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Биографија 

 

 Милан Ивић, рођен 18. јула 1988. године у Београду. Основну школу 

“Никодије Стојановић-Татко” завршио је у Доњој Речици. Након тога уписао је 

Гимназију у Прокупљу, смер “природно-математички” коју је завршио 2007. 

године. Школске 2007/2008 уписао је основне академске студије на Природно-

математичком факултету у Нишу. На истом факултету 2010. године завршио је 

основне академске студије и стекао звање туризмолог. Студије другог степена, 

мастер студије, уписао је школске године 2010/2011. Имао је улогу водича на 

конгресу математичара на електронском факултету за иностране професоре, 

новембра 2009. Био је учесник на сајму науке ,,Наук није баук’’, марта 2010. 

године, на тему ,,Вулкани’’. 
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Увод 

 

Сви показатељи о досадашњем развоју туризма у Србији указују да бањски 

туризам представља пропуштену шансу. Да су привредне и друштвене околности 

биле другачије несумњиво је да би, са становишта туристичке тражње и 

природног богатства, већина бања у Србији нашла место међу најатрактивнијим 

дестинацијама Европе. Као бања са дугом традицијом, Рибарска бања је делила 

судбину бањског туризма Србије. Термоминерални извори и Wеllnеss програм су 

примарне природне вредности Рибарске бање, које се користе као природни 

фактори бањског лечења и рехабилитације читавог организма. Међутим, 

туристички промет Рибарске бање није адекватно сразмеран њеним природним и 

антропогеним вредностима.  

Постоји више циљева које желим да остварим током овог рада а 

најважнији од њих су да на што квалитетнији начин урадим овај научно-

истраживачки рад и при том дам одговор на задату тему. У овом раду ћу вам 

показати како су туристички потенцијали Рибарске бање фактори туристичког 

развоја. Због природе теме није било лако наћи све податке јер не постоји пуно 

публикованих радова о Рибарској бањи а још мање новијег датума па ми је ово 

био још један подстицај да прикажем тренутно стање у Рибарској бањи са аспекта 

туризма и на тај начин допринесем њеном даљем развоју.  
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1. Предмет, методе и задаци рада 

 

Предмет истраживања овог рада је туристички потенцијал Рибарске бање, 

специфичности коју она има као рецептивно место и шта то она садржи како би 

привукла туристе да је посете. Рибарска бања постаје све посећеније туристичко 

место и приметна су улагања у последњих неколико година како би се та 

посећеност што више побољшала. 

Методе које сам користио у овом истраживању су: основне аналитичке и 

синтетичке методе, а анализу садржаја докумената и статистичке методе сам 

користио током прикупљања података, као и приликом обраде и интерпретације 

резултата и извођења закључака. Од опште научних метода користио сам 

дедуктивну и упоредну методу, као и метод дескрипције. 

Узимајући у обзир специфичности проучаваног предмета истраживања, 

како бих задовољио основне методолошке захтеве, користио сам још методе – 

објективност, поузданост, општост, систематичиност. 

Задатак овог научно-истраживачког рада јесте открити да ли постоји 

туристички потенцијал у Рибарској бањи. 

 

2. Бањско-климатска места 

 

У Србији постоји Закон о бањама („Службени лист РС, 80/92“), према коме 

је бања подручје где постоји и користи се један или више природних лековитих 

фактора и, као такво, представља природно добро од општег интереса којим 

управља држава.  

Као услови у погледу уређености и опремљености бањског места наводе се 

(члан 2): 

 организована здравствена служба; 
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 објекти и уређаји за коришћење природног лековитог фактора; 

 објекти за смештај и боравак посетилаца, и 

 одговарајући комунални и други објекти (водовод, канализација, 

саобраћајнице, ПТТ и електрообјекти и јавне зелене и рекреационе површине). 

Бање су насеља која поседују низ специфичности проистеклих из локације 

уз термалне и минералне изворе и настојања да се вредности извора искористе за 

потребе лечења и рекреације (Група аутора, 2002). Функционална усмереност у 

развоју бања односи се, пре свега, на развој здравствено-лечилишног туризма. Без 

обзира на овај облик туризма, који се сматра најважнијим, у многим бањама због 

постојеће изграђене рецептивне инфраструктуре и супраструктуре и богаством 

природних и антропогених вредности околине, током времена развијају се и друге 

врсте туризма, као излетнички, транзитни, ескурзиони, културно-

манифестациони, туризам трећег доба и други. 

За развој туризма у бањама Расинског округа, свакако највећи значај имају 

природне туристичке вредности, односно термоминерални извори, док су 

рецептивни капацитети у другом плану. 

 
Слика 1. Бање Србије  

(Извор: www.magelan.rs) 
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Неопходно је у Просторним плановима издвојити лечилишну од 

рекреативне функције. То не само да омогућава њихово ефикасније 

функционисање, сврсисходније и потпуније задовољење тражње посетилаца, већ 

пружа могућност да се и проблеми осавремењавања, реконструкције објеката, 

формирање одговарајућих облика понуде решавају на ефикаснији и рационалнији 

начин, тако да је успешност реализације здравствене функције не зависи само од 

терапијског деловања лековитог фактора, већ и од усаглашености комплетног 

бањског амбијента са захтевима болесног човека (Група аутора, 2002). 

Развој бања, као функционално-просторне целине највише зависи од 

квалитета њихових примарних вредности и функције које бање имају. Основне 

примарне вредности бања Расинског округа чине термоминерални извори и 

основни бањски амбијент. Термоминерални извори, као уникатно богатство бања, 

и функције које бања има, међусобно су повезане и условљене. Од посебног су 

друштвеног интереса, који у даљем развоју треба да обезбеде трајну заштиту 

термоминералних вода и бањског амбијента, као ресурса и као природног добра 

уз рационално коришћење, односно усклађеног, одрживог развоја, уважавајући 

при том економске интересе, еколошке перфомансе и социo-културне циљеве. 

У даљем развоју бања мора се строго поштовати, уз садашњу активности 

усмерену ка потенцијалним бањским локалитетима и комплексе са циљем 

претварања у еко-паркове да би се очувала њихова еколошка здрава животна 

средина. 

Бање у Србији настале су на месту око природних појава термоминералних 

вода. То је условило непланску урбанизацију бањских места, при чему, се није 

довољно водило рачуна о заштити бањских амбијенталних вредност, па се појавио 

двоструки проблем, први, како уклопити савремене захтеве урбанизације са 

наслеђеном урбанизацијом, и други, ако се не води довољно рачуна о бањским 

ресурсима, због којих бања и постоји, прети велика опасност због неконтролисане 

урбанизације, хиперурбанизације бање. 

Због тога, у новим програмима и урбаним плановима бања крајњи циљ 

треба да буде да свака од бања постане оаза мира, тишине, чистоће, богатства 

здравља, еколошки здрава у обиљу зеленила. То се може постићи новом 
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пословном филозофијом усклађеног, одрживог развоја, односно новом културом 

односа са природом. Нова урбанизација, према мом мишљењу, требало би да 

обухвати нове политике и смернице еколошки релевантне, које произилазе из 

новог светског стандарда управљања животном средином ИСО 14001. Примена 

тих стандарда и постулата одрживог развоја у урбанизацији бањског амбијената, у 

складу са расположивим и просторно распоређеним термоминералних ресурса, 

треба да се односе на: 

 лечилишне објекте треба раздвојити од објеката за рекреацију; 

 објекти за рекреацију треба да су типски и наменски намењени одређеном 

сегменту туриста са врхунском услугом и комфором, базенима и купатилама са 

термоминералном водом; 

 базени и купатила треба ду су архитектонски и естетски урађени са 

различитим стиловима и начинима коришћења термоминералних вода, као 

турски, јапански, модерни и слично; 

 уз објекте који користе термоминералне воде треба да се налазе и други 

објекти за забаву и разоноду; 

 крајњи циљ у креирању бањског амбијента, не запостављајући при том 

балнеолошку функцију, је задовољство потрошача и корист домицилног 

становништва, и друго. 

