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Увод 
 
Србија је континентална земља која се налази у југоисточној Европи. Простире се 

на Балканском полуострву и једним делом се налази у средњој Европи, то је заправо 
северни део Србије, Панонска низија. Србија је земља богата планинама, рекама, језерима, 
бањама.. То је земља 5 националних паркова, и такође са великим бројем заштићених 
природних и културних добара. 

Искуство је кроз векове научило људе да својим ,,бољкама" траже лек у природи, 
међу травама, биљкама, чистом и свежем ваздуху, у минералној и топлој води. Временом 
Србија се уврстила у земље у којима бање дају препознатљиву особеност, будући да је у 
нашој земљи утврђено преко 300 појава термоминералних извора. 

Вода је једно од основних природних добара човека. На то је указао грчки филозоф 
и песник Пинтар 500. године пре нове ере, речима ,, Вода је од свих добара највеће добро." 
Овим речима био је потпуно у праву, јер данас када је човечанство све бројније потреба за 
водом је све већа, а њен квалитет све лошији. 

Бање су пре свега средишта здравља, рекреације и рехабилитације, односно 
одмора, културних и спортских манифестација, сусретања људи ради одмора, дружења, 
научних и стручних скупова,  и због тога имају велики значај. Бањски туризам има дугу и 
богату традицију. Извори топле воде одувек су привлачили људе, тако да су кроз векове 
били посећивани. Познато је да су Римљани  крај таквих извора  градили виле, купатила и 
пратеће објекте за лечење, одмор и уживање, и још тада потврдили да су функције бања 
бројне. Својеврстан печат бањама дали су и Турци, за време вишевековне владавине 
нашим просторима. Белешке путописаца и остаци материјалне културе, посебно хамами 
(купатила), основа су за проучавање прошлости неких наших бања. 
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1. Географско – туристички положај 
 

1.1. Географски положај 
 
Србија је земља великих природних контраста. Већим делом своје територије 

Република Србија лежи у средишњем делу Балканског полуострва ( део државе јужно од 
Саве и Дунава, који чини око 75 % њене укупне површине), који представља важно 
међународно раскршће више комуникационих праваца. Мањим делом Србија се налази у 
Средњој Европи ( део државе северно од Саве и Дунава, који чини око 25 % укупне 
повершине). Укупна површина Србије износи 88.361 km².  

Математички положај Србије је одређен географским координатама на Земљиној 
површини. Изражава се степенима и означава удаљеност од екватора по географској 
ширини и почетног (нултог) меридијана по географској дужини. Према томе Србија се 
простире између 43˚31´15´´ северне географске ширине и 20˚43´36´´ источне географске 
дужине. Територија Србије је издуженог неправилног облика и пружа се правцем север– 
југ. Растојање између најсеверније тачке код Суботице и најјужније на Шар планини 
износи у ваздушној линији 495 km, док је растојање између најзападније ( код Апатина ) и 
најисточније (на Старој планини) око 425 km. Географски центар Србије налази се у 
насељу Гривац, општина Кнић.  

Границе су додирне линије на земљиној површини које раздвајају или спајају 
државе или народе. Србија се граничи са Мађарском, Румунијом, Бугарском, 
Македонијом, Албанијом, Црном Гором, Босном и Херцеговином, Хрватском. Граница 
према Мађарској  дугачка је 175 km. Граница према Румунији је дуга 546,5 km. Граница 
према Бугарској је дугачка 357 km. Граница према Македонији је дуга 252 km . Граница 
према Албанији је дуга 111,1 km, док је дужина границе са Црном Гором 236 km. Граница 
према Босни и Херцеговини је дуга 382,3 km, а Хрватске 259,3 km.Тако да је укупна 
дужина граница Србије 2 350,2 km.  (Јовичић Д., 2009) 

Регионално – географски положај Србије је веома сложен, разноврстан и повољан. 
Србија заузима централни положај на Балканском полуострву, а Дунавом је повезана са 
западном, средњом и делимично са источном Европом, представљајући тако балканску, 
средњоевропску, панонску и подунавску земљу истовремено. Преко Србије воде или се 
укрштају важни међународни копнени, водени и ваздушни путеви који повезују 
привредно развијена подручја Европе, такође на овом простору су се у прошлости 
додиривали утицаји древних цивилизација, а поред тога укрштали су се и различити војно 
–  историјски, економско - политички и други интереси. Све то још више потенцира 
специфичност  географског положаја Србије. 

Положајем на југоистоку Европе, Србија је балканска земља. Највећи део њене 
територије ( 75 % ) лежи на простору који се назива Балкан . Србија је и средњоевропска 
земља, јер око 25 % њенe територије налази северно од Саве и Дунава.То је пространа 
Војвођанска низија око Дунава, Саве и Тисе. Преко овог простора продирали су утицаји 
духовне и материјалне културе из Средње и Западне Европе. Преко Панонске низије 
остварене су природне и саобраћајне везе са индустријски развијеном Западном Европом. 
Србија је и подунавска земља, што значи да Србија припада групи од 10 земаља кроз које 
протиче Дунав. После Волге, Дунав је највећа европска река  (2 856 km), кроз нашу земљу 
протиче дужином од 588 km и отвара пут Србији на Северно и Црно море. Кроз Босфор и 
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Дарданеле овај пут води у Егејско, односно Средоземно море. (Родић Д., Павловић М., 
1994 ) 

 
1.2. Туристичко – географски положај Србије 

 
Туристичко - географски положај је просторни елемент туристичких кретања и он 

исказује односе појединих мотива и места према правцима туристичких 
кретања.Туристичко - географски положај представља резултат географског, туристичког, 
саобраћајног и функционалног положаја  

У Европи су присутни бројни туристички правци, aли највећи значај за инострани 
туризам у Србији  има Југоисточни туристички правац, који се грана на неколико путева. 
Први води од источних Алпа, преко Словеније, ка Јадрану и мање долином Саве ка 
Београду. Други води од Подунавља ка словеначкој и хрватској обали Јадранског мора, а 
трећи од Подунавља, преко Београда, долином Мораве и Нишаве ка Бугарској, односно, 
долином Јужне Мораве и Вардара ка Грчкој и даље према Турској. (Јовичић Д., 2009) 

Саобраћајно – географски положај Србије је веома повољан, где је могуће 
издвојити 2 саобраћајна правца и 3 географска подрчија који својим положајем имају 
значајну функцију спајања и прожимања. Основна осовина укупног спајања и прожимања 
на простору Србије је саобраћајница Београд – Ниш која лежи на међународном коридору 
10. Коридор 10  у свом основном правцу од Салцбурга до Солуна повезује 8 држава 
укупне дужине путне саобраћајнице од 2 360 km, од чега кроз Србију пролази око 800 km. 
Други такође великог значаја је Велико Моравска удолина. Код Београда на ушћу Саве у 
Дунав стичу се два међународна комуникациона правца - један води из Западне Европе, 
преко Источних Алпа, Љубљане и долином Саве, а други води из Средње Европе, кроз 
горње Подунавље и преко Будимпеште. Од Ниша се међутим, одваја правац ка југу, према 
Скопљу и Атини, односно према Софији, Истамбулу и даље према истоку, односно Малој 
Азији. Други међународни саобраћајни правац односи се на ток Дунава ( међународни 
коридор 7 ) . Протичући кроз више земаља и спајајући централну Европу и Црноморски 
басен, Дунав код Београда прима Саву - најдужу балканску реку, што му такође даје 
функцију великог европског раскршћа. Поред Велико - моравске удолине за повезивање 
севера и југа Србије, треба истаћи и важну улогу Западно - моравске долине за повезивање 
западних и источних делова наше земље. Географским положајем спајања и прожимања 
такође се одликују Војводина, као део Панонске низије и Косово и Метохија, због 
отворености долинама Ибра, Ситнице и Лепенца. Ове долине пресецају уздуж и попреко 
највећи део територије Србије. Оне чине главне саобраћајне артерије и зоне 
насељености.Тако да су се ту и развили највећи градски и индустријски центри Београд, 
Нови Сад, Ниш.. У Србији постоје два саобраћајно – туристичка раскршћа међународног 
значаја : Београд и Ниш. У Београду се стичу друмске, железничке, речне и ваздушне 
комуникације које воде према западу ( Хрватска, Словенија, Италија, Аустрија ), према 
северу ( Мађарска ), према истоку ( Румунија),  ка југоистоку ( Бугарска ), ка југу Грчка и 
ка југозападу ( Јадранско приморје ). У Нишу се укрштају комуникације према Бугарској, 
Грчкој,  Београду и Јадранском приморју. Поред Београда и Ниша, значајно унутрашње 
саобраћајно раскршће је Краљево.Овај град лежи на важној друмској и железничкој 
комуникацији Београд  – Скопље. Поред Краљева пролази и важна трансверзала 
Крушевац – Ужице, која води долином западне Мораве. 
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На територији Србије се укрштају како међународне путне тако и међународне 
железничке комуникације. Од Београда на југ, Моравско - вардарско удолином, води 
главна балканска железничка магистрала. То је пруга Београд – Ниш – Скопље – Солун - 
Атина. Такође се истиче магистрални Моравско – нишавски - марички правац. Овом 
удолином води пруга и аутопут : Београд – Ниш – Софија – Пловдив - Истамбул. Такође 
долином Саве води пруга и аутопут : Београд – Загреб – Љубљана – Сежана - Трст и даље 
Рим, Милано, Париз, Лондон, односно Љубљана – Грац – Минхен – Берлин - Хамбург. За 
Србију је од значаја и пруга и пут Београд - Нови Сад – Суботица – Будимпешта – Беч – 
Праг - Хамбург, односно Беч - Варшава и даље у правцу Москве и Петербурга. 
Географски положај Србије одређен је и њеном удаљеношћу од морске обале. 
Најприродније везе Србија са морем воде долином Дрима према албанској обали и 
Моравско - вардарско удолином према Солунском заливу.  Изградња пруге Београд - Бар 
учињен је напредак у повезаности Србије са Јадранским морем. 

За Србију велики значај као међународни пловни пут свакако представља Дунав. 
Треба истаћи и да се на Дунаву налази највећа пробојница Европе, Ђердап. Он повезује 
Панонско и Влашко подунавље, тако да Ђердап чини ''врата'' Дунава. Изградњом 
хидроенергетског система ''Ђердап'' I и II и бродске преводнице, знатно су побољшани 
услови пловидбе Дунавом за речне и морске бродове. Велики значај представља и Канал 
Дунав – Тиса - Дунав. Пуштањем у промет Рајне, Мајне и Дунава 1992. год. успостављен 
је речно - поморски саобраћај од Северног до Црног мора, што нашој земљи даје још већи 
значај. 

Велики значај за туризам представља ваздушни саобраћај. Преко наше земље воде 
најкраће ваздушне линије између земаља западне, северне и средње Европе, те Блиског и 
Далеког истока и земаља Африке. Београд је значајно раскршће ваздушних путева Европе. 
Осим Београда истиче се и аеродром у Нишу. 

Овако наглашена стратегијска, комуникацијска и вишефункционална улога 
саобраћајно - географског положаја Србије, је велика предност за развој прометних 
делатности : трговине, саобраћаја и туризма. Када је реч о туризму, посебно истичемо 
значај и могућности развоја транзитног туризма. Такође не треба изоставити ни погодност 
саобраћајно - географског положаја и за друге, битне мотивске облике промета, бањски, 
планински и културно  – споменички турузам. Чињеница је да око 90 % међународног 
туристичког промета у Србији има транзитно обележје, тако да је Србија и транзитна 
земља. (Родић Д., Павловић М.,1994) 
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На територији Србије могуће је

термоминерални извори : слив Западне

метохијска котлина . Изван ова три

Војводини, у  Шумадији, у источној

елемент туристичке валоризације

комуникацијама, атрактивнијим

туристичким мотивима и према

зонама. 

