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1. УВОД 

 

Бање као средишта здравства, рекреације и рехабилитације, односно одмора, 

културних и спортских манифестација, сусретања људи ради одмора, дружења, 

научних и стручних скупова, имају велики значај. Из света ка нашој земљи, сазнања о 

изворима лековите воде брзо се ширила. Током времена Србија се уврстила у ред оних 

земаља којима бање дају препознатљиву особеност непосредног и посредног окружења 

и постају предмет истраживања научника различитих струка и практичара спремних да 

изворе каптирају, купатила уреде, бањске комплексе изграде. 

Уколико погледамо карту Србије видећемо да у скоро свим њеним регионима 

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

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

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

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

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

целе године. 

Бањски туризам има дугу и богату традицију. Извори топле одувек су привлачили 

људе, те су кроз векове били посећивани. Трагови најстаријег купатила на тлу наше 

земље пронађени су у Вичкој бањи (Топлички кисељак), 20 km западно од Прокупља. 

Оно датира из неолитског периода, што значи да је старо преко 4.000 година. А. 

Шчербаков је сматрао да је то “најстарија каптажа минералног врела на свету”. 

Трагови материјалне базе као и писани извори, јасно потврђују култ Римљана 

према лековитим водама, које су добро познавали. Крај таквих извора, Римљани су 

градали виле, купатила и пратеће објекте за лечење. Римљани су имали велику војску и 

у ратним походима је било доста рањених и оболелих. Многи од њих лечени су бањама 

– термама, које су у мирнодопско време представљале места сусрета виђенијих људи. 

Материјалних трагова из доба Римљана има у Нишкој, Врњачкој, Гамзиградској, 

Јошаничкој, Сијаринској, Сокобањи и др. Својеврстан печат бањама Србије дали су 

Турци за време вишевековне владавине на нашим просторима. Хамами су представају 

најзначајније остатке бањске културе Турака. 

Тренд развоја туризма у делу који се односи на здравље људи креће се, у Европи, 

од класичног бањског ка савременом појму здравственог туризма, који поред 

медицинске компоненте (превентивне, куративне, рехабилитације), укључује и друге 

компоненте (wellness, спорт, рекреацију, забаву, здраву исхрану и сл.) које могу 
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привући не само болесног човекакоме држава кроз систем здравственог осигурања 

плаћа лечење и рехабилитацију, него и здравог, који је свестан да је неопходно да за 

сопствено здравље и кондицију сам финансира свој одмор у бањским и климатским 

местима, односно дестинацијама здравственог туризма. 

Успешан развој здравственог туризма зависи од жеље и намере локалне заједнице 

да своје ресурсе искористе за развој здравственог туризма и општи просперитет као и 

од осмишљавања вишег нивоа туристичког производа. Квалитет бањског амбијента и 

добро осмишљен интегрални здравствено туристички производ, представљају 

најзначајнији мотив туристичке посете већине бањских и климатских места. У једном 

добро организованом, осмишљеном бањском месту поред здравствених програма (који 

су за сада у највећој мери у функцији лечења) други туристички садржаји (спортско-

рекреативне активности, њеллнесс програми) треба узајамно да се допуњавају како би 

представљали јединствен здравствено-туристички производ, али и компетитивну 

предност одређене здравствено-туристичке дестинације. 

Бањски извори имају важну улогу у здравствено-лечилишном туризму. Поред 

изванредних анализа минералних вода, њихова функција у туристичкој привреди није 

довољноиспитана. Топли минерални извори у склопу бањских места, у већој или мањој 

мери, искоришћенису за здравствено-лечилишни туризам, али поред ове функције неке 

бање имају и пратеће објекте,најчешће, у заштићеној природној околини. 

Стручњаци тврде да Србија лежи на огромном поџемном језеру термоминералних 

вода. Више од 1.000 изворишта хладне и топле минералне воде широм земље, као и 

велико богатство благотворног природног гаса и лековитог блата. Данас је више од 160 

термоминералних извора уређено и користи се. На њима је направљено преко 40 

званичних бања и лечилишта. 

С обзиром на све већи значај бањских центара, Србија треба да ради на 

валоризацији тих значајних простора. Интенција је да се побољша односно да се повећа 

тзв. степен саобраћајне повезаности бањских центара, затим смештајних капацитета, 

као и већа оријентација према страним гостима уз адекватне пропагандне акције и 

успешно повезивање здравствено лечилишне функције бањског комплекса са спортско-

рекреативним, културолошким, конгресним и туристичко манифестационим 

активностима.  

Дестинација здравственог туризма треба да има оригиналну понуду, која мора да 

има компаративне предности, и мора бити компетитивна у односу на сличне 

туристичке дестинације. У том смислу и менаџмент туристичке дестинације мора на 
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свим нивоима да развија и оптимално комбинује све елементе туристичке понуде, 

односно управља дестинацијом као конкурентском јединицом која би требала бити 

стратешки вођена тако да осигура и задржи конкурентску предност. 

Губитак туристичког тржишта, који је евидентан од 1990. године у нашој земљи, 

узрокован је, између осталог, непрепознавањем и несхватањем намене пословања, тј. 

потреба потенцијалних потрошача. Промена пословања у смислу прерастања бања и 

климатских места (здравствено-рехабилитационих центара) у дестинације здравственог 

туризма, постаје императив. 

Туристичка привреда Србије би требало да у пуној мери и системски искористи 

све могућности. Важна унапређења и стално подизање стандарда доноси и Удружење 

бањских и климатских места Србије, најрепрезентативнија организација која окупља 77 

чланица из 39 места. 
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2. Концепција здравственог и wellness туризма 

2.1. Туризам као савремени феномен 

 
Реч „туризам” изведена је из француске речи tour која означава кружно кретање, 

односно путовање. Иако постоје многе дефиниције туризма, ниједна није свеобухватна, 

јер према специфичности ове појаве постоје научно-туристичке, научно-привредне, 

економско-организацијске, географске и друге дефиниције туризма. 

У дефинисању појма туризма још увек нема јединствене, универзалне 

дефиниције. Практично, дефиниција се мењала и прилагођавала како се и сам феномен 

туризма развијао. У литератури се сматра најкомпетентнијом дефиниција коју су дали 

Хунзикер и Крапфт, према којој је: „Туризам скуп односа и појава, које произлазе из 

путовања и боравка посетилаца неког места, ако се тим боравком не заснива трајно 

пребивалиште и ако са таквим оравком није повезана привредна делатност.”1 

Туризам у својим развојним фазама поприма нове појавне облике и задовољава 

све строже критеријуме асортимана туристичких производа и услуга, те се стално 

обогаћује новим мотивима што доводи до одлучујућих промена у начину и садржају 

провођења одмора изван домицила. Основа модерног туризма је богата, разнолика и 

диференцирана понуда селективних облика туризма (здравствени, наутички, 

планински, сеоски, конгресни...) која се приближава захтевима гостију и задовољава 

све пробирљивије и сложеније туристичке потребе. 

Туризам, као најдинамичнија и најхетерогенија појава савременог друштва, треба 

да представља дугорочни приоритет развоја привреде сваке земље, јер представља 

један од најзначајнијих економских и социјалних феномена XXI века. 

Као економски феномен, туризам у својој суштини представља сродну 

комбинацију економских и ванекономских ентитета више или мање повезаних кроз 

друштвену поделу рада, која тежи да створи организовану понуду свих 

производа/услуга неопходних за особе/туристе који привремено бораве ван домицилне 

околине. 

Интересантно је мишљење које је дао руски научник Тарасов који уводи два 

аспекта туризма - одмор и лечење уз искључивање професионалне делатности у месту 

туристичког боравка.2 

 
                                                 
1 Миленковић, С. (1999): Туристичка активност у тржишној привреди, Вук Караџић, Параћин. 
2 Тарасов, A. (1972): Обредељењија поњатија туризма, Конференција о развоју туризма, Suhumi 
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2.2 Дефиниције и специфичности развоја здравственог туризма 

 

Kорисници у туристичка путовања укључују из различитих разлога као што су 

нпр. пословни, конгресни, породични, посета пријатељима, културно и/или духовно 

обогаћење, еколошки разлози, најчешћи, али и најстарији разлог је здравствени, 

односно здравље. С обзиром да је право на одмор, као природна последица права на 

рад, прихваћено као једно од основних права човека, туризам испуњава основну 

потребу човека за опоравком и психофизичком добробити.3 

Повезаност здравља и туризма сажето изражава Алфиер тврдећи да је „...здравље 

у ствари један од најстаријих, трајних и најјачих мотива туристичког кретања те да 

туризам у свим својим облицима више-мање увек врши и здравствену функцију.”4 

Чиниоци који највише утичу на повећање туристичких кретања уопште су: 

повећање слободног времена, реални пораст прихода, односно животног стандарда, 

пораст становништва и промена његове добне и социјално-економске структуре, развој 

саобраћаја, те процес урбанизације. Међутим, потребно је да се истакну и други 

чиниоци који директно мотивишу појединца да напусти домицилно окружење на 

одређено време. Међу те мотивационе чиниоце, у првом реду, спомињу се они, који 

неповољно утичу на човекову природну средину у којој живи, тачније, различитим 

врстама загађења природне средине, конгестијом у простору, буком и сл. Према томе, 

основни мотивиациони чиниоци за промену окружења неког појединца произлазе из 

„удара” на природну средину, при чему не треба заборавити да су ови чиниоци ипак 

новијег датума тако да се може закључити да су, у историјском смислу, први мотиви 

напуштања домицилног окружења, одласком у неко друго  окружење, проистекли у 

првом реду из потреба проналажења бољих животних и радних услова. 

У одређивању здравственог туризма потребно је поћи од потреба и тежње 

појединца за опоравком здравља, психичких и физичких способности, које му се 

јављају и постају туристичка потреба, односно циљеви које може остварити уживањем 

у лековитој води, у специфичним активностима и третманима које остварује 

туристичком тражњом. 

Претеча данашње Светске туристичке организације (WTO-OMT) је почетком 

седамдесетих година у студији „Health Tourism” дефинисала појам здравственог 

                                                 
3 World Tourism Organization, 1983 
4 Алфиер, Д. (1994): Улога туризма у ресоцијализацији и десоцијализацији сувременог човјека, у књизи 
ТУРИЗАМ, IТ, Загреб. 
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туризма истичући коришћење минералне воде и климе у здравствене сврхе. Исти став 

је касније преузела и WТО, као и остале међународне организације које се баве 

здравственим туризмом са медицинског (WHO - World Health Organization), 

балнеолошког (FITEC -Међународно удружење за термализам и климатизам) те 

туристичког становишта (AIEST - Међународно удружење научних туристичких 

експерата). Управо је AIEST дао вредан допринос разјашњавању низа актуелних 

питања из овог подручја, посветивши им годишњи конгрес 1989. године у 

Будимпешти.5 

У првој широј подели туризма на његове сегменте или секторе, здравствени 

туризам је, у подели према мотивацији, сврстан у рекреативни туризам. Десетак година 

касније појављује се више дефиниција међу којима најшира дефиниција обухвата пет 

компонената здравственог туризма, а свака одређује специфични тржишни сегмент:6 

1. Активности на сунцу и забава, 

2. Укључивање у здраве активности, али здравље није главни мотив 

(бициклизам, пешачење,  голф), 

3. Основни мотив путовања је здравље (кружно путовање бродом или промена 

климе), 

4. Путовање због сауна, масажа и других здравствених активности (у бање), 

5. Здравствени третмани. 

Са друге стране, неки аутори покушавају да дефинишу сам здравствени туризам 

нудећи суштински исту дефиницију, уз мање варијанте. Тако нпр. група стручњака која 

се тиме бавила у склопу пројекта тзв. „Великог Јадрана“ наводи: „Медицински је 

туризам сувремени облик здравствене заштите који омогућује особама чије је здравље 

угрожено због исцрпљености радом или као последица неке болести да привременом 

променом места њиховог сталног боравка проводе лечење или рекреацију и уз примену 

природних лековитих фактора, поред остале потребне терапије”.7 Исти извор у тај 

појам укључује тек боравке од најмање 14 дана (што други аутори не истичу) уз услов 

да се сви природни фактори примењују на строго медицински начин и уз сталан надзор 

здравственог особља. Двоје рецентнијих страних аутора, надаље, крајем осамдесетих 

година схватају здравствени туризам као „покушај туристичке понуде (нпр.хотела) или 
                                                 
5 Хитрец, Т. (1996): Здравствени туризам-појмовни и концепцијски оквир, И међународни симпозијум, 
Опатија, стр. 221-232. 
6 Каспар, Ц. (1989): From Traditional Spa Tourism to Modem Forms of Health Tourism, AIEST, vol. 30, 
St.Gallen, str. 15-19. 
7 Хитрец, Т. (1996): Здравствени туризам-појмовни и концепцијски оквир, И медународни симпозијум, 
Опатија, стр.221-232. 
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дестинације да привуку туристе свесном промоцијом здравствених, поред уобичајених, 

туристичких садржаја”.8 

Ако узмемо да је мотив промене сталног места боравка у функцији здравствене 

заштите, без обзира да ли је превентивног, терапеутског или рехабилитацијског 

карактера, прихватљива је и дефиниција коју је дао Каспар: „Здравствени туризам је 

скуп свих односа и феномена који резултирају из промене локације и боравка у циљу 

промовисања, стабилизовања и евентуално враћања физичког, менталног и социјалног 

добростања кроз коришћење здравствених услуга подразумевајући при том да људи 

који то чине немају перманентан боравак на истој локацији”.9 Међутим, у овој 

дефиницији се не спомиње природни лековити фактор као битна компонента 

здравственог туризма. 

 Једна од битних специфичноси здравственог туризма је његова 

комплементарност у смислу добродошле компензације „вансезонских рупа” у 

пословању, пошто се радо користи управо вансезонски период боравка подижући тако 

просечну попуњеност капацитета. Осим тога, та врста туризма је доста захтевна у 

погледу специјалне (медицинске) инфраструктуре и кадрова, што није случај у многим 

другим облицима туристичких кретања. У главном је реч и о врло скупим садржајима: 

некретнинама, техничким уређајима, опреми, а поготово, неопходним стручним 

кадровима. Зато је разумљиво да су услуге здравственог туризма скупе и да се тешко 

покривају ефективни трошкови, чак и једноставне репродукције. 

Под заједничким именом „Здравствени туризам”, временом се стварају, условно 

речено, две групе туристичких потрошача које имају сличан или исти начин 

задовољавања својихздравствених потреба. За једну групу се може рећи да су 

потрошачи здравственог туризма у ужем смислу (традиционални термализам или 

лечилишни туризам), док друга група обухвата потрошаче здравственог туризама у 

ширем смислу, који осим коришћења природног лековитог фактора желе и друге врсте 

активности, понуде, програме и др. за које је побољшање, очување и унапређење 

здравља само једна од више туристичких потреба. 

