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Сажетак: 

Туризам је скуп односа и појава, које произилазе из путовања и боравка посетилаца неког 

места, ако се тим боравком не заснива стално пребивалиште и ако с таквим боравком није 

повезана никаква њихова привредна делатност. Бањски туризам обухвата бање, као места 

која се одликују израженим здравствено-рекреативним функцијама, услед богатства 

природним елементима (термоминералним изворима, племенитим гасовима, пелоидом, 

климатским елементима и вегетацијом). Аутономна покрајина Војводина се налази у 

јужном делу Панонске низије, на северу Србије. У раду ће бити речи о следећим бањама 

Војводине: Палић, Русанда, Кањижа, Врдник, Јунаковић и Стари Сланкамен и њиховој 

економској валоризацији. Досадашњи ниво економске валоризације бања Војводине није 

задовољавајући, а могућност развоја бањског туризма у целој Србији, па и Војводини, су 

знатно веће од садашњег стања изграђености и опремљености здравствених установа, 

туристичко-угоститељских објеката, инфраструктуре, квалитета услуга, обима туристичке 

пропаганде и сл. 

Кључне речи: туризам, бања, бањски туризам, Војводина, Бања Палић, Бања Русанда, Бања 

Кањижа, Бања Врдник, Бања Јунаковић, Бања Стари Сланкамен, економска валоризација, 

SWOT анализа. 

Abstract: Tourism is a sum of the relations and phenomena arising from the travel and stay of 

visitors of some place, if it is not based on permanent residance and it is not connected with any 

economic activity. Spa tourism includes spas, as places with health and recreational functions, 

because of natural elements (thermo-mineral springs, noble gases, peloid, climatic elements and 

vegetation). Autonomous Province of Vojvodina is situated in the southern part of the Pannonian 

Plain, in the north part of Serbia. This document will talk about following spas: Palić, Rusanda, 

Kanjiža, Vrdnik, Junaković and Old Slankamen and their economic valorization. The current 

level of economic valorization of spas in Vojvodina is not satisfactory, and the possibility of 

development of spa tourism in the whole Serbia, including Vojvodina, is higher than the current 

state of constructions and equipment of health facilities, tourism and catering facilities, 

infrastructure, quality of services, the volume of tourist propaganda and so on.  

Key words: tourism, spa, spa tourism, Vojvodina, Palić spa, Rusanda spa, Kanjiža spa, Vrdnik 

spa, Junaković spa, Old Slankamen spa, economic valorization, SWOT analysis.  
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УВОД 

Корени бањског туризма, као једне од бројних врста туризма, датирају из доба 

Римског царства, услед њиховог доброг познавања воде. Тиме можемо да закључимо да 

ова врста туризма има богату и дугу традицију. Војводина има велики потенцијал развоја 

бањског туризма, услед бројних лековитих вода, које се одликују богатим и разноврсним 

хемијским саставом. Међутим, садашње стање економске валоризације ових бања није 

задовољавајуће, али се тежи томе да буде. 

Предмет овог рада јесте економска валоризација бања Војводине. АП Војводина се 

налази у јужном делу Панонске низије, на северу Србије. У раду ће бити речи о бањском 

туризму у Војводини, са освртом на поједине бање у овој аутономној покрајини и то на: 

Палић, Русанду, Сланкамен, Врдник, Кањижу и Бању Јунаковић. Биће речи о њиховој 

тренутној валоризацији и могућностима за побољшање исте у будућности.  

Циљ рада је свеобухватно представљање потенцијала бања Војводине. На почетку 

рада биће истакнут значај бањског туризма и бања, као и карактеристике и елементи који 

су битни за њихово вредновање, да би на крају могли да закључимо шта су то предности 

али шта и недостаци бања на овом подручју и шта је то што недостаје да бање Војводине 

буду економски валоризоване, како и треба да буде с обзиром да Србија има епитет 

„земље бања“.   

Методе рада представљају преглед и изучавање литературе која се односи на 

туризам и бањски туризам, као и на ову аутономну покрајину, њене природно-географске 

и друштвено-географске одлике и бање у овој аутономној покрајини. Дакле, коришћена је 

стручна литература, као и неке статистичке анализе (нпр. пописи) и интернет.  
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1. ТУРИЗАМ 

Миграције људи су старе колико и људско друштво. Жеље и навике за путовањем 

потреба су милиона људи. Део те потребе разрешава се на туристичким путовањима. 

Туризам је у исто време стар и модеран, древан као човечанство и појава као од јуче 

(Стефановић, 2010). 

Туризам је значајан феномен 21. века. То је специфичан социоекономски феномен, 

својеврсно прожимање материјалног и духовног, посебна компонента али и значајан 

фактор савремене цивилизације. Туризам брише административне границе и тежи ка 

остварењу добрих односа између држава и региона. Све то доприноси стварању повољне и 

стабилне политичке климе, као и упознавању различитих култура. Зато су и Уједињене 

нације 1967. године, на Конференцији УН о међународном путовању у Риму, туризам 

назвале „пасошем мира“.   

Туризам је основа економије многих земаља. Нарочито је користан земљама у 

развоју, док је у неким сиромашним земљама једина делатност. Посебно је значајан његов 

мултипликативни ефекат. Туризам врши директни утицај на друштвени производ и 

национални доходак, платни биланс, запосленост, на подизање животног стандарда, на 

смањивање разлика између развијених и неразвијених регија и држава. 

Слика 1. Моћ путовања 

 

Извор: www.visitalbuquerque.org 

http://www.visitalbuquerque.org/
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Туризам је у директној вези са простором, он се у њему одвија и развија, 

експлоатише га и трансформише, али истовремено настоји да тај простор сачува и 

унапреди га. Ово нам говори да се туризам изузетно залаже и за очување животне 

средине. Управо због тога се потенцира развој екотуризма који представља еколошки 

одговорно путовање у релативно недирнуте области природе са циљем уживања у њој, као 

и њеног уважавања (укључујући и пратеће културне објекте из прошлости и садашњости), 

а који промовише заштиту животне средине, резултира малим утицајем посетилаца и 

омогућава корисну и активну друштвено-економску укљученост локалног становништва. 

Данас можемо да видимо да туризам условљава низ позитивних, али и негативних 

утицаја на животну средину. Ипак, чињенице да готово све земље света теже развоју 

туризма, указује да су његови позитивни ефекти далеко испред негативних.  

1.1.Развој туризма 

Појава сличних туризму било је и у давној прошлости, али се туризам у правом 

значењу јавио тек онда када је човек себи, породици и друштву осигурао услове у којима 

је успео да задовољи своје основне животне потребе, стекао материјална средства и 

издејствовао право на плаћени годишњи одмор који је користио ван свог пребивалишта, у 

туристичким местима.  

Људи су готово увек путовали, без обзира на усавршеност саобраћајница и комфор 

саобраћајних средстава. Свакој етапи развоја друштва одговарају тада изражене жеље и 

могућности за путовањем. У покушају систематизације развојних облика туризма и њему 

сличних појава у прошлости, могуће је издвојити три периода: 

1) Путовања која су претходила туризму; 

2) Период повратка природи; 

3) Период савременог туризма (Станковић, 2000). 

Путовања која су претходила туризму је временски најдужи период и обухвата 

време од најстаријих цивилизација до почетка 19. века. То је време путовања 

привилегованих класа у доба робовласништва, феудализма и почетка капитализма. 

Одлазак у места са лековитим изворима, као претеча савременог бањског туризма, био је 

најраширенији у Римском царству. Трагови материјалне културе из доба Римљана нађени 

су у многим бањама, како на Апенинском полуострву, у централној Европи, тако и у 

нашој земљи. 

Период повратка природи почиње почетком 19. века. Истичући идеју „повратак 

природи“ француски књижевник и филозоф Жан Жак Русо покреће многе виђене људе 

свога доба на путовања, откривајући им лепоту повратка у природи.  
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Период савременог туризма почиње после Другог светског рата и траје до данас. 

Развијају се бројне врсте туризма, а туризам постаје значајнији извор прихода многих 

места.   

Развојне етапе туризма објашњава и М. Вукићевић: 

I. Прва етапа развоја туризма обухвата стари век и тада су се одиграле појаве које су 

биле само налик туризму. Ова етапа обухвата врло дуг период и дели се на два 

подпериода – робовласништво и феудализам. 

II. Друга етапа развоја туризма обухвата раздобље од почетка 19. века па до Првог 

светског рата. Пошто почиње да се схвата друштвено-економска улога туристичких 

кретања долази до активирања државе кроз неке мере економске политике. 

Повољне услове за развој туристичких појава ствара и све већи фонд слободног 

времена. За ово време карактеристична је моноструктурна туристичка потрошња. 

III. Трећа етапа развоја туризма носи обележја масовног туризма. Трајала је од Првог 

светског рата па до 1950. године. Уз незнатне промене мотива туристичких 

путовања, у овој етапи долази до разних подгрупа туризма: излетнички, бањски и 

сл. Мења се моноструктурна у полиструктурну порошњу. 

IV. Четврта етапа туризма (политуризам) настаје почетком друге половине 20. века. У 

овој етапи туризам постаје нераздвојни део привредног и друштвеног система 

(Стефановић, 2010).   

Када говоримо о туризму, не смемо да не споменемо Томаса Кука који је спровео 

прво организовано туристичко путовање 1841. године железницом од Лестера до Лафбара. 

Он је изнајмио целу композицију и организивао превоз за 570 туриста, уз чај и свечану 

музику. Тада је први пут добијен попуст у цени групног путовања. Кук је предложио 

железници своју услугу у организацији и бољој искоришћености овог превозног средства 

уз пружање повољне цене превоза. Цена овог аранжмана по особи је износила један 

шилинг. Већ 1871. године, Томас Кук је ораганизовао прво путовање око света. 

1.2.Појам туризма 

Реч „туриста“ први пут је забележена 1800. године, када је Pegge дефинисао 

туристу као путника на вишедневном путовању, а реч „туризам“ први пут се спомиње 

1811. године у листу Sporting Magazin (Стефановић, 2010). 

Према неким литературама, реч „туриста“ је први употребио француски 

књижевник Анри Бел познат под псеудонином Стендал у путописном роману „Мемоари 

једног туристе“ који је објављен 1838. године. 

Реч „туриста“ потиче од енглеске речи tour, што у преводу значи пут, кружно 

путовање. Корен речи туризам потиче из грчког језика од речи „tornos“, који се у 

латинском језику јавља као „tornus“, одакле је ушао у средњевековну терминологију као 
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„turnir“, којим су означаване витешке борбе – скупови такмичара и гледалаца (Станковић, 

2000).  

Швајцарски аутори Hunziker и Krapf су дали најприхватљивију дефиницију 

туризма 1954. године, и она гласи: „Туризам је скуп односа и појава, које произилазе из 

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

пребивалиште и ако с таквим боравком није повезана никаква њихова привредна 

делатност.“ Туризам можемо дефинисати и као кретање уз потрошњу (Т=К+П). 

Човек–туриста је основни покретач развоја туризма. Он чини основу туризма, јер 

се јавља и у функцији иницијатора и у функцији организатора путовања. Туриста је она 

особа која у месту, изван свог сталног пребивалишта, проведе најмање једну ноћ у 

угоститељском или другом објекту за смештај гостију, у циљу: одмора или 

рекреације, здравља, студирања, спорта, религије, породице, послова, јавних мисија 

и скупова. Према дефиницији Лиге народа турист је „свако лице које путује на 24 часа 

или више у неку земљу или део своје земље, где нема своје пребивалиште – стални 

боравак“. 

За време путовања и рекреације човек се искључује из сфере рада и укључује у 

сферу слободног времена и рекреације, а укључује се и у сферу потрошње, која 

представља основно економско обележје. Управо због тога је у туризму битно колико неко 

туристичко место може привући и задовољити туристе и како се оно може на најбољи 

начин економски валоризовати.  

За несметано одвијање туризма од интереса су бројни фактори, као што су 

економско стање људи (углавном изражено личним приходима), као и жеље и потребе да 

део својих новчаних средстава троше за задовољење својих рекреативних и културних 

туристичких потреба. Неки фактори делују стимулативно (мир, добросуседски односи, 

минимума царинских формалности итд.), а неки ограничавајуће (рат, политички немири, 

верски сукоби итд.).  

Промена места боравка туристе доводе у одређеним – туристичким местима, која 

морају задовољити најмање четири критеријума, а то су: саобраћајна повезаност 

(инфраструктура), изграђени пријемни капацитети, атрактивност простора и промоција. 

Како у свим туристичким центрима, тако су ова четири критеријума битна и у бањским 

центрима, поготово када говоримо о њиховој економској валоризацији. 

Што се саобраћајне повезаности тиче, туристи је то веома важан критеријум, јер 

он жели да стигне што брже, што сигурније, што удобније и што јефтиније, па је веома 

битан развој саобраћајне инфраструктуре, као и избор што бољих саобраћајних средстава. 
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Рецептивни (пријемни) капацитети су значајни јер туриста напушта место сталног 

пребивалишта и мора користити одређене рецептивне капацитете за време свог боравка у 

одређеном туристичком месту. 

Атрактивност представља способност неког елемента да привуче што већи број 

туриста, с циљем економске валоризације. Углавном се говори о атрактивности 

природних ресурса (која обухвата атрактивност природних елемената, где се мисли на 

климатске елементе, хидрографске елементе, затим флору и фауну) и атрактивности 

друштвених елемената (где се мисли на грађевине, културно-историјско наслеђе, забавне 

паркове и сл.). Снага привлачности туристичких ресурса мери се бројем посетилаца.  

Туристичку промоцију треба схватити као једини могући комуникациони процес 

којим се туристичка понуда повезује са тражњом (Стефановић, 2010). 

Природне туристичке вредности могу се поделити на следеће групе:  

 Хидрографске туристичке вредности; 

 Клима као туристичка вредност; 

 Геоморфолошке туристичке вредности; 

 Биљни и животињски свет као туристичка вредност. 

Међу хидрографским објектима, у смислу туристичке вредности, највећи значај 

имају океани, мора, језера, реке, мочваре, ледници и термоминерални извори. За разлику 

од савремених врста туризма условљених хидрографским објектима (попут купалишног и 

наутичког туризма), термоминерални извори, крај којих су се развиле бање, основа су 

давно познатог здравствено-лечилишног и рекреативног туризма. О њима ће управо и 

бити речи у овом раду.  

2. БАЊСКИ ТУРИЗАМ 

Бањски туризам обухвата бање, као места која се одликују израженим здравствено-

рекреативним функцијама, услед богатства природним елементима (термоминералним 

изворима, племенитим гасовима, пелоидом, климатским елементима и вегетацијом). 

Бањски туризам у свету има дугу и богату традицију. Одлазак људи у крајеве и 

центре богате термоминералним изворима, убраја се у најстарије врсте туристичких 

кретања. Доба процвата бања је доба Римског царства због доброг познавања многих 

особина воде. Крај термоминералних извора грађена су купатила, виле, подизани 

споменици сакралне архитектуре.  

2.1. Појам бање 

Током времена су се издиференцирали појмови бања и бањица. Први означава 

уређене просторе око извора лековите воде, са мање или више смештајних, 
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угоститељских, медицинских и пратећих објеката, уз обавезну лекарску контролу 

посетилаца. Други означава недовољно истражене и валоризоване изворе лековите воде 

које локално становништво, нарочито за време лета, самоиницијативно користи за купање, 

орошавање, испирање и пијење, верујући у оздрављење (Радивојевић, 2006).  

Бање се могу окарактерисати као комплексни природни мотиви чији се развој 

темељи на следећим елементима: термоминерални извори, племенити гасови и лековито 

блато (пелоид), чист ваздух, климатски елементи са наглашеним стимулативним и 

умирујућим дејством чиме се превентивно делује на јачање човековог организма, и 

разноврсна вегетација као значајан рекреативни и естетски атрибут бањских туристичких 

мотива (Станковић, 2008). 

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

растворених минералних материја. У случају да та количина прелази 50 g/l , минералне 

воде се сврставају у растворе. Уколико имају извесно лековито дејство на поједина 

обољења и повреде људског организма, називају се лековитим. Воде које садрже мање од 

1 g/l растворених минералних материја, али се одликују повећаним садржајем гасова, 

називају се гасним водама. Ако је реч о гасним еманацијама радијума (радон), у питању су 

радиоактивне воде. Све ове воде које потичу из већих дубина унутрашњости земље, често 

имају повишену температуру и то су термоминералне воде. 

Према Закону о бањама РС из 1992. године: „Бања је подручје на коме постоји и 

користи се један или више природних лековитих фактора и које испуњава услове у 

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

У Просторном плану Републике Србије из 1996. године бање представљају 

„здравствено-рекреативне и туристичке центре са засебном понудом и/или понудом у 

оквиру туристичких зона, регија и транзитних праваца.“ 

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

или акрототерме. Акротопеге се употребљавају као стоне воде за пиће, јер имају пријатан 

укус и искричав изглед, док се у балнеотерапији употребљавају у лечењу болести органа 

за варење и мокраћних канала. Акрототерме се примењују у терапији оних болести и 

повреда код којих је потребна повишена температура (купање, орошавање, облоге, 

испирање). Топле минералне воде се деле на: 

1. Хипотермалне (20ºС до 34ºС); 

2. Хомеотермалне (34ºС до 38ºС); 

3. Хипертермалне (преко 38 ºС). 