- Положај бања

главним комуникативним правцима

Најпогоднији положај са овог становишта
имају бање које леже на међународним
саобраћајницама у долинама
Јужне Мораве. Долинама ових

пролазе комуникације које везују
западну Европу са Блиским и
истоком. Овај правац истовремено
према источном Средоземљу
правцу најповољнији положај

Нишка и Врањска Бања. Други
комуникативан правац пролази
Ибра и преко Косова према
даље према југу. У односу на
правац на истоку и лимски 
ибарски има централни положај
пресеца и неке трансверзалне саобраћајн
правце у Србији (долина Западне
Прокупље–Приштина–Пећ). Најповољнији
положај на овом правцу имају
Бања, Горња Трепча и Бањска
Богутовачка и Јошаничка

Карактеристично је за Врњачку
Бању да се налазе на западно 
попречном правцу који пресеца

уздужна. 
- Положај бања према

Градска насеља су потенцијални
елемент туристичке валоризације
насељено подручје у Србији, представљају
средишње Србије, има одлике
насељима која леже у кругу полупречника
Крушевац, Параћин, Ћуприја, 
подручје бања има најповољнији
бањском подручју Јужне Мораве
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могуће је издвојити три области где су сконцентрисани

слив Западне Мораве, слив Јужне Мораве и Косовско

Изван ова три простора, постоји више термоминералних

источној Србији, итд. Будући да је географски положај

валоризације бања, можемо истаћи њихов однос према важнијим

атрактивнијим 

према насељеним 

бања према 
комуникативним правцима : 

овог становишта 
на међународним 

долинама Велике и 
Долинама ових река 

које везују средњу и 
Блиским и Средњим 
истовремено води 

Средоземљу. На овом 
положај имају 
Други по значају 
пролази долином 
према Скопљу и 

односу на моравски 
лимски на западу, 
положај, тако да 

трансверзалне саобраћајне 
Западне Мораве, 
Најповољнији 

имају Матарушка 
Бањска, а затим 

Јошаничка Бања. 
Врњачку и Овчар 

западно - моравском, 
који пресеца три 

бања према градским насељима и подручјима гушће
потенцијални туристички дисперзиви, па их зато и третирамо
валоризације. Београд, као главни град и Војводина

представљају два снажна туристичка дисперзива
одлике јаког туристичког дисперзива, заправо, реч
кругу полупречника 40 – 50 km : Крагујевац ,Чачак

, Jагодина. Из овога можемо закључити да западноморавско
најповољнији положај ( Врњачка, Матарушка и Овчар

Мораве најповољнији поожај имају Сокобања и Н

Слика бр.1 Бање у Србији

Извор :www.banjeusrbiji.com

Александра Станимировић 

сконцентрисани 

Косовско -

термоминералних извора и у 

географски положај битан 

према важнијим 

гушће насељености : 
зато и третирамо као 

Војводина, као најгушће 
дисперзива. Територија 

реч је о градским 
,Чачак, Краљево, 

да западноморавско 
и Овчар бања). У 

Сокобања и Нишка бања. 

Бање у Србији 

:www.banjeusrbiji.com 
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- Положај бања према важним туристичким мотивима Србије : Поред бања 
главне туристичке вредности у Србији су и градска насеља и културно - историјски 
споменици. Што се тиче градова они представљају дисперзиве домаћих и центре 
међународних туристичких кретања, па стога, најповољнији положај имају Нишка и 
Врњачка, а потом и Матарушка, Овчар, Врањска и Буковичка бања. Од споменика као 
туристичких мотива најатрактивнији  су : манастири Манасија, Студеница, Сопоћани, 
Жича и Љубостиња, споменици на Косову идр. У том погледу најповољнији положај 
имају бање у околини Краљева (Матарушка, Врњачка, Овчар, Богутовачка, Јошаничка).Од 
природних туристичких мотива, својом атрактивношћу истичу се и Копаоник, Шара, 
Проклетије, тако да ови мотиви дају предност Јошаничкој и косовским бањама, док су 
друге афирмисане планине Озрен, Гоч, Јастребац и Букуља појачавају атрактивност бања 
у њиховом подножју. Такође близина и положај река ( Ибар, Дрина, Нишава, Морава, идр 
) дају предност Матарушкој, Ковиљачи, Нишкој ,Овчар. (Јовичић Д., 2009) 

 
1.3. Функционални положај 

 
Функционални положај је условљен географским простором и саобраћајном 

повезаношћу, тако да су основне компоненте функционалног положаја поливалентност, 
контактност и транзитивност. Са аспекта развоја туризма функционални положај је од 
великог значаја за формирање богате и разноврсне понуде, али и основа за уносније 
привређивање. 

Поливалентсност се огледа у функционалној повезаности различитих географских 
целина, различитих географских процеса који се срећу на територији неког бањског 
простора, а могу се истаћи као туристичке вредности. 

Контактност условљена је положајем неког бањског простора у односу на веће 
физичко - географске и друштвено - географске целине. 

Транзитивност неког бањског простора зависи од главних елемената њене физичко 
- географске структуре. Ова категорија је битна како за доступност неке бање тако и за 
локалну доступност туристичких мотива размештених унутар бање.  

 

2. Геолошка обележја 
 
Геолошки састав терена у Србији је врло разноврстан и чине га седиментне, 

метаморфне, вулканске и еолске стене. Највеће распрострањење имају седиментне стене 
настале таложењем органских и неорганских материја у океанима, морима, језерима и на 
копну. Према саставу и начину појављивања то су разни конгломерати, шкриљци, 
пешчари, глине, кречњаци, доломити, идр. Вулканске стене имају мање пространство али 
су за њих везане појаве различитих руда и минерала. То исто важи и за метаморфне стене. 
Еолске стене нстале су радом ветра на простору некадашњег Панонског басена. 

Најстарије стене на територији Србије су кристаласти шкриљци архајске и 
палеозојске старости. Од њих се састоји најстарије копно на територији Србије  –  
Родопски кристаласти масив. Ове стене чине основу читавог Балканског полуострва. 
Стара родопска маса се протезала меридијански од југа према северу. Обухватала је 
делове Бугарске, источне Македоније и централне Србије око Јужне и Велике Мораве. На 
северу се везивала за старо панонско копно.  Поред Родопских где су најраспрострањенији 
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кристаласти шкриљци, има их и у Динарским, Проклетијама, Шарским, Карпатско - 
балканским планинама. 

Западно и источно од Родопског копна највећи део наше земље је у мезозоику, 
припадао пространој области средоземне геосинклинале тетиса. Она је обухватала највећи 
део средоземног мора, данашње Алпе и јужну Европу.  Овде су се наталожиле моћне 
наслаге доломита и кречњака, које заузимају велико пространство у динарским, шарским 
и карпатско - балканским планинама.Од најстаријих тријаских кречњака изграђене су 
махом планине западне  и југозападне Србије ( у околини Ваљева, Ужица, у Старом Влаху 
и Метохији, највише партије Шар - планине) и неке планине у источној Србији ( Кучај, 
Стара планина ,Сува планина). Јурски и кретацијски кречњаци и доломити јављају се 
Карпатско -балканским планинама источне Србије ( на Дели Јовану, Сувој и Старој 
планини, Руј планини, Мирочу, Озрену, Девици, Великом и Малом Кршу).  

У области Тетиса чести су били орогени покрети и епирогена свођења.Ти покрети 
су доводили до трансгресије и регресиjе, заправо до набирања, разламања и издизања 
маринских седимената.Тектонски покрети су почели да се јављају још у мезозоику али су 
нарочито били интезивни у кенозоику тј. средином терцијара.Тако је стара родопска 
кристаласта маса централног дела Балканског полуострва издигнута и раскомадана. Од ње 
је настао систем громадних планина и котлина између њих. Истовремено у водама Тетиса 
дошло је до издизања и набирања млађих веначних планина. На истоку су набране 
Карпатско - балканске планине, као део северно - алпског орогеног стабла. Hа западу су 
динарске планине, Шарске и шумадијске. Које припадају Динаридима односно јужно -
алпском орогеном стаблу млађих веначних планина. Насупрот издизању карпатских и 
динарских планина, дошло је у исто време, средином терцијара до спуштања панонског 
копна и стрварања Панонског мора. Само неки делови панонског копна остали су у виду 
острвских планина ( Фрушка гора ). На простору некадашњег панонског мора очувани су 
неогени седименти : лапори, глине, пешчари. Они заузимају велико пространство у 
Војводини и јужном ободу Панонског басена : Мачви, Поцерини, Шумадији, Поморављу, 
Стигу, Браничеву. За неогене седименте дна и обода Панонског басена везане су појаве 
нафте и земног гаса, а понегде и топле и минералне воде. Такође су везане и појаве угља, 
лигнита у Косовском, Колубарском и Костолачком басену. У овим геолошким добима, 
нарочито у терцијару, на територији Србије је дошло до вулканске активности. Има их у 
околини Врања, на источном ободу Косова, око Ибра, Рудника и Копаоника и у источној 
Србији и Црноречкој котлини. У северним деловима наше земље, по дну и ободу 
Панонског басена, заступљени су на великом пространству еолски седименти : лес и песак 
квартарне старости. Они су настали током плеистоцена радом ветра, а изражени су у виду 
пешчара и лесних заравни којих има у Срему, Бачкој, Банату, у  околини Рама, Голупца и 
Пожеге и у Неготинској крајини.Овако разноврстан геолошки састав чини нашу домовину 
познатом по разноврсним рудама и минералима. Поред тога разноврстан геолошки састав 
терена ствара повољну подлогу за стварање разноврсних типова земљишта. (Родић Д., 
Павловић M., 1994.) 
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2.1. Постанак и размештај минералних вода 
 
Садашњи изглед рељефа Србије углавном датира из терцијара и на посебан начин 

одражава суток Карпатско - балканских планина на истоку, Српско - македонске масе у 
средишњем делу и Динарида на западу. Велики раседи земљине коре на тлу наше земље, 
разноврсност стена на кратком растојању, њихов сложен минеролошки састав, 
разноврсност и водопропустивост, од значаја су за појаву подземних вода, од којих су 
неке минералне, термалне или термоминералне, гасовима богате и по еманацијама 
радиоактивних елемената познате. 

Рељеф Србије снижава се од југа ка северу и у том правцу отичу познате реке 
Дрина, Морава, Ибар, Млава, Пек, Тимок и др. Просечна надморска висина рељефа 
Србије износи 473 m, и од значаја је за низ појава, процеса и делатности, самим тим и за 
локацију извора лековите воде, формирања бањских насеља, балнеотерапију и 
климатотерапију. На геотектонску структуру рељефа Србије највише су утицала три 
велика раседа земљине коре. Они се пружају од Солунског залива на југу до Панонског 
басена на северу.У рељефу се истиче како је већ речено, Карпато - балканиди на истоку, 
Српска - македонска маса око долине Јужне и Велике Мораве од границе са Македонијом 
на југу до границе са Румунијом на северу. Нешто западније су Унутрашњи динариди који 
захватају источни део Косова и Метохије, готово целу Шумадију, цео Срем и ширу 
околину Београда.Од долине Ибра и горњег тока Западне Мораве, према југозападу, ка 
граници са Црном Гором и Републиком Српском, простиру се Централни динариди, 
обухватајући Косово и Метохију западније од Приштине и цео Стари влах. (Станковић С., 
2009) 

 
 

2.2. Рељеф 
 
Велики утицај на организам здравог и болесног човека има надморска висина.Од 

ње зависи клима, односно климатска вертикална зоналност. Наше бање се налазе у 
висинским границама од 81 m (Русанда) до 681 m н.в. (Луковска бања). Средња висина 
бања износи 381 m . По надморској висини бање Србије се могу развстати у три климтске 
зоне : низијску, до 300 m ; малих висина, од 300 - 600 m и субалпску од 600 – 1200 m. 

У низијској зони су све војвођанске бање, затим Ковиљача, Бадања, Селтерс, 
Буковичка, Врујци, Гамзиградска, Матарушка, Врњачка, Нишка и Овчар бања. 

У субалпској зони су једини Луковска (681 m), Звоначка ( 630 m) и Пролом бања 
(630 m ), док се остале налазе у зони малих висина. 

