значаја су и 

Чуда Св. Архангела као и парастос Св. Климента Охридског.   
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 Црква Св.Ђорђа у Старом Нагоричану богата је фрескама, па привлачи велику 

пажњу. Важно место је и локалитет из античког доба у селу Лопате, које поседује џамије и 

цркве и може бити туристичка атракција Кумановске бање.  

 Манифестације као туристичке вредности имају велики значај. У Куманову се 

одржавају манифестације као што су Тумба Фест, манифестација шала и песме, Дани 

комедије, Петкозачки поетски сусрети, Међународна бициклистичка трка која се 

организује сваке године у Куманову. Такође се овде одржавају и Априлски књижевни 

сусрети и Кумановске вечери.  

 

3.6. Катлановска бања 

 

Слика бр: 22 – Maпа Катлановске бање 

Извор: google.rs/images 
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3.6.1. Туристичко - географски положај 

 

 Катлановска бања се налази у доњем току реке Пчиње, која је окружена шумама. 

Налази се на месту где је ова река дубоко усекла своје корито у Бањски Рид. Западно од 

бање протеже се Скопска котлина, а на истоку се издиже Црни Врх висине 758m. Бања се 

налази на десној страни, непосредно од саме реке Пчиње, на надморској висини од 230 m. 

 Бања има веома повољан географски положај. Налази се на рачви између три велика 

градска центра, Скопље, Велес и Куманово. Од Скопља удаљена је 23 km, а скоро исто 

толико је удаљена и од Велеса и Куманова. Са таквом позицијом, бања има предност у 

односу на друге бање у земљи.  

 Саобраћајна повезаност Катлановске бање је веома добра, из разлога што се налази 

у непосредној близини аутопута који је на само 2 km јужно удаљен од ње. У бањи се може 

стићи из свих праваца веома брзо. Може се стићи из правца Скопље-Велес-Ђевђелија, 

односно Куманово и македонско-српска граница.  

 Близина аеродрома Александар Велики, који се налази само на 5 km од бање, 

представља значајну предност у односу на друге бање у земљи.  

 

3.6.2. Природно - туристичке вредности  

 

 Минерални и термоминерални извори ове бање се разликују по температури, 

протицају, изгледу и хемијским својствима. Поред ових природних богатстава који су веома  

битни за развој туризма, за развој бање велики утицај има и Бањски Рид (Бањско Брдо), који 

је веома атрактиван за посетиоце.  

 Појаве минералних вода могу се наћи са обе стране реке Пчиње. Дуж пукотине је 

наталожен бигар, који представља доказ да су ту некада били термоминерални извори. 

Катлановску бању карактеришу ниска брда, која су веома атрактивна за рекреацију и излете, 

јер су благе стрмине погодне за то.  
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 Посебна туристичка атракција је река Пчиња, која пролази кроз живописну долину, 

и представља предео који је погодан за шетњу. Богатство рибом пружа могућност за 

риболовне активности. На овом терену атрактивна је и клисура реке Вардар. 

 

Слика бр: 23 – Катлановска бања 

Извор: http://www.zmurh.hr 

 Рељеф - Бањски простор има своје специфичке вредности. Рељеф ове области је 

рашчлањен краћим и дужим долинама, због чега област добија карактеристичан изглед. 

Када је у питању надморска висина, постоји разлика између леве и десне долинске стране. 

Лева страна је нижа и представља остатке некадашњег језера. Река Пчиња, изградила је 

своју терасу од 30 m висине и 5 до 6 m изнад корита реке. 

 За дефинисање климатских карактеристика ове бање, користићемо метеоролошке 

податке који су добијени баш у овом месту.  

 

Табела бр: 22 – Средња месечна температура ваздуха у 0С 

Извор: Годишњи извештај РХМЗ – Скопље 

 Просечна годишња температура ваздуха Катлановске бање износи 11,8 ℃. Највиша 

температура ваздуха забележена је јула и износи 22,5 ℃, а најнижа температура јавља се 

јануара, 1 ℃. Ове температуре имају позитиван утицај на развој туризма. Летње 

температуре обезбеђују највећу посећеност, док су зими посете нешто мање.  

http://www.zmurh.hr/
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 За туристички значај битне су и падавине. 

 

Табела бр: 23 – Количина падавина у mm 

Извор: Годишњи извештај РХМЗ – Скопље 

 Годишња количина падавина износи 525,4 mm. Према годишњим вредностима 

разликујемо измењен континентални плувиометријски режим са максималним падавинама 

у мају месецу 56,6mm и другим максимумом у новембру од 55,8 mm.  

 Можемо закључити да су лета у Катлановској бањи свежа и да је ваздух чист. У јулу 

и августу је највећа посећеност бање. Топле зиме су веома погодне за туристички боравак 

у бањи.  

 Све  ове климатске карактеристике бање, свежа и пријатна лета и благе зиме са 

ретком појавом снега, релативно ниска влажност ваздуха, као и планински пејзажи и чист 

планински ваздух, у долини реке Пчиње, омогућавају бањи да буде не само место за лечење, 

већ и рекреативни бањски центар.  

 Богата и разноврсна флора и фауна у Катлановској бањи и њеној околини, посебно 

око реке Пчиње, веома су приступачне за ужитак у њима. Овде се могу наћи све врсте 

листопадних шума: храст, габар, дрен, јасен и брест. Исто тако могу се наћи и неке жбунасте 

субмедитеранске врсте као што су чили и закржљале врсте смокви. У Катлановској бањи 

присутно је и барско растиње, као што је трска и неки други видови трава.  