Ресурсну основу здравственог туризма у ужем смислу чине природни лековити 

фактори (лековите термоминералне воде, лековита блата-пелоиди, лековита нафта, 

лековита клима и море, медицинска инфраструктура, стручни кадрови), док 
                                                 
8 Goodrich, J.&G. (1987): Healt-care Tourism - an Exploratory Study, Tourism Management (8), No. 3, Oxford, 
стр. 217. 
9 Kaspar, C. (1996): Gesundheitstourismus im Trend, in: Institut fiir Tourismus und Verkehrswirtschaft (edt.): 
Jahrbuch der Schweizer Tourismuswirtschaft 1995/96, St. Gallen, str. 53-61 
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здравствени туризам у ширем смислу подразумева коришћење свих туристичких 

атрактивности, које приликом боравка, на недељном или годишњем одмору, могу 

задовољити индивидуалне потребе за лечењем и опоравком, али и за унапређењем 

здравља и рекреацијом. 

Обзиром да су савремени посетиоци мобилнији, мање везани уз објекат боравка, 

радопосећују локалне приредбе, знаменитости и музеје, заинтересовани су за културу и 

обичаје, гастрономију, па и спорт, садржаји боравка често се допуњују искуствима 

источњачке медицине-акупунктуром и другим облицима стимулације, саунама, 

Kneippovimm курама и све више и здравој исхрани. Конкретно, све је уочљивији тренд 

помака од традиционалног термализма ка комплетнијем и ширем здравствено-

рекреативном туризму. Зато се указује потреба за скицирањем новог приступа који ће 

наглашавати превентивни здравствени туризам, као шири облик здравственог туризма. 

Према томе, савремени здравствени туризам је такав облик туризма који се 

предузима у циљу промовисања, стабилизовања и, по могућности, враћања физичког и 

менталног „добростања” уз помоћ природних лековитих фактора, здравствених 

услуга,спортско-рекреативних и wellness садржаја, подразумевајући при том, да људи 

који то чине немају перманентан боравак на тој локацији. 

 
2.3 Тржиште у здравственом туризму 

 

Пошто се тржиште најједноставније може дефинисати као скуп односа понуде и 

тражње, онда се и тржиште у туризму може дефинисати ,,...као скуп односа између 

понуде производа туризма и тражње за производима туризма, који настају услед 

привремене промене окружења од стране појединаца, односно појавом гостију у 

одређеним окружењима.” У том контексту туристичко тржиште, а самим тим и 

тржиште у здравственом туризму, има своје елементе:10 

- субјекти тражње - који су у здравственом туризму представљени појединцима 

који привремено мењају своје домицилно или хабитатно окружење из здравствених 

разлога, без обзира да ли је реч о превентиви, куративи или рехабилитацији, 

- субјекти понуде - који су у здравственом туризму представљени целокупним 

агрегатом туризма, односно привредним субјектима делатности и субделатности 

здравственог туризма, те субјектима понуде приватног сектора, 

                                                 
10 Мелер, М. (2002): Маркетинг , Економски факултет, Осијек. 
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- објекти размене - (који су представљени парцијалним или делимично 

интегрисаним производима здравственог туризма) и 

- цене - (које се у туризму односе на цене парцијалних или делимично 

интегрисаних производа здравственог туризма). 

Како у домаћој тако и страној литератури тржиште у туризму се најчешће 

формулише као тржиште посебне врсте. Према тим мишљењима, оно се не разликује од 

осталих тржишта по својим конститутивним елементима, али се у процесу 

функционисања и у односима међу њима јављају специфичности које чине тржиште у 

туризму ипак другачијим од осталих тржишта, пре свега робним тржиштима. 

Туристичка понуда по правилу је одвојена од туристичке тражње, што битно 

дистанцира туристичка од осталих тржишта. То значи да потрошач мора допутовати до 

места где се налази производ у туризму, па и у случају тржишта здравственог туризма, 

купити и истовремено користити њихове услуге и тек тада можемо говорити о 

почецима деловања туристичког тржишта. 

Да би се уочило шта је то што издваја и разликује тржиште у здравственом 

туризму од осталих тржишта у туризму, потребно је указати на специфичности самих 

учесника на овом тржишту, односно на туристичку тражњу и туристичку понуду. 

 

2.3.1. Карактеристике туристичке тражње 

 

Купац производа у туризму, без обзира да ли је реч о неком организатору 

путовања или индивидуалном потрошачу, мора да представља централну фигуру, која 

својим ставовима, навикама, жељама и могућностима формира и одређује своје захтеве 

и понашање на тржишту, што онда постаје смерница понашања свих учесника 

туристичке понуде који желе да опстану на тржишту. 

Жестока конкуренција на туристичком тржишту намеће потребу прихватања 

нових захтева купаца. У супротном такви се учесници понуде једноставно не могу 

уклопити у промене на тржишту, односно, захтевима тражње тако да пословање постаје 

нерентабилно и временом резултира нестанком са тржишта. 

Конститутивни елементи туристичке тражње, па и тражње у здравственом 

туризму, су следећи: 

- потребе, 

- слободно време, 

- новчана средства. 
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2.3.2. Карактеристике туристичке понуде 

 

Када говоримо о туристичкој понуди, говоримо о великом броју учесника који 

налазе своје место и имају одређену улогу у креирању туристичког тржишта. 

Најједноставније, сваки учесник тржишта, који жели продати своју робу или услуге 

туристима, је на одређени начин представник, субјекат туристичке понуде. „Количина 

роба и услуга која се нуди туристима на одређеном туристичком тржишту, у одређено 

време и по одређеној цени”, представља „туристичку” понуду тог тржишта.11 

Према многим ауторима који су обрађивали ову тему, (почевши од Крапф-

Хунзикера, затим Марковића, Буркарта-Медлика, Каспара, Милл-Моррисона итд.) да 

би се уопште могла формирати понуда у туризму, па и у здравственом туризму, 

потребно је задовољити основне критеријуме, факторе, без чијег адекватног учешћа се 

не може говорити да постоји формирана туристичка понуда. Основни фактори који 

чине туристичку понуду, па и понуду у здравственом туризму, су :  

1. атрактивни: а) природни (термо-минерални извори, клима, флора и фауна) 

б) друштвени (културно-историјски споменици, манифестације) 

2. комуникативни: саобраћајна инфраструктура и саобраћајна средства 

3. рецептивни: објекти смештаја и исхране, забаве и рекреације, трговинске 

радње, разни сервиси, комуналне услуге и др. 

Карактеристика туристичке понуде, а поготово понуде у здравственом туризму, 

јесте и њена нееластичност која произлази из следећих чинилаца:12 

- фактори туристичке понуде, поготово атрактивни, не могу се мењати, изузев у 

дужем временском периоду, што је потенцирано и везаношћу за одређен простор, 

- изградња туристичких објеката захтева значајна улагања, што резултира 

оптерећењем туристичке услуге великим обимом фиксних трошкова и немогућношћу 

прилагођавања краткорочним променама на туристичком тржишту и велик удео личног 

рада у пружању туристичких услуга битно умањује могућности за унапређење процеса 

рада. 

Понуду у здравственом туризму, у одређеном времену и на одређеном простору, 

осим специфичних материјалних и кадровских капацитета здравствене делатности као 

и саме организације здравствене службе, одређује и квалитет и састав природног 

                                                 
11 Freyer, W. (1988): Tourismus, Oldenbourg Verlag, Munchen, стр. 107. 
12 Попеску, Ј. (1991): Оптимизација инструмената маркетинга у предузећима туристичке привреде, 
БЕЕТРА. Београд. 
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лековитог фактора. Понуда у себи мора интегрално укључити простор, опрему и 

стручне кадрове, а затим и одређен ниво медицинске технологије, организованости и 

ефикасности. 

 Наведене карактеристике и специфичности конститутивних елемената тржишта у 

здравственом туризму условљавају да и приступ пословању на таквом туристичком 

тржишту буде томе подређен. При томе не треба заборавити ,,...да би се данашњи 

туристички потрошач могао описати као искусан, независан, индивидуалан потрошач, 

еколошки свестан и који даје предност новим вредностима, а поготово пријатној 

атмосфери и туристичком месту 'с идентитетом'“. Када се ради о потрошачу 

здравствено туристичког производа овим особинама треба додати и велику 

флексибилност и осетљивост, што ово тржиште чини посебним.13 

 

 

2.3.3. Дефинисање производа у здравственом туризму 

 

Када говоримо о производу у туризму морамо имати у виду да се он разликује од 

конвенционалог појма производа, и да његово дефинисање захтева другачији приступ. 

Предмет туристичке понуде често се назива туристичким производом, иако та понуда 

на први поглед изгледа искључиво као услуга, јер испуњава основне особине услуга 

(нематеријалност, неодвојивост од продавца, немогућност складиштења, 

краткотрајност у коришћењу итд.). 

Према маркетинг концепцији пословања, потребно је да се дефинише производ 

онако како га виде потрошачи. Ако то узмемо у обзир и ставимо се у положај 

потрошача туристичких производа, можемо видети да се он среће са материјалним и 

нематеријалним елементима који у једном заједничком деловању, односно јединству, 

задовољавају његове потребе за туристичким производом. Зато се за дефинисање 

туристичког производа примењује концепција тоталног производа, која производ 

уважава као скуп опипљивих и неопипљивих атрибута (материјалних и 

нематеријалних), који задовољавају неку потрошачеву потребу. 

У здравственом туризму, парцијални туристички производ који има лековита 

својства (термо-минерални извори, здрава клима, пелоиди итд.) представља одлучујући 

фактор који мотивише потрошаче здравствено туристичких производа на промену 

                                                 
13 Цетински, В.; Weber, S. (1996): Маркетинг земаља S.E.I. - могућност сурадње на подручју здравственог 
туризма, Опатија, промотер здравственог туризма, стр. 205-216. 
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пребивалишта у окружење које такав производ поседује (природни лековити чинилац), 

па на путу до њега, затим привременим боравком у њему, и на крају, на путу из њега, 

непрекидно интегрише различите парцијалне производе материјалног и нематеријалног 

облика, као и додатне природне и друштвене атрактивне парцијалне производе, који 

тада, сви заједно чине интегрални производ здравственог туризма. 

Према структури понуде, односно интензитету појављивања здравствених 

садржаја, здравствени туристички производ би се могао поделити у три велике групе:14 

1. здравствени садржаји - надопуна. Здравствени садржаји који надопуњују, 

оплемењују и могу бити и део пакета и неког другога туристичког производа, осим 

здравственог (одморишног или конгресног) и представљају привлачну основу за 

најшири круг туристичке тражње. 

2. здравствени садржаји - важни. Рекреативно-здравствене активности тј. 

производи у коме поједини здравствени садржаји (третмани, масаже и сл.) играју важну 

улогу и за њих је већ заинтересован нешто ужи круг субјеката туристичке тражње. 

3. здравствени садржаји - главни. Здравствени туристички производ (здравствени 

садржаји су главни мотив одласка на путовање) за који је заинтересирани најужи круг 

туристичке тражње. 

 

 2.4. Wellness 

 
Пратећи савремене трендове у здравственом туризму, битно је споменути и све 

чешће употребљаван појам wellness. У почецима превентивно-медицинског покрета 

педесетих година 20. века у САД-у овом појму је стално расла популарност, на почетку 

у стручним круговима, а затим и у јавности. 

Концепт wellness-а и wellness филозофије развија амерички доктор Halbert Dunn 

1959. године, када је први пут писао о посебном стању здравља који подразумева осећај 

добростања где се човек посматра као јединство тела, душе и ума, зависно од своје 

околине, развијајући у САД-у wellness покрет (Wellness movement) . Dunn је назвао ово 

стање личног задовољства „high-level wellness”. Wellness је енглеска реч која је дошла 

из Америке састављена из well-being (добро се осећати) и fitness (бити у форми).15 

 
                                                 
14 Цетински, В.; Weber, S. (1996): Маркетинг земаља S.E.I. - могућност сурадње на подручју здравственог 
туризма, Опатија, промотер здравственог туризма, стр. 205-216. 
15 Dunn, H. L. (1959): High-level Wellness for man and society, in: American Journal of Public Health 49 (6), 
786-792. 
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2.4.1. Концепт  wellness – a 

 

Wellness се може дефинисати на разне начине. Saracci је доводио у питање 

дефиницијu Светске Здравствене Организације која каже да је здравље „стање 

комплетног физичког, менталног и социјалног well being-а, а не само пуко одсуство 

болести”. Он је навео да ово стање много више одговара срећи не здрављу. Особа лако 

може бити здрава али не обавезно и срећна. Он такође наводи да уобичајени 

егзистенцијални проблеми везани за емоције, страсти, личне вредности и питања о 

суштини живота чине особу срећном, али се не могу свести на здравствене проблеме. 

Стога се концепти здравља и среће унеколико разликују, иако се наводи да су обе 

обухваћене термином wellness-а. 

Myers, Sweeney и Witmer дефинишу wellness као ,,и чин живота окренут ка 

оптималном здрављу и well beingu-у у ком се тело, ум и дух интегришу од особе зарад 

испуњенијег живота унутар људске и природне заједнице”.16 

Адамс наводи четири основна принципа wellness - а17: 

1. Wellness  је мулти-димензионалан, 

2. Истраживање и практиковање wellnes-a треба бити орјентисано ка 

идентификовању узрока wellness-a пре него узрока болести, 

3. Wellness се тиче баланса, 

4. Wellness је релативан, субјективан или перцептуалан. 

Ова последња ставка је интересантна јер указује да је wellness пре писхолошко 

него физичко стање. Puczko и Bachvar наводе седам димензија wellness-a 18: социјална, 

физичка, емотивна, интелектуална, еколошка, спиритуалана и окупациона. 

Објашњење wellness тренда може се, мада не и неоспорно, свести на Масловљев 

социолошки модел „хијерархије потреба” из 1954. године. Људи чије су примарне 

потребе („дефицитарне потребе”) психолошког, материјалног и социјалног карактера 

као храна, пиће, становање, социјални контакти итд. покривени, окрећу се другим 

вредностима и мотивима такозваним „потребама повећања” друштвеног признања и 

самоостварења. Данас је у првом реду реч о индивидуалним вредностима и мотивима, 

                                                 
16 Myers, J. E.; Sweeney, T J.; Witmer, M. (2005): A Holistic Model of Wellness. 
17 Adams, T. B. (2003), The Power of Puceptions: Measuring Wellness in a Globally Acceptable, 
Philosophically Consistent Way. Wellness Management. 
18 San Antonio College (2005): Wellness. www.accd.edu/sac/wellness. 
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које и жене и мушкарци сматрају изузетно важним, а који се укратко могу свести под 

следеће вредности:19 

- изгледати добро, 

- осећати се добро, 

- бити фит, 

- живети здраво. 

Из ових вредности произлазе активности и начини понашања као и конзументске 

навике. Из свега горе наведеног се може закључити да wellness није статички концепт 

већ је субјективан и релативан те се стога стално креће и мења, па ће и поtребе wellness 

туриста веома варирати у различитим њиховим добима и стадијумима живота. 

Према томе, wellness можемо посматрати као стање здравља које подразумева 

хармонију тела, ума и духа, са самоодговорношћу, физичком активношћу, козметичком 

негом, здравом исхраном, релаксацијом, медитацијом, менталном активношћу, 

едукацијом и социјалним контактима као фундаменталним елементима. Ово схватање 

укључује оно што Американци зову здравље ума и тела што значи да ум помаже у 

контроли здравља појединца. 