Дакле, да би бање могле успешно развијати ове своје основне функције 

(лечилишна и рекреациона), морале би испунити више захтева и задатака. Први 

захтев је да се обезбеди заштита и рационално коришћење основног и 

специфичног феномена - термоминералних извора, који представљају примарну 

вредност и природну реткост, главно обележје индивидуалности бања и 

централну тачку у просторној организацији бањских места. Други, специфични 

захтев је заштита и унапређивање бањског амбијента, који је услов одржања 

њихове лечилишне и рекреативне улоге. Трећи захтев је планско успостављање 

складне просторне равнотеже између грађевинско-архитектонских структура и 

природног пејзажа (вегетација и парковско зеленило), са тежњом да се постиже 
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јединствен и индивидуално препознатљив бањски амбијент, тј. визуелни 

просторни идентитет, који треба да буде имиџ сваке бање (Николић С., 1988). 

 

3. WELLNESS туризам 

 

Wellness туризам је везан за клијенте доброг здравља, који различитим 

третманима покушавају да одрже постојећи здравствени статус. Wellness 

представља најсавременију концепцију и тренд туристичке понуде који се од 90-

их година 20. века почео развијати у земљама Европе, посебно у онима које су већ 

имале развијену понуду бањских центара, као што су на пример Немачка, Италија 

Аустрија, Швајцарска, Мађарска и др. Зато се појам wellness веома често 

изједначава или се заједно користи са спа третманима. 

Wellness се појавио ради задовољавања одређених људских потреба за 

активним одмором и опуштањем наметнутим начином и темпом живота у 

савременом друштву. Он обједињује велики број различитих компоненти 

(менталну, социјалну, емотивну, физичку, духовну и сл.) које различито утичу на 

квалитет живота. Може се рећи да wellness представља супротност болести, 

односно представља позитивну компоненту доброг здравља (Bartoluci, 2007). 

 
Слика 2. Спа Центар  

(Извор: www.ribarskabanja.rs/) 
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На основу бројних програма и садржаја wellness-а, у туризму се креира 

нови облик туристичке понуде упућене према клијентима већих платежних 

способности. Под wellness туризмом подразумевју се путовања чији је основни 

циљ остваривање равнотеже и хармоније менталних, емоционалних, физичких и 

духовних вредности човека. 

Најшири простор за развој wellness-a пружа здравствено-туристичка 

понуда јер већ поседује одређене објекте, садржаје и стручно особље за пружање 

wellness услуга (Bartoluci, 2007). 

Међутим, осим бања и других природних лечилишта, садржаје wellnessa 

могу развијати и други туристички центри и објекти који су у функцији здравља, 

забаве, опуштања и других сличних активности. 

Највећи број wellness и спа програма заснива се на природном потенцијалу, 

с обзиром да сама природна средина умањује стрес и помаже опуштању човека. 

Поред природних и атрактивних амбијената (планине, бање, реке, море и сл.), за 

развој wellness туризма користе се објекти у затвореном и отвореном простору 

спортско-рекреативне намене, уређени простори за профилактичне садржаје 

(масаже, хидромасаже, сауне и сл.), уређени простори за медицинске услуге 

(дијагностика, терапија и сл.) итд. 

Међународно СПА удружење дефинисало је седам врста различитих spa-

wellness капацитета, а то су: 

1. Club Spa – првенствена намена је fitness, али има у понуди и широки 

спектар професионално вођених спа услуга на дневној бази; 

2. Cruise ship Spa – Спа центар на крстарењима који има у понуди 

професионално вођене спа услуге, fitness и wellness компоненте, као и дијетални 

спа јеловник; 

3. Day Spa – Спа центар који има у понуди професионалне спа услуге на 

дневној бази. Ова врста нуди многе од услуга које се налазе у портфолију 

козметичких услуга; 

4. Destination Spa – Спа чија је главна улога да се пружи клијентима 

могућност избора у стварњу здравих навика. Некада се подразумева седмодневни 
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боравак у дестинацијама, који обухвата свеобухватне професионалне спа услуге, 

fitness, образовне програме, здраву храну и специјална интересовања; 

5. Medical Spa – Примарна му је улога пружање комплетне здравствене и 

wellness услуге под надзором професионалног особља у амбијенту који 

обједињује спа услуге са конвенционалним и посебним третманима и терапијама; 

6. Mineral Springs Spa – Спа који у својој понуди има природне минералне, 

термалне или друге изворе који се користе у сврху хидротерапијских третмана. 

Ова врста спа центра је најтипичнија за европски спа и wellness сектор и 

7. Resort hotel Spa – Спа у склопу хотела или одмаралишта који пружа 

професионалне спа услуге, fitness и wellness компоненте са спа јеловником. 

Првенствено је намењен посетиоцима који су на пословном путовању, као и 

домицилном становништву у форми day spa третмана.
1
 

 

4. Географски положај Рибарске бање 

 

Рибарска бања се налази на 200 кm јужно од Београда у Расинском округу. 

Рибарска бања је смештена у централној Србији на североисточним обронцима 

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

Бањска река, секундарне морфотектонске целине велике Алексиначке котлине, 

између висоравни Самара (560 m) и виса Јечмишта (661 m). Окружена је густом 

шумом са увек свежим и чистим ваздухом, па се може назвати и ваздушном 

бањом. Удаљена је од Крушевца око 34 кm. Повезана је железничком пругом и 

аутопутем Београд-Ниш код Ђуниса и Делиграда. 

                                                 
1
 Опширније на: http://www.experienceispa.com/spa-goers/spa-101/types-of-spas/. 
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Слика 3. Положај Рибарске бање  

(Извор: maps.google.rs) 

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

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

домаку села Рибара по коме је и названо насеље. 

У југозападном делу простране Алексиначке котлине и близини 

туристичке зоне Малог Јастрепца-Купињак (946 m), те између тих предела и 

Сталаћко-Буниског транзитног сектора, у опсегу свих утицајних термално 

невалоризованих простора, Рибарска бања на тлу северног подручја Јужног 

поморавља истиче се интеррегионалним термалногеографским размештајем. 

Координате Рибарске бање су 43°25'36" северне географске ширине и 

21°30'35" источне географске дужине, на надморској висини од 540 m. 
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5. Туристичко географски положај 

 

Туристички положај представлља променљиву категорију и као таква 

утиче на степен и начин туристичке валоризације. Приликом разматрања овог 

елемента најважније је указати на: положај Рибарске бање према главним 

туристичким правцима, положај према главним туристичким дисперзивима, 

положај према конкурентним туристичким просторима и функционални положај. 

 

5.1 Положај према главним туристичким правцима 

 

Због близине Крушевца, Рибарска бања има повољан географски положај. 

Удаљена 34 кm југоисточно од Крушевца и исто толико југозападно од 

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

потпланиском положају према тим котлинским и комуналним средиштима. 

 
Слика 4. Саобраћајна повезаност Рибарске бање  

(Извор: ribarskabanja.org) 
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Од најближе железничке станице Ђунис, на прузи Београд - Ниш, 

лечилиште је удаљено 22 кm и тиме повезано са главним емитивним туристичким 

центром југоисточне Србије (60 кm). Бања је повезана и директном аутобуском 

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

(Ромелић, 2008). Значи да се до Рибарске бање са севера може доћи асфалтним 

путем (Е-75) Београд - Ниш са одвајањем код Ђуниса, па преко Великог 

Шиљеговца (9 кm). Са јута се може доћи Ибарском магистралом преко Краљева 

до Крушевца, а онда споредним путем преко Великог Шиљеговца или Здравиња 

до бање. 

Од значаја за туризам јесте и аеродром у Нишу, удаљен око 58 кm од бање. 

Ваздушни саобраћај се одвија преко аеродрома “Цар Константин” у Нишу, 

који је, после разарања у НАТО бомбардовању 1999. год. обновљен 2003. год. и 

поново је почео са радом, тако да је туристима омогућено веома брзо и безбедно 

путовање. Први, војни аеродром у Нишу, изграђен је 1912. год. 

Посматрајући слику наших саобраћајница, може се закључити да је 

Рибарска бања има добро развијену саобраћајну мрежу. 