 Из животињског света најзаступљеније су дивљачи. Јављају се: лисица, вук, зец, а од 

пернатих дивљачи јављају се: јаребица, голуб и фазан. Важно је споменути и фазане који су 

ухваћени и касније пуштени у ловном резервату Фазан. Дивље патке су присутне у 

Катлановској бањи. Река Пчиња је богата рибом: мрена, шаран, клен и др. 

 Хидрографске карактеристике бање - У Катлановској бањи термоминерални 

извори се разликују по количини воде, протицају, начину избацивања и хемијском саставу. 

 Поред капацитета, поједини извори се разликују и према протицају и температури 

воде.  



 

58 
 

 Могућности разбоја бањског туризма у Републици Македонији 

Извор Lit/sek Температура у 0С 

Извор бр. 1 0,5 34,5 

Извор бр. 2 0,020 14 

Извор бр. 3 0,140 37,5 

Извор бр. 4 1,5-2 41 

Извор бр. 5 0,125 38 

Извор бр. 6 0,60 38 

Табела бр: 24- Поређење извора  

Извор: Термален туризам, Проф Др Нако Ташков, Доц Др Дејан Методијески 

 Прву хемијску анализу вода Катлановске бање дао је Др Марко Леко, хемичар из 

Београда, инж. Капетановић и хемичарка Милица Карокушић. Сви резултати су идентични.  

Катјони Mg Мmol/lit Мmol/lit 

Натријум 316,8 13,739 13,739 

Калцијум 268 6,693 13,386 

Калијум 36 0,923 0,923 

Магнезијум 45,1 1,854 3,708 

Анјони    

Хлор 148,3 4,237 4,237 

Сумпор 22,8 0,237 0,237 

Јод 0,18 0,001 0,001 

Хидрокарбонати 1649,6 27,044 27,004 

Сумпорводоник 1,5 / / 

Табела бр: 25 – Хемијска својства воде у Катлановској бањи 

Извор: Термален туризам, Проф Др Нако Ташков, Доц Др Дејан Методијески 

 Количина растворених чврстих материја износи око 2,5 gr. Преовладавају 

натријумови и калцијумови јони. С обзиром на садржај сумпорне киселине и температуре 

ове воде припадају водама алкалних, земноалкалних и сумпорних хипертермалних вода.  



 

59 
 

 Могућности разбоја бањског туризма у Републици Македонији 

 Термоминаралне воде у бањи употребљавају се на два начина: пијењем и купањем. 

Топла минерална вода у бању долази неизмењена од извора, што представља изванредан 

фактор у лечењу пацијената. Најважније дејство при купању је физикално дејство.  

 Сама чињеница да је температура вода једнака температури људског тела, и да се не 

мора додатно загревати или хладити, је од велике важности. Катлановске воде су познате 

по лечењу великог броја болести, и бања је регистрована као реуматолошка болница. 

 Успешно се лече следеће болести:  

- Разни видови реуматичних обољења; 

- Болести желуца и црева; 

- Болести полних органа код жена; 

- Хронична обољења бубрега; 

- Кожна обољења; 

- Болести крвних судова; 

- Болести метаболизма; 

- Неке болести органа за дисање; 

- Кардиоваскуларне болести; 

 

 Неке од ових болести се лече пијењем воде, неке купањем у њој, а уједно се 

примењује и инхалација.  

 Катлановска бања је комплексно рекреативно бањско лечилиште. Но, исто тако, за 

госте је важна и река Пчиња са својом природном лепотом и прелепим кањоном. Лепа 

природа око реке, високи врхови и шуме представљају посебан квалитет. За рекреацију је 

погодна река Пчиња са својим рибљим фондом. Риболовцима такође погодује и близина 

реке Вардар.  
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3.6.3. Антропогене туристичке вредности  

 

 У овој области постоји неколико антропогених туристичких вредности. Бања је 

коришћена још за време турске владавине. На зиду старе бање откривена је плоча из тог 

времена (1898. година), на коме се налази следећи турско-арапски натпис: „Спомен у име 

благодети које даје ова топла вода, нека не пресуши за свет који долази. Она тече кроз 

камен који је Бог благословио.“ 

 Катлановска бања, која се налази у непосредној близини Скопља, града у којем 

постоје бројне и различите манифестације, има велике користи од близине овог града. 

Разне манифестације у Скопљу представљају посебну привлачност гостима који бораве у 

Катлановској бањи, што је један од позитивних фактора за развој туризма у овој бањи.  

 

3.7. Кочанска Бања 

 

Слика бр. 24. Кочанска бања 

Извор: google.rs/images 
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3.7.1. Туристичко – географски положај  

 

 Село Бање се налази у источном делу Републике Македоније, 7 km од Кочана, на 

десној страни ауто-пута Кочани – Штип. Смештено је у подножју Осоговске планине и лежи 

на огранцима ове планине, који се благо спуштају у котлину, на надомрској висини од 340 

m. Са  источне стране налази се село Тркање, а са западне село Спанчево, а на југу село се 

граничи са плодним пиринчаним пољима у Качанској долини која је затворна планином 

Плачковица. У народу кружи да је село добило име по бањи и изворима топлих вода. 

 Саобраћајна повезаност је релативно прихватљива. Кочанска бања се налази у 

непосредној близини главног пута који се спаја са Штипом (30 km) и Велесом (70 km), а 

потом излази на аутопут Скопље – Ђевђелија, односно, овим путем бања је повезана са 

централном Македонијом. Међутим, на истоку је бања повезана са Виницом (10 km), 

Македонском Каменицом (30 km), Делчевом (55 km), Беровом (60 km) и бугарском 

границом (65 km), а на западу повезана је са Прибистипом (36 km) и Кратовом (48 km). 