Држава као носилац здравствених трошкова у САД-у, открила је у седамдесетим 

концепт wellness-а као проверено средство за смањење трошкова за здравство, док је 

приватно предузетништво брзо открило велики економски потенцијал који се налази у 

wellnessu-у.20 

 

2.4.2. Wellness туризам 

 

Ова врста туризма, посматрано са више аспеката , представља један од 

најстаријих видова туризм. Томе у прилог иде посвећеност добростању код Грка и 

Римљана, о којој је било речи, затим потрага за духовном просвећеношћу која се 

јављала код средњевековних ходочасника, као и боравака поред мора и у бањама из 

здравствених разлога током 18. и 19. века од стране европске елите. 

Међутим у протеклих неколико година дошло је до великог пораста тражње за 

Wellness-ом у туризму. Промоција wellness центра, холистичких одмаралишта, бања, 

духовног ходочасништва, комплементарних и алтернативних терапија је без преседана. 

                                                 
19 Бартолучи, М. и сарадници (2004): Менаџмент у спорту и туризму, Свеучилиште у Загребу, Економски 
и Кинезиолоски факултет, Загреб. 
20 Исто 
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Теоретише се око разлога за овај експоненцијални раст и у већини случајева наводи се 

осипање западног капиталистичког друштва, слом традиционалних религија и 

фрагментација заједница. Напредак науке и медицине довео је до бољег очувања тела и 

физичког здравља и кондиције, док се на пољу менталног, емотивног и психолошког 

здравља није толико напредовало.21 

Малобројна доступна истраживања указују да они који одлазе на одмор овог типа 

траже не само физичку промену локације већ и пут ка већој самосвесности и 

задовољству. 

Wellness туризам неки аутори третирају као подкатегорију здравственог 

туризма.22 За своју дефиницију Wellness-a, Mueller и Lanz Kaufmann, као основу 

узимају Каспарову дефиницију здравственог туризма, а она гласи : ,,Wellness туризам је 

скуп свих односа и феномена који произилазе из путовања и боравка људи чије је 

главни мотив очување и побољшање њиховог здравља. Они захтевају темељан пакет 

услуга који садржи професионално знање, фитнес, козметичку негу, здраву исхрану 

или дијету, релаксацију или медитацију, физичку и менталну активност или 

едукацију.”23 Зечевић сматра да постоје три форме здравственог туризма: лечилишни, 

куратива и wellness.24 Лечилишни значи само лечење и један вид опоравка, куративни 

представља рехабилитацију, а wellness је усмерен на оно што значи у здравом телу 

здрав дух, тј. добро стање духа и тела. Услуге које се пружају су различите за сваки од 

тих сегмената. У лечилишном су то медицинске услуге, у другом сегменту су то 

различити терапеутски третмани, док су у трећем то различите физичке и менталне 

активности, различите релаксационе вежбе, програми исхране вођени на основу науке о 

исхрани и забава. 

Постоје расправе и око тога да ли wellness туризам представаља бег од себе и 

света ка окружењима које нуде чисту релаксацију или је у питању конфронтација особе 

и дефинисање свог места у свету и друштву. Аутори Smith и Kelly сматрају: „Ако је 

wellness туризам само релаксација онда се може сматрати да је традиционалан одмор на 

плажи са нагласком на сунчање врхунска форма медитације! Слично томе традиција 

бањског туризма нуди тек нешто више од квашења у топлим медицинским водама.”25 

                                                 
21 House of Lords Report (2000): Complcmentary and Alternative Medicine. 
22 Mueller, H.; Lanz Kaufmann, E. (2001): Wellness Tourism: Market analysis of a special health tourism 
segment and implications for the hotel industry Quelle: Journal of Vacation Marketing, Volume 7 Number 1 
23 Исто 
24 Зечевић, Б. (2004): Округли сто на тему: Менаџмент у бањском туризму и специјални програми у 
бањама, Туристичка берза бања, Врњачка Бања. 
25 Smith, M.; Kelly, C. (2006): Wellness tourism, Tourism Recreation Research vol. 31(1), 1-4. 
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Када се ради о туризму можемо говорити о wellness концепту на нивоу 

дестинације које су до сада биле познати бањски центри и о wellness концепту на нивоу 

појединачних објеката/хотела. Постоје два типа таквих хотела, то су хотели са wellness 

компонентом који поседују одређене садржаје који би задовољили тај сегмент туриста 

и друго је прави wellness хотел који је потпуно опредељен искључиво на овај сегмент 

туриста.26 

Туристи често траже локације које су трансценденталне. „De Botton описује како 

су путници заинтересовани за сублимиране пејзаже који пријају њиховој души чинећи 

их да се осећају малим, али уједно и делом бескрајног и универзалног циклуса. Није 

случајност да су стога многи wellness центри смештени поред океана или на врху 

планине. (Pechlander и Fischer наводе битност локације у контексту планинског 

wellnessa.) Неки осећаји трансценденције су вештачки појачани путем музике и плеса 

(Леа помиње фестивалске просторе где се 'хедонисти' могу скупљати)”.27 

Гледано са аспекта димензија које су наведене, а да би се дефинисало као 

савремено wellness туристичко искуство, потребно је да се учине неки свесни 

доприноси психолошком, духовном и емотивном well being-у онолико колико и 

физичком што онда „...преноси wellness туризам из окружења пасивног облика туризма 

са акцентом на есцапеизам, у окружење где туристи јесу свесно водени жељом да 

активно траже побољшани wellness”.28 

Многи аутори у свом истраживању наводе да су већина wellness туриста већ 

активни код куће у неком од облика активности wellness-а (јога, медитација, масажа...). 

Они који нису често, желе да се више упусте у wellness активности него што су то 

искусили на одмору, што указује да чак и кратак пут може имати дуготрајнији 

позитиван ефекат на свакодневни живот једне особе. 

Smith и Kelly сумирају димензије wellness туризма на следеће: wellness туристи су 

најчешће „активни трагачи за здрављем” који су веома мотивисани и одлучни да играју 

активну улогу у свом здрављу. Они често бирају алтернативну медицину и не боје се да 

експериментишу. 

 

 

 
                                                 
26 Зечевић, Б. (2004): Округли сто на тему: Менаџмент у бањском туризму и специјални програми у 
бањама,Туристичка берза бања, Врњачка Бања. 
27 Smith, M.; Kelly, C. (2006): Wellness tourism, Tourism Recreation Research vol. 31(1), 1-4. 
28 De Botton, A. (2002): The Art of Travel, London, Penguin. 
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Табела 1. Димензије wellness туризма 

Мотивација туриста Типичне локације активности Референце 

Медицинска козметичка Болнице и клинике Connell 
Телесна физичка Бање,масаже,јога Lea; Lehto, Brown, Chen and 

Morrison; Puczko and 
Bachvarov 

Екскапизам и релаксација Плаже,бање,планине Pechlaner and Fischer; 
Puczko and Bachvarov 

Хедонистичка Експериментална Фестивалски простори Lea; Pernecky and Johnston 
Егзистенцијална и психолошка Холистички центри са фокусом 

на саморазвој и филозофско 
задовољење 

Sraith and Kelly; Steiner and 
Reisinger 

Духовна Ходочасништво,јога 
одмаралишта 

Devereux and Caraegie; 
Pernecky and Johnston; 
Lehto,Brown, Chen and 
Morrison 

Везана за заједницу Волонтирање,хуманитарни рад Devereux and Carncgie; 
Smith and Kelly 

 
Извор : Smith, M.; Kelly, C. (2006): Wellness tourism, Tourism Recreation Research vol. 31(1), 1-4. 
 
 

 
2.4.3.Wellness у бањама 

 

Wellness у бањама се може означавати различите активности, а у овом контексту 

wellness значи издвојити за себе време изван свакодневице оптерећене стресом и 

равномерно задовољавати сваколике потребе тела, духа и душе. Поред телесних и 

духовних активности, уравнотежена исхрана и опуштање је потребно да буду, такође, у 

пуној мери заступљени. 

Иако wellness одмор може бити спроведен у здравственој институцији, неопходно 

је направити јасну дистинкцију између wellness-а и лечења, нарочито из угла 

здравствене политике. Зато, са стране тражње, треба претпоставити да wellness желе 

искључиво „здрави” људи, са превенцијом као примарним циљем. Међутим, треба 

разликовати с wellness са својим основним пакетом услуга од превенције болести. Ови 

корисници wellness -а могу добити услуге веома сличне онима које добијају „нормални 

корисници здравствених услуга”, али са мотивом очувања или побољшања сопственог 

здравља што није исто што желе они који долазе на лечење. 

Још је теже направити демаркацију од стране понуде, јер различите захтеве може 

испунити иста установа. Конкретно, здравствене институције могу прихватити како 
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пацијенте тако и wellness госте нудећи им сличне услуге или бар сличну 

инфраструктуру, укључујући своје знање.  

Међутим, у оквиру овог, у основи јасног опредељења за wellness у бањским 

местима, морају се истаћи опасности које у свему томе постоје, а то су:29 

- схватање wellness -а као синонима за луксуз, лепоту, „мажење и пажење”, или 

- редуковање wellness -а само на физички аспект (фитнес), односно, 

- коришћење wellness -а више са његове нарцисоидно конзументске стране,  и 

- коришћење феномена wellness као чисто маркетиншког назива. 

Smith и Kelly закључују: ,,Wellness је пут, а не дестинација! Једно од кључних 

тема које произилазе из wellness туризма јесте да пут ка њеллнесс-у бива много битнији 

од саме дестинације. Дестинација wellness туризма је често алтернативни простор где 

особа може да се упусти у самоанализу без стреса и ометања код куће.”30 

Оно што је значајно за wellness туризам је што није сезонског карактера и што се 

wellness понуда не односи само на туризам већ и на потребе локалног становништва.  

Поставља се питање да ли је здравствени туризам део wellness туризма или 

обрнуто. Одговор није лак ни једноставан. Међутим, полазећи од чињенице да се не 

може говорити о здравственом туризму без природног лековитог фактора као ни 

медицинске инфраструктуре, а да за wellness туризам то ипак не мора бити случај, 

могло би се закључити да је wellness туризам шире подручје, али wellness не укључује 

куративу и рехабилитацију, за разлику од здравственог туризма. Зато се заступа 

мишљење да су то два различита облика туризма, али комплементарна и да се садржаји 

међусобно преплићу, односно, да здравствени туризам може и треба све више да уводи 

елементе wellness садржаја у своју понуду и то на нивоу дестинације, као концепцију 

новог приступа одржавању човековог здравља, како би се нашла нова решења за 

стварање широке конкурентске понуде здравственог туризма у ширем смислу. 

 

 
2.5. Термоминерални извори у функцији развоја бањског туризма 

 

Велика заступљеност минералних и термалних извора на територији Србије 

условљена је сложеним геотектонским стањем терена, односно појавом већег броја 

                                                 
29 Реди, И. (2005): Округли сто на тему: Менаџмент у бањском туризму и специјални програми у бањама, 
Туристичка берза бања, Врњачка Бања. 
30 Smith, M.; Kelly, C. (2006): Wellness tourism, Tourism Recreation Research vol. 31(1), 7. 
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испреплетаних дубинских разлома и пукотина секундарног карактера као и појавама 

везаних за постојање некадашњег вулканизма. 

Овакви извори се разликују по издашности, температури воде, хемијском саставу, 

а самим тим и по начину терапијског деловања на организам човека. Њихово лековито 

дејство је давно уочено. Отуда су уз њих никла и особена насеља означена разним 

терминима, да би се данас искључиво користио назив - бања. 

Према садржају минералних растворених материја лековите воде могу бити 

сврстане у:31 

1. алкалне, 

2. алкално-муријатичне, 

3. муријатичне, 

4. муријатично-карбонатне, 

5. гвожђевите, 

6. сумпоровите, 

7. јодне и 

8. радиоактивне. 

Алкалној групи вода припадају извори у бањама: Буковичка, Богутовачка, Стара 

Кањижа, Сијеринска и др. Најзначајнија заступљепост алкалиомуријатичиих вода 

је у Врњачкој Бањи и Бањи Ковиљачи. Извори сличног састава, али са повећаном 

количином горке соли јављају се у Младеновачкој Бањи, Приличком Кисељаку, 

Обреновачкој бањи и др. Највећу израженост муријатичних вода показује бања 

Сланкамен. Земно-алкалне воде су карактеристичне за изворе који припадају следећим 

бањама: Паланачки Кисељак, Врњачка Бања и Илиџа код Пећи. Муријатично-

карбонатни извори имају заступљеност у бањама, Стари Бечеј, Нови Сад и Русанда. 

Гвожђевите воде су добро заступљене у нашим посећенијим бањама: ВрњачкаБања, 

Бања Ковиљача, Брестовачка бања, Буковичка Бања и Сијеринска Бања. Сумпоровите 

воде се користе у Матарушкој Бањи, Бањи Ковиљачи, Врњачкој Бањи, Куршумлијској 

Бањи и Рибарској Бањи. Повећана количина јода је својствена војвођанским бањама као 

што су: Стари Сланкамен, Новосадска, бање код Бездана и Бечеја. Радиоактивне воде 

постоје у Нишкој Бањи, Прибојској Бањи и Звоначкој Бањи. 

Наведени показатељи хемијског састава извора указују на сложену заступљеност 

водашто даје могућност остваривања разних видова превенције, лечења и 

                                                 
31 Марковић, Ђ.Ј. (1979): Термоминералне воде Југославије, Зборник радова Географског института 
ПМФ, свеска 26, Београд. 
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ревитализације. Битну компоненту потенцијала вода термоминералних извора 

представља њихово топлотно стање. Тако се према температури воде извора у бањама 

деле на: 

- хладне минералне воде (одговара температури воде за пиће); 

- хипотермалне воде (20-34°C); 

- хомеотермалне воде (34-38°C); 

- хипертермалне воде (више од 38°C). 

Најзначајнија заступљеност хладних извора је у Врњачкој Бањи, Бујановачкој 

Бањи, Паланачом Кисељаку, Приличком Кисељаку, Младеновачкој Бањи и Клокот 

Бањи.  

Највећу раширеност показују воде хипотермалног карактера. Постоје у Бањи 

Ковиљачи,Сокобањи, Звоначкој Бањи, Буковичкој Бањи, Клокот Бањи и Обреновачкој 

Бањи. 

Извори хомеоминералне воде постоје у следећим бањама: Врњачка Бања, Овчар 

Бања, Нишка Бања, Брестовачка Бања, Прибојска Бања и Луковска Бања. 

Најтоплије, односно хипертермалне воде, поред осталих карактеристичне су за 

следеће значајније бање: Гамзиградска Бања (40°C), Брестовачка Бања (42°C), 

Куршумлијска Бања (45-55°C), Новопазарска Бања (50°C), Сијеринска Бања (78°C), 

Јошаничка Бања (78°C) и Врањска Бања (92°C). 

Бројност термо минералних извора, односно потенцијалних бања на територији 

Србије је врло изражена, отуда постоји потреба за њиховим зонирањем. Овим 

поступком се ствара могућност ефикаснијег и прецизнијег утврђивања карактера 

понуде и уравнотежења развоја бањског туризма и околних, просторно блиских других 

облика туризма као и правилног дозирања рецептивне основе.  