 

5.2 Положај према главним туристичким дисперзивима 

 

Рибарска бања је, осим Крушевца и Ниша, доста удаљена од великих 

привредних центара и гушће насељених простора, што се може видети на табели 

1. Близина Ниша и Крушевца одговара Рибарској бањи јер дисперзују највећи део 

туриста, остали туристи су из читаве Србије који углавном долазе ради 

лечилишног туризма а најмањи део туриста је из иностранства. Током летњих 

месеци примећује се повећан број туриста који долази ради рекреације. 
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Табела 1. Удаљеност Рибарске бање од важнијих извора туристичке тражње 

Град Удаљеност (кm) 

Нови Сад 290 

Београд 200 

Ниш  60 

Софија 215 

Крагујевац 131 

Крушевац 34 

Краљево 91 

Скопље 239 

Пирот 129 

Приштина 145 

Врање 148 

Солун 440 

Прокупље 46 

Извор: www.odzdoa.com 

У зони до 100 кm се налази пре свега Крушевац, Ниш, Прокупље и још 

Краљево. Рибарска бања се налази у ужој излетничкој и викенд зони туристичке 

тражње Крушевца и Прокупља и управо ту је њен потенцијал. У граду као што је 

Крушевац, где полако почиње економски опоравак, навике становништва за 

излетничким и викенд активностима су све веће. 

У другу групу туристичких дисперзива  удаљених до 300 кm су сви остали 

наведени градови сем Солуна који се налази на 440 кm од Рибарске бање,  што 

опет није много далеко. Градови ове групе туристичких дисперзива, сем центара 

који се налазе на Косову и Метохији због слабе навике за путовањем и пре свега 

из друштвено-политичких разлога, представљају потенцијалне изворе туристичке 

тражње. 
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Међу овим градовима посебно место заузима Крушевац код кога би 

требало да се поради на још већем маркетингу и приближавању становништва 

Рибарској бањи. Поред Крушевца могли бисмо да поменемо и туристе у транзиту 

који у будућности могу имати велики значај с обзиром да се милиони и милиони 

туриста годишње сјури ка Грчкој и малој Азији путем Е-75. 

 

5.3 Положај према конкурентним туристичким просторима 

 

Планинске области Власине са Власинкским језером, затим Врњачка, 

Куршумлијска, Пролом, Нишка бања, Сокобања су конкурентне туристичке 

вредности положене према Рибарској бањи. Без обзира што су поједине бање које 

су горе наведене боље валоризоване, Рибарска бања представља конкурентну 

вредност регијама које је окружују. 

Рибарска бања има проблем недовољне валоризованости природних, 

материјалних и културних врдности. 

Повољни географски положај, климатски услови и природно богатство 

пружа могућност развоја свих типова туризма. Основни адут за развој туризма је 

поред уређених спортских терена и изграђена инфраструктура и повећани 

смештајни и угоститељски капацитета у самој бањи. Реализацијом овог пројекта 

се решио проблем терена за спортове, инфраструктуре, смештајне капацитете и 

наравно упошљавање локалног становништва. 

Главне слабости леже у нешто горе организованом саобраћају и слабе 

навике за туристичким кретањима локалног становништва. 

Шансе бање леже пре свега у могућности инвестирања у саобраћајну 

инфраструктуру и бољем искоришћењу природних ресурса суседних локалитета, 

као и привредним ресурсима који би након реструктуирања могли поново бити 

носиоци развоја. 
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5.4 Функционални положај 

 

Захваљујуци добром географском положају на коме се налази Крушевац, а 

самим тим и Рибарска бања, имају велику улогу у туристичкој валоризацији бање. 

Најзначајнија веза Крушевца а директно и Рибарске бање са светом је траса 

европског коридорног правца 10. Овде може да дође до транзитног туризма који у 

будућности може да одигра значајну улогу. Поред Крушевца се налази 

магистрални правац Е-75, који води са севера долином Велике Мораве из правца 

Београда, рачва на правац ка југу, долином Вардара према Солуну и Атини, и 

правац ка истоку долином Нишаве и Марице према Софији, Истамбулу и даље ка 

Блиском Истоку. 

Оваквом путном мрежом, Рибарска бања је заузела запажен туристички 

положај, који је сврстава у значајније туристичке центре, у Србији. 

 

6. Природне туристичке вредности 

 

6.1 Геолошке одлике и геоморфолошке  вредности 

 

 У геолошком погледу, терен изграђују претежно нискометаморфисани 

шкриљци Великог Јастрепца у планинском залеђу, помешани са лискуновитим 

гнајсом. При томе су, према резултатима дубљег истражног бушења, у горњем 

делу представљени хлоритским шкриљцима, спилитима и габровима, за које се 

сматра да су доњокредне старости. Дебљина горње формације је у подручју 

бушотине 4 око 125 m, а у подручју бушотине 5 око 207 m. Западно од бање су 

наслаге горњокредног флиша, у које је утиснута гранитска маса Јастрепца, док се 

источно настављају метаморфити српског кристаластог језгра. Те стене су са 

северне стране заплављене неогеним седиментима (Протић, 1995). Интересантно, 

посебно са аспекта туристичке валоризације одређених геолошких 
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карактеристика, је и то да је шири простор Јастрепца златоносно подручје, да је то 

одавнина коришћено у традиционалној експлоатацији злата, посебно у околини 

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

gr/m
3
 у наносима (Вујановић и Теофиловић, 1977). 

 
Слика 5. Масив Јастрепца из долине Топлице  

(Извор: sr.wikipedia.org ) 

 Рибарска бања је у сложеној раседној зони северног подножја Јастрепца, 

који представља хорст ограничен термалним дислокацијама. Од суштинског су 

значаја јастребачки упореднички расед и попречни вулкањски расед између 

Великог и Малог Јастрепца дуж којих избијају сви термоминерални извори. 

Простор Рибарске бање је брдско-планинског карактера и геоморфолошке 

одлике овог предела погодују развоју више врста туризма, јер делују непосредно 

и посредно на климу, биљни и животињски свет и хидрографске објекте. 

Геоморфолошки, Рибарска бања лежи стешњена у малој котлини, 

ерозивном проширењу дубоко усечене Бањске-Рибарске реке, чији је правац 

предиспониран раседом. Са три стране је окружена стрмим падинама околних 

брда, огранака Јастрепца, а само је ка северу отворена, у правцу отицања Рибарске 

реке ка њеном ушћу у Јужну Мораву код Ђуниса. Обимним грађевинским 

радовима првобитни рељеф је значајно преобликован, стрме падине околних брда 

су подсечене и формиране су полице на којима су изграђени смештајни објекти и 

спортски терени. 
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Јастребац је планина средње величине, како по висини (највиши врх 

Велика Ђулица висок је 1491 m), тако и по простору који заузима. Просторно је 

уоквирен у троуглу који чине реке: Расина, Западна Морава, Јужна Морава и 

Топлица. Његов главни гребен има правац исток-запад, али због положаја који 

заузима у односу на обе Мораве и њихове притоке може се уочити и попречни 

гребен који, у ствари, представља вододелницу сливова ових великих река. Ова 

деоба је сасвим јасна источно од Страцимира. Главни гребен од Страцимира се 

протеже на исток преко Светле стене, Велике Ђулице, Погледа и Купињака и 

спушта се у долину Јужне Мораве. Попречно  од Страцимира се протеже на север 

преко Крста, Змајевца и Мојсињске планине и спушта се у састав Јужне и Западне 

Мораве код Сталаћа. 

Спада у родопске планине. Састоји се од два масива, Великог и Малог 

Јастрепца. Јастребац је врло стара планина. Постојао је још у терцијару и издизао 

се из терцијарног мора као велико острво. У време настајања Алпа, Карпата и 

Динарида догодиле су се велике промене на њему: издигао се средишни део, а 

северни и јужни су се спустили. 

На северним и северозападним падинама Страцимира налазе се два 

локалитета који заслужују да се о њима нешто више каже. То су Стогови и Мечје 

стене. Ту се могу наћи различите стене како по облику тако и по величини. Неке 

се високо издижу из околног простора, а неке само извирују, јер су већим делом 

засуте. Њихову лепоту просто није могуће описати. Систем стаза омогућава лак 

приступ Стоговима, што је чини погодном за планинарење. Обе грбенске стазе 

пролазе поред тих стена задивљујућих облика. Мечјим стенама се може прићи 

доста лако одоздо од Кружног пута или од Стогова преко Мечјег јелака ако се зна 

стаза. Међутим, Мечје стене су доста велики локалитет, јер захватају простор од 

900 m н. в. па све до 1100 m н.в. 