Саобраћајно значење има и постојећа железничка пруга која је саграђена 1926 године. 

Преко ове железничке пруге бања је повезана са Штип – Велес – Скопље.  

 

3.7.2. Природно – туристичке вредности  

 

 Повољна клима, природне лепоте и еколошки чисти амбијент су одлични 

предсулови за туристички развој бање. Посебну туристичку вредност има планина Осогова, 

која је богата прелепом природом и бујном шумском вегетацијом. Исто тако, у близини 

бање налази се Кочанска долина, кроз коју пролази река Брегалница. На југу се простире 

планина Плачковица. Осим ових природно туристичких вредности Кочанску бању 

карактерише и вештачко језеро Градче, које нуди могућности за купање, сунчање и 

риболов. 
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Слика бр. 25. – Кочанска бања 

Иззвор: http://tourismus-in-mazedonien.blogspot.rs/2013/04/kocani-town-of-rice-was-ancient-capital.html 

 Рељеф - Бањски простор око Кочанске бање одликује се разноврсном рељефном 

структуром. С једне стране има изразито планинско рељефно подручје, које је јасно 

ограничено ниским превојима, раседима и котлином. Због старих, мање чврстих, стена 

планина има заобљене врхове, зато спада у групу громадних или раседних планина. Са 

друге стране, пак, има и равничарски део, долину кроз коју пролази река Брегалница и у 

којој је заступљено пољопривредно земљиште. Карактеристично за овај простор је то што 

преовлађују шуме, док пашњаци и обрадиво земљиште заузимају приближно исту 

површину. Долина је богата плодним тлом, што заједно са доступном хидрографском 

мрежом омогућава природно кретање воде, што је разлог изузетним природним условима 

за узгој житаричних култура, посебно пиринча.  

 Клима у Кочанској бањи је умерено континентална, под утицајем измењене 

средоземне климе, која продире у долину преко реке Брегалнице. Карактерише се релативно 

високим температурама и малом количином падавина. Просечна годишња температура 

ваздуха је 13 ℃, што чини Кочанску долину једном од најтоплијих долина у Републици 

Македонији. Просечна годишња количина падавина у Кочанској бањи је 538 mm. Релативно 

погодни климатски фактори су значајна туристичка вредност за развој бање.  

 Карактеристике биљног и животињског света - Кочанска бања богата је флором 

и фауном. У њеној околини, на северу су Осоговрске планине (Царев Врх 2085 m. n. v. ), где 

http://tourismus-in-mazedonien.blogspot.rs/2013/04/kocani-town-of-rice-was-ancient-capital.html
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се могу наћи различите врсте листопадних шума као што су храст, брест, јасен, леска и сл. 

На југу, у Кочанској долини, гаји се пиринач и пољопривредни производи. Животњски свет 

представљају различите врсте дивљачи попут јелена, срне, муфлона, дивљих свиња и др. 

Такође, постоји и перната дивљач као што су јаребице, фазани и др. Важно је споменути 

фазанство у селу Чифлик, у којем се гаје млади фазани који су касније пуштени у резерват 

ловачког удружења ''Осогово'' 

 Хидрографске карактеристике - Извори у Кочанској бањи карактеристични су по 

специфичним хидролошким, односно хемијско – минеролошким и термичким особинама, 

као и са количином воде која извире на овом простору. Количина воде у бањи у дужем 

временском периоду била је незадовољавајућа, али са извршеним бушењем количина 

термоминералне воде сада износи преко 65 литара у секунди. Температура воде је 64о С, 

што омогућава коришћење бање, будући да се ради о хипертермалној води. По хемијском 

саставу, бања припада групи слабо минерализованих термалних вода. У њој преовладавају 

хидрокарбонати, слабо је алкална и са ниским степеном радиоактивности.  

 Катјони углавном садрже натријум, калијум, калцијум и  магнезијум, а анјони хлор, 

сулфат, угљоводоник, силицијум оксид, алуминијум оксид, оксид гвожђа итд. Такође има 

ретке минерале, као што су литијум, цезијум, рубидијум, и слично. 

 Кочанска бања је највећи термални басен вода са високом температуром на 

Балканском полуострву. До сада је направљено 18 бушотина од којих су 14 самоизливни, а 

водоносни хоризонти се јављају на дубини од 86 до 1096 m, са протицајем од 2,2 до 350 

литара у секунди и температуром од 50 ℃ до 80 ℃. У близини Кочанске бање, покрај села 

Долни Подлог, на дубини од 318 m откривена је топла минерална вода са запремином од 95 

литара у секунди и температуром од 80 ℃, што може да представља основу за изградњу 

бањско рекреативних објеката. Пример како се може користити геотермална енергија дају 

две локалне школе и спортска дворана у Кочанима, које користе готермалну воду за грејање 

и тиме смањују коришћење угља и емисије штетних гасова за 50%.  

 Термална вода у бањи се употребљава углавном на два начина: купањем и пијењем. 

Вода Кочанске бање се користи при лечењу следећих болести: 

- Свих видова реуматичних обољења; 
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- Болести желуца и повећана желудачна киселина; 

- Болести мокраћних канала; 

- Гинеколошки проблеми; 

- Проблеми са нервима; 

- Болести дванаестопалачног црева; 

- Преломи костију и др. 

 Мала радиоактивност воде у Кочанској бањи корисно делује на болести дисајних 

путева.  

 Кочанска бања раполаже са више природних и рекреативних елемената. Двадесет 

километара северно од Кочана, на Осоговској планини, на 1580 m.n.v. налази се туристичка 

локација Пониква, прекривена густом буковом шумом и разним травнатим вегетацијама. 