У складу с тим на територији Србије извршена је подела на следеће зоне:32 

- Шумадијска, 

- Западноморавска, 

- Копаоничко-јастребачка, 

- Старовлашко-рашка, 

- Јужноморавска, 

- Источносрбијанска, 

- Западносрбијанска, 

                                                 
32 Марковић, Ђ.Ј. (1979): Бањске зоне у Југославије, Зборник радова Географског института ПМФ, свеска 
20, Београд. 



 23 

- Војвођанска и 

- Косовска. 
Слика 1. Најпознатије бање Србије 

 
Извор : www.srbija-banje.com 

 

Шумадијској зони припадају, од познатијих бања: Буковичка Бања 

(Аранђеловачка), Младеновачка Бања и Паланачки Кисељак. 

У западноморавску зону спада група бања које улазе у ред најпосећенијих: 

Врњачка Бања, Матарушка Бања, Богутовачка Бања, Горња Трепча (Атомска Бања) и 

Овчар Бања. Најпосећенија је и са најдужом традицијом је Врњачка Бања. 

Копаоничко-јастребачка зона укључује познате бање: Јошаничка Бања, Луковска 

Бања, Куршумлијска Бања, Пролом Бања и Рибарска Бања. Карактеришу се значајним 

присуством хипертермалних вода са температурним вредностима од 56 до 78,5°C. 

Старовлашко-рашка зона обухвата Прибојску Бању, Рајчиновића Бању, 

Новопазарску Бању и Прилички Кисељак. 
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Јужно-моравска зона укључује у себи више бања, међу којима су 

најафирмисаније: Нишка Бања, Врањска Бања и Сијеринска Бања. 

Источно-србијанској зони припадају: Сокобања, Гамзиградска Бања и Звоначка 

Бања. Основна специфичност њихових извора је у сумпоровитом саставу. 

Најзначајнија је Сокобања с обзиром на то да се традиционално налази на другом месту 

по броју посетиоца, изаВрњачке Бање. 

Западно-србијанска зона обухвата две познатије бање: Бању Ковиљачу и Бању 

Врујци. 

Војвођанска зона обухвата већи број бања које имају дугу традицији али не и 

значајнију посету. Најпознатије бање су: Русанда, Јунаковић, Сланкамен, Торда, 

Кањижа и Врдник. 

Косовска зона има већи број бања, али су најпознатије: Илиџа код Пећи и Клокот 

Бања код Урошевца. 

Србија располаже великим термоминералним потенцијалом који чини значајну 

компоненту комплексног развоја континенталног туризма. Међутим, развој ове врсте 

туризма првенствено зависи од квалитета и квантитета туристичке понуде, као и њеног 

начина презентирања у најширем смислу. 
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3.Развој дестинација здравстевног туризма 

3.1. Појам туристичке дестинације 

 
Реч дестинација (лат.destinatio - одредиште) користи се у свим одговарајућим 

облицима романског језика и англосаксонским језицима. У свом изворном значењу 

синоним је за одредиште, па и циљ, крајњи или успутни. Сматра се да је у туризам 

ушла посредством ваздушног саобраћаја.33 

Почетком седамдесетих година 20. века појам дестинације се шири и на област 

истраживања туризма, постајући предмет анализе и тумачења многих експерата који су 

истраживали туристичке токове између емитивних и рецептивних области. 

Gunn дефинише дестинацију као „комплекс различитих рекреативних и 

друштвених садржаја који се налазе у једном локалитету”.34 Holloway наводи следеће: 

„Дестинација може бити место за одмор или пословни центар који туристи посећују и 

где бораве: То може бити једна област, или чак земље у оквиру које они путују. То 

може бити и брод за кружно путовање који посећује неколико лука. Најкорисније је под 

дестинацијом подразумевати једно или више места у која туристи одлазе и бораве и 

која, уједно представљају основни циљ њихових кретања”.35 

У еволутивном току од традиционалне ка савременој туристичкој дестинацији, 

Laws издваја три концепта:36 

1. први је традиционални и обухвата дестинацију као туристичко место, 

2. други се односи на концепт анализе и вредновања ефеката туризма по локалну 

заједницу и управљања тим ефектима, 

3. док се у фокусу трећег, који је у настанку и још није у потпуности профилисан, 

налази: учешће локалног становништва у управљању туризмом, усклађивање интереса 

јавног и приватног сектора, едукативна функција туризма и регионална сарадња у 

промоцији и развоју, као кључних одредница одрживог туризма. 

Формирање веће функционалне просторне јединице од раније дефинисаног 

туристичког места, назване туристичком дестинацијом, као самосталне развојне 

јединице осигурава: 

- боље коришћење простора, 

- могућност економске валоризације и мање квалитетних туристичких атракција, 
                                                 
33 Јовићић, Д. (2002): Менаџмент туристичких дестинација, Желнид, Београд. 
34 Gunn, C. (1994): Tourism Planning, 2”d ed. New York, Taylor and Francis. 
35 Holloway, J.C. (1989): The Business of Tourism, Pitman, London. 
36 Laws, E. (1995): Tourism Destination Management, Routledge, London. 
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- комплекснију понуду за потенцијалне туристе, јер већи простор логиком ствари 

упућује на више различитих (туристичких) атрактивности, што отвара могућност 

бројнијим и различитијим туристичким активностима. 

- боље могућности у стварању туристичког идентитета, самим тим и 

препознатљивост на туристичком тржишту, 

- боље могућности и прецизнији пласман такве просторне јединице на домаћем и 

иностраном туристичком тржишту, 

- већа просторна јединица гарантује туристима да ће у њој наћи садржајни 

боравак, што може бити важан па можда и пресудан критеријум за доношење одлуке о 

туристичком путовању. 

 

3.1.1. Елементи туристичке дестинације 

 

Постоје различита мишљења и ставови о томе који су то неопходни саставни 

елементи који су потребни за једну дестинацију, како би могла регуларно да 

функционише. Треба формирати интегрални производ који мора да задовољи потребе 

туриста. Већина аутора се слаже да је реч о комбинацији различитих материјалних и 

нематеријалних елемената, односно природних и друштвених елемената, од којих су 

неки фиксни, а други варијабилни. 

Фиксни елементи су они који се уопште не могу мењати или се врло дугорочно 

мењају. Као пример за то могу се узети слике пејзажа, знаменитости, атрактивности и 

слично. Међу исте елементе убрајају се и они производи који се могу поистоветити са 

туристичком инфраструктуром, супраструктуром (хотели, објекти за спорт и забаву, 

здравствени центри, ресторани, базени, туристички бирои). Ови елементи корисницима 

дају одређене могућности деловања, које се могу одредити и као простор за туристичке 

активности, односно, оне прилике и опције које су додатно садржане у конкретним 

производима, услугама и правима која се нуде. За то се може користити појам „локална 

могућност туристичког деловања” под којим се подразумевају све активности, утисци и 

доживљаји које може да пружи одређена туристичка дестинација.37 

Варијабилни елементи туристичке дестинације су туристичке робе и улагања рада 

потребног за одговарајуће повезивање тих роба и њихово пласирање на тржиште, који 

                                                 
37 Јовићић, Д. (2002): Менаџмент туристичких дестинација, Желнид, Београд. 



 27 

се могу мењати, а то омогућава да употребне туристичке вредности дестинације 

добијају прометну вредност и валоризују се на тржишту. 

Krippendorf разликује изворне и изведене елементе понуде туристичких 

дестинација. Изворним елементима припадају:38 

- Производни елементи који подразумевају географски положај, вегетацију, климу 

и сл.; 

- Општи елементи и чиниоци људског понашања и егзистенције (језик, 

менталитет, гостољубивост, фолклор, култура, привреда, политика); 

- Општа инфраструктура (саобраћајни положај и повезаност, структура насеља, 

комунална опремљеност); 

а у изведене: 

- Туристичка опремљеност дестинације (туристички капацитети и специфични 

инфраструктурни садржаји за потребе развоја туризма, организационе активности, 

информисање, снабдевање, забавни, спортско-рекреативни садржаји). 

Изворни елементи се не могу мењати у кратком нити у дугом року (клима), док је 

за промену изведених потребан краћи временски период (изградња и уређење 

инфраструктурних садржаја). 

Јовичић наводи следеће конститутивне елементе туристичких дестинација: 

атрактивни, функционални, материјални и организациони.39 

Атрактивни елементи су објекти и делови простора (природни и антропогени 

туристички мотиви) који имају употребну вредност, јер својим особинама могу да 

задовољавају туристичке потребе. Коришћење природних мотива (клима, биљни и 

животињски свет, рељеф, хидрографски објекти) непосредно је условљено њиховим 

примарним својствима, на основу којих се одређује и могући обим туристичког 

промета. 

Функционални елементи су развојне форме и облици туристичког промета 

(рекреативни, културни, планински, приморски, манифестациони, екскурзијски 

туризам). Ова група елемената дестинације одражава облике и степен атрактивности 

простора и објеката али и тенденције и могућности повећања промета. 

Материјални елементи обухватају различите врсте услуга у туристичком 

промету, обликујући материјалну базу промета на којој се заснива туристичко 

привређивање у дестинацији. Планирање материјалних капацитета директно је везано 

                                                 
38 Јовичић, Д. (2002): Менаџмент туристичких дестинација, Желнид, Београд. 
39 Јовичић, Ж. (1999): Основи туризмологије, Природно-математички факултет, Бања Лука. 
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за функционалне елементе дестинације. Значи, да се и врста и квалитет услужних 

објеката као и структура и квалитет различитих услуга морају ускладити са планираним 

оквирима промета. 

Организациони елементи представљају систем мера за оптималан развој и 

усклађивање хетерогених циљева развоја туризма у дестинацији (регулатива, кадрови, 

информативна и водичка служба, промотивне активности). 

Без обзира на различите ставове и тумачења појединих аутора о подели саставних 

елемената туристичке дестинације, уочава се да су они једнаки компонентама 

комплексне, интегралне понуде туристичке дестинације и чине конститутивне елементе 

интегралног производа у туризму. Тако се може користити  Middle-tonov израз општи 

или укупни туристички производ дате дестинације (Total Tourism Product - TTP) који 

укључује природне и антропогене атракције одређене области, њене капацитете, 

услуге, приступачност, створен имиџ и на крају цену. Зато производ у туризму не треба 

посматрати независно од туристичке дестинације и обрнуто. „Разлог томе је 

једноставна чињеница да је туристички производ, нарочито у смислу концепта тоталног 

производа, неодвојив од туристичке дестинације на коју се односи и обрнуто, за 

туристичку дестинацију. Он је, такође, њен саставни део у формулисању квази-

производа. Наиме, туристичка дестинација конкретно представља локацију тј. простор 

у којем се туристички производ ипотрошачи циљне тржишне групе „спајају“.40 

 

3.1.2. Појам дестинације здравственог туризма 

 

Уколико на дестинацију здравственог туризма применимо све до сад наведено, 

очигледно је да ће се лековити факор као природна атрактивност односити на 

препознатљиви здравствени туристички парцијални производ, односно парцијални 

производ који је одлучујући мотиватор привремене промене окружења за потрошаче 

туристичких производа. Тај туристички парцијални производ, ако представља 

природни, тачније, климатски, балнеолошки, термоминерални или други природни 

лековити фактор туристичке дестинације, уз остале парцијалне материјалне и 

нематеријалне производе, свакако је дестинација здравственог туризма. 

                                                 
40 Meler, M. (2004): Marketing Approach to the Tourism Product Conceptualization in a Globalization 
Condition, 16th International Conference, Association for Global Business, Cancun, November 18-21, Paper 25, 
pp. 1-10. 
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Здравствени туризам, такође, подразумева и специфичности секундарних 

елемената, односно, специфичну инфраструктуру као што су лечилишта, болнице, 

рекреативни центри, спортски објекти, објекти за смјештај и прехрану и сл. У том 

смислу, Мелер говори о здравственом hardware-у и здравственом software -у при чему 

је здравствени software представљен потребном инфраструктуром, (специјализоване 

болнице, здравствени центри, специјализовани институти...) док је здравствени 

hardware представљен природним условима конкретне дестинације, односно 

климатским, балнеолошким, термоминералним и другим природним лековитим 

факторима туристичке дестинације, при чему је битно да ниво hardware квалитета-а 

буде праћен одговарајућим квалитативним нивоом software -а. 41 

Другим речима, уколико у интегритету туристичког производа, без обзира да ли 

се ради о ужем или ширем домету туристичке дестинације, битну превагу имају 

парцијални производи засновани на ресурсима здравственог туризма, тада се може 

говорити о дестинацији здравственог туризма. Ако је здравствени туризам такав облик 

туризма који се предузима у циљу промовисања, стабилизовања и евентуално враћања 

физичког, менталног и социјалног добростања уз помоћ (коришћењем) природних 

лековитих и других еколошких фактора, здравствених услуга, спортско-рекреативних и 

wellness садржаја, подразумевајући при том, да људи који то чине немају перманентан 

боравак на тој локацији, онда је и дестинација здравственог туризма она која у својој 

понуди има такав интегрални туристички производ у којем су претежно они парцијални 

производи који ће бити мотивирајући за оне туристе који желе да дођу из здравствених 

разлога, без обзира да ли због превентиве, куративе или рехабилитације. 

„Парцијални туристички квази-производи у просторном смислу имају свој 

одређени лимит са којим престаје њихово центрипетално привлачење (мотивација) 

тражње за туристичким производима. Уколико се ради о парцијалним квази-

производима са одређеним лековитим својствима онда је место туристичке дестинације 

у просторном смислу ипак предодређено својеврсним „дометом“ квази-производа, 

односно величина просторног обухвата, уједно детерминише шта се сматра под 

дестинацијом”. То значи како, на пример, термоминерални извор у бањи Русанда, код 

Меленаца, представља дестинацију здравственог туризма готово искључиво кроз 

специјалну болницу за физикалну медицину и рехабилитацију „Русанда” код Меленаца, 

                                                 
41 Meler, M. (2000): Marketing Design of Health Tourism Destination Identity, Conference Proceedings of Third 
Conference with International Participation “Health Tourism for 21st Century” Opatija: Thalallotherapia Opatija, 
263-273. 
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која уз коришћење лековите воде и пелоида, нуди још и различите облике здравствених 

услуга. Док је, на пример, чисти планински ваздух већ сам по себи као парцијални 

производ представљен као мотивирајући фактор у здравственом смислу, па тако цео 

Златибор може представљати дестинацију здравственог туризма.42 

Из предходно наведеног види се да различите групе елемената дестинације чине 

компоненте комплексне, интегралне туристичке понуде дестинације, коју туристи 

конзумирају за време свог боравка у њој, намеће се потреба добре сарадње и 

координације свих носилаца понуде у дестинацији. Међутим, они не би смели да буду 

заинтересовани само за своју парцијалну понуду већ за део интегралне туристичке 

понуде дестинације као целине. Под парцијалном понудом се мисли на сопствену 

понуду појединачног предузећа, привредног и ванпривредног субјекта: здравствене 

установе, хотелијери, превозници, агенције и др. коју исти пласирају на тржиште. 