Према висини температуре воде, М. Јањић је минералне воде поделио у 10 група. Ова 

подела минералних вода према температури дата је у следећој табели.  



10 
 

Табела 1. Минералне воде према температури 

Ред.бр. Врста воде 
Температура воде у 

ºС 

1. Ледено студене 0-5 

2. Врло студене 5-10 

3. Студене 10-15 

4. Умерено студене 15-20 

5. Хладне 20-25 

6. Млаке 25-30 

7. Млако топле 30-35 

8. Топле 35-38 

9. Вреле 38-42 

10. Врло вреле преко 42 

  

Извор: Јањић, М.; Коматина, М.; Никић, З.; Тимотић, Б., Нешић, Д.; Кнежевић, Т.; 

Станојевић, С.; Анђелски, Х.; Богуновић, Н.; Керкез, Ж.; (2007.); „Лековите воде и бање 

Србије“; Нови Сад 

Бање могу бити:  

1) Самостална насеља (нпр. Врњачка Бања); 

2) Насеља и туристичко уређени локалитети са статусом бање (нпр. Нишка Бања); 

3) Несамостална насеља (нпр. Бања Палић); 

4) Насеља ваздушне бање, климатска места, лечилишта и слична (нпр. Стари 

Сланкамен); 

5) Сезонске или самоникле (дивље, народне) бање (углавном стихијски изграђени и 

уређени делови сталних насеља око термоминералних извора) (Радивојевић, 2006). 

 

2.2.Функције бања 

Бање имају две основне функције – лечилишну и туристичку. Лечилишна функција 

је старија и доминантнија. Она је допринела стварању дугогодишње традиције бања. 

Тачно је то да је клиничко (медикаментозно) лечење кључни фактор санирања болести. 

Међутим, функција бањског лечења је и те како изврсна допуна. У неким случајевима 

бањско лечење је и одлучујућа компонента оздрављења.  

У бањском лечењу примењују се деловања неколико следећих фактора:  

 Употреба термоминералне воде за пиће и купање; 

 Стављање блатних облога; 
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 Утицај пријатне бањске микроклиме на организам итд. 

Уз комбиновање ових фактора са медикаментозним лечењем и разним врстама 

терапија (физикална терапија, кинезитерапија, хидротерапија, аеротерапија, 

хелиотерапија) обезбеђује се брзо и успешно исцељење, оправак и рехабилитација 

болесних.  

1965. година представљала је битну годину у развоју бања. До те године 

преовладавала је лечилишна функција. До тада су бање имале функцију народних 

лечилишта. У овом периоду смештајне капацитете је углавном попуњавала организација 

социјалног осигурања, чији су осигураници масовно упућивани у бање на лечење, одмор и 

рекреацију.  

После 1965. године започео је развој туристичке функције у бањама. Тада су бање 

свој даљи развој орјентисале на два колосека: 

1) оне које су биле опремљене здравственим капацитетима претвориле су се у 

специјализоване болнице и укључиле у строго здравствену активност (примери су 

бање Русанда и Сланкамен); 

2) друге бање су нашле излаз у развоју туристичке функције где се првенствено 

мисли на рекреативну функцију. 

Wellness програми указују на комплементарност туристичко-рекреативне и 

здравствене функције бањских центара. Термин wellness је изведен од енглеских речи 

wellbeing (добро осећање) и fitness (добро здравствено и телесно стање).  

Савремене бање назване су SPA центима, која је скраћеница старе латинске изреке 

Salus per aquam – што значи „здравље уз помоћ воде“. Две главне категорије SPA центара 

су дневни SPA центри (чија се понуда заснива на основним третманима лица и тела) и 

SPA хотели (осим услуга и третмана омогућавају и боравак гостима и пружају широк 

спектар услуга). 

Слика 2.Wellness & Spa хотел „Premier Aqua“ Врдник 

 

Извор: www.hotelpremieraqua.com  

http://www.hotelpremieraqua.com/
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Поред лечилишне и туристичке функције треба споменути и културну и експортно-

експлоатациону функцију. Културна функција термоминералних вода била је веома 

значајна у античко доба. Ова функција обухвата и приношење жртава лековитим водама 

као божанствима, и то највише у предримско доба и касније, као и подизање храмова и 

светилишта уз термоминералне изворе и обичај бацања новца у воду који се развио из 

култа према божанству вода. Експортно-експлоатациона функција код нас започиње у 

другој половини 19. века.   

2.3.Битне одлике бањских места за валоризацију бања 

Географски положај бања. Географски положај се третира као основни елемент 

туристичке валоризације бања. Битан је положај према важнијим комуникацијама, према 

атрактивнијим туристичким мотивима и према насељеним зонама. Положај према 

главним комуникативним правцима је и најважнији елемент за валоризацију, с обзиром да 

су комуникативни правци истовремено и туристички, па је самим тим важан степен 

изграђености саобраћајне мреже. Положај према градским насељима и подручјима гушће 

насељености је такође битан због тога што су та места потенцијални туристички 

дисперзиви. Бање Војводине, о којима ће бити речи у раду, према овом критеријуму имају 

повољан положај јер је Војводина најгушће насељено подручје у Србији а и у близини ње 

су снажни туристички дисперзиви (Нови Сад, па и Београд). Положај бања према 

важнијим туристичким мотивима пре свега подразумева близину културно-историјских 

споменика, а посебно неких манастира, тако да можемо да кажемо да бање у близини 

Фрушке Горе тј. фрушкогорских манастира такође имају повољaн положај. 

Од близине природних туристичких мотива издваја се као повољна близина 

планина али и река. Близина атрактивних планина даје бањама изузетну предност, пример 

за то је и Фрушка Гора (нпр., када је у питању бања Врдник). Бањска места која се налазе 

у подножју планина пружају изванредне услове за комбиновање белнеотерапије и 

климатотерапије. Околне планине омогућавају задовољење рекреативних потреба 

посетилаца бање који тамо долазе не само због лечења и терапија, већ и ради очувања и 

побољшања здравља. Повољан утицај на здравље људи имају одласци на излете из 

бањских места на околне планине, пешачење на чистом планинском ваздуху, као и разне 

спортске активности. Тиме се употпуњава бањска понуда и задовољавају потребе туриста, 

а не само оболелих.  

Треба сагледати и положај бањског места према већим урбано-индустријским 

центрима, који представљају генераторе туристичке тражње јер су самим тим што су 

урбано-индустријски имају већу густину насељености и виши ниво туристичке културе. 

Међутим, ова места представљају и места већег степена загађености. Управо због тога 

становници одлазе у бањска места са повољним климатским утицајима и очуваном 

животном средином. Однос бањских центара према конкурентским местима је битан из 

разлога што треба издвојити оне предности бање које нема конкуренција. 
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Рељеф. Бање Србије се по надморској висини могу издвојити у три зоне: 

1. Низијска зона (до 300 m); 

2. Зона малих висина (300 – 600 m); 

3. Субалпска зона (600 – 1200 m). 

Све војвођанске бање су у низијској зони. У Табели 2. су дате надморске висине 

бања о којима ће се говорити у раду. 

Табела 2. Надморске висине бања Војводине 

Ред.бр. Назив бање Надморска висина (m) 

1. Палић 107 

2. Русанда 82 

3. Кањижа 87 

4. Врдник 210 

5. Јунаковић 86 

6. Сланкамен 80 

 

Извор: Јањић, М.; Коматина, М.; Никић, З.; Тимотић, Б., Нешић, Д.; Кнежевић, Т.; 

Станојевић, С.; Анђелски, Х.; Богуновић, Н.; Керкез, Ж.; (2007.); „Лековите воде и бање 

Србије“; Нови Сад 

Климатске карактеристике. Климатски услови са здравственог гледишта 

представљају један од најважнијих фактора спољне средине. Бање карактеришу климатски 

елементи са наглашеним стимулативним и умирујућим дејством. Тиме клима бањских 

места превентивно делује на јачање човековог организма, а исто тако повећева отпорност 

према разним болестима. Било да је разлог боравка посетилаца бања лечење, 

рехабилитација или рекреација и одмор, нимало није безначајно то какав је климат бање. 

Клима може да се јави као директна или као индиректна туристичка вредност. Као 

директна туристичка вредност се јавља онда када се користи у функцији климатотерапије 

или у функцији рекреације. Као индиректна туристичка вредност се испољава кроз њено 

деловање на биљни и животињски свет, хидрографске објекте и рељеф, јер тиме 

потенцира њихову туристичку привлачност (Радивојевић, 2006). 

Механизам деловања климатских фактора и индикације за климатско лечење дати 

су у књизи „Лековите воде и бање Србије“. Овде су дати следећи закључци: 

- Утицај температуре зависи умногоме од влажности и ветра. Умерена и сува 

хладноћа делује потенцијално на организам, док јака хладноћа изазива депресију. 

Умерена топлота даје осећај угодности, а велика и влажна топлота изазива тромост. 
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- Влажност ваздуха утиче на испаравања која се врше преко коже и слузнице 

дисајних путева. При нижој температури и већој влажности повећава се одавање 

телесне топлоте, што утиче на појаву респираторних, реуматичних и других 

обољења. 

- Падавине (киша) снижава температуру ваздуха и чисти га од органских и 

неорганских честица. Киша која долази после топлог и влажног времена делује 

освежавајуће. 

- Магла често повећава одавање телесне топлоте и делује штетно на дисајне органе. 

Комбинација дима и магле (смог) изузетно штетно делује на респираторни систем 

деце и старијих особа, као и на хронична обољења респираторног система.  

- Зависно од надморске висине, смањивање атмосферског притиска изазива промену 

у организму. Тзв. „баросензибилне“ особе реагују на нагли пад атмосферског 

притиска реуматоидним боловима, мигреном, малаксалошћу итд. Код неких 

болесника може да настане погоршање болести (нпр. напади код асматичара). 

- Ветрови делују различито на организам, зависно од њихове јачине. Јаки ветрови су 

неповољни за раздражљиве особе. 

Индикације за климатско лечење су: плућна и ванплућна туберкулоза, 

нетуберкулозна обољења органа за дисање, кардиоваскуларне болести, болести органа за 

варење, болести метаболизма и ендокриног система, болести локомоторног апарата и 

дечја обољења. 

Климатотерапија подразумева искоришћавање метеоролошких услова спољне 

средине и особености климата специјалних лековитих места у сврхе лечења и побољшања 

здравља, које се спроводи на основу података медицинске климатологије, 

патофизиологије и клинике, с обзиром да се боравак у њима повољно одражава на ток 

патолошког процеса и опште стање оболелог организма. У климатотерапији се користе 

разни облици промене климатских фактора, као што су: 

 Аеротерапија (или лечење ваздухом; подразумева коришћење слободног ваздуха, 

односно хладноће, као чиниоца у лечењу и очвршћавању организма; 

најраспрострањеније врсте аеротерапије су ваздушне купке или верандно лечење 

(лежење болесника или спавање на отвореном)); 

 Хелиотерапија (подразумева лечење Сунчевим зрацима, тзв. „сунчане купке“; 

интензитет Сунчеве радијације, нарочитито ултраљубичасто зрачење, се мења са у 

зависности од надморске висине места); 

 Аеројонотерапија (лечилишни фактор чине атмосферски јони; природну 

аеројонизацију у бањама чине повишени садржаји јона у ваздуху од испаравања 

термоминералних вода); 

 Хидротерапија (подразумева лечење спољном употребом воде у течном, чврстом 

(лед) и гасовитом стању (пара)) итд. (Радивојевић, 2006). 
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 Бање које су лоциране на већим висинама су често климатска места – „ваздушне 

бање“. То се посебно односи на бање са надморским висинама од 600 m или више, а на 

висинама од 600 до 1000 m знатно се смањује или сасвим нестаје проценат прашине и 

микроба, док изражено дејство ултраљубичастих зрака (карактеристично за поменуте 

висине) уништава неке микроорганизме и биоклиматски утиче на здравог човека. 

Вегетација. За бање је карактеристична разноврсна вегетација. Процесом 

фотосинтезе се пречишћава ваздух, а такође се пречишћава и процесом транспирације. 

Вегетација, пре свега шумска, модификује климатске елементе, првенствено температуру 

ваздуха и ветар. Шуме представљају прави филтер који штити насеље у непосредној 

близини. Када говоримо о вегетацији у бањама, треба поменути и паркове и друге зелене 

површине.   

2.4.Основне карактеристике бањског туризма 

Туристичка вредност бања је различита, што проистиче из традиције, степена 

проучености, начина каптирања извора, издашности, хемијског састава, схватања 

савремене медицине о лековитим својствима подземних вода, навика и потреба 

становништва за бањским лечењем, опремљености медицинским и угоститељским 

објектима итд. 

Основне карактеристике бањског туризма су релативно дуги боравак и релативно 

равномерна дистрибуција промета по месецима. Међутим, не треба занемарити климатски 

фактор који ипак утиче на општу покретљивост, а самим тим и на посећеност бања. Ако је 

бања добро опремљена медицинским садржајима, лечилишна функција обавља се 

успешно током целе године. Туристички промет има наглашен сезонски карактер код 

бања које су лоциране у близини градских центара, јер је ту нарочито изражен излетнички 

туризам. Туристички промет у нашим бањама углавном је везан за летњу сезону, јер 

летњи период карактерише сезона годишњих одмора. Самим тим се сезоничност не може 

избећи, али се може ублажити, како развојем лечилишне функције, тако и обогаћивањем 

неким другим садржајима. Тако би се привукла клијентела у вансезонском периоду, што 

би допринело да расподела промета током године буде равномернија, а тиме би дошло и 

до бољих пословних резултата. 

Треба напоменути да у бањама постоји могућност обогаћивања туристичке понуде 

неким другим врстама туризма. Боравак у бањама је јединствена прилика за упознавање 

народног стваралаштва, јер се у њима обично одржавају сабори, фестивали, изложбе, као 

и такмичења у припремању традиционалних кулинарских специјалитета. Поред тога 

организују се и разне забавне и спортске манифестације, а и научно-стручни скупови.   

У бањама постоји и могућност развоја неких привредних делатности 

комплементарних туризму, као што су нпр. флаширање бањских вода, производња поврћа 
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и цвећа (услед присуства топлих леја), производња сувенира, обнова старих заната, као и 

коришћење термалне воде за обезбеђење топлотне енергије, односно грејање објеката.  

Осим здравственог туризма, који је најстарији облик туризма у бањама, појавили су 

се и други облици туризма – излетнички, екскурзиони, транзитни, културно-

манифестациони, туризам трећег доба. Бање спадају у места са најразноврснијом 

структуром посетилаца – економском, социјалном, старосном итд. Значај бања и бањског 

туризма расте са порастом старости становништва и порастом свести о здрављу. Данас, у 

лепотама бања, поред старијих, уживају и младе генерације.  

2.5.Заштита бања 

Бање заслужују и посебне мере заштите. Стихијност у туристичкој изградњи може 

довести до низа негативних ефеката као и до угрожавања природних лековитих фактора. 

Може доћи до угрожавања целокупног амбијента бањских места услед непланске 

изградње викендица, деградације најатрактивнијих делова бање услед непланске 

изградње, смањења природних површина, загађивања животне средине као последице 

кретања туриста и неадекватног одлагања отпада, повећаног аерозагађења услед великог 

броја моторизованих туриста, уништавања флоре и фауне, уништавања културно-

историјских споменика, археолошких налазишта и традиционалне архитектуре итд. Једно 

од загађења може бити и руда кроз коју пролазе подземне воде јер долази до повећавања 

њеног садржаја и изнад захтеваног стандарда за бање и њихову употребу. 

Повећана експлоатација термоминералне воде је основни туристички и 

рекреативни мотив бања и довела је до урбанизације тих локалитета. Пошто су се развојем 

туризма у бањама јавили бројни проблеми у вези са угрожавањем животне средине, ова 

подручја се морају заштитити. Примарни задатак је заштита бањског изворишта, јер ако 

оно буде загађено, тиме престаје основна функција бање.  

Први Закон о бањама у Србији био је донет 1914. године и предмет овог закона је 

био заштита лековитих вода. Бањски извори могу да буду заштићени по следећим 

основама: 

 Хидрогеолошка заштита изворишта; 

 Заштита бање као природног извора; 

 Заштита локалитета посебним посебним уређајним актом или урбанистичким 

планом. 

Заштита бањског места врши се у три зоне:  

I. Зона основног феномена – најстрожи режим заштите (физичка заштита); 

II. Зона другог нивоа заштите – за коришћење у функцији бање; 

III. Зона урбаних функција, становања и контролисаних привредних активности. 
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Николић С. (1998) је користио следеће критеријуме при вредновању бања: 

 природне карактеристике термоминералних извора; 

 природни амбијент; 

 уређеност и опремљеност; 

 урбанизација; 

 измењеност природног пејзажа. 

Што је нека бања развијенија, то је њен природни амбијент више деградиран. 

Еколошке вредности бања могу се сачувати само активном и континуираном заштитом. 