Због повољне климе, Пониква је изузетно место за развој летњег и зимског туризма. На 

Поникви су изграђени смештајни објекти и спортски и рекреативни центри, дечије 

одмаралиште са 220 кревета, скијашке стазе, два ски лифта, викенд насеља, ресторан, мотел, 

а посебну привлачност нуди ловачки резерват ''Осогово'' који је богат дивљачима. Природне 

лепоте, еколошка чистоћа и богатсво дивљачи су изврсни предуслов да овај део Осоговске 

планине буде европски туристички спортски центар. За рекреацију је погодно и вештачко 

језеро Градче, које се налази 6 km северно од Кочана, на Кочанској реци и на надморској 

висини од 465 метара. Акумулација има запремину од 2160000 m3, а укупна површина коју 

заузима је 19 ha. Оно има вишенаменски карактер: наводњавање, рекреацију и 

водоснабдевање. Језеро се налази у прекрасној сликовитој клисури са веома атрактивним 

окружењем, бујном шумом и травнатом вегетацијом. У току летњег периода користи се за 

излете и рекреацију. На западној обали језера изграђен је модеран мотел – ресторан високе 

категорије, који располаже са 22 собе, 3 апартмана и ресторанску салу са 320 места.  

 

 

 

 



 

65 
 

 Могућности разбоја бањског туризма у Републици Македонији 

3.7.3. Антропогене карактеристике 

 

 У непосредној близини бање налази се више антропогених туристичких ресурса, као 

што су:  

- Црква Св. Ђорђа у Кочанима; 

- Манастирски комплекс Св. Пантелеј изграђен у 19. веку, који се налази у атару села 

Пантелеј, на 12 km од Кочана. Сваке године 9. августа овде се одржава црквено – 

народни сабор који привлачи хиљаде посетилаца; 

- Археолошки локалитет Долно Градиште налази се 6 km северно од Кочана, у 

подножју Осоговске планине; 

- Археолошки локалитет Пилаво, који се налази на узвишењу леве обале Брегалнице 

у близини села Бурилчево; 

- Локалитет Алењак у самом граду Кочани, на истоименом брду, где су откривена 

бронзана налазишта која имају културни значај јер датирају из бронзаног доба; 

- Локалитет Куново – Чуки (или турско гробље) налази се јужно од Кочана где је било 

пет гробова из гвозденог доба и мала тврђава; 

- Археолошко налазиште Црквиште, које се налази у селу Мородвис, у близини 

Кочана, у коме су пронађени остаци 4 цркве и вредни предмети који припадају 

различитим културама, од времена Јустинијана I па до данас. Браћа Кирило и 

Методије, оснивачи словенске писмености из 1845. до 1855. године боравили су у 

овој области одакле су отпочели са ширењем хришћанства на словеначком језику. 
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Слика бр. 26. – Археолошко налазиште Црквиште, село Мородовис 

Извор: http://www.macedonia.co.uk/client/index1.aspx?page=351 

 

 Од великог значаја за развој Кочанске бање имају манифестационе туристичке 

вредности као што су: Смотре мајски театар, Уметничка колонија и најпознатија 

манифестација овог краја Дани Кочанског пиринча. Ова међународна манифестација слави 

пиринач, симбол Кочанског краја вековима уназад. То је мешавина традиције и модерног 

уметничког изражавања и приказивања пиринчане стазе као културе, од поља до стола. 

Духовно и материјално културно наслеђе преноси се кроз песму, плес, народне обичаје, 

традиционалну кухињу, изложбом старих предмета и алата за обраду пиринча.  

 Главни догађај Дана Кочанског пиринча је жетва, која приказује ручно сабирање 

рода са поља уз помоћ српа, и свим обичајима, благословом за жетву, ручак на њиви, 

прскање и купање међу комбајнима, као и везивање конопље. Аутентична изведба жетве 

српом, са фолклористима у изворној народној ношњи представља чин враћања у корене и 

непрекинуту везу са традицијом, и одржава се на пиринчаним пољима у селу Доњи Подлог, 

Кочани. У оквиру манифестације је и избор за мис жетве године, као и неколико пратећих 

догађаја, промоција књиге и  цд-а са песмама из Осогова, затим филмови са природним 

реткостима и знаменитостима Осогова, позоришне представе и изложбе фотографија о 

преради пиринча у протеклих година. 

http://www.macedonia.co.uk/client/index1.aspx?page=351
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Слика бр. 27. – Дани Кочанског пиринча 

Извор: http://www.agropartner.rs/VestDetaljno.aspx?id=28737&grupa=6 

 

4. Заштита животне средине на просторима бањских места 

 

 У савременим животним условима, које карактерише брзи индустријски развој, 

динамичне техничке и технолошке промене, као и модернизација и урбанизација насељених 

места, све више доводи до изражајног поремећаја квалитета животне средине. Зато велики 

број становника таквих средина има потребу да посети пределе у којима нема таквих 

загађења. 

 Бањски центри су простори у којима је заштита природе на првом месту. Са 

заштитом ће се омогућити да одрже аутентичност природе и да обим посете буде велики. 

Ако бањска подручја изгубе своје вредности, њихова употреба ће бити ограничена.  

 

 

http://www.agropartner.rs/VestDetaljno.aspx?id=28737&grupa=6
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4.1. Фактори загађивања животне средине у бањама 

 

 Заштита природе и развој туризма су у међусобној зависности. Бањски туризам је 

одувек био велики корисник природе, тако што има двоструку активну улогу: развојну и 

заштитну. Бање у Републици Македонији можемо према степену заштите поделити у три 

групе: У првој групи су Кежовица, Кумановска и Катлановска бања, у другој групи су 

Банско, Негорска и Дебарска бања, а у трећу групу спада Кочанска бања. 