Долази се до закључка да у управљању дестинацијом треба посебну пажњу 

обратити на међузависност свих елемената туристичке дестинације без обзира на 

величину просторног обухвата, с тим што се проширењем просторног обухвата шири и 

број елемената и управљачки ниво. 

Менаџмент туристичке дестинације мора задовољити иста начела, токове и 

захтеве као и менаџмент било којег профитног система, са циљем да осигура дугорочно 

преживљавање на тржишту и унутар непосредне конкуренције. 

Најзначајнија разлика, а истовремено и проблем менаџмента туристичке 

дестинације у односу на предузеће, је да често уопште није јасно ко је одговоран за 

управљање дестинацијом. Да ли је то општина, најважнија предузећа у дестинацији или 

је то туристичка организација (туристички биро), нека друга организација или неки 

други систем интересног повезивања (асоцијација, агенција, корпорација, 

конзорцијум). Зато је потребно да се тачно утврди која инстанца је надлежна за које 

функције.43 

 

 

 

 
                                                 
42 Meler, M. (2000): Marketing Design of Health Tourism Destination Identity, Conference Proceedings of Third 
Conference with International Participation “Hcalth Tourism for 21st Century” Opatija: Thalallotherapia Opatija, 
263-273. 
43 Магаш, Д. (2003): Манагемент туристичке организације и дестинације, Факултет за туристички и 
хотелски менаџмент, Опатија. 
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3.2. Системски приступ туристичким дестинацијама 

 

Са аспекта дефинисања туристичке дестинације, посебно је значајан системски 

приступ базиран на општој теорији система. Опште теорије система дефинишу систем 

као скуп међузависних, повезаних делова или елемената који заједно чине неку 

логичну или функционалну целину. 

 

3.2.1. Карактеристике система 

 

Системска теорија је приступ који показује како се одвија пријем инпута у 

организацију, како се трансформишу у аутпуте, како се остварује резултат и одвијање 

повратне спреге. 

Елементи у међусобном деловању остварују основне циљеве функционисања 

система. Из тога произлази да систем одређују следећа својства:44 

- самосталност елемената од којих је састављен, 

- повезаност свих елемената система, 

- систем функционише према циљу који остварује, 

- систем се посматра у одређеним границама, било да се ради о отвореном или 

затвореном систему, 

- својство система је да тежи равнотежи, 

- промене на једном елементу изазивају промене и у систему. 

Суштину сваког система чине начини повезивања и размене информација између 

елемената. 

Својство система треба посматрати са аспекта својстава делова целине, иако 

целина поседује различите особине у односу на својства његових делова. То практично 

значи да особине делова целине граде аутономно и новостворено својство целине, које 

је сасвим другачије него што га имају градитељи једног система. 

Системска теорија нам скреће пажњу на динамичну и међусобно повезану 

природу организација и задатака менаџера. На тај начин она нам обезбеђује оквир 

унутар кога могу да се планирају акције и предвиђају ближе и даље последице, а у исто 

време допушта се да се схвате и непредвиђене последице, уколико до њих дође. 

 

                                                 
44 Eligier, P.; Langeard, E. (1999): Маркетинг услуга, Витарграф, Ријека, стр. 14. 
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3.2.2. Концепт туристичке дестинације као система 

 

Концепт дестинације као система је постављен тако да показује међузависност 

динамичких, статичких и последичних елемената туристичког система:45 

- Динамичке елементе дефинише туристичка тражња, која је у сталном процесу 

промена мотива, спознаја или аспирација туриста, али се посматра као задата величина. 

-   Статичке елементе система чини дестинацијска понуда или сервис у најширем 

смислу. Ти се елементи обликују под утицајем туристичке тражње и под деловањем 

природних, економских, социјалних, политичких и других елемената који су одраз 

укупне и туристичке развијености дестинације, али и ширег окружења. У пракси се они 

изражавају у густоћи и развијености туристичких сервиса. Тај однос који се овде 

манифестује као однос тражње и понуде јесте „место рођења” свих ефеката који 

генеришу развојтуризма. 

-  Последични елементи система обухватају ефекте који настају развојем туризма 

на нивоу дестинације као и инструменте који се користе да би се развојем управљало, 

како ефекти не би настали као последица спонтаног већ планираног развоја. 

 Све то заједно резултира сложеним утицајима на нивоу локалне заједнице, 

локалног екосистема и на обликовање интегралног туристичког производа. Логично да 

и промене у дестинацији производе повратан утицај (feedback) на тражњу што све 

резултира и новим економским и неекономским  импликацијама на нивоу дестинације, 

али и ширег система. 

 Формирање интегралног туристичког производа једне дестинације подразумева 

добру сарадњу и координацију рада свих заинтересованих субјеката (привредних и 

непривредних) који не смеју бити заинтересовани само за свој парцијални производ 

усмерен ка тржишту. Успех парцијалног производа једне дестинације се мора 

манифестовати кроз координисану политику свих носилаца туристичког производа 

како би се пласирали и реализовали у оквиру интегралног туристичког производа. Тако 

интегрисан туристички производ на нивоу дестинације као целине има изражен 

синергијски ефекат. То уједно значи да је „дестинацију потребно посматрати као 

отворен и флексибилан систем” чији инпути су у ствари оутпути заинтересованих 

субјеката неке дестинације која „производи” разноврсне понуде (производе/услуге). 

Тако схваћена туристичка дестинација је систем који садржи разноврсне елементе. Она 

                                                 
45 Дулчић, А. (2001): Управљање развојем туризма, Мате, Загреб, стр. 57. 
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представља флексибилан, динамичан простор чије границе одређује само тржиште 

независно од административних граница. То уједно и отежава процес управљања и 

планирања, односно усклађивање бројних елемената који на посредан или непосредан 

начин учествују у формирању туристичког система дестинације и који су међусобно 

зависни. Сложеност и међузависност елемената у туристичкој дестинацији подразумева 

да се њом мора управљати као целином и да мора бити стратешки вођена као 

конкурентска јединица са циљем да осигура дугорочну конкурентску предност.46 

Ако „...туристичка дестинација конкретно представља локацију тј. простор којем 

сетуристички производ и потрошачи циљне тржишне групе 'спајају'.”, онда се са 

становишта менаџмента може прихватити да је дестинација простор на којем постоји 

мноштво туристичких производа којим је потребно управљати тако да би се могао 

формирати један интергрални производ недељив од дестинације, те понудити 

туристима.47 
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4. Бањска места Србије као дестинације здравственог и wellness туризма 

4.1. Развој бањског туризма у Србији 

 
Као што је већ раније поменуто на територији наше земље коришћење 

терапеутског дејства извора датира из времена владавине Римљана, али вероватно и пре 

њих. О томе сведочи чињеница да је 1927. године у Вичи, двадесетак километара 

западно од Прокупља, откривена једна од најстаријих каптажа минералних извора у 

свету. Поуздано се зна да су Римљани користили изворе готово свих данас познатијих 

бања у Србији. Око њих су градили објекте за купање и пријатан боравак, али су они 

углавном уништени ратовима, земљотресима, поплавама, итд. 

У српској средњовековној држави уочавана су и коришћена својства 

термоминералних извора. Остаци ранијих бањских објеката, изграђени импровизовани 

објекти или дивља лечилишта, прихватани су у народу као "света места". Она су била 

често коришћена и од стране манастирског особља. Отуда су неке од њих имале 

незваничан статус тзв. "манастирских бања", као што су Манастир Бања (Прибојска 

Бања), Овчар Бања и сада непостојеће Бања Вољавча (Страгарска Бања) и Биоштанска 

Бања код манастира Рујно. 

Са владавином Турака на нашим просторима одржавани су бањски локалитети 

који су се налазили у непосредној близини већих насеља, док су остали, били потпуно 

занемаривани. Притом су они по својој функцији били груписани у две целине. Једну 

су чинили бањски локалитети третирани као "излетишта и места за уживање" (Нишка 

Бања, Врњачка Бања, Новопазарска Бања, Овчар Бања), а други су коришћени као 

лечилишта (Сокобања, Јошаничка Бања, Куршумлијска Бања, Сијеринска Бања, 

Паланачка Кисељак и Рибарска Бања). 

У фази ослобађања од власти Турака долази до постепеног активирања, 

обнављања, реконструкције и доградње бања ангажовањем владара, богатих људи и 

државних органа. Најзначајнији подухвати су били усмерени ка откривању нових и 

каптирању познатих извора, изградњи купатила, проучавања физичко-хемијских и 

лековитих својстава воде, уређење парковских простора, организацији лекарске службе, 

итд. 

Предузимањем опсежнијих мера уређења код ограниченог броја локалитета 

долази до формирања бања које су могле бити сврстане у ред средње уређених бања у 

Европи (Врњачка Бања, Бања Ковиљача, Буковичка Бања, Рибарска Бања и Врањска 
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Бања). О бањама је бринула држава, тако да је током сезоне (2-3 месеца) одређивала 

најбоље лекаре да се брину о посетиоцима. Осим тога, све обимнија истраживања су 

утицала на то да су неке бање поред орјентације ка коришћењу вредности 

термоминералних вода добијале комплекснији и у то време у Европи актуелан назив 

„климатских места" ("ваздушних бања"). Овде су спадале - Сокобања, Бања Ковиљача и 

Ломнички Кисељак. 

У међуратном периоду долази до развоја до тада неуређених бања, првенствено 

на основу улагања приватног капитала. Међу њима, значајнији успон доживљавају 

Матарушка Бања, Куршумлијска Бања и Нишка Бања. Осим тога, раније афирмисане 

бање доживљавају изразити развој (Врњачка Бања, Бања Ковиљача и донекле 

Буковичка Бања).  

Бање су биле готово незаобилазан сегмент тадашњег грађанског начина живота, а 

боравак у њима био је резултат побуде да се достигне одређени грађански престиж. 

Посећиване се током целе године, али највише у летњој сезони.48 

Висока посећеност је била последица државног финансирања лечења појединих 

категорија болесника, а нарочито ратних војних инвалида и учесника рата уопште. 49 

Међутим, почетком седамдесетих година посета бањама третира се као компонента 

туризма и у складу с тим граде се хотели, угоститељски објекти и нови 

рехабилитациони центри у двадесетак актуелних бања. Истовремено се оснивају нове 

бање које у знатној мери карактерише стихијска и неуравнотежена изградња 

рецептивних објеката, као и општа урбанизација насеља. Отуда оне постају места са 

одсуством савремених бањских објеката организоване и адекватне туристичке понуде. 

Њихова непосредна околина, чак и она која је везана за близину термоминерлних 

извора постаје стециште изградње приватних стамбених зграда и викендица. На тај 

начин терени идеални за организовану градњу бивају опседани импровизовано 

грађеним објектима, тако да евентуална будућа конструктивна физиономија бања бива 

већим делом или потпуно одстрањена. У ред таквих бања спадају - Бујановачка Бања, 

Рајчиновића Бања, Горња Трепча, Бадања, Звонце и др. 

Истовремено један од важнијих проблема у развоју чак и афирмисању бања 

постаје преобимна урбаннзацијом, праћена нерешеним инфраструктурним проблемима. 
                                                 
48 Године 1922. М. Т. Леко је са својим сарадницима проучио 119 локалитета са термоминералном 
водому док је током тридесетих година на високом државном нивоу помињан различит број бањских 
места: 1924. године - 12, 1929-1933, године - 17, 1936. године - 13 бањских места, итд. 
49 После Другог светског рата посета бањама је врло изражена, али су оне у периоду 1948-1960, године 
искључиво третиране као медицинске установе. То је неповољно утицало на улагања у рецептивну 
основу која би била подређена туристичким потребама. 
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Све то прети да наруши њихову врло сложену и осетљиву функцију и потребну 

специфичност амбијенталних целина. 

Данас се на територији Србије у оквиру туристичке и здравствене статистике 

прати опремљеност и посећеност око 30 бања. Међутим, ни на територији Србије није 

урађен потпуни катастар термоминералних извора, мада неки аутори наводе да постоји 

преко 300 локација. Процена броја евидентираних бања, зависно од аутора, креће се од 

45 до 60 узимајући у обзир и тзв. "народне" или "дивље" бање. 

 

Табела 2. Евидентиране бање у Србији 

1. Врњачка Бања 16. Бујановачка Бања 31. Шарбановачка Бања 
2 .Сокобања 17. Младеновачка Бања 32. Ргошка Бања  
3 .Нишка Бања 18. Новопазарска Бања 33. Рошка Бања 
4. Матарушка Бања 19. Овчар Бања 34. Височка Бања 
5 .Буковичка Бања 20. Прибојска Бања 35. Бања Кањижа 
6. Бања Ковиљача 21. Пролом Бања 36. Јунаковић Бања 
7.Врањска Бања 22. Рибарска Бања 37. Бања Русанда 
8. Јошаничка Бања 23. Бања Врујци 38. Стари Сланкамен 
9. Куршумлијска Бања 24.  Рајчиновића Бања 39. Врдник 
10. Луковска Бања 25. Бања Бадања 40. Новосадска Бања 
11. Сијеринска Бања 26. Радаљска Бања 41. Пећка бања Илиџа 
12. Гамзиградска Бања 27. Звоначка Бања 42. Бањска 
13. Горња трепча 28. Бања Јошаница 43.Бечејска Бања 
14. Богутовачка Бања 29. Паланачки кисељак 44. Бања Туларе 
15. Брестовачка Бања 30. Обреновачка Бања 45. Ломничка Бања 

 
Бањска насеља могу бити сврстана у две категорије: самостална и несамостална 

насеља. 

Првој групи припадају насеља која имају сопствену територију, односно атар. То 

су, на пример, Врњачка Бања, Врањска Бања, Бања Ковиљача, Јошаничка Бања, 

Куршумлијска Бања, Сијеринска Бања, Сокобања, Нишка Бања, Рибарска Бања и друге, 

која спадају у ред градских насеља и Горња Трепча, Овчар Бања, Новопазарска Бања, 

Прибојска Бања и друге, означене као сеоска насеља. 
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Другој групи припадају „несамостална" места која улазе у састав једног или два 

насеља и често су означена топонимом који искључиво обележава локалитет 

термоминералних извора и просторно блиских рецептивних објеката. 

 
4.2. Промет туриста у бањама Србије 

 

Расположивост солидним природним потенцијалом као предусловом за 

формирање богате туристичке понуде у бањском туризму је неоспорна. Међутим, ова 

чињеница није била довољна за одговарајућу афирмацију бањског туризма. На то је, 

поред осталог утицала хотелијерска и ресторатерска основа, која, квалитативно и 

квантитативно не одговара у потпуности тражњи туристичке клијентеле која показује 

афинитет према овој врсти туристичких места. Године 2002. у бањским местима је 

постојало 43.355 лежаја. 

Доминантну улогу имају приватне собе (домаћинства) са 43.355 лежаја или 

60,54% у односу на укупне бањске капацитете. На другом месту се налазе хотели са 

5.967 лежаја (13,76%). Као типичан саставни део бањских рецептивних објеката 

користе се тзв. Бањска лечилишта која располажу са 4.663 лежаја, што чини 10,76% 

смештајних капацитета у бањама. Потом следе радничка одмаралишта са 2,655 лежаја 

(6,12%). Знатно је мањи обим капацитета у камповима (1371 лежаја, односио 3,16%); 

лечилишта климатског карактера (1.026 лежаја или 237%). Остале врсте смештајних 

објеката имају знатно мање учешће с обзиром на карактер бањског туризма. 