2.6.Врсте бањског туризма 

У бањама се могу развијати следеће врсте туризма: 

 Здравствени (лечилишни) туризам – који има најдужу традицију и примарну 

односно доминантну фукцију; 

 Рекреативни туризам – условљен термоминералном водом која се, осим за лечење, 

може користити и у рекреативне сврхе (базени, специфични бањски комплекси); 

 Манифестациони туризам – изражен кроз организовање културно-забавних 

манифестација, такмичења у припремању хране, сакупљање лековитог биља и 

шумских плодова итд.; 

 Конгресни туризам – од значаја за коришћење објеката током целе године, јер се 

конгреси углавном организују ван главне (летње) сезоне; 

 Излетнички туризам – према већим градским насељима, планинама и сл.; 

 Транзитни туризам – условљен добрим положајем према прометним 

саобраћајницама; 

 Дечји и омладински туризам (екскурзије, нпр.); 

 Туризам лица трећег доба (као доминантно у бањским центрима). 

 

2.7.Бањски туризам Србије 

Минералне и термалне воде су коришћене од најранијег периода људске 

цивилизације, иако је дуго остао непознат начин њиховог формирања и стварно њихово 

физиолошко деловање на човечји организам. Ове воде су првобитно и примарно биле 

коришћене у здравствено-лечилишној функцији. У предримско доба и касније, лековитим 

водама су приношене жртве као божанствима. Чудесни извори су постали основа тајни 

лечења у многим храмовима подигнутим поред таквих извора. Обичај бацања новца у 

воду развио се из култа према божанству вода.  

Коришћење минералних и термалних вода на територији Србије датира од 

најстаријих времена. У многим нашим бањама постоје остаци каптажних радова из 
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римског периода. У периоду Римске империје поклањана је посебна пажња изворима 

минералне и термалне воде.  

Истраживање и проучавање минералних и термалних вода у Србији започиње 

организовано и интензивније након ослобођења од Турака. У прво време су то претежно 

анализирања хемизма воде.  

Међу прве хемијске анализе спадају анализе из 1834. године, урађене у Бечу од 

стране Ф. Хрушауера, барона Жакена (6 анализа), као и анализе из 1835. године израђене 

од стране барона Хердера, који је на свом путу по Србији, а на позив кнеза Милоша, 

анализирао воде тадашњих бања и дао мишљење о њиховој лековитости, засновано 

углавном на упоређењу са тадашњим европским бањама. Године 1834., у Бечу је, дакле, 

послато седам узорака минералне воде из, у то време, најпознатијих бања. Тада се, уз 

квалитативне и квантитативне анализе воде, први пут добија и препорука о начину 

коришћења ових вода. Године 1835., барон Хердер (рударски стручњак из Рура), је 

извршио најстарију хемијску анализу бањске воде Србије.  

Е. П. Линденмајер је 1856. године објавио књигу „Опис минералних и лековитих 

вода“, што је први и потпунији опис лековитих минералних извора у Србији. На основу 

прикупљених података из претходног периода, као и на основу објављених проучавања, 

М. Леко са коауторима издаје добро документовану монографију „Лековите воде и 

климатска места у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца“, 1922. године. Након тога, Л. 

Ненадовић, 1936. године, издаје обимнију књигу „Бање, морска и климатска места у 

Југославији“ (Јањић, 2007).    

Бање имају пионирску улогу у развоју домаћег туризма у Србији. У њима су 

основана прва друштва за уређење и улепшавање места. За почетак развоја бањског 

туризма у Србији узима се 1868. година. Ове године се у Врњачкој Бањи основало 

„Основатељно фундаторско друштво лековите киселе воде“. Први подаци о бањском 

туристичком промету у нашој земљи су забележени 1869. године за поменуту Врњачку 

Бању (Радивојевић, 2006). 

После Другог светског рата дошло је до убрзаног развоја бањског туризма, 

нарочито од 1960. године када су бање добиле статус природних лечилишта. То је утицало 

и на бржи развој смештајних капацитета, највише приватног, што је довело до стихијског 

развоја бања и њене деградације. 

В. Вујановић и М. Теофиловић су дали одговарајуће тумачење о генези вода, а та 

тумачења синтетизовали у књизи „Бањске и минералне воде Србије“, објављеној 1983. 

године (Јањић, 2007).    

На простору Србије се додирују, сустичу и сукобљавају старе тектонске масе 

Родопског и Панонског копна и млађе веначне орогене зоне Динарида и Карпато-
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балканида. На тим контактима, у зонама раседа, јављају се термални и минерални извори. 

Јављају се тамо где су тектонске линије просекле земљину кору до веће дубине и доспеле 

до магматских лежишта (Павловић, 1994).  

Извори минералних и термоминералних вода у бањама Србије карактеристични су 

по разноврсном физичко-хемијском саставу. Веома успешно се примењују у превенцији и 

лечењу веома широког спектра обољења, а и у рехабилитацији. Купањем, пијењем, 

орошавањем и испирањем лековите бањске воде користе се у терапијске сврхе. Веома 

често се користе и као помоћно средство у терапији медикаментима и физикалној 

терапији. 

Бањски туризам Србије карактерише доминација домаћих гостију. Поред тога, и 

великог броја термоминералних извора, бањски туризам Србије одликује и: дисперзија и 

територијални размештај, релативно дуг боравак (8,5 дана), високи степен сезонске 

концентрације, доста изражена зависност туристичког промета од регионалног тржишта и 

зависност од географског положаја према градским насељима.  

Србију популарно зову „земљом бања“, што је у потпуности оправдано услед 

великог броја термоминералних извора, дуге традиције и њиховог значаја у туристичком 

промету. Сразмерно својој површини Србија је на Балкану и у Европи, а највероватније и 

у свету, најбогатија бањама.   

На територији наше земље регистовано је око 300 извора минералних, односно 

термоминералних вода, мећутим знатно је већи број нерегистрованих, појединачних 

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

њихов минерални састав. Професор Географског факултета Универзитета у Београду, др 

Јован Марковић издваја основне бањске зоне Србије (1987):  

1. Шумадијска: Младеновачки Селтерс (у Младеновцу), Буковичка Бања (у 

Аранђеловцу) и Паланачки Кисељак (у Смедеревској Паланци); 

2. Западно-моравска: Овчар Бања, Горња Трепча, Матарушка, Богутовачка и Врњачка 

Бања; 

3. Копаоничко-јастребачка: Јошаничка, Рибарска, Луковска, Куршумлијска и Пролом 

Бања; 

4. Новопазарско-прибојска: Прибојска, Прилички Кисељак, Новопазарска Бања и 

Рајчиновачка Бања; 

5. Јужно-моравска: Сијаринска и Врањска Бања; 

6. Источно-србијанска: Брестовачка, Гамзиградска, Сокобања, Звоначка и Нишка 

Бања; 

7. Западно-србијанска: Бања Ковиљача и Врујци; 

8. Војвођанска: Кањижа, Бања Јунаковић, Русанда, Врдник и Сланкамен; 

9. Косовска: Илиџа и Клокот Бања. 
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Цене бања на туристичком тржишту Србије су прилагођене просечном потрошачу. 

Често постоји могућност одложеног плаћења, као и попусти за пензионере, ђаке, студенте, 

децу.  

Бање у Србији имају многобројне предности, али исто тако и недостатке. 

Предности бања Србије су: дуга традиција, лековити природни и здравствени фактори, 

богато културно-историјско наслеђе околине, одличан географски положај итд., док су 

недостаци лоша инфраструктура, застарела медицинска опрема, недостатак едукације за 

нове програме, слаб маркетинг, недостатак финансија за развој.  

3. ВОЈВОДИНА 

3.1. Географски положај Војводине 

Аутономна покрајина Војводина се налази у јужном делу Панонске низије, на 

северу Србије. Заузима простор између 44 38  и 46 10  с.г.ш. и између 18 10  и 21 15  и.г.д. На 

северу се граничи са Мађарском, на истоку са Румунијом, на југу са Савом и Дунавом, на 

западу са Хрватском и на југозападу са Босном и Херцеговином (Томић, 2004). 

Слика 3. Географски приказ Војводине 

 

Извор: www.wikipedia.org  

Површина Војводине износи 21.506 km
2
. Највећи град ове аутономне покрајине је 

Нови Сад, који је уједно и највећи административни центар Војводине (Томић, 2004). 

Највећи делови Војводине одају утисак униформне географске средине. Из ње се 

релативним висинама издвајају само две острвске планине чија укупна површина заузима 

http://www.wikipedia.org/
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538 km
2
 или 2,5% покрајинске територије. Остало су углавном простране равнице 

(Поповић, 2001). 

3.2.Физичко-географске одлике Војводине 

 

3.2.1. Геолошке карактеристике Војводине 

Геолошка проучавања Панонског басена почета су још током 19. века. На основу 

истраживања установљено је да испод творевина квартара, постоје терцијарне наслаге. 

Подлогу терцијарних наслага чине мезозојске формације, магматске стене и најстарије 

палеозојске творевине (Томић, 2004). 

После стварања Панонског басена у олигоцену, у њега је, почетком миоцена, 

продрла вода из старог Средоземног мора – Тетиса. Тако је настало Панонско море. 

Протезало се од Бечког басена преко Панонске и Влашко-понтијске низије до Црног мора 

и Аралског језера на истоку (Павловић, 1994). 

Слика 4. Панонско море 

 

Извор: www.wikipedia.org  

Према проучавању већег броја истраживача геолога и географа, Панонски басен је 

испуњен водом пре око 30 милиона година. Панонско море је отекло средином 

плеистоцена тј. пре више од 600 000 година. Панонско море је прекривало делове северне 

Србије. Дугачки и уски заливи Панонског мора продирали су дубоко у планинску регију. 

О томе сведоче и до данас очуване наслаге маринских, односно језерских седимената, 

затим угља, нафте и гаса. Сем тога, очувани су и абразиони елементи рељефа на јужном 

ободу Панонског басена (Павловић, 1994). 

 

http://www.wikipedia.org/
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3.2.2. Геоморфолошке карактеристике Војводине 

Рељеф Војводине резултат је набирања, раседања, периодичног навејавања леса, 

ерозије и падавина. Можемо је поделити на пет морфолошких целина: планине, заравни, 

пешчаре, лесне терасе и алувијалне равни (Томић, 2004). 

Планине. Истичу се Вршачке планине (највиши – Гудурички врх са надморском 

висином од 641 m), у југоисточном делу Војводине. Планине су дисециране прегибима и 

долинама потока. Махом су изграђене од палеозојских шкриљаца, а доминантно место 

заузимају гнајсеви. Овакав петрографски састав планине погодује настанку јаружасте 

ерозије и брзог и лаког одношења растреситог материјала. Нижи делови Вршачких 

планина прекривени су песком и глинама, услед чега може доћи до комбинованог 

деловања површинске и дубинске ерозије, што угрожава пољопривердне површине. 

Слика 5. Вршачке планине 

 

Извор: www.emaze.com  

У рељефу Војводине, поред Вршачких планина, истиче се и Фрушка гора (највиши 

врх Црвени чот 539 m н.в.), која лежи у јужном делу Војводине, између Саве и Дунава. 

Јужна страна Фрушке горе се спушта ка Сремској лесној заравни, а северна страна се 

спушта степеничасто ка Дунаву и испресецана је бројним потоцима и вододеринама. 

Фрушка гора је богата и подземном водом, која на површину избија преко многобројних 

извора. Дужина Фрушке горе износи 78,2 km, највећа ширина 15,6 km, а површина 498 

km
2
. 

 

 

 

 

http://www.emaze.com/
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Слика 6. Фрушка гора 

 

Извор: www.bg-booking.rs  

Фрушка гора је позната по својим манастирима. На овој планини изграђено је 35 

православних манастира, од којих је сачувано 17, док су два манастира настала у скорије 

време. Према историјским подацима, већина манастира је настала у периоду од 15. до 19. 

века. У близини манастира обично се налази извор и манастирско насеље – прњавор. 

Манастири на Фрушкој гори су: Кувеждин, Гргетег, Врањаш, Шишатовац, Велика Ремета, 

Јазак, Ђипша, Беочин, Крушедол, Петковица, Ново Хопово, Старо Хопово, Раковац, Мала 

Ремета, Беркасово, Привина глава, Врдник и Бешеново. Фрушка гора је и тзв. „Српска 

Света Гора“. Ова планина је испуњена и великим бројем излетишта, међу којима су 

најзначајнија: Чортановачка шума и Стражилово.  

Слика 7. Манастири на Фрушкој гори 

 

Извор: www.ruskiofis.ru  

Фрушка Гора је 1960. године проглашена за Национални парк. Простор 

Националног парка Фрушка гора простире се на 25.525 ha. Јединствена флора и фауна, са 

http://www.bg-booking.rs/
http://www.ruskiofis.ru/
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бројним фосилним остацима чини ову планину „огледалом геолошке прошлости“. 

Национални парк је карактеристичан по великом броју угрожених, ретких и заштићених 

биљних и животињских врста. На простору уже зоне Националног парка расте око 1.000 

врста биљака, а њихов број, заједно са биљкама заштићене зоне прелази цифру од 1.500 

врста. Од њих се највише истичу врсте реликтног и ендемичног карактера, као што су: 

ловорасти јеремичак, гороцвет, ниска перуника, преко 30 врста орхидеја итд. Овде је 

регистровано и преко 400 врста гљива (сунчаница, лисичарка, вргањ, шумска рудњача, 

пољска рудњача итд.). Осим богате флоре, Фрушка гора обилује разним врстама 

животињског света. На овој планини борави преко 200 врста птица, 23 врсте водоземаца и 

гмизавца и 60 врста сисара. Од крупнијих сисара значајни су дивља мачка, шакал, јелен и 

срна.  

И Вршачке планине и Фрушка гора су острвске планине и оне представљају 

остатке спуштеног панонског копна. Као такве, ове планине чине најизразитије елементе 

рељефа по дну Панонског басена.  

Б. Ћирић (1953.) је на основу упоредних проучавања геолошке грађе и тектонске 

структуре шумадијских планина и Фрушке горе изнео убедљиве доказе да „острвске 

планине нису ништа друго до прави Динариди“. У тектонском погледу, у њима се 

запажују типично динарске боре и краљушти као у Динаридима. Оне су настале на 

простору некадашње Динарске геосинклинале Тетиса. Набране су и разломљене за време 

алпске орогенезе, када и остале младе веначне планине. Данас су острвске планине украс 

панонског предела. Обрасле су шумом. На благим падинама су подигнути воћњаци и 

виногради. У њиховом подножју су житна поља.  

Лесне заравни. Део су еолског рељефа у Панонском басену, баш као и пешчаре. 

Постале су током плеистоцена. За време влажних интерглацијалних периода са Динарских 

и Карпатских планина су се спуштали бројне реке и потоци које су са собом носиле 

огромне количине еродираног материјала, песка и муља. Неке су овај материјал изливале 

и таложиле изван свог корита. За време хладних и сувих глацијалних фаза, нарочито зими, 

ветар је захватао исушени песак и муљ и преносио га у правцу дувања. Тамо где је ветар 

наилазио на препреку и где је слабила његова преносна моћ, таложен је песак или ситна 

прашина – лес. Тако су настале лесне заравни и пешчаре у панонском делу наше земље. 

Лесне заравни су заправо еолске структурне површи и представљају акумулативне 

равнице настале навејавањем фине лесне прашине. Истиче се Бачка (Телечка) лесна 

зараван, као најпространија у Војводини, која има висину од 115 до 125 m, а понегде се 

спушта и до 90 m н.в. Површински токови који се ту налазе су: Криваја, Чик, Широки до, 

Дубоки до, Велики до. Бачка лесна зараван се одликује и богатством подземне воде. 

Фрушкогорска лесна зараван опкољава са свих страна Фрушку гору. Банатска лесна 

зараван окружује са севера, запада и истока Банатску пешчару. Изграђена је од леса који у 
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свом саставу често садржи и знатне количине чистог песка.  Укупна површина заравни је 

22,4% тј. 4.817 km
2
. 

Пешчаре. У Војводини постоје две пешчаре које су запажен елемент у рељефу 

Панонског басена. Већа је у јужном Банату – Банатски песак, а мања у северној Бачкој – 

Суботичко-Хоргошка пешчара. Оне заузимају 3,4% покрајинске територије тј. површину 

од 731 km
2
. Песак је дуго био слободан (невезан вегетацијом) и педогенеза је била спора. 

Због тога су земљишта млада и неквалитетна. 

Банатска пешчара се налази у јужном Банату, недалеко од улаза Дунава у 

Ђердапску клисуру. Протеже се правцем северозапад-југоисток, од села Самоша до 

алувијалне равни Дунава код Ковина. Дугачка је око 60 km, широка 15-20 km. Пешчара се 

састоји од дина истог правца пружања и висине око 20 m. Све до почетка 19. века песак 

Банатске пешчаре је био покретан, померао се и наносио штете културама. Од тада је 

почело пошумљавање пешчаре. „Живи“ песак је умртвљен шумском и травном 

вегетацијом. Насељавање у Банатском песку отежавало је и одсуство воде, јер у њему 

нема површинских вода, а издан је веома дубоко.  

Бачка (Суботичко-Хоргошка) пешчара се простире од Суботице до Баје, Сегедина и 

Пеште. Она није јединствена као Банатска, већ је рашчлањена. Ни дине нису изражене као 

у Бачкој. Песак Бачке пешчаре није чист, већ је мање или више муљовит.  

Слика 8. Суботичка пешчара 

 

Извор: www.manastirifruskegore.weebly.com 

Лесне терасе. Захватају највећи део површине Војводине. Просечна надморска 

висина је 80 m. Настале су флувијалном ерозијом Дунава, Саве, Тисе, Тамиша, Караша, 

Бегеја и каснијом акумулацијом леса. У Војводини постоје три лесне терасе: Бачка, 

Банатска и Сремска.  