Омиљене планинарске маршуте су до Беле стене (1257 m), Страцимира 

(1390 m), Мазнице (1140 m), као и излети до "Мајорове чесме", чесме "Две 

сестрице", старе цркве Св. Петке, "Долине бреза", средњевековног утврђења 

"Градац". 
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Слика 6. Један од путоказа на Јастрепцу  

(Извор:www.psdjastrebac.org.rs) 

 

6.2 Хидролошке вредности 

 

Реке 

Јужна Морава настаје на Скопској Црној Гори, у данашњој републици 

Македонији, северно од њене престонице Скопље. Токови Кључевске и 

Слатинске реке стварају реку Голема, која је, када пређе македонско-српску 

границу, изнад села Бинач, на Косову, позната као Биначка Морава. Јужна Морава 

је дугачка 295 km и тече углавном смером југ-север, од македонске границе до 

централне Србије, где се среће са Западном Моравом код Сталаћа и ствара Велику 

Мораву. Након 49 km Биначка Морава се састаје са Прешевском Моравицом код 

Бујановца и преосталих 246 km тече као Јужна Морава. 



Туристички потенцијали Рибарске бање Милан Ивић 

20 

 

 
Слика 7. Река Јужна Морава  

(Извор: www.dizajnzona.com) 

Рeкa Зaпaднa Мoрaвa настаје, кoja свojим тoкoм  (221 кm), oд Гoлиjскe  

Мoрaвицe,  Ђeтињe  и Скрaпeжa,  кojи сe  сaстajу кoд  Пoжeгe. Дужина тока је 221 

km  пoвршинa  сливa  изнoси 15470 кm
2
.  Прoстoр уз Зaпaдну Мoрaву oбухвaтa 

микрo рeгиjу Зaпaднo Пoмoрaвљe. Рeкa прoлaзи крoз тeритoриje сeдaм oпштинa 

(Пoжeгa, Чaчaк, Крaљeвo, Врњaчкa бaњa, Трстeник. Aлeксaндрoвaц, Крушeвaц. 

Зaпaднo Пoмoрaвљe  прeдстaвљa ,,нajjужниjу пeрипaнoнску рeгиjу у Србиjи, 

упoрeднички издужeнa,  сa пoвршинoм 5220 кm
2
, кojoj oдгoвaрa дoлинa зaпaднe 

Мoрaвe и дeo њeнoг сливa oкo  Скрaпeжa,  Ђeтињe  и Рaсинe. Кoмпoзитну дoлину 

Зaпaднe  Мoрaвe  чинe  Пoжeшкa  кoтлинa, Oвчaрскo –  Кaблaрскa клисурa, 

Чaчaнскo – Крaљeвaчкa  кoтлинa  и сужeњa  измeђу Врњaчкe, Трстeничкe и 

Крушeвaчкe кoтлинe. (Мaркoвић, J.Ђ, 1988).  
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Слика 8. Западна Морава  

(Извор: www.aroundserbia.com) 

Туристички знaчaj Зaпaднoг Пoмoрaвљa мoжe сe прoцeнити нa oснoву 

пoсeћeнoсти и стeпeнa искoришћeнoсти oбjeкaтa зa смeштaj. Кaпaцитeти зa 

смeштaj су примaрнa пoтрeбa свaкoг туристичкoг мeстa, тe je схвaтљивo штo сe и 

увaжaвajу кao фундaмeнтaлaн сaдржaj њихoвe пoнудe. При тoм je сaсвим нeбитнo  

дa ли су у питaњу рaзличитo кaтeгoрисaни хoтeлски лeжajи, кaпaцитeти  

oдмaрaлишних рeцeптивa, или сe рaди o рaзнoликoм смeштajу у стaлнo  

нaсeљeним кућaмa. У oснoви тaкo пoимaни смeштajни кaпaцитeти су свojим  

oбимoм и структурoм прaвa мeрилa рaзличитoсти туризмa у пoсмaтрaним 

туристичким мeстимa. 
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Слика 9. Слив Западне Мораве  

(Извор: www.hidmet.gov.rs) 

Река Расина настаје на источним и југоисточним падинама Гоча, Жељина и 

Црног врха, одакле извиру њене саставнице Велика река или Врањуша (Црни 

врх–1340 m)  и Бурманска река  (Вучје брдо–1360 m).  Спајањем ова два тока код 

Рогавчине настаје река Расина, која се, после тока од 92,3 km улива у Западну 

Мораву као њена последња значајнија десна притока (Гавриловић Љ., Дукић Д., 

2002.). Да би се ублажиле велике разлике протицаја и зауставио нанос који река 

приноси, у Златарској клисури је 1979. подигнута брана висока 55 метара и 

формирано је језеро Ћелије. 

Међу природним реткостима мора се истаћи златоносна река Расина на 

чијим се обалама деценијама појединци успешно баве испирањем златног праха (у 

околини манастира Велућа). 

Термоминералне воде Рибарске бање припадају разбијеном изворишту 

сложене издани (Костић, 1979) које су некад сачињавали издански, пукотински и 

прокапнички извори. После спроведеног хидрогеолошког бушења, када су неки 
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природни извори пресушили, преосталих шест је обухваћено каптажама. 

Историјат хидролошких истраживања има дугу традицију, а прве важније податке 

је објавио Е. Линденмајер још 1865. године, када је бању посетио и Ј. Панчић са 

лицејцима описујући „мноштво извора“ и прогнозирајући да ће количина 

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

пословима знатно умножити“. Са температуром од 38-41.5 
0
C вода је хомеотерма 

(и по један извор од 28 
0
C и 16 

0
C), а по саставу ниско минерализована, 

сумпоровита, HCO3, SO4-Na типа (Протић, 1995), а значајно је и то да Рибарска 

бања располаже квалитетном хладном (16-17 
0
C) пијаћом водом, за коју се одавно 

зна да је за пиће врло пријатна и питка. Током истражних радова 1961-81. године, 

неки извори су пресушили, али су урађене три бушотине 100-300 m дубине и 

један експлоатациони бунар из којег се добија 25 l/s воде температуре 38 
0
C, а 

новом дубоком бушотином добијено је са 850 m дубине самоизливом нових 12 l/s 

са температуром од 44 
0
C (Маћејка, 2003). Најзад на дубини од 1545 m добијена је 

нова количина воде чија се температура креће до максималних 55 °С 

Лечење се обавља купањем и пијењем воде, хладном водом испирају се 

грло, нос и очи. Термално-минерална вода лечи реуматизам мишића и зглобова, 

парализу, женске болести, затим хронични катар органа за дисање (бронхитис), 

обољења желуца и црева, јетре и бубрега, кожне болести (екцеме), дијабетес, 

повишени крвни притисак, гојазност. Контраиндицирана је за сва грозничава 

стања, некумпезиране срчане мане, крварења, склерозу, трудноћу и јачу 

исцрпљеност. 

Прва хемијска анализа рибарске воде је урађена 1834. године у Бечу. Вода 

Рибарске бање користи се у лечењу за купање, пиће и испирање. Термоминерални 

извори Рибарске бање вероватно су коришћени за терапијске и друге потребе још 

у IV веку кад је ту постојало насеље и утврђење старих Римљана. Прва анализа 

воде извршена је у Бечу 1834., али тек од 1852., кад је Рибарску бању посетио 

књаз Александар Карађорђевић, овом природном лечилишту придаје се већи 

значај. (Од 1847. бања има сезонског лекара, у јуну и јулу - први је био Љубомир 

Радивојевић, крушевачки окружни физикус – а сталног од 1854.) Тек 1967. 

отворено је Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију које прераста у 
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модеран Завод за лечење и рехабилитацију оболелих од ортопедских, 

коштанозглобних и дегенеративних обољења "Рибарска бања". 