Праћење туристичког промета у бањским местима у статистичким публикацијама 

је непотпуно, односно недовољно прецизно, с обзиром на то да се излетници не 

региструју иако они чине знатан део посетиоца, нарочито у летњој сезони - у време 

викенда, празника, у виду школских екскурзија итд. Уз то је релативно непрецизно 

изражен и промет у приватном смештају (домаћинствима) пошто је недовољно 

свеобухватан. 

Промет посетиоца у бањама има сезонски карактер, али знатно мање изражен у 

односу на нека друга туристичка места, нарочито приморска. Лечилишна функција се 

може остваривати континуирано током целе године, под условом да се обезбеди 

опремљеност објектима који пружају могућност коришћења термоминералних вода и у 

зимским условима. Међутим, пуна рекреативна функција више је везана за летње 
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месеце, јер се она најбоље може остварити када су зелене површине продуктивне, ако 

се уз бању користе предности река, планина, језера, отворених базена и сл. 

Летњу прометну израженост имају бање са мањим смештајним капацитетима, 

релативно сиромашном лечилишно-туристичком понудом и релативном удаљеношћу 

од већих емитивних центара. У њих спадају Богутовачка Бања, Брестовачка Бања, 

Луковска Бања, Звоначка Бања, Рајчиновића Бања, Бањска и др. 

Међутим, добро изражену посету током зиме показују бање са дужом традицијом, 

бољом опремљеношћу и богатијим облицима туристичке посете. То су, пре свега, 

Врњачка, Бања, Сокобања, Нишка Бања, Буковичка Бања и Бања Ковиљача. 

Остале бање припадају групи туристичких места са врло неуједначеним прометом 

туриста током године. Оне не само да поседују оскудну рецетивну основу, већ и 

недовољно индивидуалисану и дефинисану туристичку понуду, лошу комуникативност 

и сл. 

Године 1955. на територији Србије у бањама је боравило 95.300 посетиоца, од 

чега 93.300 домаћих и 2.000 страних. Наведени промет је чинио 9,09% од износа 

укупних туристичких кретања. При томе, је остварено 1.007.000 ноћења, у оквиру чега 

домаћих - 1.004.000, а страних 3.800. Наведени износ ноћења чинио је 33,82% укупног 

износа ноћења, чиме је бањски туризам доминирао у односу на остале видове. Знатне 

разлике удела броја посетиоца и ноћења очито да показује релативно дуго задржавање 

бањске клијентеле (10,76 дана). Овакав највећи износ боравка у односу на остала 

статистички праћена места последица је дотирања бањских посетиоца од стране 

државе, будући да је и њихова посета имала, првенствено, лечилишни каракгер. 

На крају 1965. године у бањама је боравило 200.500 посетиоца (212.070 домаћих и 

4.388 страних) или 7,56% у односу на укупан број долазака у туристичким местима. 

Они су остваривши 1.924.900 ноћења, односно 23,63%. 

Континуираност раста промета одразио се на то да је 1975. године регистровано 

394.300долазака (388.000 домаћих и 6.300 страних туриста) или 8,01 %. При том су они 

остварили 3.473.000 ноћења или 20,48%. 

Деценију касније број посетиоца је повећан на 491.000 (8,20%), од чега 484.000 

домаћих и 7.800 страних. Они су имали 4.154.200 ноћења (17,02%). Следеће две године 

број посетиоца се повећава тако да 1987. године износи 501.500. Потом се смањује и 

1991. године спада на 345.000. Број ноћења, међутим, већ 1987. године је смањен у 

односу на претходну годину, да би 1991. године износио свега 2.661.000 (18,35%). 
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Наведени износи, очигледно да указују на стагнацију, евентуално споро повећање, 

а у последње време и смањење промета. На ову појаву је највише утицао смањен доток 

средстава намењених финансирању појединих категорија бањске клијентеле која је 

овде долазила искључиво ради лечења. 
 

Табела 3. Туристички промет у бањама Србије 2011. 

 

 

Туристи 

 

Ноћења туриста 

 
Просечан број 

ноћења туриста 
Свега домаћи страни свега домаћи страни домаћи страни 

Бање 375.324 341.481 33.843 2.308.197 2.176.467 131.730 6,4 3,9 

Аранђеловац 22.802 19.563 3.239 59.569 53.875 5.694 2,8 1,8 

Богутовачка Б. 2.262 2.044 218 18.199 17.413 786 8,5 3,6 

Врањска Б. 5.628 571 257 41.311 40.541 770 7,5 3,0 

Врњачка Б. 152.603 135.379 17.224 579.041 528.963 50.078 3,9 2,9 

Врујци- Горња 

Топлица 11.372 10.582 790 46.215 43.375 2.840 
 

4,1 
 

3,6 

Гамзиградска 

Б. 5.753 5.496 257 71.630 70.489 1.141 12,8 4,4 

Горња Трепча 9.762 8.765 997 110.665 97.802 12.863 11,2 12,9 

Ковиљача 21.693 19.143 2.550 217.476 192.370 18.384 10,0 9,8 

Матарушка Б. 7.138 6.773 365 74.263 72.729 1.534 10,7 4,2 

Нишка Б. 21.614 20.357 1.257 198.606 194.985 3.621 9,6 2,9 

Пролом Б. 15.986 12.996 2.990 67.066 61.327 5.739 4,7 1,9 

Сијаринска Б 6.372 6.091 281 58.558 57.177 1.381 9,4 4,9 

Сокобања 53.402 52.481 921 325.207 321.500 3.707 6,1 4,0 

Извор: Статистички годишњак Србије 2012. Републички завод за статистику, Београд. 

 

Уочљиво је да је број странаца изразито низак што је, такође, последица 

чињенице да је и поред великог броја бања, квалитета њихових термоминералних вода, 

а у вези с тим и индикацијама и терапијским поступцима, наша земља до сада није била 

у стању да све то на адекватан начин презентира пробирљивом страном туристичком 

тржишту. 

Судећи према износу промета и просторној дистрибуцији емитивних подручја 

може се закључити да су до сада бање имале искључиво локални и регионални, а ретко 

која и национални значај. То се односи и на релативно прометније бање које иако по 
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квалитетима примарне основе имају европски реноме, ипак према карактеру и 

величини контрактивне зоне, заостају за њима.50 

 

 

4.3. Туристичко-географске карактеристике важнијих бања 

4.3.1. Врњачка Бања 

 

Врњачка Бања се налази у централној Србији. Лежи на северним падинама Гоча, и 

долинама Врњачке и Липовачке реке, на надморској висини од 220 до 300 m. Од 

главног емитивног, београдског подручја удаљена је око 200 km. 

Карактерише је умерено-континентална клима са локалним особеностима које 

повољно делују на људски организам. Период са средњом дневном температуром изнад 

18°C траје од 5. јула до 7 септембра; док, за рекреацију такође, повољна гранична 

температура од 15°C и више траје од 14. маја до 23. септембра. Инсолација износи 

2.003 часа. Годишња сума падавина је 804 mm. Најизраженија је током јуна, а најмања 

у септембру. На квалитет микроклиме Бање посебно повољно утичу локална ваздушна 

струјања са околних планина која су најизраженија током лета. 

Фитогеографска компонента туризма Бање је култивисана, тако да има парковски 

карактер. Парк се пружа дуж добро уређених токова Врњачке и Липовачке реке и чини 

јединствену целину са храстовом и четинарском шумом уз насеље и шумским 

комплексом на падинама Гоча. 

Лековите воде су изражене у виду термалних и хладних извора, прва група се 

налази у оквиру купатила, а друга је груписана у две целине "Снежник", уз речни ток и 

„Слатина" на локалитету „Терапија". Капацитет топлих минералних извора износи 8,1 

1/s, а температура 36,5°C; „Снежника" 0,49 1/s, односно 17°C и „Слатине" - 1,14 1/s, 

односно 14°C. Лековито дејство свих вода остварује се на основу преовлађујућег 

присуства макроелемената калцијума и гвожђа и микроелемената калијума, литијума, 

рубидијума, цезијума, строцијума, баријума, бакра, фосфора и мангана. 

Бања располаже са добро опремљеним купатилом које се састоји из два базена и 

44 каде. У његов састав улазе и специјализована одељења за масажу, испирање, 

                                                 
50 Ако хијерархијски ниво туристичке вредности бања одређујемо према висини промета туриста и 
ноћења, он би имао следећи редослед: Врњачка Бања, Сокобања, Нишка Бања, Матарушка Бања, 
Буковичка Бања, Бања Ковиљача, Врањска Бања, Сијеринска Бања, Брестовачка Бања, Гамзиградска 
Бања, Куршумлијска Бања, Овчар Бања, Богутовачка Бања, Звоначка Бања, Луковска Бања, Новопазарска 
Бања, Прибојска Бања, Рајчиновића Бања, Пролом Бања, Горња Трепча и др. 
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хидротерапију и др. Лечилишни третман се одвија пијењем воде, купањем у топлој 

води, инхалирањем и испирањем топлом водом. Најбољи ефекти се остварују при 

лечењу болести – гастроинтестиналног тракта, хепатобилијарног тракта и панкреаса, 

метаболизма, бубрега и мокраћних путева и кардиоваскуларног система. 

Најзначајнију улогу у обављању делатности здравствено - лечилишног карактера 

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

"Врњачка Бања". Капацитет смештаја у Заводу износи 920 лежаја. Располаже са 14 

одељења намењених разним етапама лечења појединих болести. Запошљава 418 особа 

различитих струка. Поред смештајних објеката у надлежности здравствених установа, 

Врњачка Бања располаже са смештајним и угоститељским објектима намењених 

гостима који овде долазе из рекреативних потреба. 

Поузданији подаци о промету посетиоца у Врњачкој Бањи датирају из 1869. 

године. Тада је, наиме, овде боравило 538 гостију. Изузев Првог светског рата број 

посетиоца расте тако да 1930. године износи 26.250. Они су тада остварили 520.000 

ноћења. Већ прве послератне године туристички промет је износио 33.851 гостију. 

Најизраженија посета је током јуна, јула, августа, септембра и октобра, а током 

осамдесетих година и маја. Уједначенија посета, односно продужавање сезоне боравка 

захтева инсистирање на лечилишној функцији, обогаћивање културно-уметничке 

компоненте туристичког програма и веће коришћење предности околних 

комплементарних вредности. 

 

4.3.2. Сокобања 

 

Сокобања се налази на јужном ободу истоимене котлине, односно доњем делу 

северних падина Озрена. Источно од котлине је Сокоградска клисура Сокобањске 

Моравице, а западно - Дугопољска котлина. 

Лоцирана је у близини Алексинца (30 km), при чему је спојена са јужно-

моравском магистралама, а потом директно или индиректно са насељима у источној 

Србији. Поменуте везе се остварују искључиво друмским саобраћајницама. 

Бања представља једно од највећих балнеолошких насеља у Србији. Лековитост 

изворске воде уочена је давно, тако да су још Римљани овде градили базене од опека. 

Потом су коришћени у средњовековној Србији и од стране Турака, који су изградили 

више купатила. Интензивнија реконструкција и изградња објеката почиње 1895. 

године. 
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Лечилишну специфичност Бање даје изразита радиоактивност изворске воде (до 

13 Махових јединица) и гасова (до 50 Махових јединица). Термоминерални извори се 

налазе дуж сокобањског раседа и избијају у кориту Сокобањске Моравице. Лечилишно 

су активирана више извора, као што су „Преображење" са водом температуре 42°C и 

израженим присуством калцијума, натријума, магнезијума и калијума; "Свети Аранђел" 

„Бањица" и „Лептарија". На основу тога изграђена су два купатила - "Бањица" и "Парк", 

са издвојеним женским и мушким базенима. 

Извор "Свети Аранђел" који снабдева женски базен ослобађа велику количину 

радиоактивних гасова што атмосферу купатила чини радиоактивном у границама 

добрих лечилишних ефеката. 

Купатило „Бањица" располаже са два базена температуре 38 и 28 °C. Применом 

терапеутског дејства воде постижу се добри резултати у лечењу реуматичних обаљења, 

хроничног бронхитиса, бронхијалне астме, дијабетиса, гинеколошких обољења, 

неуроза, болести мокраћних органа, кожних болести и др. 

Микроклиматске карактеристике Сокобањске котлине доприносе третирању Бање 

као климатског лечилишта. Средња годишња температура износи 10,1°C, средња јулска 

20,3°C и јануарска -1,5°C. Годишња сума падавина је 670 km. Сокобања је захваљујући 

околним планинама поштеђена од регионалиих ветрова. С друге стране, добро 

изражена локална ваздушна струјања током лета расхлађују котлину спречавајући 

појаву жега, а уз то, доносе чист и свеж планински ваздух. Отуда су овде и летње 

вечери прохладне.51 

Туристичка функција Бање остварује се и захваљујући постојању више природних 

туристичких вредности непосредне околине. Они представљају својеврсна излетишта 

посетиоца Бање. Међу њима значајније су - Сокоградска клисура Моравице са 

Лептаријумом, који уз плажу поседује мотел и ауто камп; долина Градашнице богатој 

водопадима и слаповима, планински санаторијум и др. 

Туристичка посета је у знатној мери регулисана низом приредби и манифестација. 

Најзначајније манифестације су "Фестивал народних песама" који се одржава током 

јула и "Прва хармоника Југославије" августа. 

Лечилишна функција Бање остварује се деловањем више медицинских објеката – 

Дома здравља, Завода за рехабилитацију, превенцију и лечење хроничних 

неспецифичних професионалних обољења плућа, Завода за коштано-зглобна обољења 

                                                 
51 Марковић, Ђ.Ј. (1976): Природа Југославије, Минерва,Суботица. 
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деце и Балнеоклиматска амбуланта. Смештајни капацитети лечилишних објеката 

износе око 200 лежаја. 

 И поред релативно добре посећености, Сокобања се, као и већина осталих наших 

бања карактерише врло скромном посетом странаца, чак знатно мањом него неке које 

знатно заостају за Сокобањом по општем промету туриста. Године 1970. овде је 

боравило 31.594 туриста који су имали 368.207 ноћења; 1975. 44.800 посетиоца и 

500.000 ноћења; 1980. - 53.125 посетиоца и 588.821 ноћења; 1985. године - 62.400 

посетиоца и 599,000 ноћења и 1990 године овде је боравило 55.299 посетиоца који су 

остварили 484.776 ноћења. Према томе, највећи успон промета оствариван је током 

седамдесетих година, да би у осамдесетим имао уз осцилације, стагнатни ниво, с тим 

што се смањује просечан боравак туриста. Тако је он 1970. године износио 11,6 дана, 

1975. -11,2, 1980. - 10,5, 1985. - 9,6 и 1990. године један туриста је боравио просечно 8,8 

дана. Без обзира на смањење износа дужине боравка уочава се изражено присуство 

стационарног туризма са преовлађујућом лечилишном компонентом. За разлику од 

Врњачке Бање, број туриста се последњих година повећава. 