 Бање из прве групе највише су угрожене из следећих разлога:  

- Бања Кежовица налази се на самој обали реке Брегалнице, чија је вода веома загађена 

од стране многих индустријских објеката чије се отпадне воде директно или 

индиректно уливају у реку. Отпади из фабрика папира и других индустријских 

објеката нису пречишћени већ се директно уливају у Брегалницу. Већа опасност 

потиче из отпада рудника Злетово у Пробиштипу и неколико индустријских објеката 

из Штипа који се такође налазе у току реке Брегалнице; 

- Слободно можемо рећи да је Кумановска бања најугроженија. Кумановска река има 

воду четврте категорије загађења. Ова река је директно загађена и од стране 

индустрије у Куманову и од фекалија које долазе у ове реке; 

- Катлановска бања дели судбину са Кумановском. Кумановска река загађује реку 

Пчињу која тече у близини Катлана. 

 Од свега наведеног у вези ових бања, долазимо до закључака да је неопходно 

сачувати их од даљег ризика загађења уз потпуну превенцију отпадних вода да се 

непречишћене улевају у реке како би се степен загађења смањио и како би се сачували 

природни извори бања.  

 Бање у другој групи су у бољој позицији од оних бања у првој групи: 

- Бања Банско се налази у подножју Беласице која је обрасла шумом и нема неких 

значајних загађивача у непосредној околини. Ризик од загађења је мањи. То, 

међутим, не значи да не би требало преузети бригу ради даље заштите ове области, 
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посебно због неконтролисаног тока канализационих мрежа и других фекалних 

контаминација.  

- Негорска бања је делимично заштићена и има прилично добру инфраструктуру, али 

постоје могућности загађења. Село Негорци има колекторски систем, па отпад и 

канализациона мрежа су један од потенцијалних загађивача.  

- Дебар бања има добар географски положај и тиме је заштићена од великих озбиљних 

загађивача. До нарушавања може да доведе фабрика Кнауф. 

- Кочанска бања у селу Бања налази се у средишту овог насеља, тако да је нормално 

да у овом сеоском окружењу бања није заштићена од прљавштина, јер је извор у 

самом селу и постоји потенцијална опасност од загађења.  

 Осим ових фактора загађења у бањским просторима, могу се убројити и падавине 

које доносе велику концентрацију прљавштине, као последица ширег степена загађења 

ваздуха и тла.  

 

4.2. Примена мера заштите животне средине у бањама 

 

 Током последњих година примене мере и заштите животне средине се померају са 

мртвих тачака, тако што пуна функција припада Министарству за животну средину и 

просторно планирање. Донет је Закон о животној средини, а на снази је и Еколошка 

инспекција и Информациони систем за услове животне средине. Вишеструке студије, 

еколошки акциони планови и све чешће казне загађивачима, као и све ''агресивнија'' 

цивилна иницијатива за заштиту животне средине учиниле су да се повећа број еколошких 

друштава и организација. Све чешће акције чишћења дивљих депонија, пошумљавања 

голети, јавно камповање и све бројнији еколошки пројекти за заштиту животне средине 

финансирани су углавном од стране иностраних фондација.  

 Закон о животној средини је добра основа за очување природне средине у свим 

бањско климатским лечилиштима, па чак и земље у целини. Због очувања природе и 

непостојања поштовања исте, неминовна је примена казнених одредби које су садржане у 

Закону о животној средини. Можда ове методе нису добре али су неопходне да би се 
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очувала и поштовала животна средина. Све ово се много ефикасније може спречити са 

већом ангажованошћу од стране еколошког инспектората који би требало да буде активнији 

на терену, а не само да постоји као систем застрашивања. Требало би да функционише 

добро и као институција која штити животну средину од свих оних који се не придржавају 

одредби закона заштите животне средине.  

 Једно је јасно, а то је да је потребно много посла, првенствено у законодавству, затим 

јачање еколошке заштитне свести, или једноставније речено, треба повећати еколошку 

свест и едуковати специјални кадар и усавршити постојеће законе, а не само њихову 

формализацију.  

 Бањски центри за очување чистог окружења требало би да предузму следеће мере: 

1. Одржавање животне средине од стране загађивања свакодневних посетилаца; 

2. Регулација отпадних вода у овим центрима; 

3. Очување и култивисање шумског потенцијала и његово обнављање; 

4. Рационално коришћење природног богатства и складиштење вишка воде.  

 

5. Туристички промет бањског туризма у Републици Македонији 

 

5.1. Карактеристике бањског туристичког промета у Републици Македонији 

 

 Карактеристике бањског туристичког промета у Републици Македонији су 

преиспитани кроз обим и структуру туристичког промета, њену дистрибуцију и просечну 

дужину боравка.  

 

5.1.1. Обим и структура туристичког промета бањских места 

 

 Обим и структуру туристичког промета сагледаћемо кроз долазак и боравак туриста 

у бањским центрима. Обим и структура туристичког промета најбоље изражава развој 

бањског туризма у Републици Македонији. Изражавају ниво присуства и пребивалишта а 

преко њих можемо одредити просек боравка. 
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 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Укупно 499473 536212 605320 587770 586241 647568 663633 701794 

Укупно 

у 

бањским 

местима 

19680 20820 22965 21369 28574 27441 27430 28405 

Домаћи 

туристи 

16195 16110 17776 17062 24688 23401 23826 24380 

Страни 

туристи 

3485 4710 5189 4307 3886 4040 3604 4025 

Табла бр. 26: Доласци туриста у бањским местима 2006-2013 

Извор: Завод за статистику Републике Македоније, публикација – Туризам Републике Македоније од 2005-

2009 и 2009-2013 

 

 Анализа табеле број 26. показује да у периоду од 2006. до 2013. број долазака туриста 

у бањским местима у земљи карактерише све већи обим из године у годину. Највећи број 

домаћих туриста забележен је 2010. године, а најмањи 2006. У периоду од 2006. до 2013. 