Бачка лесна тераса захвата највећи део Бачке. Има површину од 3.500 km
2
. Полази 

од српско-мађарске границе, опкољава Телечку и лепезасто се шири до алувијалне равни 

http://www.manastirifruskegore.weebly.com/
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Дунава. У геолошком погледу састављена је од леса, преталоженог леса и рецентног 

муља. Банатска лесна тераса захвата највећи део Баната. Богата је површинским и 

подземним водама. Састављена је од леса, преталоженог леса и барског материјала. 

Сремска лесна тераса се простире јужно од Фрушкогорске лесне заравни. Благо је 

нагнута према долини Саве. Дисецирана је поточним долинама које се спуштају са 

Фрушке горе. Поред леса значајније делове прекрива флувијални материјал.  

Алувијалне равни. Алувијалне равни су најмлађи облици у рељефу Војводине. 

Састављене су од песка, муља, преталоженог леса, шљунка и сл. Алувијална раван Дунава 

је сложенија од осталих алувијалних равни у Војводини. Састоји се од алувијалне терасе и 

инудационе равни. Испрецана је мртвајама, депресијама и узвишењима. Алувијална раван 

Тисе, за разлику од Дунавске, нема алувијалну терасу, а испресецана је многобројним 

депресијама, меандрима, лесним узвишењима.  Алувијална раван Саве је без алувијалне 

терасе. Изграђена је од муља, шљунка, песка и глине. Веома је богата подземним водама. 

3.2.3. Климатске карактеристике Војводине 

Клима Војводине условљена је географским положајем у јужном делу Панонске 

низије. Географски положај је утицао на то да се утицај западних ветрова слабије осећа.  

Температура ваздуха је најзначајнији климатски елеменат. Под температуром 

ваздуха подразумева се топлотно стање ваздуха тј. степен његовог загревања. 

Температура ваздуха утиче на брзину и количину испаравања воде, на влажност ваздуха и 

на падавине. Најтоплији месец је јул, са просечном температуром од 21,4 ºС, а најхладнији 

је јануар са просечном температуром од -1,5 ºС. Просечна годишња температура ваздуха у 

Војводини износи 11 ºС. Велика разлика између најтоплијих и најхладнијих дана указује 

на континенталност климе. 

Ветар је такође значајан климатски елемент. Ветрови су хоризонтално струјање 

ваздуха. Кретање ваздушних маса је условљено положајем Војводине према Карпатима и 

Ђердапу, па се овде јавља кошава. Хладни ваздух који се креће из Руске низије наилази на 

Карпате као баријеру. Као веома тежак ваздух спушта се у клисуре и планинске превоје. 

Пробија се кроз Ђердапску клисуру, где се креће знатна количина ваздушних маса, па при 

изласку образује јак олујни и слаповит ветар – кошаву. На простору Војводине доноси 

суво и ведро време и дува просечном брзином 18-40 km/h. 

Влажност ваздуха – од ње зависи кондензација водене паре, стварање магле, 

облака и падавина. Веома је битна релативна влажност ваздуха (количина водене паре у 1 

m
3
 ваздуха, изражена у %). Релативна влажност ваздуха представља степен засићености 

ваздуха воденом паром. Изражава се у процентима у виду односа између стварне 

количине водене паре и максималне количине коју би ваздух могао да прими да би био 

засићен. За влажност ваздуха је битна температура од које зависи интензитет испаравања, 

а од интензитета испаравања зависи влажност ваздуха. Од ње зависи расположење и 



27 
 

здравље људи, као и радна способност. Просечна годишња вредност релативне влажности 

у Војводини износи 75%. 

Облачност је климатски елемент који утиче на интензитет сунчевог зрачења и 

штити земљиште од јаче радијације. Облачност представља покривеност небеског свода и 

мери се у десетинама неба прекривеним облацима. Средња годишња облачност у 

Војводини износи 5/10. Од облачности зависи дужина трајања Сунчевог сјаја. 

Инсолација (осунчаност; тј. количина енергије коју прима Земља сунчевим 

зрацима) се мери у сатима трајања Сунчевог сјаја. Дужина трајања Сунчевог сјаја зависи 

од облачности, док од ње зависи температура ваздуха и земљишта.   

Падавине утичу на издашност и сталност извора, од којих зависе површинске речне 

мреже и квалитет и врста вегетације. Према количини падавина Војводина спада у једно 

од најсушнијих подручја наше земље. Просечна количина падавина износи 620 mm. Срем 

добија највише падавина, нешто мање Бачка, а најмање Банат. Вршачке планине и 

Фрушка гора током године приме до 900 mm падавина. Током лета кише су пљусковите. 

Први снег се јавља децембра и траје до средине фебруара или почетка марта, а на 

Вршачким планинама и Фрушкој гори до априла. Појава града није честа, јавља се 1-2 

дана годишње и то обично крајем пролећа, почетком лета. 

3.2.4. Хидролошке карактеристике Војводине 

Када говоримо о подземним водама на територији Војводине, треба да нагласимо 

да овде има и фреатских и артешких вода. Фреатске воде су оне које се налазе у порозној 

подлози до првог водонепропусног слоја, а артешке оне које се налазе између два 

непропусна слоја под хидростатичким притиском.  

На овој територији је мало река, то су три велике реке: Дунав, Тиса и Сава; и 

четири мале реке: Бегеј, Тамиш, Караш и Нера. Остале су још мање и то су често старе 

депресије или стара засута речна корита која служе као колектори подземних вода 

(Поповић, 2001). 

Дунав је друга река по дужини у Европи, после Волге. Настаје у Шварцвалду од 

изворишних кракова Брег и Бригах код града Донауешингена у Немачкој. Дугачак је 2.850 

km и улива се у Црно море. Протиче кроз Немачку, Аустрију, Словачку, Мађарску, 

Хрватску, Србију, Румунију, Бугарску, Молдавију и Украјину. 

Сава је дуга 940 km. Настаје спајањем река Саве Долинке и Саве Бохињке код 

Радовљице у северозападној Словенији. Протиче кроз Словенију, Хрватску, Босну и 

Херцеговину и Србију. У Београду Сава се улива у Дунав.  
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Тиса је најдужа притока Дунава. Извире у Украјини на Карпатима, у области 

Буковина. Одатле даље пролази кроз Мађарску, Румунију, Словачку и Србију. Улива се у 

Дунав код Старог Сланкамена.  

Слика 9. Хидрографска мрежа Војводине 

 

Извор: www.nautickiforum.com 

Када говоримо о хидролошким карактеристикама Војводине, не можемо да 

изоставимо Панонско море – водено пространство које је постојало на простору Панонске 

низије око 30 милиона година, а нестало пре око 600.000 година. Захватало је простор 

између Алпа на западу, Динарида на југу и Карпата и Родопа на истоку и југоистоку. 

Панонско море било је залив океана Паратетиса, који је чинио део великог праокеана 

Тетиса. 

3.2.5. Биљни и животињски свет Војводине 

Утицај на број и врсте биљног и животичског света Војводине су имале геолошке, 

климатске и хидрографске промене у прошлости, а последњих векова и човек.  

У биљном свету заступљени су пашњаци и ливаде. Коровске биљке човек 

уништава хемијски или механички. Од важнијих врста треба поменути чичак, хајдучку 

траву, ливадску детелину, мајчину душицу, ливадску жалфију, млечику итд.  

Мочварне заједнице су углавном заступљене поред водених токова, и ту треба 

посебно поменути трску, рогоз и шевар.  

Што се тиче вегетације заступљене у води треба поменути да су неке биљке 

учвршћене на дну, а неке слободно пливају по води. Типични представници су алге, 

мочварни љутић, бели локвањ итд.  

http://www.nautickiforum.com/
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Малу површину захвата и шумска заједница, која се јавља на Фрушкој гори и 

Вршачким планинама. Поред водотокова су мало заступљене. Најчешће су заједнице 

тополе и врбе, барске иве, црвене врбе, белог глога... 

Украсне биљке су заступљене у баштама и окућницама. Најпознатије су љубичица, 

дивљи зумбул, бели крин, питоми босиљак и ђурђевак. 

Животињски свет је богатији био у прошлости, јер су преоравањем степске 

вегетације и исушивањем мочвара многе врсте нестале. Међу познатим врстама истичу се 

дивља свиња, зец, лисица, твор, ласица, кртица, јеж, барска корњача, сиви гуштер, змија 

белоушка, зелена жаба и шарени даждевњак. Од познатијих птица издвајамо ветрушу, 

ритску сову, кукавицу, детлића, мишара, дивљу патку, фазана, чворка, гаврана и др. 

У води живе више врста риба. Најпознатије су шаран, штука и караш. Док од 

инсеката издвајамо оне најпознатије – домаћу муву, обичног комарца, мољца, мрава, 

пчелу и кромпирову златицу. 

3.3.Друштвено-географске карактеристике Војводине 

 

3.3.1. Становништво Војводине 

Природни услови су у време насељавања били одлучујући фактор запоседања 

територија. На насељавање и коришћење земљишта у Војводини највише утичу рељеф и 

воде. Насељавање је подразумевало култивисање терена.  

Основне преокупације приликом избора положаја насеља били су безбедност од 

поплава (на нижим надморским висинама) и снабдевање водом (на вишим надморским 

висинама). Водило се рачуна да у близини буду земљишта различитих производних 

могућности.   

Према Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији 

на територији Војводине живи 1.931.809 становника, што представља 21,56% укупног 

становништва Србије.  

Табела 3. Упоредни преглед броја становника Војводине од 1948. до 2011. године  

Година 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Регион 

Војводине 
1.640.599 1.698.640 1.854.971 1.952.560 2.034.782 2.013.889 2.031.992 1.931.809 

Градска 

насеља 
655.831 699.575 826.200 978.115 1.095.256 1.115.562 1.152.674 1.146.731 

Остала 

насеља 
984.768 999.065 1.028.771 974.445 939.526 898.327 879.318 785.078 

 

Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији 
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Етничка и верска структура су једине структуре становништва које се заснивају на 

субјективном убеђењу. Војводина је једна од етнички и верски најхетерогенијих регија у 

Европи и ти је њено најспецифичније демографско обележје.  

Табела 4. Становништво према вероисповести у Војводини 

Хришћанска вероисповест 
Исламска 

вероисповест Свега Православна Католичка Протестантска 
Остала 

хришћанска 

1.764.443 1.357.137 336.691 64.029 1.340 14.206 
 

Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији 

4. БАЊЕ ВОЈВОДИНЕ 

Хидрогеолошка област Панонски басен простире се северно од Дунава. Обухвата 

пространу равницу која се на истоку и западу шири изван граница Србије. У Панонском 

басену појаве минералних, термалних и термоминералних вода углавном су везане за 

дубоке бушотине изведене за потребе истраживања нафте, гаса и воде.   

Лековите минералне воде у Панонском басену јављају се на педесетак локација 

Баната и Бачке, углавном око великих река (Дунав, Тиса) и њихових притока. Подручје 

Срема, које територијално припада Покрајини Војводини, а хидрогеолошки припада 

Динарском систему (планина Фрушка Гора) има 6 локалитета минералних вода. На 

подручју Војводине постоји 8 регистрованих и уређених бања, поред њих постоје и 

недовољно испитане минералне воде (Јањић, 2007). 

Порекло минералне воде објашњава се метаморфозом фосилне морске воде 

инфилтрационим водама. Потиче из слојева II медитерана који у целој Војводини садрже 

слане воде, а налазе се у склопу структура лежишта нафте и гаса (Давидовић, 1999). 

4.1.Бања Палић 

4.1.1. Географско-саобраћајни положај 

Палић се налази у северној Бачкој, недалеко од Суботице и српско-мађарске 

границе. Насеље и језеро Палић припада општини Суботица која се налази на северу 

Војводине и на северу Републике Србије. Налази се на 46º06' северне географске ширине и 

19º46' источне географске дужине. Општина се налази на надморској висини од 105 до 109 

m. 
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Слика 10. Мапа Палића 

 

Извор: www.gradsubotica.co.rs  

Можемо да кажемо да је географски положај насеља изузетно повољан, јер је од 

Суботице, привредног и културног центра овог дела Војводине, удаљен само 7,8 km. Ова 

чињеница је  битна и због тога што из овог емитивног центра долази становништво током 

викенда, углавном на излет. 

И саобраћајни положај Палића је повољан јер поред њега пролази међународни пут 

Е-75 (Гдањск – Варшава – Братислава – Будимпешта – Сегедин – Суботица – Београд – 

Скопље – Солун – Атина) и пруга Париз – Минхен – Беч – Будимпешта – Суботица – 

Београд – Ниш – Истанбул. Близина мађарске границе и два гранична прелаза (Хоргош и 

Келебија) сврставају ову бању у туристичка места са значајним транзитним положајем.  

4.1.2. Геолошке и геоморфолошке карактеристике 

Околина Палића је састављена од два јасно издвојена дела. Први део чини 

Суботичка пешчара – узак појас северно од Суботице, па до државне границе према 

Мађарској. Јужна граница пешчаре се простире долином Кереша, а према западу границу 

представљају Лудашко, Слано, Крваво језеро и Палић. Површина пешчаре је 250 km
2
. 

Пешчара је покривена чистим песком, песковитим лесом и лесом. Боја песка је бело-сива 

са смеђим слојем хумуса. Други део чини Бачка лесна зараван – благо засвођена узвишица 

која заузима 80% територије општине Суботица. Бачка лесна зараван се састоји од 

брежуљака и интерколинских депресија, које се пружају правцем северозапад-југоисток, 

као и пешчане дине. Код поменутих брежуљака не постоји мигрирање као код пешчаних 

дина, јер су повезани дебелим хумусним слојем и вегетацијом. Оваква морфологија терена 

може у великој мери да допринесе развоју туризма Палића, услед ретких геоморфолошких 

облика у нашој земљи тј. оних који су заступљени само на неколико локалитета у 

Војводини. 

 

 

http://www.gradsubotica.co.rs/
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4.1.3. Клима 

Клима Палића је умерено-континентална, тј. има два јасно изражена годишња доба 

(лето, зима) и два прелазна периода (пролеће и јесен). На климу Палића, па и целог 

севернобачког округа утичу следећи фактори: географска ширина, висинска уједначеност, 

мала површина територије, заклоњеност планинским масивима на ободу Панонске низије 

и отвореност према северу и југу за ваздушна струјања.  

Метеоролошка станица Палић налази у непосредној близини Палићког језера, на 

самој обали, на 102 m надморске висине. Према подацима ове станице најхладнији месец 

је јануар (просечна температура ваздуха -0,7ºС), а најтоплији јул (са просечном 

температуром од 21ºС). Што се релативне влажности тиче, у околини Палићког језера 

влажнији је ваздух зими док је лети сувљи. Највлажнији месец је децембар са релативном 

влажношћу ваздуха од 86%, а најмање влажан је јул и тада релативна влажност ваздуха је 

65%. Средња годишња влажност износи 74%. 

Најчешћи ветар који овде дува је севрозападни. Према подацима Метеоролошке 

станице Палић, тишине се јављају чешће од ветра, тако да ова станица и цео Палић спада 

у подручје са најмање ветра у Бачкој.  

Палић, па и цела Северна Бачка, спада у сушније области Војводине. Просечна 

годишња сума падавина износи 539 mm. Највеће количине падавина се излуче у јуну и 

августу, а најмање у фебруару и октобру. Снежни период траје углавном око 30 дана, и то 

у току децембра, јануара и фебруара. 

Клима Палићког језера одговара развоју купалишног туризма ове дестинације. 

Повољни климатски утицаји у летњим месецима омогућавају и развој манифестационог 

туризма. Развоју летње сезоне погодују мала количина падавина и релативно велика 

дужина сунчевог сјаја, док развоју зимског туризма погодује снежни покривач.  

4.1.4. Флора и фауна 

Земљиште представља најзначајнији природни ресурс суботичке општине. 

Разноврстан педолошки покривач последица је узајамног деловања природних и 

антропогених фактора. Неки природни фактори који утичу на разноврсност земљишта су 

геолошки састав, хидролошке карактеристике, климатске прилике и вегетација, док 

друштвене факторе чине углавном становништво и привреда. 

Заступљена су аутоморфна и хидроморфна земљишта. Аутоморфна су изложена 

влажењу атмосферских падавина и то су: иницијално земљиште на песку, смеђе степско 

земљиште на песку и чернозем. Хидроморфна земљишта се влаже под утицајем 

подземних вода или поплава и овде су заступљена: ливадска, ритска црница и тресетно 

земљиште. Из реда халоморфних земљишта присутан је само солочњак. 
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Општину Суботица насељава велики број биљних и животињских врста. Аутохтона 

флора и фауна се одликује степским карактеристикама, али су оне данас доста ретке и 

слабо заступљене, на шта је утицало насељавање човека и модификација хидрографских 

објеката. На биљни диверзитет утицали су природни фактори, али и човек који је 

уношењем нових врста обогатио биљни свет и скоро у потпуности га променио. Од 

шумске вегетације издвајамо багрем, црни и бели бор, тополу, јесен и храст. Од барске 

вегетације јављају се алге, трска, дрезга, шаш, рогоз и трава, а од културне воћњаци и 

виногради. 