 

4.3.3 Нишка Бања 

 

Нишка Бања се налази 10 km југоисточно од Ниша, недалеко од ушћа Нишаве у 

Јужну Мораву. На развој Бање посебно је значајно утицала близина Ниша. Због 

ширења Ниша периферни део овог града је готово у контакту са Бањом. Уз то она има и 

добар транзитни положај с обзиром да се налази на саобраћајници која води према 

Бугарској, тако да је од граничног прелаза Градина удаљена 93 km. 

Припада типу сталних балнеолошких насеља, са континуираним растом 

насељености, од 270 становника, 1978. године; 650 становника, 1921. и 4.213. 

становника 1991. године. 

Лековитост термоминералних извора коришћена је у време боравка Римљана на 

овом простору, при чему су главни посетиоци били становници оближњих насеља 

Mediana и Naisus. Најстарији подаци о лечилишним ефектима воде потичу из 362. 

године. Савремена темељна проучавања су показала да извори спадају у ред 

најрадиоактивнијих у земљи. Лечилишна функција се остварује преко радонске 

термалне и хладне хидрокарбонатне калцијеве воде извора – Главно врело (39°C), Сува 

Бања (37°C) и Школска чесма (17,5°C). За лечење се користи радиоактивно блато, а за 

инхалацију радон. 
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Смештајна основа туристичких кретања у бањи стално се повећава, првенствено 

захваљујући интенизивној изградњи објеката у приватном власништву. Године 1939. 

смештајни објекти су имали 1.040 лежаја, 1960. године 1.671 лежај, 1980. године 8.813 

лежаја, што је чинило максимум капацитета, будући да је пола деценије касније он 

смањен на 7.841 лежај. У ред најкрупнијих смештајних објеката спадају хотели: 

„Озрен", "Партизан" и "Србија" и више уређених вила. 

Значајан фактор повећања обима и разноврсности туристичке понуде као услова 

повећања промета туриста, чини веће искоришћавање околних комплементарних 

вредности. Међу њима посебан значај имају: Јелашничка клисура, удаљена око 3 km од 

Бање; Сићевачка клисура, 3 km низводно, са манастирима Сићево (15. век), Св. Петка и 

Св. Пантелејмон; Ћеле кула; остаци резиденције цара Константина и Ниш, као значајан 

привредни и културни центар јужне Србије. 

 

4.3.3. Матарушка Бања 

 

Матарушка Бања налази се у југозападном делу Краљевачке котлине, уз десну 

долинску страну Ибра. Оивичена је планинама Столови (1.375m), Троглав (1.177m) и 

Чемерно (1.579m). 

Туристичко-географски положај бање је релативно повољан, будући да се налази 

на путу и прузи који повезују Београд са Рашком, Качаником и Скопљем; а повезана је 

преко Краљева, путем који иде долином Западне Мораве, са Чачком, на западу и 

Крушевцом на истоку. Близу Крушевца пут се сучељава са аутопутем Београд - Ниш, 

што је значајно с обзиром на важност поморавског емитивног подручја. 

Термоминерални извори Бање поседују сумпоровиту воду високе концентрације 

(25 mg сумпорводоника /1 l воде). Минералне воде су претежно јувенилног порекла, 

налазе се на дубинама 2-3 m, али не избијају на површину. Имају хомеотермални и 

хипертермални карактер са температурама од 32°C до 48,5°C и издашности 26,5 l/s. 

Лечење се одвија захваљујући повишеном присуству калијума, литијума, рубијума, 

цезијума, строцијума, баријума, фосфора, флуора и сумпора. 

Вода се користи за лечење гинеколошких, реуматских, кожних, неуролошких, 

посттрауматских обољења, болести стомака и црева и поремећаја у размени материја. 

Вода је контраиндикативна за заразне болести, срчане мане, туберкулозу плућа, 

крварење, грозничава стања и јаче нервозе. Лечење се одвија применом више врста 
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терапија - балнеолошка, физикална, хидротерапија, радна, електротерапија, лекови, 

масажа. С обзиром на повећану количину сумпора не се користи за пиће. 

Прва сазнања о постојању термоминералних вода датирају из 1897. године, када је 

Ибар својим изливањем извршио јачу ерозију своје терасе и открио издан. Одмах потом 

удубљење је проширено и продубљено, а потом и ограђено. Тада је смештај 

организован претежно у колибама и шаторима. Од 1900 године овај пункт постаје 

својина акционарског друштва које гради још два базена, једно за купање, а друго за 

справљање сумпоровитог блата. Усто је додато одељење са бетонским кадама, 

изграђена је електрична централа за пумпање воде, више вила, хотела, угоститељских 

објеката и парковских површина. Током тридесетих година копан је нови бунар, 

купатило са 38 када, више стамбених зграда, хотел „Жича" и др. После рата изграђена 

су још 2 бунара и извршена градња и дограђивање угоститељско-смештајних објеката. 

Основу неговања здравствено-лечилишног туризма чини деловање Завода за 

рехабилитацију реуматичних, гинеколошких и посттрауматских стања „Браћа 

Маричић". Завод располаже смештајним капацитетима категорије, означене са три 

звездице и капацитета 400 лежаја, од чега се 200 налази у пансиону „Агенс".52 

Током једне године Завод прими у просеку око 6.500 пацијената. Амбулантно се 

овде лечи око 1.200 пацијената. Дужина боравка током осамдесетих година кретала се 

од 16,0 до 17,5 дана, а искористивост капацитета од 78% до 97%, што је на 

задовољавајућем нивоу, у односу на центре сличног карактера. 

Одређен ниво и развој туристичког промета настоји да се одржи реконструкцијом 

и доградњом постојећих хотела и вила, реконструкцијом купатила, набавком савремене 

опреме итд. Потребно је, такође, организовати активирање и комплементарних 

вредности везаних за планине Гоч, Троглав, Чемерно, реку Ибар, манастир Жичу, као и 

амбијентални квалитети Краљева. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Поред поменутог завода пријемом и смештајем туриста бави се низ других објеката који располажу са 
укупно 3.600 лежаја. Највећи број је заступљен у приватним кућама, с обзиром на то да више од 
половине становништва бање издаје простор за смештај и исхрану посетиоца. 
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4.4. Развој здравственог и wellness туризма у бањама Србије 

 

Селективна понуда бањског туризма зависи од укупног развоја самог бањског 

места, пре свега од услова успешног организовања бањског лечења, односно wellness-

spa 53и рекреативног туризма, и условљена је постојањем великог броја 

термоминералних, радиоактивних и гасних вода, али зависи и од саме свести и 

одговорности према сопственом здрављу потенцијалних корисника услуга. 

Здравствени туризам је специфична врста туризма која се стручно и контролисано 

служи природним лековитим факторима и поступцима у циљу очувања и унапређења 

здравља, и самим тим побољшава квалитет живота. Основу здравственог туризма чини 

коришћење природних лековитих средстава. Постоји битна разлика између 

здравствених и wellness туристичких производа. Здравствени туризам је повезан са 

клијентима са разним здравственим проблемима који путују ради терапије и третмана 

које ће им помоћи да побољшају своју здравствену ситуацију. Wellness туризам се тиче 

клијената доброг здравља, а који су у потрази за третманима који ће им омогућити 

одржавање тог статуса. 

Данас су здравствени и wellnes54 клијенти у потрази за бољим здрављем, 

смањењем прекомерне тежине, смањењем ефекта старења, смањењем бола и нелагода, 

уклањањем стреса, што представља и главне мотиве одабира овог производа. Тражња 

за овим производима је константна током целе године. 

За успешан развој бањског туризма и квалитетније структуирање интегралне и 

комплексне туристичке понуде треба га заснивати на таквим економским основама које 

ће обухватати више тржишних сегмената. У том смислу, а са становишта конципирања 

интегралног и комплексног туристичког производа, неопходно је дефинисати неколико 

приоритета развоја бањских места , заснованих на компаративним предностима, и то: 

- специјалистичко усмеравање wellness-spa и здравствене понуде бањских места, 

засновани на лековитим природним и здравственим факторима са дугогодишњом 

традицијом и високо образованим кадром, 

- могућност организовања комбинованог бањско-планинског туризма и бањског 

                                                 
53 SPA (lat. Sanus Per Aquam – здравље кроз воду), укупност метода и процеса који се користе са 
водом.Термин се помиње неколико десетина година уназад. Многи га описују као културни тренд у свету 
данашњег високостресног друштва, поготово у развијеним земљама. 
54 Wellness представља стање оптималног живљења и има седам аспеката: физички, интелектуални, 
емоционални, социјални, аспект интересовања, духовни аспект и аспект окружења. 
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туризма са туризмом на језерима, у непосредној близини, укључујући при томе 

богато културно – историјско наслеђе, 

- програмско обогаћивање бањских места, комбиновањем домаћег са модерним, 

током целе године, 

- повољан географски положај са еколошки здравом животном средином и 

специфичном гастрономијом, 

- еколошка заштита, односно општи захтеви уређења и одржавање квалитета 

животне средине бањског места.55 

Усмеравање здравствене понуде бањских места, у наредном периоду треба 

базирати на основу претходних анализа природних потенцијала. Расположивост 

разноврсним и разноликим, еколошки квалитетним и функционално високовредним 

развојним основама треба бањама да обезбеди висококвалитетан производ и висок ниво 

тржишне конкурентности, у облику расположивих ресурса и постојеће изграђене 

туристичке инфраструктуре и супраструктуре. 

Wellness – spa, према прогнозама Међународног SPA удружења и демографским 

карактеристикама Европе, у наредном периоду треба да има највећу стопу раста, и то у 

областима који се базирају на медицини, а који обухватају терапију и терапију водом. 

Wellness – spa у бањама, засниваће се у будућности на четири сегмента, од којих 

су значајне следеће активности: 56 

 - Destination Spa- поред стандардне спа услуге користе се фитнес и Destination 

Spa  елементи у оквиру целе туристичке дестинације, 

- Medical Spa  – услуге холистичке медицине са елементима здравствене и 

wellness компоненте, обухватајући при томе класичне и специјалне третмане и 

терапије, 

- Mineral Springs Spa – понуда природних, минералних и термалних извора, 

- Resort Hotel Spa – spa у оквиру хотелских услуга са професионалним и 

комбинованим услугама фитнеса, wellness и сл. 

Да би бањско подручје постало wellness дестинација мора да испуни следеће 

критеријуме: 57 

                                                 
55 Николић, С. (1998): Природа и туризам, Еко центар, Београд. 
56 Међународно SPA удружење је дефинисало седам врста spa/wellness капацитета : Club Spa, Cruise ship 
Spa,Day Spa, Destination Spa, Medical Spa, Mineral springs Spa, Resort/hotel Spa. 
57 Европско spa/wellness тржиште се састоји од преко 1200 различитих spa центара у којима је у 2002 
години остварено око 190 милиона ноћења. Немачка је највеће појединачно тржиште (40%, или 99 
милиона укупних ноћења). Просечна дужина боравка на тржишту Региона је 11.3 дана за домаће госте, 8 
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- одређен број wellness смештајних објеката, 

- спортско рекреативни објекти и остала спортска инфраструктура, 

- квалитетну и развијену путну инфраструктуру, 

- здравствени објекти са специјалистичким службама, 

- салони лепоте и козметике, 

- зелене површине за рекреацију, 

- природну и културну понуду за ментални развој, 

- организовану анимацију и сл. 

У развоју нових облика бањског туризма , модификацијом постојеће понуде 

неопходно је дефинисати следеће: 

- детаљан план реструктуирања бања, према затеченим стањима, 

- дефинисање јасног модела приватизација бања, 

- законски регулисати начин експлоатације природног фактора, 

- унификација урбанистичких и регулационих планова, 

- реорганизација постојећег Удружења бања у складу са ЕУ, 

- побољшање квалитета услуге, 

- креирати стандарде квалитета и брендове, 

- побољшање квалитета угоститељских услуга, 

- агресивна промоција, 

- дефинисати програме одрживог развоја природних ресурса. 

Бање Србије треба да представљају својеврсну бањску индустрију, а да би се тај 

процес реализовао потребно је реализовати следеће активности: 

- едукација у смислу разумевања тржишта – сагледати где су шансе, а где 

предности нашег производа, 

- потреба за новим програмом и очекивањима данашњих гостију – комбинација 

традиционалних терапија, 

- потреба да се постане атрактиван и конкурентан кроз примене нових савремених 

програма, 

- бање Србије морају да идентификују своје циљеве, препознају своја тржишта 

кроз потенцијал који имају, 

- доказивање медицинског квалитета, где је Србија у предности, 

                                                                                                                                                         
дана за стране госте, при чему су гости најдуже боравили у Чешкој (домаћи 18.7 дана, а страни 11.1), а 
најкраћи боравак забележен је у Мађарској (домаћи гости 3.2 дана, а страни 4.1 дан). 
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- неопходно је наставити са истицањем природног и аутентичног ресурса на 

третманима, 

- старомодан имиџ заменити младим, третирањем посетилаца као гостију, а не као 

пацијената, 

- бање треба да представљају нову врсту бизниса, да својом атрактивношћу могу 

да привуку инвестиције, пре свега у изградњи нових смештајних капацитета високог 

стандарда, 

- потреба лакшег приступа бањама са интернационалног нивоа (могућност 

укључивања аеродрома Ниш), 

- бањску понуду спојити са понудом околине и на тај начин створити бањске 

пакете, 

- квалитетна и пре свега еколошки здрава храна, 

- лак приступ природним лепотама кроз шетње и бициклистичке вожње, 

- укључивање културног сегмента,сачувати атрактивне локалитете у околини, 

- очување паркова, стварање нових цветних површина, 

- потреба за јединственим маркетиншким наступом и укључивање на тржиште, 

- проучити и прихватити принципе wellness-а, 

- спровођење едукације и обуке како у здравственим установама у бањама тако и 

у угоститељско-туристичким предузећима, 

- процес едукације и добијања диплома из области Wellbeing Spa менаџмента 

(најбоља искуства Хрватске и Словеније), 

- спровођење њеллнесс програма и других савремених програма, 

- едукација и обука из wellness/spa менаџмента, 

- заједничка организација и квалитетан наступ на сајмовима на домаћем и 

иностраном тржишту, 

- подршка од стране ресорних министарстава која су задужена за развој бањског 

туризма, 

- потреба за развојем јаког бренда – формирати бањску причу. 

- развој географских информационих система и њихова примена у туризму (ГИС 

представља велику шансу за развој туризма). 
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4.5. Перспективе развоја wellness туризма у Врњачкој Бањи 

 

Главни носиоци развоја туризма и угоститељства Врњачке Бање, представљају 

Специјална Болница “Меркур“ и ХТП “Фонтана“ АД. Специјална болница „Меркур“58 

је главни носилац лечилишне функције- за лечење и рехабилитацију болести органа за 

варење и шећерну болест. Представља најсавременији центар за дијагностику, 

превенцију, лечење и рехабилитацију на бази примене минералних вода. У „Меркуру“ 

ради 50 лекара, (највише специјалиста и субспецијалиста), 100 здравствених радника и 

180 медицинских сарадника. У склопу „Меркура“ постоји:  

o Амбулантно-поликлиничко одељење са специјалистичким службама: 

Рентгенолошко одељење, Клиничко-биохемијска лабараторија са РИА лабараторијом, 

Одељење за дијабетес и лечење гојазности, Одељење гастроентерологије, Одељење 

физикалне терапије, Гинеколошко-терапеутско одељење.  

o Кабинети  за:  ултразвучну дијагностику, ендоскопију, кардио-васкуларна 

испитивања, очне болести и ласер терапију, медицину спорта, неуропсихијатрију, 

рефлексотерапију-акупунктуру.  

o Дежурна медицинска служба.  