приметно је стално повећање броја туриста, како домаћих тако и страних. 

 Највећи број долазака страних туриста белжи се у 2008. а најмањи у 2006. години.  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Укупно 1917395 2019712 2235520 2101606 2020217 2173034 2151692 2157175 

Укупно 

за 

бањска 

места 

120298 119835 134840 134840 216526 220640 216516 222362 

Домаћи 

туристи 

104253 96772 106980 106980 189324 193274 190749 195665 



 

72 
 

 Могућности разбоја бањског туризма у Републици Македонији 

Страни 

туристи 

16045 23063 27860 27860 27202 27366 25767 26697 

Табела бр. 27: Туристичка ноћења у бањским местима 2006-2013 

Извор: Завод за статистику Републике Македониије, публикација – Туризам у Републици Македонији од 

2005-2009 и 2009-2013 

 

 Према подацима из табеле можемо видети да у периоду од 2006. до 2013. године број 

ноћења туриста у бањским местима је у опсегу од 120000 до 220000. Највећи број ноћења 

домаћих туриста забележено је у 2013. а најмање у 2007. години. Већину ноћења страни 

туристи су остварили у 2008. а најмање у 2006. години. У периоду од 2006. до 2013. године 

број ноћења је скоро удвостручен, како домаћих тако и страних туриста.  

 

5.1.2. Просечна дужина боравка у бањским местима 

 

 Боравак представља један од показатеља квалитета услуге. Дужина боравка 

представља успешну туристичку активност. Продужени боравак подразумева успех у 

пласману туристичке услуге и значајан ниво задовољства туристичке клијентеле. Боравак 

је одређен бројем ноћења, а просечна дужина боравка туриста се добија када поделимо 

укупан број ноћења са бројем долазака туриста 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Просечно 3,83 3,76 3,69 3,57 3,44 3,35 3,24 3,07 

Просећно 

за бањска 

места 

6,11 5,76 5,97 6,31 7,57 8,04 7,89 7,82 

Домаћи 

туристи 

6,43 6 6,11 6,27 7,66 8,25 8 8,02 

Страни 

туристи 

4,6 4,89 5,49 6,46 7 6,77 7,14 6,63 

Табела бр. 28: Просечна дужина боравака у бањским местима 

Извор: Завод за статистику Републике Македоније, публикација – Туризам Републике Македоније од 2005-

2009 и 2009-2013 



 

73 
 

 Могућности разбоја бањског туризма у Републици Македонији 

 

 У периоду од 2006-2013. просечна дужина боравака туриста у бањским местима 

износила је 6,93 дана. Просечна дужина боравка у овом периоду за домаће туристе је 7,09 

дана а за стране туристе 6,12 дана. Ако направимо поређење са просечним нивоом земље, 

за коју дат период износи 3,49 дана, можемо доћи до следећег закључка: дупло већи просек 

боравка туриста у бањским местима можемо објаснити тиме што посетиоци бања остају 

дуже при посети због терапија и препоруке медицинског особља. Због тога је просечна 

дужина боравка релативно висока. 

 

5.2. Стање бањског туризма у Републици Македонији 

 

 Напор угоститељских и туристичких радника у бањском туризму као и напор 

осталих учесника туристичког промета усмерен је на два пута:  

- Продужење туристичке сезоне и  

- Укључивање других смештајних капацитета у туристичкој понуди. 

 За продужење туристичке сезоне и пласман смештајних објеката на страном 

туристичком тржишту, неопходно је предузимање обимних акција у области пропаганде у 

иностранству. За освајање страног тржишта неопходно је са једне стране понудити добре 

смештајне капацитете, а са друге стране побољшати квалитет услуга у бањским центрима.  

 Посебно је важно нагласити заједнички наступ на иностраном тржишту, с обзиром 

да представници бањског туризма се појединачно појављују на тржишту и нуде парцијалан 

капацитет од 100 до 200 кревета. Потребно је предузети интеграционе покрете у процесу 

пропаганде, како на домаћем тако и на иностраном тржишту. Посебну пажњу треба 

посветити пропагандним активностима предузетих на нивоу: организације рада, општине, 

државе, као и усклађивање њихових програма за пропагандну активност у иностранству. 

Општа туристичка пропаганда и рекламна пропаганда морају бити синхронизоване. 

 Република Македонија је заинтересована за развој бањског туризма јер је у последње 

време преузела све важније место за стабилизацију економије. Његовим развојем очекују се 

бољи економски ефекти. Ове могућности, у поређењу са другим туристичким местима у 

земљи, могу послужити као наставак туристичке сезоне.  
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Доласци туриста Домаћи Страни Укупно 

Република 

Македонија 

302114 399680 707194 

Скопље 19596 149027 168623 

Бањска места 24380 4025 28405 

Планинска места 52615 16130 68745 

Остала туристичка 

места 

161087 139453 300540 

Остала места 44436 91045 135481 

Табела бр. 29: Доласци туриста по врстама места у 2003. години 

Извор: Завод за статистику Републике Македоније, публикација – Туризам Републике Македоније од 2009-

2013 

 

 Туристичка посећеност у бањама у односу на друга места је најмања. Након бања 

следе планинска места, остала места, град Скопље и на крају туристичка места.  
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График бр. 1: Ноћења туриста по местима 