Резултати извршене анализе воде у базену (извор I и II), резервоару (извор 

III и IV) и хладним чесмама, показују следеће (у g/l):  

Табела 2. Анализа воде Рибарске бање (g/l) 

 базен  резервоар чесма 

Калијум- оксид (К2О) 0,0052 0,0054 0,0048 

Натријум-оксид (Na2O) 0,1204 0,1204 0,1075 

Калцијум-оксид (СаО) 0,0052 0,0056 0,0116 

Магнезијум-оксид 

(MgO) 

0,0011 0,0007 0,0027 

Гвожђе-оксид (Fe2О3) 0,0002 0,0002 0,0003 

Алуминијум-

оксид (Аl2Оз) 

0,0004 0,0003 0,0005 

Силицијум-диоксид 

(SiO2) 

0,0520 0,0452 0,0460 

Амонијак (NH3) 0,00019 0,00073 0,00038 

Хлор (Cl) 0,0062 0,0064 0,0071 

Сумпорна киселина 

(SОз) 

0,0796 0,0716 0,0788 

Сумпорводоник (H2S) 0,00213 0,00152 0,00145 

Укупне угљ. киселине 

(СО2) 

0,1250 0,1414 0,1452 

Извор: Станковић М.С.(2009) 

Елемент Зеолит (zeolite) који је пронађен у Рибарској бањи је елеменат 

будућности, један од највећих антиоксиданаса. само је неколико рудника у свету 

из којих се копа овај минерал, има га још и на Исланду. Познато је да уништава 

слободне радикале, а са друге стране, делује на малигне ћелије па се користи у 

облику лека, њега има и у продаји, антисептик је (www.b92.net). 
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6.3 Терапије које се користе у Рибарској бањи 

 

Терапије које се користе у Рибарској бањи (http://www.ribarskabanja.rs): 

Електро терапија је пропуштање струје кроз ткиво и благотворно утиче на 

метаболизам свих структура меких ткива, нервног и коштаног система. Према 

врсти струје и начину примене могу се разликовати више врста електро терапија, 

док се у Рибарској бањи примењују:  

-галванска струја; 

-дијадинамична струја;  

-интерферентне струје;  

-електростимулација; 

-хоризонтална терапија у форми SCAN и аналгетски за акутне и хроничне 

болове. 

Ултразвучна терапија - Ултразвук, као механички талас велике 

фреквенције и мале таласне дужине, налази честу примену у разним гранама 

медицине. У рехабилитацији се користи за механичку масажу меких ткива, 

разбијање калцификата у периферним зглобовима, смањење спазма, повећање 

функционалности и покретљивости. 

Магнето терапија користи повољан утицај магнетне индукције на 

ћелијски метаболизам. Користи се за убрзање регенерације ткива и зарастања 

после прелома и посттрауматских стања. Утиче на скраћење периода опоравка до 

50% због повећања искоришћености кисеоника на ћелијском нивоу. 

Код фото терапије користи се светлост различитих фреквенција, у облику 

ласера, инфрацрвених и Zepter лампи. Светлост има биостимулативно дејство и 

користи се у форми аналгетског и спазмолитичког за зарастање рана и декубита. 

Радна терапија изводи се индивидуално, ређе уз помоћ терапеута, 

користећи разна помагала у облику свакодневних оруђа која се срећу у животу 

ради повећања покретљивости у зглобовима и враћања функције појединих 
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сегмената. Радна терапија се обавља у облику окупационе и функционалне радне 

терапије. 

Кинези терапија или терапија покретом изводи се кроз индивидуални рад 

или кроз групну терапију. Изводи се уз помоћ терапеута кроз упражњавање 

специфичних вежби и покрета прилагођених сваком пацијенту посебно у складу 

са његовим стањем. Кинези терапија се препоручује код различитих стања после 

операција и неуролошких лезија. 

Термо терапија се изводи у облику парафино терапије и пелоидо или 

блатне терапије. Термо терапија је припремна терапија за кинези терапију јер 

топлота ствара већу покретљивост и еластичност ткива и мишића. Посебно код 

блатне терапије благотворно дејство имају и лековити минерали и вода од којих 

се прави блато за терапију. 

Хидро тералија се изводи уз помоћ лековите воде која извире у Рибарској 

бањи и која је једна од најквалитетнијих у свету. Најчешће се изводи кроз локалне 

купке, у кадама са подводном масажом и галванским струјама и у два терапеутска 

базена за хидро кинези терапију. Хидро терапија уз помоћ лековите воде има 

термичко и хемијско дејство, путем апсорпције лековитих минерала преко коже. 

Медицински третмани у бањи се спроводе у Специјалном заводу за лечење 

и рехабилитацију ортопедских и коштано зглобних дегенеративних обољења 

„Рибарска бања“. 

Индикована обољења, односно индикације за лечење у Рибарској бањи су 

обољења локомоторног апарата, реуматска и неурололошка обољења: 

функционалне последице коштано-зглобних повреда и прелома костију, урођени 

деформитети на костима и зглобовима, пост-трауматске артрозе зглобова и 

кичменог стуба, запаљенски облици артритиса, хемипарезе и хемиплегије, 

парапарезе и параплегије, функционалне последице повреде и обољења 

периферног нервног система у мирној фази, дечија церебрална парализа. 

Контраиндикована обољења су: акутна обољења, малигне болести, 

крварећи улкуси, туберкулоза, декомпензована срчана стања, малигне 

хипертензије. 
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6.4 Климатске вредности 

 

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

као и по топлој сумпоровитој води. По запажањима В. Димитријевића (1911.) на 

бази свог лекарског искуства, наглашава се да је у њој „ваздух вазда толико чист, 

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

Великог Јастрепца, дубоко усечена долина Рибарске реке и изузетна 

пошумљеност падина формирају специфичан умерено свеж субпланински 

топоклимат са спектром микроклимата зависно од експозиције и нагиба падина, 

степена пошумљености и отворености према диригованој циркулацији у складу са 

правцем и обликом речне долине. Падавина има јако мало, највише у мају. Летње 

кише доносе свежину и ваздух испуњавају озоном, а у бањи константно дува 

поветарац, који у најтоплијим данима уноси потребну свежину. Цело подручје је 

пошумљено 1894. године, јер је до тада готово сва шума била посечена.  

Букове и храстове шуме се спуштају до бањских зграда, док се у средини 

бање формира парк. Рибарска бања због свих карактеристика које поседује, 1949. 

године је проглашена за климатско место - ваздушно лечилиште. 

Средња годишња температура је 9,5 
0
C и има 700-800 mm падавина, које се 

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

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

шумама дају веома пријатну освежавајућу временску ситуацију. 

 

Температура ваздуха 

 

Табела 3. Средње месечне и годишње температуре (1961-1985.) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

-1.8 0.1 3.8 9.1 14.3 17.6 19.8 19.5 15.8 10.1 4.8 0.7 9.5 

Извор:МаћејкаМ.(1985) 
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Табела 4 Средње месечне и годишња температура (2011) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

0,0 -0,1 5,9 11,5 15,3 20,0 22,0 22,6 20,2 9,9 2,6 3,8 11,2 

Извор:РХМЗ Србије 

Према приказаној табели видимо да бања одише свежином током летњих 

месеци. Једино током јула месеца  се могу појавити јаке врућине. Пошто се налази 

на висини од око 540 метара у зимским месецима се појављују снежне падавине 

које могу да се искористе за туристичку  активацију бање и током тих месеци. 

 

Падавине 

 

Табела 5. Средње месечне и годишње количине падавина y mm (1961-1980) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

72 41 60 86 107 69 64 57 46 73 83 103 861 

Извор:МаћејкаМ.(1985) 

Табела 6. Средње месечне и годишње количина падавина у mm (2011) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

54,5 74,0 61,9 33,3 62,1 31,1 86,4 0,0 13,8 48,9 1,8 68,8 536 

Извор:РХМЗ Србије 

 Према табели за период 1961-1980 може се рећи да су падавине најмање у 

фебруару а највеће у мају и да једино мај и децембар прелазе 100 mm падавина 

месечно. Такође зависи и од године да ли ће бити са већом или мањом количином 

падавина, тако на пример, у 2011. је пало свега 536 mm  падавина у односу на 

просек од 861 mm. 

 

Облачност 

 

Табела 7. Средње месечне и годишња облачност у десетинама покривености неба 

у периоду (1961-1980) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

6,6 6,6 5,8 5,5 5,4 5,0 4,2 3,3 3,7 4,9 6,4 7,3 5,4 

Извор:МаћејкаМ.(1985) 
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Табела 8. Средње месечне и годишња облачност у десетинама покривености неба 

(2011) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

6,5 7,6 6,4 6,0 5,8 5,1 3,4 2,3 3,2 4,7 4,4 7,9 5,3 

Извор:РХМЗ Србије 

 Облачност са 5 и више десетина је у јуну, јулу, августу, септембру и 

октобру што погодује развоју рекреативног туризма.  

 

 Релативна влажност ваздуха 

 

Табела 9. Средње месечне и годишња релативна влажност ваздуха у % (1961-

1980) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср.год. Год.ампл. 