Животињски свет је представљен животињама које живе у шуми, животиње 

хидрографских објеката и животиње културне вегетације. Ихтиофауна је врло развијена и 

најприсутније врсте су бабушка, штука, караш, шаран, смуђ и сом. Што се инсеката тиче, 

треба напоменути да на овом простору има 100 врста дневних лептира. Видра, ласица и 

степски твор су заштићени као природне реткости. Од змија, заштићене су белоушка и 

смукуља. Од орнитофауне треба издвојити птице мочварице. 

4.1.5. О бањи 

Палић је језеро, насеље, бања и одмаралиште, излетиште Суботичана. Бању Палић 

заправо представља Палићко језеро, по коме је и добила име. Вода Панонског језера је 

због веће коцентрације соли лековита. Зато је оно не само купалиште, већ и бањско 

лечилиште (Марковић, 1980). 

Слика 11. Палић  

 

Извор: www.banjeusrbiji.net  

Палићко језеро лежи на 107 m н.в. и има површину од 5 km
2
. Палићко језеро није 

речног порекла, нити представља остатак ишчезлог Панонског мора, већ је еолског 

порекла, постало оголићавањем издани у међудинском удубљењу, чије је дно од 

вододржљивих стена (Марковић, 1980). 

Вода Палићког језера је сумпоровита, алкална и муријатична са температуром око 

25 С. У води има и литијума и рубидијума, који су корисни у лечењу реуматичних и 

http://www.banjeusrbiji.net/
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нервних обољења. Такође има и стронцијума, који је неопходан при срашћивању костију. 

Анализе муља потврђују лековито дејство и медицински значај, какав имају и муљеви 

Јадранског мора, који се користе у Игалу. 

Лечење у Палићкој Бањи се обавља купањем у загрејаној води топлог купатила и 

блатним облогама у блатном купатилу. Блато се вади са језерског дна и загрева. У лечењу 

се користе масажа и електротерапија. Вода и муљ лече реуматизам, ишијас, кожне и 

женске болести. 

Посебан интерес за хемијски састав воде Палићког језера (познато из прошлости и 

под називима Палиј, Палиго Палус, Палегухаза) показао је лекар Јанош Готфрид 

Либетраут. Он је 1780. године воду Палићког језера послао у Братиславу ради хемијске 

анализе. Доказано је да у води има алканог минерала (соде), коју је он означио као sal 

alcaminerale и сматрао је да је соду могуће експлоатисати и за различите намене 

употребљавати. Године 1780. Палић се први пут помиње као бањско место, када је 

поменути лекар – Јанош Готфрид Либетраут властима у Суботици изложио план за 

балнеолошко коришћење језера (Станковић, 2009). 

1845. године предузете су акције уређења купатила и лечилишта. Тада су 

постављене прве каде за лечење посетилаца, а десет година касније изграђено је блатно 

купатило. Водом језера Палић бавио се и Шаломон Винер, редовни члан Мађарског 

краљевског природњачког друштва, познат по књизи „Купалиште Палић“, објављеној 

1869. године, где истиче велику количину кухињске соли и соде у води Палића. Мађарско 

краљевско министарство унутрашњих послова је 17. новембра 1899. године прогласило 

Палић бањом. Топла језерска вода богата различитим солима и минералним материјама, 

као и муљ са дна језера имали су известан терапијски значај. Становници околних насеља 

први су запазили лековито дејство језерске воде и муља и самоиницијативно се лечили 

купањем и блатним облогама (Станковић, 2009). 

У смештајној понуди Палића могу се наћи хотели, виле, салаши, собе, апартмани. 

Од хотела се истичу хотел „Palić Resort“, хотел „Vila Lago“, хотел „Park“, хотел „Vila 

Milord Resort” и хотел „President“ и сви су имају по четири звездице. 

Хотел „Palić Resort“ нуди модерно опремљене собе, окружен је бујним парком и 

тенским теренима. У оквиру хотела постоји и wellness центар са сауном. Особље хотела 

организује за госте обиласке Палићког језера, бициклистичке и пешачке излете, лов, фото-

сафари и посматрање птица. Етно парк „Мајкин салаш“ се налази у близини хотела и 

обухвата уређен парк са традиционалним кућама, ресторане локалне кухиње и ергелу. 

Палић је познат и по многим другим атракцијама као што су Стари водоторањ, Музички 

павиљон и Стара пошта. Гостима је на располагању бесплатни бежични интернет у лобију 

и кафе-бару, као и затворени базен и фитнес центар. 

 



35 
 

Слика 12. Хотел „Palić Resort“ 

 

Извор: www.booking.com  

Хотел „Vila Lago“ смештен је на 150 m од живописног Палићког језера. Налази се у 

близини зоолошког врта. Саграђен је у модерном, комфорном стилу и има луксузно 

опремљене собе. Хотел поседује и spa центар у коме су на располагању разни третмани, 

укључујући различите купке и масаже, а има и отворени базен.  

Хотел „Парк“ је елегантни хотел изграђен још 1860. године. Смештен је у шуми и 

налази се на само 50 m од Палићког језера. Објекат је заштићен од стране државе као 

споменик културе. У понуди хотела су и wellness садржаји. Раскошан ентеријер ствара 

префињен амбијент.  

Хотел „Vila Milord Resort” је из 19. века и налази се на улазу у бањско 

одмаралиште. Нуди отворени базен, затворени базен и модерни spa центар.  

Хотел „President“ подсећа на дворац. Гостима нуди фитнес и spa зону са 

затвореним базеном, сауном и другим садржајима. У оквиру хотела постоји и велики 

отворени базен, а Палићко језеро је удаљено само 50 m. У ресторану хотела служе се 

локална и интернационална јела. Игралиште за децу са љуљашкама, кућицом и 

дворишним играчкама је такође на располагању. 

Слика 13. Хотел „President“ са отвореним базеном 

 

Извор: www.booking.com 

http://www.booking.com/
http://www.booking.com/
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Према Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији, 

општина Суботица има 141.554 становника, од чега је 105.681 становника у градским, а 

35.873 у осталим насељима.  

4.2. Бања Русанда 

4.2.1. Географско-саобраћајни положај 

У наизглед бескрајној банатској равници налази се једна од најстаријих бања на 

овим просторима, бања Русанда. Ова бања у банатској равници има малу надморску 

висину од 82 m. Бања није посебно насеље већ интегрална насеобина суседних Меленаца. 

Термоминерални извор је температуре 32ºС и он се налази на Главном тргу са фонтаном.  

Слика 14. Главни трг са фонтаном, Бања Русанда 

 

Извор: www.obidjisrbiju.com  

Меленци су насеље у западном делу средњег Баната на територији града 

Зрењанина. Налази се на 45º32' с.г.ш. и 20º15' и.г.д. Сама бања Русанда удаљена је 4,5 km 

од места Меленци, а 16 km од Зрењанина. У близини је пута Зрењанин–Кикинда. До бање 

се долази магистралним путем Београд–Зрењанин–Кикинда или железницом до Меленаца 

(пруга Београд–Зрењанин–Кикинда), а од Меленаца локалним превозом. Од Новог Сада 

удаљена је 60 km, а од Београда 90 km. Од Вршца и Суботице удаљена је 110 km.   

4.2.2.Геолошке и геоморфолошке карактеристике 

Већина подручја се налази на алувијалној равни Тисе, која почиње од ушћа 

Мориша у Тису на северу до Панчева на југу. Рељеф зрењанинског краја је изразито 

равничарског карактера са надморском висином од 73 до 82 m. Иако су терени углавном 

равничарски, јављају се удубљења, предолице и пешчани брежуљци. У морфолошком 

погледу ширу околину чине Тителска лесна зараван на западу и равни алувијалне терасе 

на истоку, југу и северу.  

http://www.obidjisrbiju.com/
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4.2.3.Клима 

Клима на територији целокупне општине Зрењанин се налази на прелазу из мало 

влажног у суви климатски тип. Поднебље је степско континентално. Средња годишња 

температура износи 11,2ºС, а годишња количина падавина око 622 mm. Распоред падавина 

је прилично уједначен, међутим дешавају се и повремена одступања.  

Најизразитији ветар овог подручја је кошава. Дува брзином 5-11 m/s, а повремено 

њени налети достижу и до 28 m/s. Кошава дува из југоисточног или источног правца и 

доноси релативно топле и претежно суве ваздушне масе. Други значајни ветар на овом 

подручју је северозападни. Он редовно доноси кишу и снег. Трећи значајни ветар је 

северац који је хладан и често прилично јак. 

4.2.4.Флора и фауна 

Иако поднебље Баната не погодује шумској вегетацији, лечилиште је добро 

озелењено. Борови, липе и багреми ублажавају температурне промене, освежавају ваздух, 

пружају хлад за време летњих врућина, док украсно шибље и цвеће допуњују 

хортикултурни декор лечилишта (Марковић, 1980). 

Неговано природно окружење, паркови, шумарци, виногради и вегетација сађени 

су како би се простор заштитио од јаких удара ветра типичних за ову равницу, као и 

побољшања микроклиматских услова бање.  

Читаву шумовиту околину бање повезују стазе здравља, те се боравак овде 

препоручује како болесницима, тако и здравим људима ради побољшања квалитета 

живота. 

Слика 15. Стаза здравља, Бања Русанда 

 

Извор: www.obidjisrbiju.com  

Русанда је битна селидбена станица и место гнеждења птица. Пре више од 150 

година на северној обали језера Русанда почело је формирање вештачког шумовитог парка 

http://www.obidjisrbiju.com/
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и управо овде је станиште птица станарица и одмориште селица. До сада је овде 

забележено 220 врста птица, од којих су 85 врста гнездарице.   

Због изузетно великог броја птица овде се често виде и оринтолози и посматрачи 

птица јер се овде налазе 220 врста птица, што представља 2/3 укупног фонда Србије. 

Активним радом оринтолошког друштва подигнута је модерна осматрачница на ободу 

језера, са које се пружа фантастичан панорамски поглед на читаву површину језера 

Русанде, што представља идеалну прилику за фотографисање. 

4.2.5.О бањи 

У приобаљу језера Русанде, крај Меленаца, недалеко од Зрењанина, у Банату, 

развила се Бања Русанда. Језеро захвата површину од 3 km
2
. Обала му је ниска, а вода 

слана, што се објашњава постојањем блатних извора на језерском дну, а са блатом у језеро 

доспева извесна количина растворених соли. Заслањивању доприноси и велико 

испаравање са површине језера, које је најјаче лети када се вода загреје на око 30  С и када 

дувају суви ветрови. Ово језеро је највеће слано језеро у Србији. Вода језера Русанде је 

чак два пута сланија од воде Светског мора и њен салинитет варира између 40 и 60 ‰ 

(Станковић,2009). 

Многобројне, мање или више, романтичне легенде везане су за ово језеро. Многе 

од њих су везане за причу о младој девојци која је нешто изгубила у језеру (огрлицу, 

прстен) и која је када је дохватила успут излечила од зиме болне прсте и зглобове. 

Језеро Русанда представља мртвају Тисе, плитко је, са дубином од једног метра и 

дно му је прекривено лековитим блатом (муљем) дебљине једног метра. Језерска вода је 

муријатична и алкална. Физичко-хемијска анализа воде Русанде објављена 1959. године 

показује да у њој има 16,9% органских и испарљивих материја и 83,1% минералних 

материја (Марковић, 1980). 

У Бањи Русанда нема извора лековите воде, већ се користи пелоид и 

минерализована језерска вода, чија је анализа објављена 1868. године. Упоређено са 

другим познатим лековитим пелоидима, блато Русанде је оцењено као веома добро и 

убраја се међу најбоља блата у свету. 

Језеро Русанда било је више пута предмет истраживања хемизма воде и могућности 

њене примене у здравствене сврхе. Вода језера генетски је повезивана с фосилном водом 

Панонског мора. В. Вујановић и М. Теофиловић су сматрали да се језеро храни на два 

начина – пењањем фосилне морске воде дуж прслина и порозности панонских седимената 

и атмосферским падавинама (Станковић,2009). 

Лековито блато, које се и данас на традиционални начин извлачи из овог језера, 

неорганског је порекла, изузетно тамно, глатко и мирише на муљ и сумпор-водоник. 
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Изузетна својства овог блата први пут су сертификована током 19. века и то у Царској 

Академији у Бечу. Локални парох – Никола Бабић је 1867. године открио позитивна 

дејства овог блата и основао акционарско друштво. Акционарско друштво је заслужно за 

изградњу лечилишта на левој обали језера Русанде.  

Слика 16. Превоз блата за купање, Бања Русанда 

 

Извор: www.obidjisrbiju.com  

Сунце, слана вода и лековито блато имали су спектакуларне резултате. Царска 

потврда квалитета значила је и изузетну популарност бање. Након што је олуја порушила 

дрвене структуре и купатила, подигнут је нови комплекс који се током више од сто година 

развијао да би постао данашња Специјализована болница за рехабилитацију.  

Ова болница специјализована је за лечење и рехабилитацију особа са обољењима 

или повредама нервног система, скелета, зглобова и мишића, реуматским, 

кардиоваскуларним и дерматолошким проблемима и тегобама.    

У Русанди се лећи облагањем блата са језера и купањем у загрејаној језерској води. 

Облагање загрејаног блата обавља се у кабинама са кадама, а густину и температуру блата 

одређује лекар. У бањи се лече реуматизам, гихт, неуралгије, туберкулоза, рахитис, 

последице повреда, малокрвност, а не препоручује се код акутних запаљења, грознице, 

склоности крварењу, слабости срца, трудноће.  

Околина бање Русанде је право место за одмор, релаксацију, ослобађање напетости 

и стреса, подизање имунитета и опоравак. Лековитост природе овог места сматра се 

одговорном и за назив села Меленци које је постало од турске речи melisa – мелем.  

Купатило на сплавовима изграђено је 1866. године. Током Другог светског рата 

Русанда је била опоравилиште и болница за окупаторске војске (Марковић, 1980). 

http://www.obidjisrbiju.com/
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За љубитеље фијакера и коња, празник Св. Тројице је право време да дођу у 

Меленце. Пошто је то овде сеоска слава, одржава се парада старих фијакера, али и 

такмичење у припремању овчјег паприкаша, као и штрудлијада и тортијада за љубитеље 

слаткиша. Ова сеоска слава је прилика да се очува традиција. Сваке године манифестацију 

посети између пет и седам хиљада људи, а организују се различити културни програми, 

изложбе ручних радова, етнолошке и фолклорне радионице.   

У Меленцима је веома интересантна православна Црква Светог Николе. Подигнута 

је 1752. године. Ова грађевина може да се похвали вредним примерима фрескосликарства. 

Међу библијским мотивима посебно се издваја детаљ „Христов гроб“. 

Слика 17. Црква Светог Николе, Меленци 

 

Извор: www.banjarusanda.rs  

На самој периферији села налази се и један споменик од посебног значаја – 

„Бошњакова ветрењача“ или „Млин на ветар“. Подигнута је 1899. године. Кроз кров је 

пролазила осовина са крилима, која је покретала сам млин. Након рестаурације 1971. 

године објекат је запуштен, а поновна реконструкција извршена је 2007. године, како би 

овај редак примерак народног градитељства био сачуван од заборава. 

Слика 18. „Бошњакова ветрењача“, Меленци 

 

Извор: www.banjarusanda.rs 

http://www.banjarusanda.rs/
http://www.banjarusanda.rs/
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Према Попису становништва, домаћинстава у станова 2011. у Републици Србији  

општина Зрењанин има 123.362 становника, 76.511 у градским, 46.851 у осталим 

насељима. Насеље Меленци има 5.982 становника. 

У нетакнутом атару села Меленци, још увек се могу срести стада оваца и видети 

неки од традиционалних начина обрађивања земље, као и примена старих заната.   

4.3.Бања Кањижа 

4.3.1. Географско-саобраћајни положај 

Бања Кањижа је смештена у центру града Кањиже који се налази на североистоку 

Бачке, делу Војводине који се простире између Дунава, Тисе и границе Србије са 

Мађарском. Налази се на 87 m надморске висине. Удаљено је од Новог Кнежевца 3 km, 

Хоргоша 14 km, Чоке 17 km, Сенте 22 km, Палића 32 km, Суботице 40 km, Новог Сада 110 

km и Београда 200 km. 

Слика 19. Положај бање Кањиже 

 

Извор: www.banjakanjiza.com  

До бање се може стићи аутопутем Београд – Нови Сад – Суботица – Хоргош или 

железницом на релацији Београд – Суботица. Општина Кањижа, као погранична општина, 

има специфичну функцију и једна је од најпрометнијих излазно-улазних врата према 

средњоевропским земљама. На територији општине се налази и друмски и железнички 

прелаз на српско-мађарској државној граници код Хоргоша и речни гранични прелаз 

Србија – Мађарска на реци Тиси код Кањиже. Државна граница са Мађарском се налази 

на петнаестак километара.  

4.3.2. Геолошке и геоморфолошке карактеристике 

У геоморфолошком погледу, на територији општине Кањижа издвајају се следеће 

целине: алувијална раван Тисе, лесна тераса, Суботичка пешчара и Бачка лесна зараван. 

http://www.banjakanjiza.com/
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У висинском погледу кањишки простор спада у низије. Најнижа је алувијална 

раван Тисе. Пошто је у питању равничарски војвођански предео не треба да чуди што се 

бања налази на 87 m н.в. Динамичност терена постигнута је реком Тисом, а сама бања се 

налази на њеној десној обали.  