Близина атрактивних планина даје бањама знатну предност. Пример за то су : 
Копаоник  – Луковска и Јошаничка бања, Јастребац – Рибарска и Куршумлијска бања, 
Озрен и Ртањ – Сокобања, Гоч - Врњачка бања ,Сува планина – Нишка бања, итд. Бањска 
места која се налазе у подножју планина пружају изванредне услове за комбиновање 
балнеотерапије и климатотерапије. Такође пружају услове за комбиновање планинског и 
бањског туризма.  
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3. Климатска обележја 
 
Клима је  комплексан природни фактор географске средине, саставни део 

атмосфере и елемент животне средине. Поједини њени елементи битно утичу на развој 
биљног и животињског света, на услове коришћења природних добара и на квалитет 
животне средине. Клима има велики значај за пољопривреду, водопривреду, и што је 
посебно важно, за развој туризма. Поред тога климатски услови са здравственог гледишта 
представљају један од најважнијих фактора спољне средине. Зато за бањског посетиоца, 
било да је циљ боравка лечење, рехабилитација или рекреација и одмор, није све једно 
какав је климат бање . Анализа климатских елемената као и њихово поређење, може да 
укаже на погодност за одговарајуће врсте туризма. Клима може да се јави као директна и 
као индиректна туристичка вредност. Директна туристичка вредност је онда и у оним 
местима где се користи као елемент климатотерапије или где је у функцији рекреације. 
Индиректна туристичка вредност климе се испољава кроз њено деловање на биљни и 
животињски свет, хидрографске објекте и рељеф, потенцирајући њихове туристичке 
привлачности.  

Клима Србије је разноврсна. Ове разлике потичу од : Географске ширине и дужине, 
близине мора и рашчлањености рељефа. На климу Србије утичу и велике географске 
области : Арктик, Сибир, Атлантски океан, афричко копно и Средоземље, у којима се 
формирају и из којих долазе ваздушне масе одређених физичких особина. 

Србија се простире између 41. и 47. степена северне географске ширине. Средишња 
45 - а паралела северног умереног појаса пролази кроз јужни Банат и Срем. Највећи део 
територије Србије лежи у јужном делу северног умереног појаса тј. ближе екватору него 
Северном полу. 

Простирање Србије од крајње јужне до крајње северне тачке, у ваздушниј линији, 
износи око 495 km, и то има значајне последице. Интезитет сунчевог зрачења је већи на 
југу него на северу, јер овде сунчеви зраци падају на Земљину површину под већим углом. 
Средње месечне температуре и годишње температуре ваздуха опадају од југа према 
северу.У том правцу се повећавају амплитуде средњих годишњих температура. 
Простирање Србије од крајње западне до крајње источне тачке, у ваздушној линији износи 
око 425 km.У том правцу опадају маритимни утицају. Па се зато вредност средњих 
годишњих температура смањује, а амплитуде температуре ваздуха повећавају. 
Температуре зимских месеци у истим географским ширинама опадају од запада ка истоку. 
Летње температуре се неправилно и у малој мери повећавају од запада према истоку. 

Рељеф се јавља као битан климатски модификатор: својом висином и облицима 
слаби или појачава струјање ваздушних маса, знатно мења вредности појединих 
климатских елеменатa, и тако утиче на климу мањих и већих просторних целина. 

На климу Србије утичу велике географске области у којима се формирају ваздушне 
масе различитих физичких особина. То су, пре свега, области високог ваздушног 
притиска: Арктик и Сибир, Атлантски океан, афричко копно и Средоземље. (Јовичић Д., 
2009) 
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3.1.Важнији климатски елементи 

 
3.1.1. Температура 

 
Температурни режими у Србији зависе од географске ширине, географске дужине и 

надморске висине. Са повећањем географске ширине смањују се по правилу температуре. 
Са повећањем географске дужине, односно повећањем степена континенталности, 
повећавају се годишње амплитуде. Због тога источна половина Србије има ниже зимске и 
нешто више летње температуре у односу на западну Србију. Са повећањем надморске 
висине опадају температуре ваздуха у нашој земљи и то, више у летњим него у зимским 
месецима. Може се констатовати и висок степен хомогености температурног режима у 
Вoјводини, за разлику од средишње Србије, где долинско - котлинска дисецираност 
рељефа условљава и знатну варијабилност температура. Без обзира на географску ширину, 
јул је најтоплији, а јануар најхладинији месец. Што се јулских температура тиче оне су 
више на југу земље. ,,Најхладнији" јул је на Копаонику  (средња месечна температура у 
јулу је 12,6˚C), што се објашњава надморском висином. Пештерска висораван је 
најхладније подручје у Србији, где је забележена и апсолутна најнижа температура од - 

39˚�. 
 
Табела 1. Средња годишња температура ваздуха у неким местима Србије за 2012. 

годину 

Метеролошка 
станица 

Средња годишња 
температура ( ˚C ) 

Максимална (˚C) Минимална(˚C) 

Палић 12,3 38,1 -21,5 

Београд 14,1 39.9 -15,5 

Копаоник 5,0 27,4 -19,0 

Неготин 13,2 40,4 -27,5 

Ниш 13,1 40,1 -18,0 

Ужице 10,7 36,6 -18,5 

Сјеница 8,0 32,4 -22,0 

( извор: Републички хидрометеролошки завод Србије) 
www.hidmet.gov.rs 

 
На температурна кретања у Србији утичу и топлије ваздушне масе, које долинама 

Вардара и Дрима продиру са Медитерана до Метохије и Врањске котлине у унутрашњост. 
Из овог разлога, као и због заштићености од продора хладног ваздуха са севера, Врањска 
котлина и Метохија имају више просечне годишње температуре у односу на своју 
надморску висину. (Јовичић Д., 2009) 
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3.1.2. Влажност ваздуха 

 
Влажност ваздуха зависи од удаљености од извора влажности и температуре 

ваздуха. Због тога се влажност ваздуха у нашој земљи смањује од запада према истоку и 
од севера према југу. Оптимална влажност се креће између 50 – 75 %, па се може рећи да 
су летњи месеци у Србији повољни за туристичка кретања. У периоду јун – август 
влажност ваздуха варира између 60 и 75 %. Повишена влажност у зимским месецима 
(преко 80 %), нарочито на планинама, смањује негативан ефекат релативно ниских 
температура. (Јовичић Д., 2009) 

 
3.1.3.  Облачност и инсолација 

 
Облачност се по правилу смањује од запада према истоку и нарочито од севера ка 

југу. Облачност се такође повећава и са надморском висином. Децембар је најоблачнији, а 
август најведрији месец ; јесењи месеци су ведрији од пролећних, што повољно утиче на 
продужавање туристичке сезоне. 

Инсолација стоји у обрнутој стазмери са облачношћу и знатно је више зависна од 
рељефа. Због тога планинске области примају годишње мању количину сунчевог сјаја од 
низијских региона. У ведре области убрајамо Јужно Поморавље, Косово и Метохију, а 
затим Војводину. Планине западне Србије одликују се повећаном облачношћу. (Јовичић 
Д., 2009) 

 
 

Табела 2. Релативна влажност ваздуха у неким местима Србије за 2012. годину ( %) 

Метеролошка станица Средње вредности влажности ваздуха 

Палић 69 

Београд 62 

Копаоник 78 

Ниш 65 

Ужице 66 

Сјеница 73 

( извор: Републички хидрометеролошки завод Србије) 
www.hidmet.gov.rs 

 
3.1.4. Падавине 

 
Падавине су условљене кретањем влажног ваздуха. На количину и распоред 

падавина у Србији, пре свега утичу влажне ваздушне масе које долазе са Атлантика и 
Средоземног, односно Јадранског мора.У Панонској области падавине су недовољне и у 
току године неравномерно распоређене. Најмање падавина у току године прима 
Војводина. У појединим годинама у Војводини не падне ни 400 mm падавина.Од 
централног дела Панонске низије према југу, западу и  истоку, количина падавина се 
повећава. Најмање падавина се излучи зими, највише у мају, а нарочито у јуну. Фебруар је 
најсувљи, а јун најкишовитији месец у години. Обимна количина падавина у касно 
пролеће и рано лето благотворно утиче на развој биљних култура. Јесен је кишовита, 
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нарочито октобар . Јесење кише настају под утицајем југозападних ветрова који доноси 
влагу из Средоземља. 

Планинска област се пружа јужно од Панонске области и њу одликује више 
падавина, у просеку 1.070 mm годишње. Регионална расподела годишње суме падавина је 
неједнака и неправилно распоређена, што зависи од географске ширине и дужине области, 
удаљености од мора, рашчлањености од рељефа, односно надморске висине. По правилу 
годишња сума падавина опада од запада према истоку, а повећава се са порастом 
надморске висине. Најкишовитије подручје у Србији протеже се преко Таре, Голије, 
Копаоника, Јуничких планина и Паштрика.Ово подручје прима годишње између 1.300 и 
1.338 mm падавина (Родић Д., Павловић М., 1994). 

Јесен је најкишовитије годишње доба у планинској области. Максимум падавина је 
у октобру и новембру, док је секундарни максимум падавина у марту и априлу. Најмање 
падавина је током лета, јул и август. Други минимум падавина је зими, најчешће у 
фебруару. 

Планинска места примају и више падавина и имају већи број дана са падавинама, 
што се неповољно одражава на дужину летње туристичке сезоне ( 2 - 3 месеца ) . Али је за 
планински туризам од посебног значаја удео  снега у годишњим количинама падавина. 
Најреалнија дужина трајања зимско - спортске туристичке сезоне је три месеца, тако да 
Копаоник, Голија, Стара планина, Шара и Проклетијe, због своје вертикалне разуђености 
рељефа, имају најповољније услове за тај вид туризма, а и дужина трајања снежног 
покривача је између 50 и 160 дана. (Јовичић Д., 2009) 

 
    Табела 3. Укупна количина падавина за 2012. годину у неким местима Србије (mm) 

Метеролошка станица Количина падавина у mm 

Палић 434,1 

Београд 564,2 

Копаоник 867,2 

Неготин 532,5 

Ниш 631,2 

Ужице 638,8 

Сјеница 711,3 

( извор: Републички хидрометеролошки завод Србије) 
www.hidmet.gov.rs 

 

4.  Хидро - геолошка обележја 

 
Због значајних процеса плутонизма и вулканизма, на територији наше земље 

постоје бројни извори и лежишта термалних и минералних вода. Поред самоизливних 
вода, за савремену балнеологију значајне су хидрогеолошке бушотине, од којих неке 
прелазе дубину од 2.000 m. За формирање лежишта минералних вода значајне су многе 
природне предиспозиције, те су могуће и различите класификације. Најсавременију 
доноси Будимир Филиповић у књизи ,,Минералне, термалне и термоминералне воде 
Србије '', (Београд, 2003). Овај аутор истиче ,,Имајући у виду сложеност и разноврсност 
геолошке грађе територије Србије, затим постојеће структурно – геолошке, 
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геоморфолошке, хидрогеолошке, физичко — географске и друге услове од значаја за 
формирање минералних вода, издвојићемо хидрогеолошке реоне. То су следећи реони:  

1. Реон Дакијског басена, 2. Реон Карпато – балканида, 3. Реон Српског 
кристаластог језгра, 4. Шумадијско –  копаоничко - косовски реон, 5. Реон Динарида 
Западне Србије, 6. Реон Панонског басена ''. ( Станковић С., 2009) 

Реон Дакијског басена захвата простор између доњег тока Тимока и Дунава 
низводно од Кладова тј. Дунавски кључ и део Неготинске крајине. Минералне воде су 
овде откривене на дубини од 1.000 m приликом истражних радова за нафту и гас ( код 
Корбова, Рткова, Велике Врбице и Вајуге ).Одликују се повећаном минерализацијом и 
натријум - хлоридног типа су. 

Рејон Карпато - балканида захвата простране делове источне Србије од Дунава на 
северу до Власинског језера на југу. Од границе Србије према Бугарској на истоку и 
приближава се 10 - 20 km Великој и Јужној Морави на западу. Има извора велике 
издашности чија се вода одликује знатном количином хидро - карбоната. Постоје извори 
чија је вода сложеног хемијског састава ( Брестовачка бања) условљеног појавом 
магматских стена, као и они са повећаном природном радиоактивношћу ( Нишка бања, 
Сокобања). 

Рејон Српског кристаластог језгра обухвата шири простор Велике и Јужне Мораве 
са обе стране. На истоку је ограничен Карпато – балканидима, а на западу Шумадијом и 
Косовом. Има три различита дела у ком су формиране минералне воде. У једном се истичу 
метаморфити у којима је вода повећане минерализације и значајног садржаја слободног 
угљен - диоксида.У другом су тектонски спуштени басени и ровови у којима је вода 
артеског типа.Трећи је представљен хладним минералним водама збијеног типа издани у 
алувијалним равнима постојећих речних токова. 