89 80 79 72 77 82 76 73 76 79 88 90 80 18 

Извор:МаћејкаМ.(1985) 

Табела 10. Средње месечне и годишња релативна влажност ваздуха у % (2011) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср.год. Год. ампл. 

88 86 79 69 76 71 69 62 66 78 82 83 76 26 

Извор:РХМЗ Србије 

Рибарска бања има највећу годишњу релативну влажност ваздуха (80%) 

свих бањских места. Последица велике релативне влажности је како ниске средње 

температуре ваздуха, тако и знатне пошумљености непосредне околине бање. 

Сагледавајући све климатске карактеристике може се закључити да 

Рибарска бања има одличне услове за развој туризма. 
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6.5 Биогеографске вредности 

 

Рибарска бања је окружена са свих страна шумом. Она се простире скоро 

до стамбених зграда   У центру насеља се налази парк. Шумски предео у бањском 

рејону је један од најзначајнијих природних одлика Рибараске бање, мада је део 

шума бање, на површини од 89 ha, на плитком земљишту и стрмом нагибу (око 

35°) и оно је обрасло буковом и храстовом шумом. По подацима из 1951. године 

било је шумског дрвећа старости преко 120 година (Чолић Д., 1951).  

 
Слика 10. Рибарска бања  

(Извор: www.srbija.travel) 

Североисточна страна Бањске котлине, обрасла је храстовом гором, а лева 

страна и падине Јастрепца, буковом шумом. На Великом Јастрепцу, једној од 

најшумовитијих и по шумском покривачу најлепших планина Србије и данас има 

столетних букава, а у вишем делу и борове шуме. Интересантно је споменути да 

су на јастребачкој висоравни Равној гори, код извора "Добра вода", готово све до 

другог светског рата постојали сточарски станови и земунице ашана који су 

чували на хиљаде оваца и производили качкаваљ (Димитријевић В., 1911). 

У атару Рибара горња граница културне вегетације на Јечмишту досеже до 

висине око 660 m. На тој заравни сустичу се на истој површини папрат, пшеница 

и брдски кукуруз. Од 1960. године приступило се регенерацији природних 

пејзажа пошумљавањем голети и на већим површинама. 
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Јастребачка планинска зона позната је као резерватно и ловно подручје 

(срне, зечеви, фазани, лисице, дивље мачке и др.). И шездесетих година XIX века 

у густим шумама Јастрепца, сем бројне разноврсне дивљачи, по речима Панчића  

(1856.), „по шпиљевитим светлим стенама", било је и „медведа, који се у тим 

неприступачним гудурама легу". По риболовним водама на гласу je Срндаљска 

река, на сектору села Срндаљ, богата пастрмкама. 

 
Слика 11. Планина Јастребац  

(Извор: www.kudazavikend.com) 

 

7. Антопогене туристичке вредности 

 

7.1 Историјат Рибарске бање 

 

Подручје Рибарске бање било је настањено још у прaисторијско време 

(Bankoff i Palavestra, 1986), као и у античко доба (Душанић, 2004) и раном 

средњем веку (Рашковић, 2005). Археолошки остаци показују да је још човек 

палеолитског доба на бањским термама обављао ритуално лечење, а да живот у 

Рибарској бањи никада није престајао да буја говоре и археолошка истраживања 

локалитета Чукар, где су откривени остаци древних насеобина, као и мегалита у 

Срндаљу (Петковић, 1934). Исти аутор наводи: „Део Рибарске реке, где се може 
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наћи ово камење, даје утисак некакве преисторијске радионице. Изгледа да је у 

преисторијско доба овде био живот веома напредан“. 

  

  
Слика 12. Старе разгледнице  

(Извор: http://www.digplanet.com) 

Овдашњи локалитети представљају и класичне примере келтског опидума 

који је био не само утврђење, већ и насеље у правом смислу речи. Налазиште 

сведочи о континуираном постојању овог стратешки важног насеља од старијег 

гвозденог доба па све до раног византијског периода. Поред више металних 

предмета, углавном за свакодневну употребу, на месту које доминира читавом 

Рибарском реком пронађен је и римски републикански денар из 101. године пре 

нове ере. Старост новчића апсолутно одговара старости осталих предмета 

пронађених на овом локалитету. По М. Васићу (1961) у римском периоду 

Рибарска бања је била на гласу по својој термално-култној функцији, а „Рибарска, 

Сијеринска, Нишка, Сокобања и Брестовачка бања биле су лечилишта која су 

уживала и култ божанстава или демона којима су била посвећена“. Већина бања 

које су процветале у доба Римске империје, разорене су у време сеоба народа или 

су уништене у трусовима и поплавама. 

Поред римских колониста, топле воде ове бање користила је и српска 

средњовековна властела. У XII веку, Рибарску бању, као и целу долину Рибарске 

реке до ушћа у Јужну Мораву, као дар за пунолетство добио је Стефан Немања 
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(www.ribarskabanja). Легенда каже да је кнегиња Милица често користила 

благодети ових вода. За време владавине турака, бање Србије су већином 

уназађене и заборављене, са изузетком Сокобање, Јошаничке бање, Куршумлијске 

бање, Сијаринске бање, бање Бањска и Рибарске бање (Маћејка, 2003). Турци су 

веома ценили Рибарску бању и посећивали је у великом броју, у бањи су 

изградили купатило у стилу амама, а поред бање формирали излетиште, „где су 

долазили на теферич, да поред живе воде пеку јалове овце и овнове, гостећи се“ 

(Костић, 1979). 

Само годину дана после ослобођења од Турака, у септембру 1834. године, 

по налогу кнеза Милоша, урађена је прва хемијска анализа вода Рибарске бање 

(„отпослао 6 крчага Рибарске воде“) у лабораторији Медицинског факултета у 

Бечу, а дванаест година касније и у Београду. Од 1847. године бања има сезонског 

лекара. У другој половини 19. века од бројних народних бања израстају праве 

бање и међу првима је такав статус добила, поред Врњачке бање, Буковичке бање 

и бање Ковиљача и Рибарска бања. 

Кнез Александар Карађорђевић боравио је у Рибарској бањи 1850. године, 

у пратњи Илије Гарашанина и војводе Стевана Петровића Книћанина. У знак 

захвалности за успешно излечење своје супруге од стерилитета, војвода Книћанин 

је бањи поклонио прелепу чесму, која је по њему названа „Книћанка“. Краљ 

Милан Обреновић, 1874. г. одобрава државна средства, чиме се дуплирају 

капацитети бање у наредним годинама. Бања је обновљена 1882. г., а овде је 1887. 

отворена апотека, као прва у нашим бањама. 

Краљ Александар I Обреновић посетио је Рибарску бању са својом мајком, 

краљицом Наталијом. Год. 1901. у бањи је лека своме стерилитету тражила 

краљица Драга (Машин) Обреновић, а до данашњих дана је сачувана када, 

специјално направљена за њу. Модерно уређење бање почело је 1904. год. када је 

Врачарска штедионица из Београда добила концесију за подизање нових објеката. 

Тада почиње њена интензивнија изградња: у периоду од 1904.-1911. год., у 

Рибарској бањи изграђено је неколико нових објеката за смештај и лечење 

гостију- виле Србија (1904), а затим Босна (1905), Херцеговина, Црна Гора (1907), 

Славонија (1905), Далмација... Бања се градила и уређивала по угледу на европске 
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бање. Тада бања доживљава свој пуни сјај, а њена здања подигнута у том периоду 

и данас задивљују. 

Краљ Петар I Карађорђевић је владар који је био највернији посетилац и 

пацијент Рибарске бање. Осим што је био редован станар првог спрата виле 

„Србија“, током свог опоравка краљ Петар I је у Рибарској бањи обављао и 

државничке послове, тако је на овом месту 25. августа 1913. године потписана 

Декларација о присаједињењу Косова и Метохије матици - Краљевини Србији. 

Редовном госту и великом донатору бањчани су се још за живота покушали 

захвалити изградивши већ чувене „Краљеве“ степенице као и краљева статуа 

изливена у бронзи. 

 
Слика 13. Краљеве степенице  

(Извор: www.ribarskabanja.rs) 

Ипак, све до Другог светског рата бања је имала сезонски карактер. Више 

од две деценије након завршетка рата, коришћена је само за одмаралиште и 

рехабилитацију плућних болесника.  