Ова установа располаже са 680 постеља у стационарима “Меркур Нови“, “Меркур 

Стари“, “Шумадија“ и “Мирко Томић“и у свим објектима је организована здравствена 

служба у току 24h. Ради преко читаве године и остварује изузетно значајне 

здравствено-туристичке резултате и велике економске ефекте.  

У мају 2005. године у згради термоминералног купатила, „Меркур“ је отворио 

први у бањама Србије - Wellness centar „Fons Romanus“ на простору од 600 m2, који се 

састоји од: Базена са топлом водом (36,5°C) у коме се налазе 4 лежаја и 12 седишта за 

подводну масажу; ђакузи и хидромасажне каде за више особа и две индивидуалне 

бисерне каде за масажу мехурићима ваздуха у минералној води или у води са биљним 

уљима; Сауна парка са: финском сауном (60-110°C), буретом или тушем за 

расхлађивање и простором за одмор и опуштање; Турско купатило, Краљево и 

Краљичино купатило; Простора за различите врсте масажа; Ароматерапију... Купањем 

у топлој минералној води, јављасе опште опуштање, смањује напетост мишића, 

повећава покретљивост зглобова, успоставља се евентуално поремећена психофизичка 

                                                 
58 www.vrnjcispa.co.yu 
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равнотежа, постиже опште ,,освежење организма“ и повећава способност за рад и 

психофизичку активност.  

Годину дана након отварања Wellness центра „Меркур“ је завршио још једну 

велику и значајну инвестицију: Aqua центар "Water fall" у стационару "Меркур Нови“. 

На површини од 1000 m² овај центар има највећи затворени базен у бањама Србије, на 

преко 230 m² кружног облика, дубине до 1,8 m, са топлом минералном водом. Базен 

има ђакузи за 12 особа, 3 мала масажера, велики слап, 10 топова за подводну масажу, 2 

боди џета за пливање у месту и 1 гејзер. Дакле, мноштво могућности са забаву и 

уживање гостију.  

Треба нагласити да услуге Wellness центра и Aqua центра могу да користе сви 

бањски гости, не само они који су смештени у „Меркуру“. ХТП “Фонтана” AD 

Врњачка Бања59 је највећи хотел у Србији, са седам хотела,  максималног  капацитета  

1.200  кревета.  Обухвата  површину  од  око  50.000m². „Фонтана“ запошљава око 300 

радника током читаве године. У њеном саставу послују: хотел “Звезда“ и “Фонтана“, 

коначиште “Слобода“, „Парк“, „Вила Сан“, „Језеро“, као и планински дом “Бели 

Извор“ на Гочу, као и ресторани: “Снежник“, “Србија“, “Карирани стољњак“, 

“Швајцарија“ и “Гоч“. Осим “Белог Извора“, сви објекти се налазе у централној зони 

Врњачке Бање, а већина на главној бањској променади. 

Приватизација хотела у Врњачкој Бањиу претежном државном власништву, 

представља кључни приоритет будући да реструктурирање тог сегмента туристичке 

понуде највише доприноси квалитетнијем тржишном позиционирању туризма. 

Међутим, у Врњачкој Бањи постоји велики број нерешених питања на 

подручјувласничких односа, од  чијег решавања у многоме зависи интересовање за 

предузетничке пројекте и улагања у туризам ове бање, а исто тако и целокупна 

квалитативна трансформација дестинације, на којој је једино могуће темељити 

амбициозну развојну визију и стратешке развојне циљеве. 

Један од проблема представљају национализовани објекти. Наиме, у време 

национализације, 1949. године, Врњачка бања је имала 37 хотела и вила, и сви су 

одузети од ранијих власника. До 1959. године још 60 пословно-стамбених објеката је 

одузето: сва приватна предузећа која су пословала, продавнице, локали... Та имовина је 

постала државна својина и дата је народним одборима на управљање и коришћење. 

Бања је тада имала 3.500 становника. У то време у Београду је одузето само 9 хотела.60 

                                                 
59 www.fontanaad.com 
60 www.arhiva.glas-javnosti.co.yu 
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Национализована имовина некадашњих трговаца, адвоката и других познатих 

Врњачких домаћина, данас је углавном у власништву ХТП "Фонтана". 

Други проблем је велики број смештајних објеката Врњачке Бање, који послују у 

оквиру разних великих предузећа и институција:  хотел Бреза припада војсци, 

одмаралиште Променада припада полицији, хотел Железничар за раднике железнице, 

затим ПТТ одмаралиште за раднике поште, одмаралиште ЕПС, одмаралиште Врачар 

које припада водоводу Београд... 

Приватизација ДП Фонтана Врњачка Бања61 

Агенција за приватизацију Републике Србије, 14.07.2005. године, приватизовала 

је 70% друштвеног капитала ДП Фонтана Врњачка Бања, путем јавне аукције. 

Већински власник тада постаје Конзорцијум физичких лица, који преузима 70% 

власништва (143.718.000 динара), док је 30% акција (61.594.000 динара) припало 

бившим и садашњим радницима предузећа - малим акционарима. 

Приватизација Специјалне Болнице “Меркур” Врњачка Бања; После најаве 

Министарства здравља да ће до краја године почети приватизација специјалних 

болница за рехабилитацију у Србији, у здравственим установама владају неизвесност, 

збуњеност и нагађања. Агенција за приватизацију Републике Србије, објавила је јавни 

позив којим тражи консултанте за приватизацију најбољих бањских лечилишта у 

Србији: за "Меркур" у Врњачкој Бањи, Бању Ковиљачу и Сокобању. Агенција има 

задатак да одреди модел приватизације здравствених установа и на тај начин „помогне“ 

Министарству здравља да се реши вишка капацитета који финансијски не могу да се 

одржавају. Специјалне болнице за које Министарство здравља процени да су у 

потпуности потребне осигураницима неће бити приватизоване и у потпуности ће бити 

на располагању Фонду здравствене заштите.62 

Угоститељски капацитети: На подручју општине Врњачка Бања, у 

угоститељству послује 90 приватних угоститељских радњи63: ресторана са понудом 

националне и интернационалне кухиње, специјалитета са роштиља, италијанских 

специјалитета, специјалитета од морских плодова и дивљачи, млечних ресторана. Када 

су у питању места за излазак и провод, бања се може похвалити са изузетно добром 

понудом кафића, клубова, дискотека, ресторана са живом музиком.... У центру постоји 

једна од највећих дискотека у овом делу Србије, која је опремљена врхунском опремом. 
                                                 
61 Интервју са надлежнима из ХТП „Фонтана“ АД Врњачка Бања. 
62 Карановић, Н., државна секретарка у Министарству здравља, Часопис Данас, 11.10.2007. године 
63 Програм развоја општине Врњачка Бања 2005.-2015. Републички завод за развој Републике Србије, 
2005. 
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Спортско-рекреативни и културно-забавни садржаји: Врњачка Бања 

располаже са разним спортско-рекреативним и културно-забавним капацитетима, као и 

понудом за релаксацију и опуштање, који представљају атрактивне чиниоце туризма 

Врњачке Бање: 2 спортско рекреативна центра (СРЦ „Рај“ и  СРЦ „Коцка), 3 спортске 

дворане, спортска хала (све спортске стандарде, арена од 200 m² за одбојку, рукомет, 

мали фудбал, тенис, салу за борилачке вештине, трибина са 1.920 места), фискултурне 

сале Основне и Средње школе, 5 отворених бетонских терена за мали фудбал, кошарку 

и рукомет, 5 отворених базена, 3 затворена базена, 1 aqua центар, 2 Wellness центра, 2 

Spa центра, 5 Фитнес центрa & Теретане, 1 куглана, 1   стрељана,  стони тенис (у хотелу 

Звезда ( 2 стола), у хотелу Бреза (10 столова)), 2 билијар сале, 2 тениска терена,   1 Ски 

Центар на Гочу.  

Културни центар Врњачка Бања64 у чијем су саставу Замак културе, биоскоп и 

Амфитеатар, на професионалан начин организује културну делатност, кроз одржавање 

манифестације "Врњачке културне свечаности, под геслом за 100 дана 100 приредби" 

(одржавају се од 1973. године), са следећим програмским целинама: Позоришни дани 

српског театра, Књижевно лето, Фестивал ликовног стваралаштва, Фестивал филмског 

сценарија, Међународни фестивал класичне музике, Вечери класике, Вајарски 

симпозијум, Графички центар, Променадни програм. На Летњој позорници се 

одржавају музичко-сценске и естрадне приредбе. 

Облици туристичког промета: У Врњачкој Бањи и њеној околини, заступљени 

су многи видови туризма: здравствени, рекреативни, конгресни, културно-забавни, 

излетнички, спортски, ловни и риболовни, омладински и ђачки туризам.  

Здравствени туризам Врњачке Бање развија се под окриљем савремене 

лечилишне функције засноване на примени природних фактора, пре свега изузетно 

лековитих минералних вода, затим на примени савремених метода лечења и 

рехабилитације, као и на најновијим достигнућима физикалне медицине. 

Конгресни туризам има доста дугу традицију јер је Врњачка Бања већ 

шездесетих година прошлог века стекла глас домаћина многобројних саветовања, 

конференција, симпозијума, семинара, конгреса и постала стециште хиљадама 

пословних људи, привредника, научника, уметника, спортиста и других занимања. Већ 

26.-30.07.1969. у Врњачкој Бањи је одржан “В Конгрес Фармацеута Југославије“ са 

1.500 учесника. Нарочито интензивни развој конгресног туризма почиње после 

                                                 
64 Руђинчанин, Б., Топаловић, О. (2008) : Врњачка Бања на почетку 21.века, Културни центар Врњачка 
Бања, стр. 537. 
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изградње Конгресног центра Звезда 1980. године, када је Бања добила прави конгресни 

простор за одржавање великих скупова. У питању је вишенаменска дворана, која се 

може преградити у 5 мањих сала, максималног капацитета 1.200 седишта, опремљена 

са неопходном техником (видео пројектор, лап топ, платна, озвучење, бежични 

интернет, посебни телефонски прикључци, пресс центар…) за одржавање семинара и 

конгерса. 

Културно-забавни туризам- Прави културни бум у Врњачкој Вањи догодио се 

1973. када је оснивана комплексна културна манифестација„Врњачке културне 

свечаности“, која се током лета одржава под геслом ,,За сто дана сто приредби“. У 

оквиру ове манифестације одржавају се позоришне представе, књижевне вечери и 

промоције, изложбе слика и скулптура, изложбе из археологије и историје, концерти 

класичне музике, оперских певача, мајстора виолине, клавира, гитаре и других 

инструмената, балетске представе, променадни концерти у бањском парку, ТВ 

фестивали, Филмски фестивал сценарија и многе друге манифестације. Бања се у том 

погледу може сматрати правим летњим културним центром Србије. Поред културних, 

одржавају се и бројне музичко-забавне приредбе, које привлаче велики број 

посетилаца.  

Када говоримо о  забавним манифестацијама, треба свакако споменути 

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

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

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

џаковима, на ролерима и бициклама,шаховска симултанка, Игре без граница, турнир у 

малом фудбалу, у уличном баскету, ДЈ журке, модне ревије, дечије представе, дечији 

карневал, фолклор, изложбе, концерате забавне музике… 

Спортски туризам - Врњачка Бања се последњих година значајно определила за 

развој спортског туризма, па је све више оних гостију који у Врњачку Бању долазе на 

спортске припреме и спортске сусрете. По масовности посете, значајно место 

заузимају, радничко-спортски сусрети на којима учествује и по више стотина 

такмичара. 

Wellness&spa производи - Од свих наведених туристичких производа, посебну 

пажњу је потребно посветити Wellness&spa производу, који ће на дужи рок постати 

водећи производ дестинације, као самосталан производ, али и као допунски производ 

осталим планираним производима. Све већа свесност о здравом начину живота и 
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потреба да се побегне од свакодневног стреса, утичу на пораст потражње за 

Wellness&spa туризмом, као циљним туристичким производом.  

“Wellness производи” су веома атрактивни на међународном туристичком 

тржишту, али недовљно атрактивни на домаћем туристичком тржишту. Иако Врњачка 

Бања има понуду wellness центра, неопходно је инвестирати у већи број нових и 

модернијих spa и wellness производа. По узору на познате европске бање и дестинације, 

требало би сваки хотел у свом саставу да поседује свој spa & wellness центар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

5. ЗАКЉУЧАК 

 

У бившој Југославији Србија је била позната као „ земља бања “ а тај епитет је 

засужила захваљујући чињеници да у Србији постоји преко 300 извора минералних, 

термалних и термомонералних вода , као и појава лековитих гасова и лековитог блата. 

Поред великог броја извора , чист ваздух и посебни еколошки, климатски, 

морфолошки биолошки и предеони ресурси представљају велику предност и 

потенцијал наших бања. 

 Уколико погледамо уназад закључујемо да је Србија односно њене бање више 

пажње посвећивале домаћем тржишту , и да је акценат стављан на калитет здравствене 

услуге , а мање пажње обраћано на квалитет смештаја , угоститељске и забавне понуде. 

Највећи потенцијал за развој производа здравственог туризма Србије произилази 

из његове усмерености према лечењу и рехабилитацији, будући да је међународна 

тражња за специјализованим здравственим третманима у сталном порасту. 

 Србија има за задатак да убрза развој и комерцијализацију производа високог 

квалитета „Medical Spa“ и „Mineral Springs Spa“ . Ова акција за циљ треба да има 

пласирање овог производа ван граница Србије и то у што краћем року. За успешно 

интернационално комерцијализовање овог производа, пресудан корак представља 

померање од досадашњег начина рада бањских лечилишта под окриљем Министарства 

здравља. Неопходно је успостављање јединственог система управљања. 

 Wellness представља још једану врсту туризма коју треба интензивно развијати у 

нашим бањама. Живот савременог човека препун је стреса, а слободног времена је све 

мање , што доводи до повећања интересовања за wellness програме и овај начин 

живота, који се јавио као потреба људи да учине нешто добро за себе и своје здравље. 

 Бањски центри Србије обилују изворима термоминералних вода, а хотели уз 

традиционалне програме лечења и рехабилитације, све више уводе wellness понуду, spa 

понуду, фитнес програме и слично. Овакве иницијативе добра су основа за развој 

производа „Medical Spa“ и „Mineral Springs Spa“ . При томе је ове производе потребно 

значајно освежити кроз финансијска улагања, посебно у квалитет основне смештајне 

понуде, као и опреме за рекреацију и рехабилитацију. 
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