Шумадијско - копаоничко-косовски реон се пружа од Саве и Дунава на северу до 
границе са Македонијом на југу. На истоку се граничи са Српским кристаластим језгром, 
а на западу са Унутрашњим Динаридима. Овде доминирају алкалне у угљо - киселе воде, 
температуре између 14 ˚C и 19˚C . Истичу се и лежишта са водом чија је температура 20 - 
35˚C, али има и хипертермалних извора, међу којима се високом температуром истичу они 
у Луковској ( 64˚C ) и Јошаничкој бањи ( 78,5˚C ). 

Рејон Динарида западне Србије обухвата десно приобаље Дрине, Мачву, 
изворишне делове слива Западне Мораве и простор према граници Србије са Црном 
Гором, Албанијом, Македонијом. Извори и бушотине дају воду различите 
минерализације, најчешће мање од 1g/l, реакције између 5,9 и 8,4 степена. У хемијском 
погледу су то најчешће хидрокарбонатне, хидрокарбонатно – сулфатне, калцијум – 
магнезијумске, хидрокарбонатно - хлоридне воде. 

Рејон Панонског басена подудара се са Војводином у нашој земљи. Подземне 
минералне воде су артеског типа и јављају се већ на дубини од 300 m . (Станковић С., 
2009) 
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4.1. Класификација лековитих вода 

 
Подземне минереалне, термалне и термоминералне воде одликују се сложеним 

хемијским саставом, садржајем растворених гасова, органским примесама и колоидним 
честицама. То зависи од испарљивих компонената магме, растворљивости стена које граде 
литосферу и размештаја некадашњих и садашњих окана, мора и језера. Током времена 
хемизам подземних вода се мења услед међусобног деловања више фактора. (Станковић 
С., 2009) 

 
4.2. Зависност од геолошке грађе 

 
Лежишта лековитих вода у зависности су од геолошке грађе терена, посебно од 

петролошког састава хидрогеолошких колектора. На то је већ у првом веку пре нове ере 
указао римски енциклопедиста Плиније Старији ( 23 - 79. година), у свом знаменитом 
делу ''Историја природе'', речима: вода задобија особине оних стена кроз које протиче. Из 
литературе се зна да се у сваком типу хидрогеолошке структуре образује посебан тип 
минералне воде, што јасно указује на њихову разноврсност, али и значај за бањско лечење, 
рекреацију и рехабилитацију, јер је реч о веома важном природном лековитом фактору. 

Подземна вода у хидрогеолошким колекторима није непокретна. Током времена 
задобија неке особине стена у којима се налази или кроз које се креће. При томе се 
дешавају значајне промене њеног хемијског састава и температуре. По Дамњану Протићу 
''Процеси филтрације и преноса топлоте и материје у земљиној кори су тесно повезани, 
пошто кретање воде условљава конвективну расподелу топлотних и концентрационих 
токова, а при променама температуре и концентрације растворених материја мења се 
густина и вискозност воде, као и пропустљивост стенске масе, посебно у случају обарања 
или растварања материје. Све то доводи до нелинеарних процеса топло - масопреноса у 
води, које се коректно могу решити само за специфичне граничне услове''. 

Минералне и термалне воде у различитим деловима света и у различито време, 
класификоване су на више начина. Уважаване су минерализација, тврдоћа, реакција, 
киселост, анјонски састав, гасни састав, услови формирања, јонски састав, температура, 
укупна минерализација, балнеолошки активни елементи и др. Од значаја је и то да је у 
свету прихваћено да се под минералним водама подразумевају све воде са садржајем 
већим од 1.000 mg/l растворених састојака, као и природне воде са нижом 
минерализацијом уклолико садрже једну или више специфичних компоненти са 
лековитим дејством на људски организам. У специфичне компоненте убрајају се литијум, 
стронцијум, баријум, гвожђе, манган, бром, јод, флуор, водоник – сулфид, силицијумова 
киселина, угљен – диоксид, радијум. Поред тога, минералним водама се сматрају оне које 
у једном литру садрже више од једног грама растворених минералних материја.У случају 
да та количина прелази 50g/l, минералне воде се сврставају у растворе. Минералне воде и 
раствори имају извесно лековито дејство на поједина обољења, поремећаје и повреде 
људског организма, те се називају лековитим водама.У ове се убрајају и оне које садрже 
мање од 1g/l растворених минералних материја, али се одликују повећаним садржајем 
гасова, па се такве воде називају гасним. Ако је реч о гасним еманацијама радијума 
(радон), у савременој балнеологији, посебно се цени и издваја доста ретка и недовољно 
истражена група радиоактивних лековитих вода. Минералне, гасне, радиоактивне воде и 
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раствори углавном потичу из већих дубина унутрашњости Земље и имају повишену 
температуру, те се називају термоминералним водама. (Станковић С., 2009). 

 
4.3. Температура као посебна одлика 

 
Према температури минералне воде се деле на хладне или акротопеге и топле или 

акрототерме. 
Прве се употребљавају као стоне флаширане воде за пиће, јер често имају пријатан 

укус и искричав изглед.Често садрже повећану количину угљен - диоксида који им даје 
пријатан укус и пенушав изглед. Погодне су за справљење безалкохолних напитака, тако 
да се на више места у Србији флаширају и износе на тржиште. Извора хладне минералне 
воде има у Врњачкој Бањи, Буковичкој, Паланачком кисељаку, Приличком кисељаку, 
Клокот, Бујановачко ј, Пролом Бањи, Селтерсу код Младеновца и др. У балнеологији се 
употребљавају за лечење болести органа за варење и мокраћних канала. 

Друге се примењују у терапији оних болести, поремећаја и повреда, код којих је 
повишена температура ( купање, орошавање, испирање и облоге ). То су топле минералне 
воде које се деле на три групе : 

- Хипотермалне са температуром 20 - 34˚C , 
- Хомеотермалне са температуром 34 - 38˚C , 
- Хипертермалне са температуром изнад 38˚C. 
Хипотермалне минералне воде у нашој земљи су честа појава. Извора воде 

температуре између 20 и 34˚C има у Сокобањи, Ковиљачи, Клокот Бањи, Обреновачком 
купатилу, Пећкој Бањи, Врујцима, Бадањи, Пролом Бањи, Бујановачкој Бањи, Вичкој 
Бањи, Кораћици, Љигу, Горњој Трепчи и др. Погодују лечењу болести коже, мишића, 
костију, органа за варење и поремећаја крвног притиска. За терапијске сврхе се углавном 
не морају расхлађивати ни догревати и због тога у дужем временском периоду задржавају 
своје основне хемијске особине без промена. Користе се пијењем, испирањем, купањем.  

Хомеотермалне минралне воде су оне чија је температура од 34 до 38˚C, што је 
најприближније температури здравог људског организма. Имају широку примену у 
балнеотерапији купањем, орошавањем и испирањем. Извора хомеотермалне воде има у 
Нишкој, Брестовачкој, Луковској, Прибојској Овчар, Новопазарској, Клокот Бањи, Бечеју 
и др. Користе се за лечење разних болести и повреда, посебно реуматизма, повреда 
костију и мишића. 

Хипертермалне бањске воде су оне чија је температура изнад 38˚C. Наше бање 
познате по изворима и бушотинама ове воде су : Гамзиградска (40˚C), Брестовачка (42˚C), 
Новопазарска (54˚C), Бањска (54˚C), Кањижа (57˚C), Куршумлијска (68˚C), Сијаринска 
(75˚C), Јошаничка (78˚C), Врањска (96˚C). Погодују лечењу разних болести и повреда, али 
се често морају расхлађивати. Од значаја су за загревање просторија ,ј ер имају великих 
топлотни капацитет. 

На територији Србије постоје бање са једним и више извора, односно, артешких 
бушотина. Тамо где их има више ( Врњачка, Брестовачка, Луковска, Јошаничка, 
Матарушка, Сокобања, Гамзиградска, Буковичка Бања, Кањижа, Јунаковић ) омогућују 
лечење разноврснијих болести и повреда, као и примену више терапијских метода, те 
имају шири здравствени значај. (Станковић С., 2009). 
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4.4. Класе и поткласе минералних вода 
 
Минералне, термалне, термоминералне, гасне и радиоактивне воде, на основу 

хемијских својстава, од којих зависи њихова примена у балнеотерапији али и коришћење 
у друге сврхе, Марко Леко (1853 - 1932), сврстао је у 10 класа и више поткласа. Са 
извесним допунама ова класификација се и данас уважава. 

1. Хладне воде (акротопеге) имају температуру нижу  20˚C, али је она виша од 
средње годишње температуре ваздуха у околини. Температура и хемијски састав су им 
стабилни ,а суви остатак незнатан. 

2. Топле воде (акрототерме) обухватају хипотерме, хомеотерме, хипертерме. 
Садрже мање од 1g/l сувог остатка и угљен - диоксида. 

3. Киселе воде имају суви остатак испод а угљен - диоксид изнад 1g/l. Хладне 
су и погодне за флаширање (стоне минералне воде) .  

4. Алкалне воде имају више од 1 g/l растворених минералних материја, међу 
којима доминирају хидрокарбонати. Јављају се у кристаластим и магматским стенама. 
Могу бити хладне и топле. 

5. Земно - алкалне воде садрже више од 1g/l растворених хидрокарбоната и 
јоне земно - алкалних метала калцијума и магнезијума. Ако имају повећан садржај угљен - 
диоксида, називају се земно - алкални кисељаци. 

6. Слане или муријатичне воде садрже више од 1g/l растворене кухињске соли. 
Ако имају повећан садржај угљен – диоксида, називају се муријатични кисељаци. Воде са 
повећаним садржајем јода и брома такође спадају у ову групу. Прве се називају јодне,  а 
друге бромне и честа су појава у нашим бањама. 

7. Горке воде су познате по повећаном садржају натријум – сулфата и 
магнезијум - сулфата. Јављају се на теренима изграђеним од шкриљаца и магматских 
стена. Обично су хладне. 

8. Гвожђевите воде имају мање од 1g/l сувог остатка у којем се истичу јони 
двовалентног и тровалентног гвожђа. 

9. Сумпоровите воде се препознају по повећаном садржају сумпор - водоника 
који им даје непријатан мирис. Јављају се у нафтоносним теренима и наслагама тресета, а 
могу да буду топле и хладне. 

10. Радиоактивне воде су оне које садрже соли радијума и продуката његовог 
природног распадања (гас радон). Има их на теренима изграђеним од кристаластих стена, 
а могу бити хладне, топле и често су доста минерализоване. (Станковић С., 2009). 

 

5. Бањске зоне Србије 
 
Од интереса је и издвајање бањских зона у Србији, којима се посебно бавио др 

Јован Марковић. По овом аутору основне бањске зоне у Србији су: Шумадијска, Западно – 
моравска, Копаоничко – јастребачка, Новопазарско – прибојска, Јужно – моравска, 
Карпато - балканска или Источнисрбијанска, Колубарско - подрињска или 
Западносрбијанска, Војвођанска и Косовско - метохијска. 

У Шуадијској бањској зони истичу се Буковичка бања (Аранђеловац), Селтерс у 
Младеновцу и Паланачки кисељак у Смедеревској Паланци. Западноморавској бањској 
зони припадају Врњачка, Матарушка, Овчар Бања, Горња Трепча, Богутовачка и 
Витановачка бања.У Копаоничко - јастребачкој зони истичу се Јошаничка, Луковска, 
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Рибарска, Пролом, Куршумлијска Бања и Лопатнички кисељак.У Новопазарско -
прибојској зони су Новопазарска, Прибојска и Височка бања. Јужноморавској бањској 
зони припадају Нишка, Врањска, Сијаринска ,Туларска и Бујановачка бања.У Карпато -
балканској бањској зони се истичу Звоначка, Јошаница, Сокобања, Гамзиградска и 
Брестовачка бања. Колубарско - подрињској зони припадају Ковиљача, Бадања, Радаљ, 
Радовашница и Обреновачко купатило. У Војвођанској бањској зони, која има три 
предеоне целине, истичу се Сланкамен и Врдник ( Срем ), Јунаковић, Кањижа, 
Пригревица и Новосадско јодно купатило (Бачка), Русанда и Торда (Банат). На Косову и 
Метохији су Клокот код Урошевца и Илиџа код Пећи. (Марковић Ј.,1980) 

 

5.1. Бањски центри Србије 
 
Термин Бања означава уређен простор око извора лековите воде, са мање или више 

смештајних, угоститељских, медицинских и пратећих објеката, уз обавезну лекарску 
контролу посетилаца. По закону о бањама ( 1992 ), бања је дефинисана као ,,подручје на 
коме постоји и користи се једна или више природних лековитих фактора и које испуњава 
услове у погледу уређености и опремљености за њихово коришћење." 