Редовном госту и великом донатору бањчани су се још за живота покушали 

захвалити изградивши већ чувене „Краљеве" степенице, које су посебно 

пројектоване како би владару кога је мучио реуматизам олакшале кретање и 

успон. Данас краљ Петар I Карађорђевић, са штапом у руци, госте дочекује на 

клупи у центру бање. Спомеником у природној величини, изливеним у бронзи, 
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Рибарска бања чува успомену на свог најдражег госта и једног од 

најпопуларнијих српских владара. 

 
Слика 14. Споменик Краља Петра I Карађорђевића  

(Извор: www.ribarskabanja.rs) 

Културно лето Рибарске бање представља најзначајнији и највећи 

културни догађај у целом Расинском округу. Културно лето је низ дешавања и 

траје од маја до октобра. Окупља преко 3000 учесника, из земље и из 

иностранства и преко 60 000 посетилаца. У оквиру Културног лета посетиоци 

могу видети бројне фолклорне групе, позоришне представе, али и пропратити 

промоције књига као и разне перформансе које изводе уметници у част и на 

задовољство гостију Рибарске бање. Посебан доживљај представљају дани 

иностраних култура које Рибарска бања организује. Своју богату културу и 

традицију представили су Мексико, Малезија, Русија, Француска, Грчка и многе 

друге. 
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Слика 15. Културно лето  

(Извор: www.ribarskabanja.rs) 

Хајка на вука и лисицу је једна од већих ловних манифестација у Србији. 

Традиционално се организује у фебруару на обронцима шумовитог Јастрепца и 

увек привуче велики број учесника, преко 300, од тога близу 100 из иностранства. 

Сваке године јавља се све већи број учесника, што је доказ да је организовање ове 

манифестације прави потез, који спаја прелепу природу и узбудљиве доживљаје. 

Традиционални етно фестивал сваке године окупља преко 300 учесника и 

више хиљада посетилаца. На фестивалу се могу срести разна удружења или пак 

појединци који негују старе занате, музику или справљају јела по старим 
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традиционалним рецептима. Одржавају се ревије етно модела, као и концерти 

фолклорних и певачких група. 

РХ Центар Рибарска бања велики је покровитељ многих културних 

манифестација. Ликовна колонија "Јесен Рибарске бање" траје већ 20 година и 

окупља признате уметнике из земље и света, који сваке јесени у Рибарској бањи 

стварају нека од својих најбољих дела. Многи од тих радова су остали на поклон 

Рибарској бањи и они се чувају у уметничкој галерији. 

Поред многих других задовољстава, гост Рибарске бање може осетити и 

чари сеоског гостопримства. Ту је домаћа здрава храна, чист ваздух и незагађена 

средина, разне активности у природи, као и дешавања карактеристична за руралну 

средину. 

 

Спортске манифестације 

 

Ноћни турнир у малом фудбалу који организује Рибарска бања један је од 

највећих турнира у земљи. Окупља сваке године преко 30 репрезентативаца 

Србије у малом фудбалу, што садашњих што бивших. Није реткост да се баш са 

овог турнира неко од играча позове у репрезентацију. Наградни фонд турнира 

износи преко 15 000 евра и сваке године се повећава. Поред најбољих екипа, 

награде добијају и најбољи играч, најбољи голман, најбољи стрелац, фер плеј 

екипа а вредне награде су обезбеђене и за посетиоце ове величанствене спортске 

манифестације. 
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Слика 16. Турнир у малом фудбалу  

(Извор: www.ribarskabanja.rs) 

Сваког пролећа одржава се бициклистичка трка у част краља Петра I 

Карађорђевића. Учествују професионални бициклисти из целе земље у свим 

узрастима, а организатор, РХ центар Рибарска бања, обезбеђује вредне награде. 

 
Слика 17. Традиционална априлска трка  

(Извор: www.ribarskabanja.rs) 

Сплаварење Јужном Моравом један је од незаборавних догађаја и успомена 

коју гости носе из Рибарске бање. Драж сплаварења је у томе што оно представља 

спој адреналинских брзака, питомих меандара, добре хране и занимљивих прича и 
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легенди о преко 70 сакралних објеката у Мојсињским планинама, кроз које се 

сплавари од Ђуниса до Сталаћа. Чист ваздух и физичка активност повољно утичу 

на здравље и стање организма, па сплаварење има и здравствену функцију, поред 

забавне. 

 
Слика 18. Сплаварење Јужном Моравом  

(Извор: www.ribarskabanja.rs) 

 

Сакрални објекти 

 

У околини Рибарске бање налази се више значајних манастира и цркава, 

које поред свог историјског и архитектонског значаја имају и велику духовну 

улогу у верском животу данас. У Мојсињским планинама скривен је драгуљ 

српске духовности и историје-манастир Светог Романа. Манастир потиче из IX 

века и сведок је многих бурних догађаја. У својим недрима чува срцс грофа 

Рајевског, који је херојски погинуо борећи се на страни српске браће и касније 

инспирисао Лава Толстоја да створи лик грофа Вронског у Ани Карењиној. 
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Слика 19. Манастир Светог Романа 

(Извор: www.travel.rs) 

 Манастир Покрова Пресвете Богородице налази се у селу Ђунису, 18 кm 

источно од Крушевца. Црква је изграђена крајем XIX века, после јављања 

Пресвете Богородице болесној девојчици. Првобитна скромна богомоља више 

пута је рушена и обнављана. Нова црква је изграђена у периоду од 1977. до 1982. 

године. Богато живописан, са сређеним извором и портом, спада у најпосећеније 

манастире у овом крају. 

 
Слика 20. Манастир Покрова Пресвете Богородице  

(Извор: www.panoramio.com) 
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Манастир Наупара. Налази се у истоименом селу, 15 кm јужно од 

Крушевца. Манастир потиче из XIV века и према легенди, цркву је сазидао деспот 

Стефан. Приликом грађења Лазарице, Стефан је за своју цркву одвајао најбоље 

камење. Када је Лазар видео завршену лепу цркву, узвикнуо је – шта ти НА УМ 

ПАДЕ. Друга легенда говори о закопавању ризнице кнеза Лазара на овом месту 

пред одлазак на Косово. Тада је он рекао: "Ко се врати са Косова, нек су му НА 

УМ ПАРЕ које смо овде закопали". Отуда назив Наупара. Највећа уметничка 

вредност Наупарског манастира су две розете на западној фасади, које спадају 

међу најлепше творевине Моравске школе. 

 
Слика 21. Манастир Наупара  

(Извор: srpskoblago.saborsrba.com) 

 

8. Спа центар у Рибарској бањи 

 

 На темељима старог турског амама из 17-ог века подигнут је модеран cna 

центар који представља спој традиционалног источњачког начина уживања и 

медитације и модерног wellness и спа концепта. Туристи могу уживати у великом 
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броју масажа и третмана на бази лековитог биља, алги, вина, чоколаде, у сланим 

собама, саунама, ђакузи кадама, фитнесу, отворено-затвореном базену, зеленом 

бару, као и турском амаму. За љубитеље уметности ту је и амфитеатар за 

концерте, позоришне представе, књижевне и музичке вечери. 

  
Слика 22. Спа центар у Рибарској бањи  

(Извор: www.ribarskabanja.rs) 

 

9. Материјална база 

 

Рибарска бања има 510 постеља, од којих 230 у систему здравствених 

установа Србије, односно у уговорном односу са Републичким Заводом за 

Здравствено Осигурање, док је преосталих 280 на слободном тржишту. Постеље 

су распоређене у једнокреветне, двокреветне и трокреветне собе, док су за 

захтевније госте обезбеђенм стандардни и lux-апартмани. 

У вилама „Поглед“, „Далмација“ и „Црна Гора“, поред двокреветних соба у 

понуди су и луксузни апартмани урађени по највишим стандардима који гостима 
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пружају потпуну удобност. Смештајни капацитети у вилама: „Славонија“, 

„Босна“, „Херцеговина“ и „Хрватска“, су такође реновирани и својим уређењем и 

удобношћу ни мало не заостају за хотелским и пансионским смештајем 

најпознатијих туристичких центара. Смештај гостију могућ је и у приватним 

кућама које се све више модернизују и проширују, тако да је на улазу у бању 

изграђено читаво ново насеље са пансионима. Званична статистика бележи 200 

лежаја који су категорисани, али пракса показује да током летње сезоне буде и до 

300 гостију у вишедневном боравку и на медицинском третману, а који нису 

евидентирани у званичним смештајним капацитетима. Поред вила постоји и 

приватни смештај којих по званичној статистици има око 300 лежаја. 