 

Ноћења туриста Домаћи  Страни Укупно 

Република 

Македонија 

1275800 881375 2157175 

Скопље 29074 259608 288682 

Бањска места 195665 26697 222362 

Планинска места 105301 38824 144125 

Друга туристичка 

места 

877076 382514 1259590 

Друга места 68684 173732 242416 

Табела бр. 30: Ноћење туриста по врстама места за 2013. Годину 

Извор: Завод за статистику Републике Македоније, публикација – Туризам Републике Македоније од 2009-

2013 

Бањска 

места 

Планинска 

места 

Друга места 

Скопље 

Друга 

туристичка 

места 
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 Ноћења у бањском туризму такође имају ниско учешће у укупном промету туризма 

и самим тим се налазе на претпоследњем месту, одмах иза планина. Након бања следе друга 

места, град Скопље, па туристичка места.  

 Према подацима Завода за статистику у 2013. години бањске центре посетило је 

28.405 туриста, од који је 24.380 било домаћих туриста а 4.025 страних туриста. Остварена 

ноћеља била су 222.362 ноћења, од чега 195.665 домаћих и 26.697 страних туриста. 

Смештајни капацитети у бањама су 1.217 лежајева. Страни туристи који бораве у бањи 

углавном бораве појединачно, по професији су занатлије и остали сродни радници, дужина 

боравка износи 9 дана а просечна цена по дану је 2.221 денар, што је око 36 евра. Посете су 

обично из здравствених разлога. Страно становништво троши много више него домаће, које 

троши свега 930 денара дневно у купаонама. Превозно средство које се користи је 

аутомобил, већина туриста који бораве у бањи храни се у смештајном објекту, плаћа у 

готовини а цене су одређене према туристима и погодне су како би се они вратили поново. 

Најчешће туристи долазе са партнером, а већина њих је старије од 50 година. Природа, 

исхрана, лична безбедност, особље, оцењени су веома добро као и сама  инфраструктура у 

бањама која омогућује излете и екскурзије. Једино негативно су оцењене могућности за 

спортске и културне манифестације.  

 Према Националној стратегији за здравствени туризам, у Републици Македонији 

има 8 бања које углавном раде са домаћим пацијентима у скромним условима које нуде 

основне здравствене услуге (основна понуда). У некима од њих дуги низ година није било 

инвестиција, али са друге стране, свака од ових бања има потенцијал за развој. У 

националној стратегији за развој туризма, за бање су понуђени третмани скоро искључиво 

медицинске природе, осим у ограниченој мери у Дебарској, Катлановској и Негорској бањи, 

у којима се нуде услуге опуштања за које је све већа потражња у западној Европи и другде 

у свету. Не постоје други рекреативни центри и друге понуде ван бањских комплекса, због 

чега туристи могу да се осећају досадно и изоловано дељењем простора са пацијентима. 

Власништво и управљање неких бања су у државној својини, а неких у приватној. Законска 

регулатива је у процесу припреме али чекају на одлуку да ли ће бити чисто медицинске 

установе које не подлежу стандардима и квалификацији смештаја. Претпоставља се да 

присутан смештај у већини бања треба класификовати на нивоу квалитета једне или две 
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звездице. Иако долази највећи број домаћих гостију, многи странци, посебно из македонске 

дијаспоре такође посећују бање. Што се тиче промоције, оне се пре свега ослањају на реч 

јавности и на локалне рекламе. 

 Неке бање побољшавају своје третмане и смештајне капацитете и разматрају 

ширење. С обзиром на константну домаћу потражњу, ово је врло логична стратегија, али 

овиме се може омогућити ширење пословања изван националних тржишта. Међутим, 

ширење на другим тржиштима захтева пружање јединственог третмана, који се не могу 

наћи на било ком другом месту, и развоју објеката за опуштање и улепшавање, у смештају 

са нивоом квалитета са најмање 4 звездице. Све одлуке за проширење у овом правцу треба 

направити на основу истраживања тржишног потенцијала, имајући у виду да постоји јака 

конкуренција на тржиштима, као што је у Мађарској и Бугарској.  

 Једна од позитивних активности која  иде у корист развоју бањског туризма у 

Републици Македонији јесу мере државе кроз које сваке године око 8.000 пензионера (са 

нижим пензијама) добијају седмодневни бесплатан боравак на бази пуног пасниона и 

неопходан третман у бањским центрима. Слична иницијатива постоји и у Румунији, где 

држава покрива преко социјалне заштите пензионерима преко 70% трошкова у бањама. 

Невладине органинзације у области бањског туризма у земљи такође бележе своје 

активности. У оквиру удружења за угоститељство и туризам, у Привредној комори туризма 

Републике Македоније, у 2012., основана је групација бања у циљу:  

- Сагледавање питања о решавању тренутних проблема у активностима бања; 

- Разматрање предлога закона и других прописа, давања мишљења и сугестија по 

питањима од заједничког интереса чланова и покретање иницијатива за њихово 

усвајање и допуну; 

- Сарадња са надлежним органима и институцијама у земљи, у складу са законом и 

општим актима коморе и заступање интереса чланова групација; 

- Координација активности за организовано функционисање чланова семинара, 

конгреса и других догађаја у земљи и иностранству; 

- Подстицање спровођења европских правила и стандарда и перманентно 

функционално образовање и иновације стручног особља, и других активности које 

су заједнички договорене од стране чланова Групе. 
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 На конститутивном састанку бањских група усвојен је Правилник о раду и 

годишњем програму. 