Бање имају две основне функције : лечилишну и туристичку. Лечилишна функција 
је старија и представља резултанту деловања неколико фактора: употреба термоминералне 
воде за пиће, купање, стављање блатних облога, утицај пријатне бањске микроклиме на 
организам, утицај посебног режима исхране за време бањске куре, привремена промена 
начина живота и промена амбијента. Лечилишна функција је нарочито доминирала у 
периоду до 1965. године када су бање имале статус народних лечилишта, док је 
туристичка функција бања млађа и њен интезивнији развој започиње после 1965.године. 
Тада су бање свој даљи развој орјентисале на два колосека.Оне бање које су биле 
потпуније опремљене здравственим капацитетима претвориле су се у специјализоване 
болнице, док су друге нашле излаз у развоју туристичке функције и анимирању здравих 
људи за долазак и боравак у бањским амбијентима.   

 
5.1.1. Буковичка бања 

 
Буковичка бања или Аранђеловачка, је најпознатије природно лечилиште 

Шумадије. Налази се уз град Аранђеловац, у северном подножју планине Букуље (696 m) 
која се према истоку наставља на Венчац (658), тако да је Бања са југа добро саклоњена. 
Надморска висина бање је 256 m . Аранђеловац има добре саобраћајне везе са Београдом 
(83 km), и Крагујевцем ( 55 km ). 

Микроклима бање је умерено - континентална са извесним потпланинским 
својствима. Са Букуље и Венчаца често струји свеж поветарац, нарочито у предвечерје, 
тако да поднебље чини пријатним са свежим и чистим шумским ваздухом. (Марковић 
Ј.,1980) 

Бања је позната по лековитој минералној води коју Специјална болница за 
рехабилитацију ,,Буковичка бања"Аранђеловац користи заједно са глином, за лечење 
обољења гастроинтестиналног и хепатолибијарног система, болести респираторног 
система и повреда лoкомоторног система. О благотворности киселе воде говори податак 
да је још 1811. године своје здравље њоме крепио Доситеј Обрадовић. На лични захтев 
кнеза Милоша, буковичка вода је допремана у бутелама и коришћена на двору. Почетком 
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XX века почиње и ручно флаширање
деценије пуњења ова вода окитила
(www.wikipedia.com). Буковичка
температуре 13 - 14˚C, постоји
(Марковић Ј., 1980.) 

Буковичка бања има велелепни
Поред прекрасних цветних алеја
поставка мермерних скулптура
,,Свет керамике", итд., обављају
кнежева" хотела ,,Старо здање",
династија Обреновића. ( www.

Поред тога Бања нуди и
града је пећина Рисовача, као
планине Букуља, Венчац, пружа
село Орашац, познато по првом
Топола, историјско место са суседним
 

 
 

5.1.2. Бања Ковиљача
 

Бања Ковиљача се налази
крају, са десне стране реке Дрине
Гучева, на надморској висини од
врх 779 m. Бања је од Лознице
Лознице. До бање Ковиљаче се
- Лозница -бања Ковиљача (143

Поднебље Ковиљаче је
свежим, оморине и жеге нема, 
поднебље даје Ковиљачи карактер

Бања Ковиљача има више
блато.Термални извори Бање убрајају

                                                                                     Александра Станимировић

20 

флаширање киселе воде у фабрици ,,Књаз Милош
вода окитила највишим међународним одличијма
Буковичка бања има четири извора хладне минералне
постоји и хипотермални извор са температуром воде

има велелепни парк, који се простире на површини
цветних алеја и бројних врста ретког дрвећа, у парку се налази
скулптура. Поред тога, све манифестације, попут ,,Мермер

обављају се на летњој отвореној сцени или у прелепо
здање", грађевине старе преко 150 година, коју је граду
www.wikipedia.com).  
нуди и разноврсне могућности за рекреацију. Североисточно

као и пећина Градац код Крагујевца. Поред
пружају могућност за организовање излета. Недалеко
првом српском устанку против Турака 1804.

са суседним винородним Опленцем. ( Марковић Ј

Ковиљача 

налази у северозападном делу Србије, у Подрињу
реке Дрине. Смештена је у северозападном подножју

висини од 128 m, док је на југоистоку највиша тачка
Лознице удаљена 6 km, тако да представља градско

Ковиљаче се стиже ауто - путем Београд – Рума, а потом
 (143 km ). (Марковић Ј.,1980, www.wikipedia.com

Ковиљаче је умерено-континетално. Шуме чине ваздух
, а вечери су свеже под утицајем планине и Дрине

карактер ваздушног, климатског места. 
има више извора сумпоровите и гвожђевите воде, 
Бање убрајају се у хипотерме, а дају минералну воду

Слика бр.2 Бања Ковиљача
Извор :www.banjakoviljaca.rs

Александра Станимировић 

Милош", да би се кроз 
одличијма за квалитет. 

хладне минералне воде, 
температуром воде од 25,7˚C. 

површини од 21,5 ha. 
парку се налази и стална 

Мермер и звуци", 
у прелепој  ,,сали 

коју је граду подарила 

Североисточно од 
Поред тога острвске 
Недалеко од Бање је 

 1804. године, затим 
Марковић Ј., 1980.) 

Подрињу и Јадарском 
подножју планине 

тачка Гучева – Црни 
градско насеље града 
потом Рума – Шабац 

www.wikipedia.com) 
ваздух чистим и 

планине и Дрине. Пријатно 

, као и лековито 
минералну воду различитог 

Ковиљача 
www.banjakoviljaca.rs 
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састава - сумпоровиту и гвожђевиту, односно сулфатичну, карбонатну, земно - алкалну и 
муријатичну. (Марковић Ј., 1980).  

У Бањи се лече све врсте реуматских болести, посттрауматска стања, стања после 
операције кичме и уграђивања ендопротезе кука и колена, оштећења моторног неурона, 
гинеколошка обољења (стерилитет). (www.wikipedia.com) 

 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача, опремљена је на нивоу В 
категорије, налази се у самом бањском парку.У оквиру Специјалне болнице налази се још 
неколико смештајних објеката: Нови објекат, вила Херцеговина, вила Далмација и објекат 
Стандард, који својом лепотом и јединственошћу доприносе очувању традиционалног 
изгледа бање. (www.banjakoviljaca.rs) 

Бања Ковиљача омогућује својим посетиоцима добру разоноду. Пре свега лепо 
уређен парк са обиљем зеленила и цвећа, стециште је гостију али и симбол саме бање. 
Река Дрина мами госте плажама и риболовом, док планина Гучево  пружа могућност 
организовања излета, а за потребе туриста располаже са неколико смештајних и 
угоститељских објеката. Село Тршић које се налази 9 km од Лознице, родно место Вука 
Стефановића Караџића.У селу се налази етнографски парк са спомен кућом и више 
објеката народне атхитектуре. Манастир Троноша, који се налази 4 km од села Тршића.То 
је средњевековни манастир подигнут 1317. године као задужбина Катарине, жене краља 
Драгутина, праунука Немањиног. (www.banjakoviljaca.rs)  

 
5.1.3. Луковска бања 

 
То је младо бањско насеље, лечилиште, климатско опоравилиште и туристички 

центар у југоисточном делу Копаоника, на северозападу општине Куршумлија. Позната је 
по највећем броју извора (37) и огромној количини од преко 100 l/s врелих ( до 65˚C) 
минералних вода. То је највиша бања у Србији, чије је средиште на 681 m надморске 
висине, па је истовремено и ваздушна бања. Назив је добила по селу Луково од којег је 
удаљена 1km . Састоји се из две предеоне целине које се називају Горња и Доња бања. 
Луковска Бања лежи на источним падинама Копаоника уз Штавску реку која на улазу у 
бању, заједно са Требињском реком чини Луковску реку, а она у Мерћезу заједно са 
Блажевском реком чини Горњу Топлицу. Захвата површину од 40,09 hа. Од Београда је 
удаљена око 300 km, а од Ниша 103 km .  

Простор Луковске Бање је брдско - планинског карактера, надморска висина од 681 
m сврстава ову бању у ред највиших у Србији. Луковску Бању одликује умерено -
континентална клима, а на већим надморским висинама влада субалпско поднебље. Са 
околних планинских висова, бању стално освежавају слаба струјања ваздуха и веће летње 
жеге чини подношљивијим. Врло издашни хипертермални извори зими стварају топлу 
оазу у Луковској Бањи. (Марковић Ј., 1980) 

На основу испитивања Института за хидрогеологују Србије, у Луковској бањи 
постоји 28 извора и бушотина са температуром од 28˚C до 68˚C. По свом саставу лековите 
воде су благо алкалне (pH 6,5) и припадају категорији натријум – калцијум - 
хидрокарбонатних и сулфидних хипертермних вода. Присуство раствореног водоника 
сулфида је веома значајно за лечење реуматских болесника.Термална вода која се користи 
у свим базенима и кадама има хидротермички ефекат (температура), хидрохемијски 
ефекат (хемијски састав воде) и хидромеханички ефекат. У лечењеу се користи и блато 
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направљено са термалном водом. Земља високе минералне вредности се уситњава, сеје и 
меша са лековитом водом, а блато се затим користи за директне и индиректне апликације. 

На основу испитивања Института за хидрогеологију, као и препоруке Института за 
балнеологију Медицинског факултета у Београду, постављене су следеће индикације за 
лечење: запаљенски реуматизам, дегенеративни реуматизам, остеопороза, гихт, стања 
након прелома костију и хируршких интервенција на коштаном – зглобном систему, 
гинеколошка обољења. Надморска висина Бање, струјање ваздуха са околних планина и 
њихова пошумљеност, стварају изузетне услове за лечење анемије, опоравак након 
тешких болести и након инфаркта срца и мозга. (www.lukovskabanja.com)  

Луковска бања пружа одличне могућности за организовање излетничког туризма 
својим посетиоцима. Поред тога изграђене су ,,Стазе здравља" које воде до одређених 
локалитета. Један од локалитета који се посећује је и црква Св.Ђорђа која се налази на 
каменом вису изнад бање на надморској висини од 945 m други локалитет је црква 
Св.Мине из 16. века, која се налазу у селу Штава 6 km удаљена од бање. Поред тога, на 
удаљености од 58 km налази се Пролом бања. Позната по лековитој Пролом води, која 
помаже у лечењу болести бубрега, органа за варење, кожних болести, итд. У близини 
хотелског комплекса налази се и погон за флаширање Пролом воде. Локалитет ,,Ђавоља 
Варош" је удаљен 65 km, који је под заштитом државе као Споменик природе I категорије. 
У Куршумлији, удаљеној 36 km, налазе се прве задужбине Стефана Немање из 12.века: 
Црква Св.Николе и Црква Св.Богородице. (www.lukovskabanja.com) 

 
5.1.4. Сокобања 

 
Сокобања се налази у балканском делу источне Србије, у једној од највећих 

котлина ове планинско - котлинске регије. Бања лежи на 350 m надморске висине. Бањско 
насеље је подигнуто у северној подгорини Озрена, са леве стране Моравице и лежи мимо 
главних саобраћајница у долинама Мораве и Тимока, поред тога има сталне аутобуске 
везе са Нишом, Зајечаром, Крушевцем и Београдом. Поднебље Сокобањске котлине је 
умерено – континентално. Средња годишња температура у Сокобањи је 10,1˚C. 
Планински поветарци доносе бањи чист и свеж ваздух, а како су планине шумовите, 
ваздушне струје доносе Бањи пријатан мирис озона. 