4.3.3. Клима 

Како је смештена у Панонској низији, општина Кањижа је са свих страна под 

утицајем доминантних ваздушних маса. Клима је континентална са хладним зимама и 

топлим летима тј. Кањижа спада у зони умерено-континенталне климе али са јаче 

израженим континенталним особинама. Одликује се високим јулским и ниским 

јануарским температурама и малим количинама атмосферског талога. Најтоплији месец је 

јул са просечном температуром од 21,5ºС. Најхладнији је јануар са просечном 

температуром –1,6ºС. Средња годишња температура ваздуха је 10,9ºС. Присутна су 

сезонска температурна колебања.  

 Ова територија се одликује најмањим количинама падавина у Бачкој. Просечна 

годишња количина падавина је 607 mm. Највише падавина забележено је јуна и децембра, 

док је најсушнији месец октобар. Киша се у летњим месецима излучује у виду пљускова, 

ређе града, а у јесен у виду ромињања.  

Најчешћи ветар који овде дува је северозападни. Јавља се током целе године, али је 

најприсутнији у летњем периоду. Други, по честини јављања је кошава и она дува у 

зимском периоду, у пролеће и у јесен. Брзина ветрова се креће од 2 до 2,6 m/s. Јесен и лето 

имају највећи број дана са тишином.   

4.3.4.Флора и фауна 

Када говоримо о флори и фауни треба да споменемо тиски цвет, као и да се овде 

налази Специјални резерват природе „Селевењске пустаре“ и Парк природе „Камараш“. 

Специјални резерват природе „Селевењске пустаре“ обухвата површину од 677 ha и 1.173 

ha заштитне зоне. Делове резервата чине слатине и влажне ливаде са фрагментима степске 

вегетације, док је Селевењска шума претжно прекривена шумским растињем и обухвата 

површину од 90 ha. Парк природе „Камараш“ обухвата комплекс влажних станишта и 

налази се на тромеђи Суботичко-Хоргошке пешчаре, лесне терасе и алувијалне равни 

Тисе. Најважније природне карактеристике овог комплекса влажних станишта су одређене 

географским положајем, педолошким и хидрогеолошким карактеристикама подручја. 

Остаци природне вегетације припадају најугроженијим типовима вегетације панонског 

региона.  

Тиски цвет (lat. Polingenia longicauda)  је прастара врста инсеката и добила је назив 

по реци Тиси коју и настањује. Дугачак је 8-12 cm, а размак крила достиже 6-7 cm. 

Изумрли су у многим европским земљама и могу се наћи само у Србији и Мађарској на 
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реци Тиси. У Србији је заштићена Директивом о заштити станишта. Они се масовно роје 

сваке године, обично средином јуна.  

Слика 20. Прастара врста инсеката Тиски цвет 

 

Извор: www.visitkanjiza.rs  

4.3.5.О бањи 

Назив бање је словенског порекла, изведен од речи кнез. Први пут се спомиње 

1193. године као имање у својини грчких калуђера из Севасентдеметера (данашње 

Сремске Митровице). Кроз историју се наводи под следећим називима: Knesa, Kenesna, 

Villa Canysa, Villa Kanizsa, а у време турске окупације носило је име Feldvar 

(Стаменковић, 2007.). 

Бања је основана почетком 20. века , као природно лечилиште. Током више од 

једног века развила се у савремени центар за балнеологију, рехабилитацију и рекреацију. 

Почетком овог века је на око 7 km од града избушен артешки бунар у градском пашњаку 

ради појења стоке. Међутим, минерализована вода која је садржала и гасовите 

угљоводонике убрзо је проглашена лековитом, те је 1913. године спроведена вода до 

градског парка и у њему подигнуто купатило. Бунари су дубине до 183 m, капацитета око 

5 l/s, а температура воде је 27,5ºС, док су температуре на изворима 51ºС, 64ºС и 72ºС  

(Јањић, 2007).   

Слика 21. Бања Кањижа 

 

Извор: www.banjesrbije.com  

http://www.visitkanjiza.rs/
http://www.banjesrbije.com/
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Минерално блато (пелоид) се такође примењује у терапији. Лечење се обавља у 

Заводу за специјализовану рехабилитацију „Кањижа“, који је опремљен најсавременијим 

уређајима за физикалну медицину и медицинску рехабилитацију. У бањи се лече: 

реуматска обољења, стања након повреда костију и зглобова, повреде периферног нервног 

система, стања постоперативне ортопедије и оштећења централног нервног система код 

деце. Гостима су на располагању два затворена базена, сауна, соларијум, теретана, 

спортска хала, атлетска стаза, терени за одбојку, кошарку, рукомет и тенис, фудбалски 

терени, што погодује физичким припремама спортиста.  

Бања се налази у градском парку, где се налази купатило. Кањишка минерална вода 

је радиоактивна и спада у алкалне киселе бикарбонантне воде. Термоминерална вода 

акумулирана је у седиментима некадашњег океана Паратетиса тј. Панонског мора. 

Од хидрографских елемената на територији општине Кањижа, поред саме бање, 

најзначајније су река Тиса, Кереш и неколико мањих језера претежно у функцији 

спортског риболова. На обали реке Тисе је парк са стазама за шетњу, а река је погодна за 

спортове на води. Оближна ловишта пружају могућност за лов, а Тиса за риболов.  

Од хотела се издвајају Гарни хотел „Art“ и Хотел „Aqua Panon“. Гарни хотел „Art“ 

се налази у ексклузивном делу Кањиже, у кругу културних установа града. Ентеријер је у 

свакој соби и апартману другачији , тако да сваки нови долазак у хотелу може да буде као 

први. Хотел одише високим стилом. Хотел поседује и салу за конференцију. Хотел „Aqua 

Panon“  налази се између реке Тисе и градског парка. Хотел је смештен у мирном крају и 

окружен зеленилом. На располагању су затворени и отворени базени као и spa садржаји. 

Све јединице су комплетно опремљене. 

Слика 22. и Слика 23. Гарни хотел „Art“ (лево) и  хотел „Aqua Panon“ (десно) 

 

Извор: www.booking.com 

Према Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији, 

општина Кањижа има 25.343 становника, од чега је 9.871 у градским насељима, а 15.472 у 

осталим. 

 

http://www.booking.com/
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4.4.Бања Врдник 

4.4.1.Географско-саобраћајни положај 

Бања Врдник се налази у Војводини, у средишњем делу Срема, на јужној страни 

падина Фрушке горе. Бања је смештена на надморској висини од 210 m. Окружена је 

бујном вегетацијом, потоцима и природним лепотама фрушкогорских шума.  

Врдничка Бања, поред Сланкамена, представља још једно природно лечилиште 

Срема, код некадашњег рудника угља Врдника, у јужној подгорини Фрушке горе. Налази 

се 9 km северозападно од Ирига. Од Руме је удаљена 20 km, од Новог Сада 24 km, а од 

Београда 80 km.  

Слика 24. Положај бање Врдник 

 

Извор: www.banjavrdnik.org 

4.4.2.Геолошке и геоморфолошке карактеристике 

Можемо издвојити две основне рељефне целине на територији општине – јужну 

подгорину Фрушке горе и фрушкогорску лесну зараван. Иако ниска, смештена у равници, 

Фрушка гора је доминантна планина у овом делу Панонске низије, што је чини 

специфичном орографском целином. Лесна зараван је друга основна геоморфолошка 

целина и она опкољава Фрушку гору готово са свих страна.   

4.4.3.Клима 

У бањи Врдник преовлађује умерено-континентална клима са мало падавина, 

одсуством ветрова и великом инсолацијом од преко 2.200 часова. Умерено-континентални 

климат се одликује топлим и сувим летима, прохладним зимама и јасно израженим 

прелазним годишњим добима. Јесен је топлија од пролећа. Средња  годишња температура 

ваздуха је 10,6ºС. Најтоплији месец у години је август са просечном температуром од 

21ºС, а најхладнији је јануар са просечном температуром од -0,8ºС. Пошто средње месечне 

температуре ваздуха зими нису високе, омогућено је задржавање снежног покривача, што 

http://www.banjavrdnik.org/


46 
 

погодује одвијању различитих спортских и рекреативних активности на снегу. Према 

годишњем току температуре може се закључити да главна туристичка сезона траје од маја 

до почетка октобра, када су могуће све активности на отвореном простору.  

4.4.4.Флора и фауна 

Фрушкогорска област представља једину област у Срему у којој доминирају шуме. 

Шест шумских заједница се налазе на територији ове општине, и то: заједница брдске 

букве и липе, заједница брдске букве и китњака, букова шума са маховинама, заједница 

храста китњака и граба, чиста китњакова шума са фестуком и чиста китњакова шума са 

кисељаком. Поред шума, на Фрушкој гори се срећу и травне површине.  

Насупрот Фрушкој гори, на фрушкогорској лесној заравни шума готово да нема. 

Само понегде се сусрећу шумарци, а далеко чешћи су пашњаци са представницима 

степских трава и то: мајчином душицом, белом детелином, ковиљем итд.  

Атарски предео је највише засађен кукурузом и пшеницом, мање сунцокретом, 

детелином и конопљом. Долинске стране и лесне падине су под виноградима и 

воћњацима.  

Животињски свет је богат и разноврстан. У шумском појасу налазе се дивње свиње, 

срне и јелени, лисице, јазавци и зечеви. Пошто је Фрушка гора релативно богата и 

орнитофауном, овде се може сусрести и орао крсташ. Сури орао и орао стекавац 

повремено посећују Фрушку гору. Поред њих, могу се срести кос, славуј, царица и сеница. 

У пределу лесне заравни јављају се пољски мишеви, зечеви, препелице и др. Богат и 

разноврстан фаунистички састав, основа је за развој ловног туризма на овом подручју.  

4.4.5.О бањи 

Минерална вода која овде избија има температуру од 32,8ºС. Вода је сумпоровита, 

са јодом, и протиче кроз угљене слојеве. У бањи долазе оболели од реуме, хроничног 

обољења желуца, мокраћних путева, чира. Лече се: 

- Деформитети код зглобова и кичменог стуба; 

- Ванзглобни реуматизам; 

- Постоперативна стања локомоторног апарата и кичменог стуба; 

- Обољења периферног и централног нервног система (неуритиси, неуропатије, 

парезе, парализе и др.); 

- Сви облици реуматских обољења; 

- Респираторна обољења; 

- Гинеколошка обољења; 

- Мигренозна стања. 
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У Бањи Врдник преовлађује умерено-континентална клима са мало падавина, 

одсуством ветрова и великом инсолацијом од 2.200 часова. Због чистог ваздуха бања 

Врдник се сврстава и у ред ваздушних бања. 

Околина Бање Врдник веома је богата културно-историјским споменицима. У самој 

бањи налази се манастир Раваница и Врдничка кула – локалитет из Римског доба. 

Од трагова предсловенске насељености, значајна је Врдничка кула, висока 14 m, 

културно добро од 1949. године. То је грађевина из римског доба, остатак некадашњег 

утврђења на Фрушкој гори, које је било у функцији заштите Врдника (Стаменковић, 

2007). 

Слика 25. Врдничка кула 

 

Извор: www.odmorsadecom.com  

Вредан културно-историјски споменик представља и манастир Раваница, посвећен 

Вазнесењу Христовом. Манастир представља културно добро од 1949. године, исто као и 

Врдничка кула, и више пута је паљен и рушен. Сматра се да га је основао кнез Лазар, а 

име је добио по истоименом храму код Ћуприје. 

У близини бање је и 16 фрушкогорских манастира, а на атару општине Ириг налази 

се чак 7 средњевековних манастира. У близини су и Сремски Карловци – стари српски 

центар културе и духовности, са најстаријом библиотеком и богословијом. У граду су и 

бројне цркве, музеји, величанствена барокна чесма, а овде се налази и археолошки 

локалитет – римски град – Сирмијум. Сирмијум (лат. Sirmium) је био антички град и једна 

од четири престонице Римског царства. Први пут се помиње у 4. веку п.н.е. и првобитно 

су га насељавали Илири и Келти.  

Треба поменути и православну цркву Св. Јована Крститеља изграђену 1770. 

године. Она представља културно добро од 1978. године.  

Боравак у бањи је угодан, јер је једно од ретких лечилишта у планини, има угодну 

климу, комфорни хотел итд. У Бањи Врдник постоји отворени олимпијски базен, 

http://www.odmorsadecom.com/
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неколико затворених базена, сауна, фудбалско игралиште итд. Бања настоји да се 

афирмише и организовањем скупова (семинари и сл.).  

Овде се налази Специјална болница за рехабилитацију „Термал“, која поред 

уживања у пријатном природном амбијенту и комфорном смештају са љубазним особљем 

нуди, уз могућност опоравка, врхунски медицински тим стручњака који располажу 

најсавременијом технологијом и начинима рада.  У оквиру комплекса налазе се отворени  

и затворени базени, као и специјализовани терапеутски базен. Све собе имају централно 

грејање и погодне су за боравак у било којем делу године. На располагању је и врхунски 

ресторан традиционалне и интернационалне кухиње.  

Слика 26. Специјална болница за рехабилитацију „Термал“, Врдник 

 

Извор: www.sremfilmfest.com  

Поред Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“, бања Врдник за смештај 

поседује и апартмане и виле, а познат је и хотел „Premier Aqua“ са пет звездица који у 

понуди има spa центар, затворени и отворени базен и ресторан. У оквиру хотела постоји и 

специјалистичка клиника за физикалну медицину и рехабилитацију – „Aqua Medica“. 

Смештен у близини Националног парка Фрушка гора овај хотел представља одлично 

полазиште за планинарење и истраживање околине. Гости такође могу уживати у 

дегустацији вина у оближњим винаријама.  

Слика 27. Хотел „Premier Aqua“ 

  

Извор: www.booking.com  

http://www.sremfilmfest.com/
http://www.booking.com/
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Према Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији, 

број становника на територији општине Ириг износи 10.866 становника, од чега 4.415 

становника живи у градским, док 6.451 становник живи у осталим насељима. У самом 

насељу Врдник живи 3.092 становника. 

4.5. Бања Јунаковић 

4.5.1.Географско-саобраћајни положај 

Бања Јунаковић је 4,5 km удаљена од Апатина. Њене воде потичу са 700 m дубине 

и достижу температуру од 50ºС. Вода садржи натријум, литијум, калцијум и магнезијум 

па је по свом квалитету слична је води у Карловим Варима у Чешкој. По својим физичко-

хемијским карактеристикама спада у ред сулфидних, алкалних, муријатичних јодних 

хипотерми (Јањић, 2007). 

Лежи на надморској висини од 86 m. Бања је од Београда удаљена 180 km, од Новог 

Сада 90 km, а од Суботице 80 km. 

Слика 28. Географски положај Бање Јунаковић 

 

Извор: www.banja-junakovic.rs  

4.5.2.Геолошке и геоморфолошке карактеристике 

У рељефу општине Апатин заступљене су две геоморфолошке целине: алувијална 

раван Дунава и лесна тераса. Бачка лесна тераса на простору Апатина избија на ток 

Дунава и завлачи се у алувијалну раван. Лесна тераса обухвата 42% територије апатинске 

општине и формирана је од барског преталоженог сувоземног леса. Алувијална раван, као 

други заступљени рељефни облик на територији општине, представља инудациону раван 

реке Дунав и простире се на осталих 58% територије. Ширина алувијалне равни је 

неуједначена и благо је нагнута у правцу тока реке Дунава.  

 

http://www.banja-junakovic.rs/
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4.5.3.Клима 

Општина Апатин спада у зону коју карактерише умерено-континентална клима са 

четири годишња доба. Најхладнији месец у години је јануар са просечном температуром 

од –1.8ºС, а најтоплији је јул са просечном температуром од 21.2ºС. Максимална 

инсолација је током јула, а мимимална током децембра. Облачност се креће од 2/10 до 

8/10 и тада је небо прекривено цирусима, кумулусима и стратокумулусима. 

Најприступачнији је северозападни и северни ветар. Влажност ваздуха током зиме износи 

85%, а током лета 67%. 

4.5.4.Флора и фауна 

Нетакнута природа прашумског изгледа, столетна аутохтона шума и укупно 

богатство флоре и фауне специфичности су Апатинске општине. Посебно треба издвојити 

Специјални резерват природе „Горње Подунавље“. Овај резерват је део велике поплавне 

ритско мочварне зоне на средњем току Дунава. Заштићено је 19.648 ha. Овде се налази 280 

врста птица од којих су неке веома ретке, као што је орао белорепан, црна рода, 

корморани и друге, које чине део непроцењивог богатства природе. О том непроцењивом 

богатству сведоче и аутохтоне шуме црне тополе, брестова, црног глога и храста, као и 

станишта више врста орхидеја, локвања и других биљака.  

Слика 29. Природни резерват „Горње Подунавље“ 

 

Извор: www.panacomp.net  

4.5.5.О бањи 

Бања је смештена на ободу Парк шуме „Јунаковић“ кроз који води Стаза здравља, а 

бициклистичким стазама бања је повезана са Апатином и Пригревицом. Артешки бунар са 

топлом водом је овде избушен 1913. године. Бунар је био дубине 400 m и давао је 

минералну воду температуре 25ºС (Јањић, 2007). 

http://www.panacomp.net/
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У близини се налазе значајни градски центри као што су Сомбор, Суботица и 

Апатин, са богатом културно-историјском баштином. У близини Бање Јунаковић је река 

Дунав, погодна за риболов и спортове на води, а уз реку су ловишта са разним врстама 

дивљачи и птица.  