Ресторани - гостима Рибарске бање на располагању је трпезаријски 

простор који прима 600 гостију и који задовољава све стандарде у угоститељству. 

На менију се увек налазе три врсте оброка, као и посна и дијетална јела. 

Конгреси и семинари - конгресни туризам је у великој експанзији и 

менаџменту Рибарске бање то није промакло. Направљени су капацитети са 

врхунским условима за одржавање конгреса и семинара. Сала за конгресе има 300 

места и све техничке услове за држање предавања и презентација, као и мини 

кафе бар за освежење и одмор. Семинар сала је такође врхунски опремљена, а 

располаже мањим бројем места. 

Што се тиче материјалне базе треба такође поменути и неколико отворених 

базена који су модерно уређени и који се налазе у функцији прихвата туриста у 

летњим месецима. 

 
Слика 23. Базен на отвореном у Рибарској бањи  

(Извор: www.ribarskabanja.rs) 
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На врху лифт-торња налази се кафе-бар Видиковац, у коме гости могу 

уживати у предивном погледу на Рибарску бању. Могу се попити све врсте пића и 

неколико врста колача, али и провести пријатни тренуци у ноћном проводу. 

 
Слика 24. Лифт-торањ  

(Извор: www.ribarskabanja.rs) 

На крају је остало споменути и библиотеку која се налази у оквиру бање, 

као и уметничка галерија. Љубитељи спорта могу наћи задовољство на спортском 

терену у игрању фудбала, кошарке, одбојке и осталих спортова. Терен има 

гледалиште које има преко 700 седећих места и погодан је за организовање 

такмичења и разних других манифестација. Рекреација је темељна туристичка 

потреба, јер човек привремено напушта место сталног боравка због обнове својих 

способности (Стефановић В., Глигоријевић Ж., 2010), с тим у вези, менаџмент 

Рибарске бање се труди да и у овом погледу задовољи потребе туриста. 

 

10. Туристички промет 

 

Евиденција о посети бањских гостију води се од 1860. год., када почиње 

лечење болесника под надзором лекара. Највећа посета пре Првог светског рата 

забележена је 1906. год. - 2184 госта, а у међуратном периоду 1938. год. - 2804. 
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Тада је бања била стециште богатих, који су одмор проводили више у уживању и 

разоноди, него у лечењу. 

После Другог светског рата, бања је постала климатско опоравилиште, у 

које Завод за социјално осигурање шаље болеснике са прележаном туберкулозом. 

Током 1971. год. у лечилишту је боравило око 7000 оболелих (преко 150 000 

болесничких дана). 

Табела 11. Промет туриста и број ноћења у Рибарској бањи у периоду 1997-2005., 

2011. године 

Године 
Туристи Ноћења 

Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

1997. 4359 4359 - 100574 100574 - 

1998. 4695 4695 - 115375 115375 - 

1999. 4256 4256 - 95721 95721 - 

2000. 5208 5208 - 127662 127662 - 

2001. 5924 5924 - 140312 140268 44 

2002. 5992 5992 - 120364 120364 - 

2003. 6014 6014 - 110597 110501 96 

2004. 6243 6219 24 112775 112608 167 

2005. 6943 6889 54 120648 120202 446 

2011. 9176 9000 176 134648 131027 3621 

Извор: РЗС 

Према табели туристичког промета и ноћења туриста може се закључити 

да се оба параметра повећавају из године у годину. То је показатељ да Рибарска 

бања доживљава преображај и да ће уз правилно вођење и испуњавање 

еколошких услова успети  да се за врло кратко време пробије у топ три бање по 

броју туриста и броја ноћења у Србији. 
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11. Концепт одрживог развоја Рибарске бање 

 

Према опште прихваћеној дефиницији развој је одржив ако природни 

екосистеми служе као ресурси сталног раста производње и потрошње, а 

долазећим генерацијама остају несмањени ресурси и њихова искористивост. 

Одрживи туризам дефинише се као "сви облици развоја, управљања и 

делатности везаних за туризам који омогућују дуг живот културној делатности 

коју називамо туризмом, што укључује низ туристичких производа који су 

усклађени са сталним одржавањем заштићених ресурса природне, културне 

баштине или изграђене, чиме се омогућује развој туризма "(Ceballos-Lascurain 

1993.) 

Бање су неизмерно природно и национално благо Србије. У погледу броја, 

разноликости и квалитета минералних вода, многе су по својствима јединствене и 

спадају у веома ретке у свету. Подручје Србије је једно од најбогатијих 

термоминералним водама у Европи. Археолошки налази указују да је лековитост 

вода многих бања наше земље била позната још у далекој прошлости, као и да су 

та места била изузетно насељена. Међутим, и поред несумњивог значаја бања за 

свеукупни развој нашег друштва, имајући у виду не само здравствени, већ и 

природни, културни и економски аспект, оне нису адекватно заштићене као 

природна добра. Неопходно је истаћи чињеницу да заштита природе бања као и 

саме лековите воде помаже очувању примарних карактеристика, не реметећи 

могућност њиховог коришћења. Бањска и климатска места су настајала 

захваљујући посебним природним условима и потребама становника и као таква 

требају бити заштићена и унапређена. Током теренских истраживања на северном 

Јастрепцу и у Рибарској бањи уочен је низ карактеристика и квалитативних 

својстава саме бање као уређеног места са изузетно атрактивним парком и ширим 

природним окружењем, тако да се простор Рибарске бање предлаже за заштиту 

пре свега кроз њену основну вредност - термоминералну воду која је природни 

ресурс непроцењиве вредности, али и шире, као амбијенталну целину 

сконцентрисану око извора термоминералне воде у долини Рибарске реке. 
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 Програме развоја бања и бањских комплекса треба што пре реализовати да 

би се због већ достигнутог степена загађености и урбанизације животне средине 

очувало оно што се може очувати, јер је претходни период због убрзаног 

прогреса био, уствари, период деградације животне средине. 

 Да би се све то остварило, неопходно је да се убудуће развој бања заснива 

на постулатима концепта одрживог развоја туризма, са циљем очувања и заштите 

термоминералних ресурса. Они су по мом мишљењу следећи: 

 константно истраживање термоминералних ресурса у правцу оцене 

потенцијала и резерви сваког расположивог ресурса, као и праћење његове 

експлотације; 

 оптимално коришћење ресурса до нивоа реалних граница са циљем 

осигурањањене дуготрајне експлотације и спречавања деградације животне 

средине; 

 дугорочно планирање, истраживање и коришћење ресурса; 

 увести мониторинг коришћења ресурса у свим фазама истраживања и 

коришћења; 

 рециклирање применом топлотних пумпи и изградња реињекционих 

система за експлотацију термоминералних ресурса; 

 избор газдовања енергијом на начин максималних уштеда и остварење 

планиране користи; 

 креирање нових туристичких производа на бази коришћења 

термоминералних ресурса; 

 едукација кадрова и становништва у области екологије и заштити животне 

средине и ресурса од акцидентних и других случајева. 
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Закључак 

 

Успех туристичког производа Рибарске бање на међународном и домаћем 

тржишту биће у великој мери под утицајем неопходних промена у оријентацији 

туристичког развоја. Постоји потреба да се данас ревитализују и искористе ти 

производи да би се прилагодили новим и садашњим тржишним условима и 

трендовима. То се мора остварити у значајно промењеној средини (демографској, 

економској, природној, технолошкој, политичкој, правној, друштвено-привредној 

и другој средини). Међутим, општи принципи за учешће Рибарске бање у 

данашњим трендовима морају се фокусирати на циљна тржишта и сегменте. Због 

тога, потребно је развити селективне производе (на нивоу места, региона и зона) и 

усмерити их ка побољшању концепта смештаја и исхране и друге услужне 

секторе у целокупној туристичкој презентацији Рибарске бање. 

На основу свега изложеног можемо закључити да Рибарска бања поседује 

туристички потенцијал од изузетног значаја и да уз наставак инвестирања и 

водећи рачуна о заштити животне средине може да постане једна од водећих бања 

Србије. 
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