Сокобања је једна од најрадиоктивнијих бања у Србији. Има неколико извора 
минералне воде различите температуре, која долази са дубине од око хиљаду 
метара.Топли извори су ,,Преображење" и ,,Свети Аранђел". Температура лековите воде је 
40 до 46,5˚C, а капацитет извора око 3.000 литара воде и 6 - 7 литара гаса у минуту. 
Минерална вода у Сокобањи потиче из великих дубина али и из плићих слојева, с обзиром 
на температуру хладне воде од 16˚C. Извор млаке воде ,,Бањица", је изнад бање око 550 m 
уз Моравицу. Капацитет му је око 400 литара воде у минуту, а температура се креће 
између 28˚ и 36˚C. Сокобањске термоминералне воде спадају у радиоактивне акратотерме 
са особинама земно - алкалне воде. Лечење се обавља купањем, пијењем воде и 
инхалирањем. Топла минерална вода лечи: хронични реуматизам и ишијас, хронични 
бронхитис и бронхијалну астму, дијабетес, женске болести, психонеурозе и неурастеније, 
анемију, болести мокраћних органа, кожне болести, последице повреда костију и 
зглобова, а контраиндицирана је за туберкулозу, тежа срчана обољења, туморе, крварење, 
заразне болести, jачу исцрпљеност и слично. У сокобањи постоји Медицински центар, 
оспособљен да свим посетиоцима пружи здравствене услуге. Бања има Завод за хронична 
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неспецифична плућна обољења
коштано - зглобна обољења деце
,,Бањица" ). 

 

 
 
 
Бања има хотеле, ресторане

цветни парк, летњу башту, дом
кућу, пошту. Поред тога Бања
излете. Околина је лепа са 
споменика.У самом центру је парк
излетиште ,,Лептерија" са мотелом
градом изграђен у средњем веку
низом водопада укупне висине
Ј.,1980) 
 

 
5.1.5. Врњачка бања

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Врњачка бања се налази

Мораве и северном подножју планине
типично бањско насеље са мањом
средишту Србије,  лако је приступачна
Нишом, Новим Садом. Има умерено
микроклиме суседног Гоча. 

Слика бр. 3 Хамам у Сокобањи

Извор : www.banjeusrbiji.com
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обољења (хронични бронхитис и бронхијалну астму
обољења деце и Балнео - климатски амбуланту са купатилима

 

ресторане, кафане, низ лепих вила и одмаралишта
дом културе са биоскопском и позоришном двораном

Бања својим гостима пружа разноврсну разоноду
лепа са више природних реткости и културно 

центру је парк са боровима, липама и цвећем. На километар
мотелом, плажом и камп насељем. Сокоградска клисура

средњем веку на темељима римског бастиона. Долина Градашнице
висине 40 m, међу којима је највиши ,,Рипаљка" 17

бања 

налази у Врњачкој котлиници композитне долине
ју планине Гоч (1.147 m ), надморској висини 210 

са мањом али компактном урбаном целином. Пошто
приступачна из свих праваца и добро повезан

Има умерено - континентално поднебље, са утицајем

у Сокобањи 

srbiji.com 

Слика бр. 4 Видиковац у Сокобањи

Извор : www.banjeusrbiji.com

Слика бр. 5 Врњачка бања 

Извор :www.banjeusrbiji.com 
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бронхијалну астму), Завод за 
атилима (,,Парк"и 

одмаралишта, трговине, 
позоришном двораном, робну 

разоноду и омогућује 
 - историјских 

километар од бање је 
Сокоградска клисура са Соко 

Долина Градашнице са 
" 17m . (Марковић 

долине Западне 
висини 210 -300 m .То је 

Пошто се налази у 
повезана са Београдом, 
утицајем субпланинске 

Видиковац у Сокобањи 

 : www.banjeusrbiji.com 
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У Врњачкој бањи постоје
се налазе уз бањско купатило
хладне воде  - ,,Снежник" и ,,Слатина
Слатине 14˚C. Температура топле
35,6˚ и 36,5˚C те се по особинама
водама француског Вишија и
купање.У Бањи се лече болести
катари, обољења бубрега, крвних
обољења, кожне болести, чиреви
лечење оболелих од болести органа

Прва званична сезона у
трајала је месец дана.Тада се 
долазили из околине лечилишта
вилама,  апартманима. Располаже
хотелима, вилама, апартманима

(www.vrnjackabanja.co.rs) 
Цело насеље представља

брдо са старом црквом, школама
посећују Гоч ,али и Жељин, Столове
Љубостиња (XIV) код Трстеника
Лазарице, а најудаљенуја је Студеница

 
 

5.1.6. Нишка бања 
 
Нишка бања се налази 10 km

Јужну Мораву. Над бањом се
планине. Поднебље Бање је умерено
освежење и спречавају врелине
два топла радиоактивна врела 
врело је јак извор температуре
36˚ и 16˚C. И остале воде Нишке
бање лече болести локомоторног
несаницу, општу замореност, 
притисак, обољења желуца и 
лучењем, поремећај метаболизма
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постоје топли и хладни извори минералне воде. Термални
купатило, а узводно у долини Врњачке реке су минерални

и ,,Слатина". Температура минералне воде Снежника
атура топле бикарбонатне угљено – киселе воде креће
особинама и начину употребе упоређује са познатим

Вишија и немачког Нојхајма.Топла вода се користи
болести органа за варење – јетре, црева, жучни и мокраћни

крвних судова, болести метаболизма, кардиоваскуларна
чиреви, женски генитални органи и др.У Бањи постоји

болести органа за варење и шећерне болести. 
сезона у Врњачкој бањи је отворена првог јула 1870.
Тада се у Бању лечило око стотину болесника који

ишта. Данас Бања располаже хотелима високе
Располаже смештајним капацитетима од око 15.000 

апартманима, здравственом центру и домаћој

представља шеталиште у парку и шуми.У средишту бање
школама, спортским теренима и већом позорницом

Столове, Копаоник. Поред тога у близини Бање
Трстеника, Жича код Матарушке бање, у Крушевцу
је Студеница, задужбина Стевана Немање. (Марковић

 и Врањска бања 

налази 10 km југоисточно од Ниша, недалеко од ушћа
бањом се диже Коритњак (808 m), крајњи западни

је умерено – континентално, поветарац и шумски
врелине. Нишка бања спада у најрадиоктивнија лечилишта
врела – Главно врело и Сува бања - избија из кречњака

температуре воде 39˚C, док температура Суве бање колеба
Нишке бање су радиоактивне, а такође и гасови у

локомоторног апарата и респираторних органа, нервне
, последице повреда мишића и зглобова, повећани

желуца и црева на нервној бази, поремећај жлезда са
метаболизма, гинеколошка обољења и др. 

Слика бр. 6 Нишка бања

Извор :www.banjeusrbiji.com
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Термални извори 
минерални извори 
Снежника је 17˚C, а 

воде креће се између 
познатим минералним 
користи за пиће и 
и мокраћни путеви, 
кардиоваскуларна 

Бањи постоји Центар за 

јула 1870.године и 
болесника који су углавном 

високе категорије, 
око 15.000 лежаја у 
домаћој радиности. 

средишту бање је Чајкино 
позорницом. Гости често 

Бање су манастири 
Крушевцу је црка 

Марковић Ј.,1980) 

од ушћа Нишаве у 
западни огранак Суве 
шумски ваздух доносе 

најрадиоктивнија лечилишта. Вода 
из кречњака. Главно 

бање колеба се  између 
гасови у води. Воде ове 

нервне болести и 
повећани крвни 

жлезда са унутрашњим 

бања 

:www.banjeusrbiji.com 
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Врањска бања се налази
Србији, у врањској котлини. Лежи
надморске висине у уској, 
шумовитој долини Бањске реке
дижу се планине Бесна Кобила
Чука, Велики Пештер и Патарица
Врања удаљена 10 km и

саобраћајни положај јер се

савремени пут. Поднебље Бање
континентално са извесним

подпланинске климе под утицајем
планина.Врели извори Врањске
најтоплији у Србији са температуром
,,Велика чесма" са температуром
,,Мешовити извор" са температуром
реуматична обољења мишића и
полних органа, кожне болести
бубрега, анемичног и лимфатичног

 
5.1.7. Војвођанске бање

 
Од Војвођанских бања или

бања, Новосадско јодно купатило
бања је у Бечеју која се налази у
са десне стране Тисе има повољан
околином. Вода артешких бунара
хидрокарбонате, хлор, јод, бром
и била основа за изградњу купатила
је касније названа Јодна бања
постижу лечењем различитих врста

Безданска бања се налази
недалеко од уласка Дунава у
бушотина из које се појавила термоминералне
од 100 m добијена је вода температуре
дефинисана као алкално – 
хидрокарбоната, натријума и
дегенеративног и запаљенског
локомоторног апарата ,одузетости
деформација кичменог стуба. 

Новосадско бањско лечилиште
Паланку.Термоминерална вода

хидробикарбоната, хлора, такође
примене вода неких бушотина
назив је Новосадска јодна бања
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налази у јужној 
Лежи на 420 m 

, клисурастој и 
Бањске реке. Изнад Бање 

Кобила ,Српска 
Патарица. Бања је од 

и има добар 
јер се налази уз 
Бање је умерено - 

извесним одликама 
утицајем суседних 
Врањске бање су 
температуром од 63˚ до 99˚C. Међу топлим изворима

температуром од 92˚C, ,,Гвожђевити извор" са температуром
температуром од 72˚C. Индикације за купање су

мишића и зглобова, неуралгије, ишијас и лумбаго, обољења
болести и др. Вода се пије код обољења црева, 
мфатичног стања, дијабетеса и др.  (Марковић Ј., 1980.)

Војвођанске бање 

бања или купатила можемо издвојити Бечејска бања
купатило, Сланкамен, Бања Јунаковић, Пригревица
налази у средњем делу Потисја у Бачкој. Будући да
повољан саобраћајни положај и добре везе са ближом

артешких бунара код Бечеја је алкалне реакције, и садржи
бром, гвожђе, угљен - диоксид и сумпор - водоник
купатила 1904. године, када је настала тзв. Сумпорна
бања, а од 1978.године Купатило Бечеј. Најбољи

различитих врста реуматизма. 
налази у насељу Бездан, на крајњем северозападном

Дунава у Србију и границе према Хрватској и Мађарској
појавила термоминералне вода, постављена је 1910.године

вода температуре 22˚C, која је на основу хемијских
 муријатично - јодна хипотерма са извесним

натријума и јода. Термоминерална вода се користи
запаљенског реуматизма, прелома и повреде костију

одузетости централног и периферног нервног

лечилиште налази се ужој градској зони поред
вода садржи повећан садржај јода, 
такође је присутна и алкална реакција. Поред

бушотина се флашира за потребе тржишта. Од 1963.
бања, која има стационар и неколико амбуланти

Слика бр.7 Болница у Врањској
Извор :www.vranjskabanja.

Александра Станимировић 

изворима позната је 
температуром од 63 ˚C, 
купање су : хронична 

обољења женских 
, желуца, јетре, 

1980.)  

Бечејска бања, Безданска 
Пригревица, итд. Бечејска 
Будући да се град развио 

са ближом и даљом 
и садржи натријум, 
водоник.То је уједно 
Сумпорна бања, која 

Најбољи резултати се 

северозападном делу Бачке, 
и Мађарској. Прва 
године. Са дубине 
хемијских анализа 

извесним садржајем 
користи за лечење 
костију, кичме и 

нервног система и 

поред пута за Бачку 
,  натријума, 
Поред терапијске 

 1963.год. службени 
амбуланти.Овде се лече 

у Врањској бањи 
 :www.vranjskabanja.co.rs 
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различите врсте реуматизма, поремећаји периферне циркулације, хроничне пнеуномије, 
последице рањавања, повреда костију, кичме, меког ткива, опекотине, деформације 
коштано - зглобног система и других болести. Тако да је реч више о болници него о бањи. 

Бањско лечилиште Пригревица налази се у западном делу Бачке, 5 km западније од 
Апатина.Надморска висина му је 86 m, док термоминерална вода садржи хлор, бром, 
гвожђе, натријум и хидрокарбонате.Поред тога из касније изведених бушотина добијене 
су нове количине минералне воде, температуре од 36˚C, благе алкалне реакције са 
извесном количином брома, флуора, јода, литијума, стронцијума, водоник – сулфата, 
угљен - диоксида и благом природном радиоактивношћу. Доприноси лечењу различитих 
врста реуматизма, последица траума и ратних рањавања.Године 1978, 5 km западно од 
Пригревице, постављене су две артешке бушотине и то је био почетак изградње спортско - 
рекреативног и балнеолошког центра ,,Бања Јунаковић". Стручњаци су утврдили да вода 
из бушотина може да буде значајна као природни лековити фактор у лечењу различитих 
врста реуматузма и гинеколошких поремећаја, повреде нервног система, стања после 
хируршких захвата на костима и мишићима и др. Бања Јунаковић располаже смештајним 
капацитетима, базенима, мединцински блок, спортским теренима, поред тога доста је 
примамљива за излетнике. 