 

 

6. Перспектива развоја бањског туризма у Републици Македонији 

 

 

6.1. Диференцијација проблема 

 

  

 Бањски туризам се сусреће са низом проблема у току сопственог развоја, који се 

може поделити у две групе: 

1. Проблеми који немају директни утицај на бањске центре и 

2. Проблеми који имају директан утицај на бањске центре. 

 

 

6.1.1. Проблеми који немају директан утицај на бањске центре 

  

 Поред инфрастуруктуре, која је битан елемент успеха рада бањских центара, 

значајан утицај имају и стандард становништва, висина националног дохотка, лоша 

запосленост у индустрији, пољопривреди и рударству. Сви ови елементи имају велики 

значај за развој бањског туризма, јер без одређене платежне могућности, становништво 

нема никакве предиспозиције за одлазак на било какав одмор, па тако ни на одмор у 

бањским центрима. Лоша запосленост у индустрији, пољопривреди и рударству има 

директан утицај на посећеност бањама, из разлога што људи који се баве тежим пословима 

имају веће потребе за одмором, за бегом из градске буке и нечистоће. Значајан проблем 

представља и недостатак слободног времена које би људи користили на одмор у здравом и 

чистом окружењу. Овај проблем је један од основних, поред проблема платежних 

могућности, из разлога што без слободног времена којим би располагали, људи немају 

никакве шансе за одлазак на неки одмор, рекреацију, па чак и лечење какво би било у 

бањама, а то је хоспитализовано лечење у просечном трајању од 5 до 10 па и више дана. Из 
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ових разлога дају се веће користи за лечење и рехабилитацију преко социјалних сфера, јер 

уз социјалну помоћ, поготово пензионерима, који већ имају слободног времена, поспешује 

се развој и повећава се посета бањама. 

 Бањски центри би требало да сагледају све ове проблеме и унапреде потребе 

заједничког представљања, тј. презентације могућности које пружа здравствени туризам. 

Заједнички наступ на сајмовима и другим промотивним пољима такође је важан фактор у 

развоју ове врсте туризма, то зависи од организације на државном и професионалном нивоу.  

Веома је битно представити свој производ, како на националном тако и иностраном 

тржишту. 

 

6.1.2. Проблеми који имају директан утицај на бањске центре 

  

 Проблеми који имају директан утицај на бањске центре се односе на ефиксаност на 

медицинском пољу бања. У том смислу, потребно је опремити установе најсавременијом 

опремом и посветити пажњу усавршавању кадра. Како се бање посећују углавном и највише 

из медицинских разлога, веома је важно да оне имају добро опремљене установе, модерне 

собе, релаксирајуће елементе, спа центре, базене, купатила, сауне и све просторије које су 

неопходне за адекватно лечење пацијената. Модернизација постојећих и изградња нових 

објеката поспешила би развој бањских места и осигурала би већу посећеност. Зато је веома 

важно да се у ове проблеме укључе и државни органи, невладине организације, као и, 

наравно, саме локалне власти бањских места.  

 Други елемент који је веома важан су хотелске услуге. Смештај треба прилагодити 

потребама гостију, као и саму исхрану, коју гости увек радо критикују. Бањски центри би 

требало да анализирају тренутну исхрану и да је редукују. Већини гостију је потребна 

посебна исхрана према болестима од којих болују. Нажалост, веома мало се ради на овом 

проблему јер у бањским центрима нема нутрициониста који би директно радили на овом 

проблему. Ово су основни предуслови за боље економске ефекте бањског туризма. 
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Закључак 

 

 

 Бањски туризам је једна од најбитнијих и најстаријих грана организованог туризма. 

Значај термалних извора, као предуслова за развој бањског туризма, би требало озбиљно 

схватити с обзиром да њихово коришћење датире још из доба пре н.е., што указује на 

њихову важност и њихову лековитост. Почеци његовог развоја били су везани искључиво 

за здравствени, односно медицински туризам, док је данас понуда бањског туризма много 

шира. Република Македонија обилује природним ресурсима, што нам говори да има добар 

потенцијал за унапређење и модернизацију туристичких трендова бањског туризма. Како 

би се унапредио бањски туризам потребно је испитивати тржиште, анализирати 

конкуренцију и стално бити у току са светским трендовима. На тај начин ће се ближе 

открити афинитети и потребе туриста. Када се испуне сви наведени услови, неминовно је 

да ће туристи показати задовољство, што ће самим тим повећати туристички промет. 

Уколико узмемо у обзир развој иностраног туризма видећемо да је све присутнија потреба 

туриста за хотелима или спа центрима у оквиру ланаца, где ће на основу имена једног 

бренда туристи знати шта тачно могу очекивати. Овакав принцип рада би веома уздигао 

једно бањско место и промет туризма у њему.   

 Међутим, иако су бање Македоније богате природним ресурсима и обилују 

изворима термоминералних вода, још увек није искоришћен њихов пун потенцијал. Ове 

бање карактерише јединствена природа, клима, вегетација и богатство термоминералних 

извора, као и антропогених вредности, чијом адекватном презентацијом, како на домаћем 

тако и на иностраном тржишту, би се допринело развоју бањских места и њиховом бољем 

вредновању у свету. Наравно, за остваривање свих тих циљева веома је битно ангажовање 

локалних и државних власти и њихове финансијске подршке кроз овај трновит пут. Од 

великог, можда и кључног, значаја је заштита животне средине која је у бањским местима 

нарушена и није на завидном нивоу. Свест људи, као и активности локалних заједница и 

државне власти би морали да се подигну на виши ниво, како би бање своје садашње 

угрожено стање природе промениле до те мере да то заиста буде један нетакнути део 

природе у ком ће људи радо уживати. 
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