Бања се развила тек у последњим деценијама, захваљујући врло умешном и 

успешном менаџменту, а наравно и лековитим водама. Са жељом да се лековита вода 

понуди већем броју пацијенатa, изграђен је модеран рехабилитационо-рекреациони 

центар. Иако је тек закорачила у четврту деценију постојања, Бања Јунаковић се изборила 

за равноправно место међу осталим бањама Србије које имају неупоредиво дужи век 

трајања.  

Лечење се обавља у Рехабилитационо-рекреационом центру „Јунаковић“, уз 

примену савремених медицинских метода, под надзором лекара специјалиста и терапеута. 

Терапеутски блок располаже са хидротерапеутским делом (базен, каде за подводну 

масажу), електротерапијским уређајима (ултразвук, магнет, ласер, биолампа), две сауне, 

салом за кинезитерапију, парафин салом и салом за рекреацију. 

Слика 30. Бања Јунаковић 

 

Извор: www.wellness-spa.rs  

Бања је погодна за лечење реуматизма (све врсте реуматизма, дегенеративни и 

запаљиви реуметизам), неуролошких обољења (обољења централног и периферног 

нервног система), ортопедских обољења (деформације кичменог стуба и екстремитета, 

обољења костију и зглобова, лечење повреда), гинеколошких обољења (постоперативна 

стања, стања после упала, климакс тегобе) и стерилитета, као и неспецифичних обољења 

респираторног апарата (астма, бронхитис, упала грла и душника). Контраиндикације су 

забележене код тешких обољења срца, повишеног крвног притиска, малигних обољења са 

метастазама и акутних инфективних обољења.Од терапија се користе терапија лековитим 

минералним блатом (пелоид), кинезитерапија, хидротерапија, електротерапија...  

http://www.wellness-spa.rs/
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Бања Јунаковић располаже бројним садржајима за све узрасте. Са радом је почела 

1983. године, а данас располаже са 270 лежаја. Својим гостима нуди услугу смештаја на 

бази ноћења са доручком, полупансион и пун пансион. Гостима је на располагању 

љубазно и стручно особље. Бања Јунаковић, поред богате понуде медицинских услуга, 

располаже конгреснима салама, отвореним и затвореним базенима, wellness садржајима. У 

току су радови на изградњи највећег Spa & Wellness центра у региону. Поред тога 

поседује куглане и тениске терене. 

Од манифестација треба споменути Дунавски полумаратон (трка чији је старт Бања 

Јунаковић, а циљ Апатин и који се одржава половином октобра), Личка олимпијада 

(традиционалне спортско-витешке игре, које се одржавају око Видовдана), док се у 

Апатину одржавају Апатинске рибарске вечери, где се организује такмичење у кувању 

рибљег паприкаша „Златни котлић“, такмичење у пецању, веслање, фудбалске утакмице, 

мото сусрет, као и разне изложбе, док се на тргу посвећеном Николи Тесли организују 

разни концерти. 

Према Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији, 

општина Апатин има 28.929 становника, од чега је 17.411 становника у градским 

насељима, а 11.518 у осталим.  

4.6.Бања Сланкамен 

4.6.1.Географско-саобраћајни положај 

Стари Сланкамен се налази на тромеђи Срема, Бачке и Баната, на месту где се Тиса 

улива у Дунав и где је, према легенди, сахрањен Атила Хунски. Лежи на источним 

падинама Фрушке Горе, непосредно испод великог лесног одсека, на надморској висини 

од 80 m (Јањић,2007). 

Слика 31. Сланкамен 

 

Извор: www.stazeibogaze.info 

http://www.stazeibogaze.info/
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Смештен је на атрактивној историјској и геолошкој локацији, само 15 km удаљен 

од Инђије и 55 km од Београда. Налази се на 45°8'12'' северне географске дужине и 

20°14'55'' источне географске дужине. Смештен је на атрактивној историјској и геолошкој 

локацији, само 15 km удаљен од Инђије и 55 km од Београда.  

До Старог Сланкамена се може доћи ауто-путем Београд-Нови Сад. Општина 

Инђија је смештена на пола пута између Београда и Новог Сада, на месту где се укрштају 

значајни европски коридори – аутопут Е-75 и река Дунав, па је њен туристичко-

географски положај веома повољан. 

Слика 32. Положај Старог Сланкамена 

 

Извор: www.banjeusrbiji.com  

4.6.2.Геолошке и геоморфолошке карактеристике 

Простор инђијске општине рељефно се састоји из две основне геоморфолошке 

целине: источних огранака Фрушке горе и фрушкогорске лесне заравни. Највећи простор 

обухвата фрушкогорска лесна зараван. Мезооблике рељефа представљају речне долине, 

пре свега долина „Патка“ баре односно Будовара, долина Љуковског потока и гранична 

долина према општини Ириг, долина Шеловренца. Северном границом општине 

тече Дунав са својим широким коритом и гради облике везане за речну ерозију и 

акумулацију. У оквиру фрушкогорског побрђа могу се издвојити две целине: Калакача и 

Кошевац. 

Основна геолошко-стратиграфска формација на посматраном подручју јесте 

дилувијални лес чије наслаге покривају цели простор. То је компактна геолошка маса која 

је под утицајем климе и вегетације на површини изменила своје особине и постала 

површина са особинама чернозема који је погодан за пољопривредну делатност. 

4.6.3.Клима 

Клима овог простора је умерено-континентална, с јасно изражена четири годишња 

доба и с континенталним карактером, а на то у највећој мери утиче: 

http://www.banjeusrbiji.com/
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D1%92%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0
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 Географска ширина, територију Срема пресеца 45-ти упоредник, што значи да се 

општина Инђија, а самим тим и Сланкамен, налази у средишњем делу умереног 

климатског појаса; 

 Географска дужина, у смислу удаљености од благог маритимног 

утицаја Атлантика (око 2000 km) и околних мора; 

 Генерална изолованост панонског басена планинским венцима (на југу Динариди; на 

северу и истоку Карпати; а на западу Алпи). 

Другостепени, али ипак знатан, утицај на климу имају локалне прилике: 

 Висинска разлика између Фрушке горе и терена где се налази Сланкамен; 

 Педолошки покривач тј. черноземи и црнице које се лети јако загревају, повећавајући 

температуре ваздуха (а зими се брзо расхладе снижавајући температуре); 

 Површине под културном вегетацијом - ниска вегетација не спречава 

ни инсолацију ни радијацију, нема шумских терена који би умањивали температурне 

амплитуде и брзину ветрова. 

Због великог колебања средњих месечних температура дешава се да хладнији од 

јануара буде фебруар или децембар а топлији од јула август или јун. За климатске прилике 

значајно је то што се зимске температуре неких година нагло мењају, јануарске су 

просечно у минусу, а средња фебруарска иде и до +8 C°. Овакве промене условљавају 

брзо топљење снега, а на то обично долазе и обилне падавине у облику кише. 

За планирање неких видова туризма (рекреација, излети, купалишта...) позитивно 

утиче то да постоји велики број летњих дана, као и дани у којима се минимална дневна 

температура не спусти испод 20 C° тзв. дани са тропским ноћима. 

Карактеристично за поднебља Срема је да се у току једне године излучи дупло 

више падавина у односу на претходну или неку каснију годину. Та разлика у појединим 

годинама износи и до 500 mm. У изразито сушним годинама излучује се за око 30% мање 

падавина него просечно, а неки месеци могу бити потпуно без падавина. Насупрот њима, 

у кишним годинама количина падавина је висока како по месецима тако и годишње. 

У пределу Сланкамена најучесталији ветрови су северозападног правца и овај ветар 

заједно са западним доноси кишу. Ови ветрови дувају равномерно и брзина им није 

велика. Други по учесталости су ветрови из источног квадранта тј. кошава и то су по 

правилу суви, хладни и јаки ветрови који дувају у налетима (ударима). 

4.6.4.Флора и фауна 

Лесна зараван је некада била обрасла травом и служила као пашњак. Досељавањем 

су пашњаци разоравани и претварани у оранице. Пошто је на лесу издан доста дубока, на 

њему се налазе биљке које пуштају корен доста дубоко у земљу. Виши предели лесне 

заравни су под кукурузом, пшеницом, индустријским (сунцокрет и шећерна репа) и 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BF%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0
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сточним биљкама. Неки предели лесне заравни су ливаде и пашњаци, где расту: 

бела детелина, мајчина душица, штирак, а од животињских врста распрострањени 

су: пољски мишеви, пацови, препелице, вране, јаребице, врапци... Од домаћих животиња 

гаје се: говеда, коњи, овце, стока, козе и живина. 

Биљни и животињски свет долинске равни се разликује од лесних. То су углавном 

влажни предели и зато ту немају дубоко корење. Представници ових биљака су локвањ, 

љутић, и др. Од птица има рода, дивљих патака, чешљи и гњураца. На обали Дунава има 

рачића, водених алги, глиста и др. 

4.6.5.О бањи 

Термоминерална вода Старог Сланкамена користи се у оквиру Института за 

физикалну медицину и рехабилитацију из Београда. Прва научна анализа извршена је 

1899., а поновљена 1922.године. анализа је извршена у старом бунару који се и данас 

користи. Том приликом је константовано да вода садржи гасове СН4 и СО2. У периоду 

између 1952. и 1953.године избушено је шест новх бунара. Хемијску анализу изврши је Ј. 

Ђорић. Према тој анализи минерална вода спада у ред сланих јодних вода хлоридно-

натријског типа са минерализацијом 6,852 g/l. 

Стари Сланкамен има изворе минералне воде, температре 18,4  С, која се убраја у 

слано-јодне воде натријумског типа и није за оралну употребу. Вода садржи следеће 

лековите компоненте: натријум-хлорид, јод, магнезијум, калцијум, стронцијум и баријум.  

Лечење се обавља у Специјалној болници за неуролошка обољења и 

посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић“, који је специјализован за лечење 

хемиплегија. Терапије обухватају хидротерапије, кинезитерапије, електротерапије и радне 

терапије.  

У бањи Сланкамен се лече: 

 Обољења периферног и централног нервног система;  

 Посттрауматска стања (стања након хирушких интервенција и стања након повреда 

на локомоторном систему); 

 Разни облици реуматизма; 

 Гинеколошке болести. 

Једно од најстаријих природних лечилишта у нашој земљи, бања Сланкамен, 

својим посетиоцима пружаће незаборавни, релаксирајући одмор, и олакшање код 

постојећих болести. 

Дунав је општини Инђија подарио прелепе обале, аде и рукавце. На обалама су 

изграђена насеља у атрактивном природном амбијенту, која чувају традицију прошлих 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%98%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%99%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%BE%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/Obi%C4%8Dna_prepelica
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%9A%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
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цивилизација и тако привлаче бројне туристе. Дунав протиче кроз територију општине 

Инђија дужине 27 km, подсећујући обронке Фрушке Горе. 

Наспрам Старог Сланкамена, на 1214,5 km тока Дунава, налази се ушће реке Тисе, 

које представља тромеђу Бачке, Баната и Срема.  

Слика 33. Ушће Тисе у Дунав 

 

Извор: www.ravnica.info 

Према легенди, овде је сахрањен чувени војсковођа Атила Хунски, познати под 

називом Бич Божији, чије се царство простирало од Немачке до реке Урал и од Дунава до 

Балтичког мора. Тело му је спаљено и стављено у три ковчега – златни, сребрни и 

гвоздени, и заједно са опљачканим благом спуштено у Тису, на месту њеног ушћа у 

Дунав.  

Подручје Сланкамена је археолозима познато по преисторијском локалитету 

„Градина“, а у келтско и римско доба је постојало насеље које се звало Acumincum. 

Акуминкум (лат. Acumincum, на српском познат као Градина) је античко утврђење 

и средњовековна тврђава који су се налазили на обали Дунава, на лесном платоу, код 

данашњег Сланкамена, у општини Инђија.  

Слика 34. Акуминкум 

 

Извор: www.panoramio.com  

http://www.ravnica.info/
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%92%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://www.panoramio.com/
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Археолошким ископавањима 1995. године утврђено је да је Градина 

вишеслојно налазиште, чији најстарији слојеви припадају позном брозаном добу и 

насељу Скордиска од кога су сачувани делови бедема. Скордисци су били античко келтско 

племе које је живело на простору Паноније, Мезије и данашње Србије, у простору између 

река Саве, Драве и Дунава. 

На налазишту су на остацима античке откривени остаци средњовековне тврђаве, 

која се у изворима 1072. године помиње као Каструм Зеленкамен. 

Остаци Горње и Доње тврђаве у Старом Сланкамену су остаци средњовековног 

града који се налазе на десној обали Дунава. Остаци тврђаве имају статус споменика 

културе од великог значаја. 

Систематским истраживањима од 1955 до 1958. године утврђено је да су 

средњовековни бедеми подигнути над римским зидовима и да прате основу 

античког каструма. Откривени су слојеви раноримског насеља и остаци утврђења из 4. 

века. Почетком 15. века припадао је српским деспотима Лазаревићима и Бранковићима. У 

то време у Сланкамену се налазио један од важнијих преписивачких центара. Од града су 

остале рушевине Горње и Доње тврђаве из друге половине 15. века. На источном зиду 

сачуване су по једна правоугаона и полукружна кула. 

Слика 35. Остаци тврђаве у Старом Сланкамену 

 

Извор: www.wikipedia.org  

Турци су град заузели 1521. године, а затим се често помиње у Аустро-турским 

ратовима, поред осталог и као поприште битке код Сланкамена, 1691. године, у којој је 

аустријска војска под заповедништвом Лудвига Баденског победила турску војску. 

У непосредној околини тврђаве налазе се локалитети Хумка, Танацков салаш и 

Дугореп, на којима су констатовани културни слојеви од праисторије до средњег века. 

Црква Светог Николе се налази у Старом Сланкамену, у општини Инђија, 

подигнута је 1468. године и представља споменик културе од изузетног значаја. Према 

предању, подигао ју је Вук Гргуровић, у народу познат као Змај Огњени Вук. Најстарији 

писани помен о цркви из 1501. године потиче са записа попа Ђорђа на 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1995
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/1072
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/1955
http://sr.wikipedia.org/wiki/1958
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/4._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/4._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://www.wikipedia.org/
http://sr.wikipedia.org/wiki/1521
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1691
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D1%92%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1468
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B0%D1%98_%D0%9E%D0%B3%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92%D1%83%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/1501
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четворојеванђељу пивског манастира. Свој данашњи изглед добила је у 18. веку, после 

многобројних обнова. 

Сланкамен припада општини Инђија, сремском управном округу, аутономној 

покрајини Војводина. Према Попису становништва, домаћинстава и станова из 2011 у 

Републици Србији, у општини Инђија живи 47.433 становника, 26.025 становника је у 

градским, а 21.408 у осталим насељима. У самом насељу Стари Сланкамен живи 543 

становника. Од укупног броја становника највише је старости 45-49 година (7,17%). 

Привредне гране које преовлађују у општини Инђија су пољопривреда и 

прехрамбена индустрија, као и трговина и грађевинарство. Током последњих година у 

месту Инђија, знатан је прилив страних улагања (инвестиција). Постоје богата налазишта 

подземних термалних и лековитих вода. Ту је и позната бања у Старом Сланкамену на 

обали Дунава. А постоје и изврсни услови за ловни и риболовни туризам. Назив ове бање 

потиче од гајења винове лозе сорте сланкаменка (Стаменковић, 2007). 

Домаћинства без пољопривредног поседа су у порасту. Доминантан значај има 

индустријска функција. Њен функционални значај одређен је степеном развијености 

појединих индустријских грана: прехрамбене, крзнарске, дрвопрерађивачке, текстилне, 

гумарске и машинске индустрије. 

Градски индустријски објекти лоцирани су у зони која нема територијални 

континуитет, у два периферијска дела града, поред путева: прва за Београд, а друга за 

Стари Сланкамен (Стаменковић, 2007). 

4.7. Остале бање Војводине 

Међу осталим бањама Војводине издвојила бих Бечејску јодну бању, Безданску 

бању, Месић, Новосадску јодну бању, Овчу, Пригревицу, Старо Хопово, Темеринску 

Бању и Торду.  

Бечејска јодна бања.  Налази се на истоку Бачке, уз десну обалу реке Тисе, на 50 km 

североисточно од Новог Сада. Јодна бања Бечеј се налази у самом граду и послује у 

саставу Здравственог центра Бечеј. Значај геотермалних потенцијала је откривен почетком 

20. века. Године 1903. изграђено је прво купатило са артешком водом која благотворно 

делује на реуматске, гинеколошке и коштано-зглобне болессти. Године 1985. вршено је 

истражно бушење у циљу проналажења термоминералне воде. Пошто су добијени 

позитивни резултати рада приступило се експлоатацији исте. Дубина бушотине је 1020 m, 

издашност на извору је 1700 l/min, а температура воде је 62,6ºС. У лечењу се користе: 

хидротерапија, пелотерапија, терапија парафином, масажа и кинетичка терапија.  