Бањско лечилиште у Сланкамену налази се у десном приобаљу Дунава, наспрам 
ушћа Тисе, у истичном делу Срема. Овај простор је познат  још у време Римљана када је 
овде постојала тврђава Acimincum. После Римљана, овде су владали Хуни, Франци, а 
потом и Словени. Међутим у XVIII веку, извор су открили Турци, где се помиње да из 
њега истиче слана вода. Лековита вода у Сланкамену има температуру 18,4˚C, то значи да 
је слана јодно - муријатична хипотерма, неутралне реакције са извесним садржајем, хлора, 
калцијума, хидрокарбоната, стронцијума, баријума, литијума, упадљиво великим 
садржајем натријума и мангана, бакра и хрома, који се јављају само у траговима. Вода се 
користи за лечење  неуролошких обољења купањем и посттрауматских стања у 
Специјалној болници ,,Др Боривоје Гњатић". (Станковић С., 2009) 

 

6. Структурне одлике бањског туризма 
 

6.1. Сезонске одлике промета 
 
Туризам у бањским местима се пре свега одликује лечилишном, а потом и 

рекреативном функцијом које могу да се обављају преко целе године, тако да не би 
требало да има сезонско обележје. Међутим уколико одређена бања већи акценат ставља 
на рекреативну туристичку функцију, тада се очекује да туристички промет има 
наглашено сезонско обележје, и то се посебно огледа код бања које су лоциране у близини 
градских центара ( излетнички туризам ). Са друге стране лечилишна функција може да се 
развија преко целе година у условима добре опремљености бања медицинским садржајима 
и услугама.  

Међутим, што се тиче Србије у нашим бањама сезоничност туристичког промета је 
веома изражена.Тако да се главна сезона везује за период од јуна до септембра, јер се тада 
оствари око 55 % ноћења и 45 % долазака туриста. Наглашен сезонски карактер бањског 
туризма последица је његове једностраности, неорганизованости, јер се доминантна 
лечилишна функција углавном везује за летњу половину године. Некомплементарност 
туристичке понуе и доста изражене разлике у комуникативности географског положаја, 
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различито су се одразиле на сезонска колебања туристичког промета у појединим 
бањама.У том погледу, могу се издвојити три групе бања : 

I групу чине бање који највећи део туристичког промета остварују у летњој 
половини године, а ту спадају : Богутовачка, Брестовачка, Луковска, Звоначка и 
Рајчиновачка бања.У питању су бање са најмањим капацитетима, некомплементираном 
понудом и најмањим туристичким прометом, које одликује и већа удаљеност од 
значајнијих туристичких дисперзива наше земље. Ова група бања учествује са 5 - 6 % у 
укупном броју бањских ноћења у Србији. 

II групу чине бање које имају и јаче изражену и зимску сезону, с обзиром да се у 
периоду септеембар – април оствари преко 20 % њиховог годишњег промета.Овде спада 
пет наших најпосећенијих бања које апсорбују преко 2/3 целокупног туристичког промета 
у бањама Србије : Врњачка бања, Сокобања, Нишка бања, Буковичка бања и Ковиљача. 

III група бања апсорбује око 30 % бањског туристичког промета и њих одликује 
променљива и неуједначена расподела туристичког промета по месецима. Међу овим 
бањама знатно већи значај имају Матарушка бања и Горња Трепча, због солидне 
изграђености и доброг положаја у односу на комуникативне правце. 

Туристичка понуда бањских места Србије мора знатно више да прати захтеве 
тржишта, јер бање нису само лечилишта већ треба да се боре у да анимирају рекреативну 
клијантелу, у правом смислу те речи. Похвални је истаћи пример, Врњачке бање, која 
поред лечилишне функције успешно развија културни и манифестациони туризам, затим 
планински и ловни ( будући да лежи у подножју Гоча), као и излетнички и споменички 
туризам (Студеница ,Сопоћани, Жича). Поред тога треба нагласити и да је израсла у један 
од најзначајнијих центара конгресног туризма у Србији. (Јовичић Д., 2009) 

 
6.2. Доминација домаћих гостију 

 
Бањски туризам Србије карактерише изразита доминација домаћих гостију, док је 

инострана клијантела на веома ниском нивоу и има маргинални значај. Доминација 
домаћих гостију може се објаснити рекреативним туризмом који карактерише мањи 
радијус кретања. Међутим, домаћи туризам у бањама Србије има дугу традицију.Тако да 
су први подаци о туристичком промету у Србији забележени 1869.године у Врњачкој 
бањи, а нешто касније и у Сокобањи (1893). Нарочито је бањски туризам оживео после II 
светског рата, подстакнут државном социјалном политиком, па су 1960.године бање 
законским путем добиле статус природних лечилишта.Тада је дошло до брзог повећања 
броја бања, а оскудна материјална база хотелских и лечилишних објеката компензована је 
смештајем у домаћинствима. Након тога услед повећане концентрације становништва у 
градовима, порастом њиховог животног стандарда и повећане потребе за 
рекреацијом,долази до значајне посећености бања и то у периоду 1970 - 1990.  (Јовичић Д., 
2009) 

У наредној табели приказана је структура гостију у бањама за период од 2005 – 
2010 године. Евидентно је да је за свих пет година далеко веће учешће домаћих гостију у 
односу на стране туристе. Притом је позитивно што из године у годину расте број и 
домаћих и страних туриста, највише страних туриста долази из бивших југословенских 
република. 
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Табела 4. Структура бањских гостију у периоду од 2005-2010. године 
Година 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Домаћи 

туристи 

285654 302239 359150 343063 334155 319953 

94.3% 94.6% 93.6% 93.7% 93.2% 92.7% 

Страни 
туристи 

17035 17181 24492 23035 24326 25014 

5.7% 5.4% 6.4% 6.3% 6.8% 7.3% 

Укупно 302689 319420 383642 366098 358481 344967 

Извор: Републички завод за статистику Србије,Статистички годишњак Србије за 
одговарајуће године 

 
 
 

6.3. Просторна дистрибуција туристичког промета   
 
Просторна дистрибуција је један од најкомплекснијих показатеља туристичког 

промета, који истовремено указује на природна својства мотива, као и на утицај 
туристичке изградње. Природна својства термоминералних вода и величина смештајних 
капацитета нису до сада имали пресудни утицај на величину туристичког промета које су 
остваривале поједине бање,али су зато, географски положај и удаљеност од градских 
насеља као основни елементи туристичке валоризације пресудно утицали на величину 
промета у бањама Србије. 

У Србији се према величини промета може издвојити неколико група бања : 
I групу чине наше најпосећеније бање : Врњачка бања и Сокобања. Врњачка бања 

је најразвијенија бања са учешћем од око 20 % у укупним бањским ноћењима. У питању је 
најизграђенија бања, са најдужом традицијом, која лежи у подножју атрактивне планине 
Гоч и има најуједначенију дистрибуцију промета по месецима у години.Одмах иза 
Врњачке бање је Сокобања, са солидном смештајном базом и медицинским капацитетима, 
дугом традицијом, која заједно са планином Озрен чини јединствену туристичку и 
функционалну целину. 

II групу чине бање, које појединачно гледано,остварују преко 100.000 ноћења 
годишње, где спадају : Нишка бања, Ковиљача, Буковичка бања и Матарушка бања.Ове 
бање се одликују релативни развијеном лечилишном функцијом, располажу солидном 
материјалном базом и имају повољан положај. 

III групу чине бање које остварују преко 50.000 ноћења, као што су : Горња Трепча, 
Гамзиградска, Сијаринска и Пролом бања. 

Међу осталим бањама треба издвојити још Врањску, Богутовачку, Куршумлијску, 
као и Рибарску бању, која бележи значај успон током протеклих неколико година. 
Генерално гледано, највећи број бања у Србији има мали туристички промет, иако неке од 
њих имају повољан географски положај попут Овчар бање или су веома атрактивне попут 
Јошаничке бање.Узроци оваквом стању су неплански приступ развоју, неизграђене 
саобраћајнице, одсуство пропаганде, удаљеност од градских насеља, итд. (Јовичић Д., 
2009) 

Међу бањама Србије према оствареном туристичком промету истичу се бање 
наведене у следећој табели : 
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Табела 5. Број туриста најпосећенијих бања Србије у периоду 2005-2010.године 

Бање 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Врњачка 90973 113790 179719 122289 147611 146246 

Сокобања 60541 55196 72396 66119 55313 48837 

Нишка Бања 26178 22678 26906 26299 22112 21049 

Ковиљача 20302 19352 21439 22433 18434 20512 

Пролом 12074 11715 10598 15625 14294 14915 

Матарушка 11966 13200 11842 11934 8839 8567 

Горња Трепча 6939 7289 7407 8097 10489 10841 

Врањска 6577 5400 7188 8049 6542 6262 

Извор: Статистички годишњак Србије за одговарајуће године,Републички завод за 
статистику Србије 

 
Према томе најпосећенија бања, као што се види из табеле је Врњачка бања, док 

остале бање бележе раст гостију из године у годину. Карактеристично је да је 2006.године 
дошло до опадања броја гостију у свим бањама ,осим у Врњачкој, Матарушкој и Горњој 
Трепчи, а 2009.године дошло је до поадања броја гостију у свим бањама осим у Врњачкој 
и Горњој Трепчи. Године 2007.долази до смањења броја посетилаца у односу на 
2006.године у Пролом и Матарушкој бањи. Док је 2010.година карактеристична по 
опадању броја гостију у свим бањама осим у бањи Ковиљачи, Пролом Бањи и Горњој 
Трепчи. 
 

 

7. Могућности коришћења термоминералних извора 

 
Минерална и термална вода се у Србији углавном користи у балнеотерапији, тако 

да су у том домену постигнути и добри резултати у лечењу и рехабилитацији пацијената 
од различитих хроничних обиљења и других болести.У сврху тога изграђен је велики број 
бањских лечилишта у којима се превенција, лечење и рехабилитација обављају пијењем 
воде, купањем, туширањем, испирањем, инхалирањем, облогама на бази минералне воде 
различитог састава и температуре. Како су у многим бањама изграђени Рехабилитациони 
центри, у њима ради и велики број стручњака, специјалиста, и др. 

Поред тога, значајан аспект је пласирање на тржиште минералних вода као 
флашираних освежавајућих вода или напитака на бази минералних вода.У Србији постоји 
око 8 већих произвођача флаширане минералне воде и неколико мањих погона. 

Квалитет и други захтеви за флаширану воду морају бити испуњени у производњи 
и промету према одредбама Правилника о квалитету и другим захтевима за природну 
минералну воду, природну изворску воду и стону воду (Службени лист СЦГ 53/2005) : 

Природна минерална вода је подземна вода намењена за људску употребу која се 
у свом природном стању може флаширати само ако је хемијски и микробиолошки 
исправна за пиће и ако јој је квалитет стабилан и формиран у природним условима. 

Природна изворска вода је подземна вода намењена за људску употребу у свом 
природном стању, која се флашира на самом извору или у његовој непосредној близини и 
која задовољава захтеве квалитета и експлоатације прописане Правилником. 
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Стона вода је флаширана подземна вода за пиће која се обрађује у циљу 
побољшања квалитета, с тим што квалитет после обраде мора бити у складу са прописима 
о води за пиће. 

Природна минерална вода сврстана је према укупном садржају растворених 
минералних материја (суви остатак на 180°C ) у четири групе према којима се ставља у 
промет : 

- Прва је природно врло слаба минерална вода код које садржај минералних 
соли није већи од 50 mg/ l. 

- Друга је слабоминерална вода код које минералне соли не прелазе 500 mg/ l. 
- Трећом се сматра она код које је садржај минералних соли између 500 и 1500 mg/l , 
- У четврту групу спадају оне код којих је садржај минерала већи од 1500 mg/ l.                                                                      

( www.sepa.gov.rs) 
 
 
Енергија садржана у термалним водама се у многим земљама успешно користи за 

загревање објеката, у пољопривреди за производњу хране, у индустрији за различите 
процесе и добијање минералних сировина, за производњу електричне енергије. 

Код нас је коришћење геотермалних вода у енергетске сврхе у почетној фази. На 
пример у Војводини прво коришћење геотермалних вода за топлификацију просторија 
започето је крајем 1983 год. у бањи Јунаковић код Апатина, а у занемарљивом обиму су 
коришћене до тада воде у другим бањама ( Врањска бања, Јошаничка бања, и др. ). Укупна 
издашност термалних и термоминералних вода Србије износи просечно око 1800 l/s, 
температуре 20 - 96˚C. (Миливојевић,1985.) Само 55 већих геотермалних појава даје око 
1100l/s, што одговара енергетској вредности од преко 150 МW. Термални извори су веома 
јевтин извор нископотенцијалне топлотне енергије, а коришћење ове енергије се може 
вршити уз мноштво преимућстава над класичним изворима енергије, од којих је 
најизразитије смањење загађења животне средине.У Србији је одржано доста расправа и 
саветовања у вези коришћења геотермалних вода у енергетске сврхе. Поред тога лежишта 
високотермалних вода са образовањем паре и прегрејане паре, уопште су ређа, и налазе се 
у неким државама у свету претежно у рејонима савременог вулканизма. Таква лежишта 
још нису индицирана на територији Србије, мада су у том погледу најперспективнија 
подручја Пролом бање, Врањске бање, Баљевачког басена као и најдубљи региони 
Панонског басена. Количина геотермалне воде зависи првенствено од њихове температуре 
и количине којом се располаже, а затим и од потреба корисника. Ова вода пружа 
могућност степенастог коришћења, тако да се иста вода може користити у више намена 
све до њеног охлађења. Коришћење термалне воде ниског потенцијалау енергетске сврхе 
се може остварити на један од следећих начина: разменом топлоте, што се врши када је 
температура геотермалне воде виша од потребне и коришћењем топлотних пумпи. 
Топлотне пумпе се доста примењују у свету, а код нас се примењују у систему загревања 
стационара ,,Радон" у Нишкој бањи, где се користе топле воде температуре 25˚C, 
претходно искоришћене за балнеолошке сврхе. Систем ради преко целе године - лети се са 
њим обезбеђује санитарна топла вода, а у грејној сезони грејање стационара. Сличан 
систем је и у Бујановачкој бањи. Директна размена топлоте се врши код система за 
загревање објеката у Врањској, Куршумлијској, Рибарској, Јошаничкој, Сијаринској бањи 
и многим другим. На подручју Војводине се све више термоминерална вода користи у 
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пољопривредне сврхе, у тенолошким процесима и грејање ( Кањижа, Меленци, Темерин, 
итд. ). (Протић Д., 1995) 

 

8. Перспективе развоја 
 
Стање бањског туризма у Србији није на задовољавајућем нивоу, али перспективе 

бањског туризма могу се оценити позитивним, имајући у виду да је у питању облик 
промета који већ више деценија заузима водеће место у туризму наше земље. Пре свега, 
усмеравање будућег развоја бањског туризма мора да се темељи на стратегијском 
приступу, што је суштински предуслов развоја савременог туризма у свету. Дефинисањем 
стратегије треба одредити циљеве и начин  како да се постављени циљеви и остваре. 
Битна одредба стратегије је њена динамичност, односно антиципирање и прилагођавање 
променама. То значи да стратегија развоја бањског туризма мора уважавати комплексност 
промена које се континуирано дешавају у окружењу, али треба уважити и следеће 
принципе : 

- Орјентисаност према примени– развити упутства која треба да омогуће 
практично деловање свих субјеката који су укључени у туристичко привређивање у 
бањским местима,  

- Орјентисаност према систему – туризам треба третирати као целину, водећи 
рачуна о свим његовим елементима, као и специфичним односима који се остварују међу 
њима,  

- Вишедимензионалност– планирање туризма има вишедимензионални 
карактер јер третира хетерогене аспекте и елементе овог комплексног феномена: 
материјални (изградња туристичких капацитета и инфраструктурних садржаја), 
функционални (развојне форме и облици туристичког промета)  и организациони 
елементи ( мере и  прописи за унапређење и подстицање туристичког развоја),  

- Интегралност– потреба интегрисања различитих елемената и подсистема 
који чине туризам (интерна интегралност) и истовремено интегрисање туризма у 
окружење, односно општи концепт развоја државе и њених ужих просторних целина 
(екстерна интегралност),  

- Орјентисаност према вредностима – планирање туризма мора подстицати и 
развијати различите типове вредности: очуваност и аутентичност природно - еколошке 
средине, гостопримство, квалитет медицинских, хотелских, саобраћајних услуга, заштита 
туристичке клијантеле и сл. 

Будући развој туризма у нашим бањама мора се заснивати на тржишној 
специјализацији. Свака бања мора свој концепт развоја прилагодити циљном сегменту 
туристичке клијантеле, што значи да се специјализира за оне облике промета који ће јој 
донети највећу профитабилност на тржишту. Специјализација може убрзати 
диференцирање лечилишне од рекреативне функције бањских места, понегде потпуно 
трансформисати лечилишну у рекреативну функцију, а свуда повећати туристичку 
потрошњу. 

Смисао ове анализе се огледа у томе, што помаже менаџерима да индетификују 
садашње и будуће шансе, као и претње из окружења, са једне стране,и слабости предузећа 
са друге стране. Основна идеја SWOT анализе је да се њоме омогући такво развојно 
понашање предузећа у туризму које ће обезбеђивати максимално коришћење снага и 
шанси предузећа са једне стране, и минимизирање претњи и слабости таквом развоју са 
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друге стране. Иначе SWOT је акроним од почетних слова енглеске речи : Strengts (снаге), 
Weakness (слабости), Opportunities (шансе), Threats (претње) . (Стефановић В., 2010)  
 
 

SWOT анализа бањског туризма Србије 

Модификовано на основу Удружења бањских и климатских места Србије 
www.udruzenjebanja.co.rs 

 
 
 
 

                       Снаге 

 
� дуга традиција посете бањама, 
� лековити и здравствени фактор, 
� високо - образовани кадрови, 
� богато културно-историјско наслеђе, 
� повољан географски положај, 
� квалитетна животна средина и                 

могућност производње хране, 

� ниске цене терапеутских програма. 

           Шансе 

 
� Комбиновање бањског и других 

видова туризма,  
� Отварање Wellness хотела,  
� Подршка од стране ресорних 

министарстава  
� Партнерство са иностраним 

компанијама,  

� Добра организација и подршка од 
стране Удружења бањских и 
климатских места и Туристичке 
организације Србије. 

          Слабости 

 
� Слаба доступност,  
� Незадовољавајућа инфраструктурна 

опремљеност,  
� Недостатак стратегије бањског 

туризма,  
� Некомплементарна понуда,  
� Недостатак едукације за нове 

програме,  
� Изражена сезоналност,  
� Недостатак стручних кадрова,  
� Недостатак финансија за развој,  
� Недовршен успешно спроведен 

процес приватизације,  

� Нерешено питање управљања 
развојем бањске дестинације. 

         Претње 

 
� Неконкурентна понуда,  
� Недовољно квалитетна понуда  

            здравственог и wellness програма,  
� Недовољна повезаност са  

            туристичком понудом околних  
            дестинација. 

 



Мастер рад                                                                                        Александра Станимировић 

 

33 

 

Туризму и здравству у бањама Србије, потребно је да се истраживањима утврде 
модели развоја који би уважавали специфичност бања појединачно. У креирању тих 
модела учествовали би тимови експерата, сачињени од балнеолога, туризмолога, географа, 
економиста, урбаниста, социолога и психолога. 

Комплементарност туристичко - рекреативне и здравствене функције бањских 
места најбоље потврђују wellness програми.Wellness означава хармонично здравствено 
стање тела и духа у људском организму, што подразумева самоодговорност човека и 
његов одговоран и савестан однос према природи и окружењу. Састоји се од следећих 
елемената : телесна активност, здрава храна, духовна активност и лична релаксација. 

Први кораци у креирању Wellness програма у нашој земљи начињени су отварањем 
Wellness центра у Врњачкој бањи, као и трансформацијом хотела ,, Извор " у Аранђеловцу 
у први wellness хотел у Србији. Оправданост у инвестирање у овакве програме лежи у 
чињеници да се тиме бањска понуда усмерава на нове сегменте тражње, а то су пре свега 
млади, амбициозни и пословни људи, захтевни гости који траже ванстандардну понуду, 
богатија домаћа и страна клијантела и др. 

Следећа важна чињеница је да се скоро све бање налазе у подножју неке планине, 
па се тако намеће могућност корелативног развоја планинског и бањског туризма. Такве 
могућности посебно дају предност Врњачкој бањи ( Гоч ), Сокобањи (Озрен), Буковичкој 
бањи ( Букуља) и Јошаничкој бањи. Поред тога бање које се налазе у близини већих 
градова и развијеније бање са снажнијиом материјалном базом имају предност над 
осталим бањама у погледу креирања туристичке понуде. Обогаћена и атрактивна понуда 
током целе године подразумева увођење рекреативних, културно -уметничких и забавних 
садржаја, организацију сајмова, конгреса и других манифестација. Позитиван пример је 
Врњачка бања, где значајно место у њеној понуди припада спортском и спортско – 
рекреативном, спортско - риболовном туризму. Близина Гоча пружа услове за повезивање 
бањског и планиског туризма, поред тога бања обилује културним и забавим догађајима 
током целе године. Гостима бање су на расплоагању организоване посете манастирима, 
цркава и других споменичких вредности – Студеница, Жича, Градац, Каленић, 
Љубостиња, Лазарица, и др. 

Досадашњи развој бањског туризма у Србији карактерисала је потпуна доминација 
домаћег над прометом страних гостију. Поред тога, инострани туризам мора бити један од 
приоритетних праваца у даљем развоју бања као лечилишних, а посебно туристичко - 
рекреативних места.У погледу развоја иностраног туризма, прву групу чине четири бање : 
Јошаничка бања испод Копаоника, због могућности које ова планина има на 
међународном тржишту, Буковичка, због релативне близине Београда, Нишка - због 
повољног положаја на међународном саобраћајно - туристичком правцу, Врањска - због 
повољног положаја према међународном саобраћајно -туристичком правцу, 
куриозитетних атрибута, најтоплијих термоминералних извора у Србији. 

II групу припритета чине Врњачка, Сокобања, Матарушка, Ковиљача и Сијаринска 
бања, које имају изграђене физиономије и запажене резултате у укупном промету. Поред 
тога битан фактор будућег развоја бањског туризма у Србији односи се на успешну 
реализацију процеса приватизације бањских хотела и специјализованих здравствених 
објеката. 

Бањска места Србије представљају велике еколошке потенцијале и природне 
ресурсе од националног значаја, који заслужују и посебне мере заштите. Неуважавање 
интргралног процеса развоја и стихијност у туристичкој изградњи довели су у протеклом 
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периоду до низа негативних ефеката, чиме се угрожавају природни лековити фактори и 
целокупан амбијент бањских места. Ради октлањања оваквих последица, превенције 
могућих негативних ефеката у наредном периоду и очувања стабилне природно - 
еколошке основе будућег развоја, пуна пажња се мора посветити доношењу низа 
законских, просторно – планских, организационих, пропагадно - информативних и 
едукативних мера и активности.(Јовичић Д., 2009) 
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9. Закључак 

 
Србија, земља природних контраста, поред тога, то је и земља правог природног 

богатства. Вода је свакако једно од тих блага којим располаже наша земља. Чињеница је 
да је у многим земљама квалитет воде лош, што није случај са нашом земљом, која спада у 
ред држава са најквалитетнијом водом. 

Велики потенцијал Србије и српског туризма су свакако бање. Србија обилује 
изворима минералне воде,како хладне тако и топле. Поред тога лековито блато и лековити 
гас употпуњују бањско богатство наше земље.Туризам у бањама Србије има дугу 
традицију, и ова места уз веће градове, могу да се сматрају приоритетним туристичким 
подручијима и туристичким центрима у Србији. Сигурно је да ће у предстојећим годинама 
бањски туризам уз планински и градски туризам, спадати у најважније туристичке 
производе у нашој земљи. Највећим делом овај резултат зависиће од успешне примене 
одрживог туризма, јачање материјалне основе туристичког привређивања и свакако боље 
организације туристичке понуде. 

Општи утисак је да се бањски туризам у највећој мери заснива на очувању 
природних термоминералних ресурса, развоју конкурентских бањских капацитета и 
садржаја високог квалитета и управо то даје шансу овом виду туризма да међународним 
тржишту понуди атрактиван туристички производ. 
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