Безданска бања. Налази се недалеко од Бездана, у близини Дунава, удаљена је 18 

km од Сомбора. Температура  воде је 22ºС. 1910. године бушен је артешки бунар, и тада 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%99%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
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се, на дубини од 100 m наишло на алкалномуријатичну и јодну воду, хидрокарбонатног и 

натријумског типа. 

Месић. У поднижју Вршачких планина, недалеко од манастира Месић из 11. века, 

саграђена је једна од најмодернијих фабрика за експлоатацију и флаширање 

слабоминералне воде, под називом моја вода. Незнатан садржај натријума и негазираност 

чине ову воду посебно погодном за особе које пате од хипертензије и кардио-васкуларних 

обољења.  

Слика 36. Манастир Месић 

 

Извор: www.galerija.metropolitan.ac.rs  

Новосадска јодна бања. Новосадско јодно купалиште се налази у центру града 

Новог Сада, на 3 km од Дунава. Развој бање почиње од 1982. године, када је у градском 

парку избушен бунар за потребе водоснабдевања. Минерална вода, добијена бунаром, 

проглашена је лековитом, затим је подигнуто купатило и лечење пацијената је започело 

1910. године. У бањи се лече болесници од дегенеративнох и запаљенског реуматизма, 

гинеколошка обољења, нервна и неуролошка обољења (ишијас, парезе итд.), као и 

поједина кожна обољења. У бањи се примењују следеће врсте терапија и лечења: 

дијагностичке услуге, терапијске услуге, електротерапија, фидротерапија, 

парафинотерапија, пелоидотерапија, кинезитерапија, радна терапија и ручна масажа. Вода 

се може користити пијењем, купањем, орошавањем, а могу се примењивати и блатне 

купке.   

Слика 37. Новосадска јодна бања 

 

Извор: www.agrosmart.net  

http://www.galerija.metropolitan.ac.rs/
http://www.agrosmart.net/
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Сам град – Нови Сад, пружа могућности за различите културне активности 

(„Егзит“, нпр.). Нови Сад и околина су богати споменицима из старог и средњег века 

(манастири Фрушке горе). 

Овча. Извор минералне воде се налази у селу Овчи (општина Палилула), на око 10 

km североисточно од Београда. Вода потиче са дубине од 70 m и њена температура износи 

19ºС. То је слана вода хидронатријумског типа са садржајем брома од 0,03 g/l. Укупна 

минерализација воде је 16,2 g/l. Садржај радиоактивних елемената – радијума, радона и 

уранијума, је нешто повећан. Екстремно су високи и садржаји стронцијума, који нијсу 

регистровани ни у једној другој бањи Србије. Веома су високи садржаји хлора, натријума, 

азота и брома, високи – јода, алуминијум оксида и литијума, а доста високи садржаји 

хидрокарбоната, сулфата, гвожђа и мангана.  

Пригревица. Минерална вода Пригревица налази се 10 km јужно од Сомбора. Вода 

има температуру од 25ºС, а укупна минерализација је 5,58 g/l. Од радиоактивних 

елемената садржи радијум, радон и уранијум. Одликује се неуједначеним хемијским 

саставом. Високи су садржаји хидрокарбоната, релативно високи хлора и доста високи 

брома.  

Старо Хопово. Извор минералне воде појављује се у кориту Липовог потока на око 

200 m источно од манастира Старо Хопово, на јужној падини Фрушке Горе. Припада  

општини Ириг. Температура воде износи 18,5ºС. Вода је хидрокарбонантно-сулфатна, са 

присуством магнезијума и натријума. Месно становништво користи ову воду као 

лековиту, пошто има повишен садржај сумпорводоника (3,5 mg/l).  

Темеринска бања. Термоминералне воде су утврђене у Темерину 1914. године. 

Тада је почело и њихово коришћење. Избушен је бунар дубине 417 m и температура воде 

износи 27ºС. Године 1968., истражена је бушотина у Темерину дубока 2.004,5 m, чија је 

температура воде 39ºС, а издашност 700 l/min. По хемијском саставу ова вода спада у 

класу хидрокарбонантно-хлоридних вода. Бања служи за лечење хроничног реуматизма и 

осталих реуматских стања, стања након прелома, стања након операција на коштано 

зглобном систему, као и болести централног и периферног нервног система деце и 

одраслих (мултипла склероза, дечја парализа и сл.). 

Торда бања. Бања Торда се налази у селу Торда у источном Банату, 30 km јужно од 

Кикинде, а 30 km североисточно од Зрењанина. Припада општини Житиште, на 

надморској висини од 83 m. Минерална вода је откривена 1924. године. Вода је бистра, без 

мириса, сланкаста, благо горка и бљутавог укуса. Црпи се из артешког бунара дубоког 230 

m. Температура водем износи 11ºС  (Јањић, 2007). 
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5. ЕКОНОМСКА ВАЛОРИЗАЦИЈА БАЊА ВОЈВОДИНЕ 

Економска валоризација је једна од најзначајнијих тема у туризму. Она процењује 

да ли неко туристичко место има туристичку привлачност, на који се начин може 

користити у туризму или колико се она може економски активирати. То је једно од 

најважнијих и најсложенијих питања развоја туризма, које подразумева квалитативну и 

квантитатиивну оцену туристичких атракција.  

 Туристичка валоризација (valor – вредност, цена) представља утврђивање или 

процену вредности туристичких атрактивности, односно процену туристичких 

атрактивности свих оних појава, објеката и простора који имају својство да су атрактивни 

за туристе и да кроз њих туристи могу да задовоље своју туристичку (културну или 

рекреативну) потребу.  

Под туристичком валоризацијом подразумевамо вредновање тј. квантитативну и 

квалитативну процену туристичких вредности свих претходно пописаних ресурса. 

Валоризација представља једну од најважнијих фаза у процесу просторног планирања 

туризма, али се истовремено ради о најкомплекснијој и најтежој фази. Циљ валоризације 

је да процени вредност елемената туристичког потенцијала, да утврди његову употребну и 

прометну вредност (Станковић,2000). 

Када је реч о валоризацији, кључно питање које се поставља је на основу чега тј. на 

основу којих критеријума или фактора се може извршити процена ресурса. Треба знати 

које су то битне детерминанте које одређују туристичку вредност. То су углавном степен 

атрактивности туристичких ресурса, саобраћајни услови, степен развијености туристичких 

капацитета, ниво опремљености туристичких капацитета и центара и обим оствареног 

туристичког промета. 

Светска туристичка организација (WTO) се бави утврђивањем најважнијих 

критеријума валоризације туристичких ресурса. Све критеријуме WTO класификује у две 

велике групе: у интерне и екстерне факторе. Интерни фактори подразумевају специфичне 

квалитете и вредности које има сваки туристички ресурс (нпр. инфрастуктура, туристичка 

опрема и услуге итд.), док екстерне факторе сачињавају елементи који условљавају 

његово туристичко коришћење и олакшавају приступ ресурсу (нпр. приступачност 

ресурса, близина емитивних центара итд.). 

Велику тешкоћу у процесу туристичке валоризације простора ствара недостатак 

погодне методологије. У недостатку оригиналне специфичне методе примењују се методе 

других наука прилагођених потребама туризма. Међу тим наукама нарочито се издваја 

географија, поготову када су у питању природне туристичке вредности. Основни смисао 

метода валоризације је да омогуће квантитативну оцену ресурса, међутим, док је неке 

елементе веома лако квантификовати (дужина путева, раздаљина, инфраструктура и сл.), 

друге је веома тешко поуздано квантификовати (нпр. субјективно доживљавање ресурса). 
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У пракси се најчешће процена препушта екипи стручњака на бази 

интерсубјективне сагласности, с обзиром да не постоје егзактне методе за мерење и 

квантификовање вредности туристичких ресурса. Вредновање је за туристу веома 

емотивно и субјективно, док за истраживача мора бити рационално и објективно. О једној 

туристичкој вредности могуће је изрећи бројне, често различите вредносне судове. Само 

свестран приступ туристичкој валоризацији одређених вредности може бити основа за 

даља научна истраживања. За постизање високог нивоа објективности, потребно је 

практиковати компаративне прегледе већег броја истраживача или истраживачких тимова, 

који су радили на истом проблему и на истом терену. Резултати истраживања се обично 

изражавају нумерички, формирањем скала вредности од 1 до 10.    

Бањски туризам у свету и код нас има дугу традицију. Одлазак људи у крајеве 

богате термалним, минералним и термоминералним изворима убраја се у најстарије врсте 

туристичких кретања. 

У Србији бање представљају значајну туристичку вредност. Улога и значај бање су 

се значајно променили у односу на раније. Уместо типских здравствених средишта, оне 

постају места за масован одмор. Бање су веома посећене услед великог броја посетилаца 

који траже еколошки здраву средину и уређен бањски амбијент. 

Валоризација бањских места мора да буде комплексна, због тога што се понуда 

бањских места често допуњује одређеним туристичким садржајима (манифестацијама, 

изложбама, итд.). 

Степен туристичке валоризације бања Србије тј. њихових природних лековитих 

фактора, воде, пелоида и климе, није задовољавајући. Стање из осамдесетих година 

прошлог века када су многе бање забележиле рекорде посета, ноћења и економских 

ефеката још увек није достигнуто. Осим ретких изузетака (Врњачка Бања, Сокобања, 

Нишка Бања, Бања Ковиљача, Матарушка Бања), већина бања у Србији има незнатан 

промет туриста и ноћења, а самим тим и слабе економске ефекте.   

Досадашњи ниво економске валоризације бања Војводине није задовољавајући, а 

могућност развоја бањског туризма у целој Србији, па и Војводини, су знатно веће од 

садашњег стања изграђености и опремљености здравствених установа, туристичко-

угоститељских објеката, инфраструктуре, квалитета услуга, обима туристичке пропаганде 

и сл. Овакво стање може се поправити улагањем у здравствени туризам, које подразумева 

изградњу објеката, повећање квалитета понуде, креирање различитих садржаја 

туристичког боравка, пословање током целе године, одговарајући наступ на домаћем и 

иностраном тржишту, ефективну и ефикасну промоцију.  
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6.АНАЛИЗА ПРЕДНОСТИ, НЕДОСТАТКА, ПОВОЉНОСТИ И НЕПОВОЉНОСТИ 

(SWOT АНАЛИЗА) БАЊА ВОЈВОДИНЕ 

Смисао ове анализе се огледа у идентификовању садашњих и будућих шанси, као и 

претњи, снага и слабости (S – strenghts тј. снаге, W – weaknesses тј. слабости, O – 

opportinities тј. прилике, T – threats тј. претње). Основна идеја SWOT анализе је да се 

обезбеди максимално коришћење снага и шанси предузећа, с једне стране, и 

минимизирање претњи и слабости, с друге стране.  

Могућности и опасности предузећа тј. његове шансе и претње чине екстерне 

факторе, који долазе из окружења, док интерне факторе чине снаге и слабости. 

Слика 38. SWOT анализа (интерни и екстерни фактори) 

 

Извор: www.erickson.rs 

Из примене ове анализе произилазе четири опције у избору адекватне стратегије: 

 Мини-мини стратегија (WT) –тежи минимизирању слабости и претњи; 

 Мини-макси стратегија (WO) – подразумева минимизирање слабости и 

максимизирање шанси; 

 Макси-мини стратегија (ST) – подразумева максимизирање снага и минимизирање 

претњи; 

 Макси-макси стратегија (SO) – представља најпожељнији облик и подразумева 

максимизирање снага и максимизирање шанси (Стефановић, 2010).  

У раду је дата SWOT анализа бање Стари Сланкамен, као представника бања 

Војводине, у циљу представљања њихових недостатака и неповољности и указивања 

предности и могућности које би потпомогле њиховом туристичком развоју и тиме 

допринеле бољој економској валоризацији. Бирајући једну од четири опција SWOT 

анализе и њеном применом може се доћи до бољег вредновања ових бањских места.  

http://www.erickson.rs/
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6.1. SWOT анализа на примеру бање Стари Сланкамен 

Снаге (Strengths): 

 Добар туристичко-географски положај 

(на тромеђи Срема, Бачке и Баната; у 

инђиској општини; у близини Новог Сада 

и Београда; на источним падинама 

Фрушке Горе); 

 Добар саобраћајни положај (у инђијској 

општини се укрштају значајни европски 

коридори – аутопут Е-75 и Дунав); 

 Повољна клима – умерено-континентална 

(постоји велики број летњих дана (tº˃20ºC, 

што је погодно за планирање неких видова 

туризма (рекреациони, излетнички...)); 

 Извори минералне воде (температре 18,4  

С, која се убраја у слано-јодне воде 

натријумског типа и није за оралну 

употребу; вода садржи следеће лековите 

компоненте: натријум-хлорид, јод, 

магнезијум, калцијум, стронцијум и 

баријум); 

 Здравствени капацитети (Специјална 

болница за неуролошка обољења и 

посттрауматска стања „Др Боривоје 

Гњатић“);  

  Лечење многих болести (обољења 

периферног и централног нервног система, 

посттрауматска стања, реуматизам, 

гинеколошке болести); 

 Бициклизам (уређена пешачко 

бициклистичка стаза дуж које су пејзажи 

Дунава и околне природе). 

Слабости (Weaknesses):  

 Доминантност лечилишне функције 

(посете су углавном ради лечења); 

 Мањак смештајно-угоститељских 

капацитета (најпознатији здравствени 

капацитет „Др Боривоје Гњатић“); 

 Слабе маркентишке активности (слаба 

промоција бање као туристичког центра); 

 Неизграђен имиџ; 

 Велики број непријављених гостију у 

приватним смештајним 

капацитетима; 

 Поистовећавање туристе са особом која 

је у бању дошла ради лечења. 

Могућности (Opportunities): 

 Развој културно-историјског туризма 

(са акцентом на средњовековну тврђаву 

Acuminicum, на обали Дунава); 

 Развој културно - манифестационог 

туризма (манифестације „Пударски дани“ 

и „Златни котлић“); 

 Могућност бољег развоја планинско-

бањског туризма (мисли се на 

комбиновани туризам бање Сланкамен и 

Фрушке горе); 

 Развој наутичког и риболовног туризма 

(близина Дунава); 

 Привлачење већег броја како домаћих, 

тако и страних гостију.  

Претње (Threats): 

 Слаба заинтересованост мештана за 

бољи развој туризма као једне од 

приоритетних делатности 

 Од привредних грана преовлађују 

пољопривреда и прехрамбена индустрија 

  Одлив младих и стручних кадрова из 

области туризма и здравства; 

 Низак животни стандард у држави; 

 Велика конкурентност других бања; 

 Нарушавање пејзажа услед развоја 

туризма и изградње туристичких 

капацитета. 
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ЗАКЉУЧАК 

Степен развијености бањских места и њихов степен валоризације заостају за 

правим могућностима. Недостатак едукације негативно утиче на развој бањског туризма, 

који је све више изражен услед одлива младих и стручних кадрова из области медицине и 

здравства. Како је изражена доминација домаћих гостију у бањским центрима Војводине, 

треба радити на томе да привлачење иностраних туриста буде приоритетни правац даљег 

развоја бања као здравствено-лечилишних и туристичко-рекреативних места. 

Повећаним увођењем wellness програма у развој бањског туризма како Србије, тако 

и Војводине, може се утицати на поправљање имиџа ових бањских центара, како на 

домаћем, тако и на иностраном тржишту. То би утицало на веће приходе од туризма у 

овим местима, а самим тим била би побољшана и њихова економска валоризација. На 

развој бањског туризма може утицати и повећана изградња бањских хотела и 

специјализованих здравствених објеката, али наравно уз заштиту животне средине, јер је 

заштита термоминералног изворишта најважнија и њеним нарушавањем престаје основна 

фунција бање. Према томе, заштита бањских места је веома битна. Активна и 

континуирана заштита треба бити један од приоритета бањских места. Развој треба 

организовати без нарушавања пејзажа.  

Када је у питању здравствени туризам треба тежити развоју бања уз 

високообразовне стручњаке и треба тежити савременој медицинској опреми. Застарела 

медицинска опрема утиче неповољно на привлачење посетилаца.  

Ипак, можемо константовати да бање Војводине имају велике снаге и могућности 

за развој ове врсте туризма. Скоро све имају повољан географски и саобраћајни положај, 

повољну климу, занимљиву флору и фауну као успомену ишчезлог Панонског мора и 

свака од њих има лековиту воду или пелоид које представљају главну црту бања. 

У њих само треба улагати, градити нове, лепше и савременије смештајне 

капацитете, обезбедити различите садржаје и за туристе, а не само посетиоце бања ради 

лечења. Поред тога, веома је битан маркетинг, јер туристи једино тако могу да се упознају 

са могућностима које нуди бања.  

Треба поменути и повољност коју имају бање Војводине, а то је развој 

комплементарног туризма, тј. могуће комбиновање са планинским, језерским, 

манифестационим и другим врстама туризма. Србија има епитет „земља бања“, а 

Војводина има велике повољности за њихов развој. Паметним стратегијама може се 

постићи да се за ову државу и њене бање чује још даље и тиме се привуче већи број 

посетилаца што ће условити и њихову бољу економску валоризацију. Наравно, за све то 

потребна је помоћ државе односно њено улагање у бањски туризам као и 

заинтересованост мештана да туризам буде једна од приоритетних делатности.  
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