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Матарушка и Богутовачка Бања добиле новог власника 
 

Нови власник Матарушке и Богутовачке Бање је предузеће из Ушћа – 
Фабрика металне опреме „Економ“. Ове две бање које су пословале у оквиру 
Природног лечилишта, које је већ пет година у стечају, односно више туристичких 
и угоститељских објеката у њима, сада су у власништву предузећа које послује 
успешно више од 40 година и већ дуго заузима лидерско место по производњи 
металне опреме.  

Ова фирма купила је, на јавном надметању, имовину Привредног друштва 
„Матарушка и Богутовачка Бања“ у стечају по почетној цени од 216,5 милиона 
динара (око 1,8 милиона евра).  

Како истиче градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, ово успешно 
домаће предузеће улива наду да ће Матарушка и Богутовачка Бања коначно 
кренути путем развоја и успеха. Неко ко је са ових простора памти стари сјај и 
славу бања, тако да су опоравак и напредак загарантовани – сматра 
градоначелник. Он напомиње да су и грађани Краљева и житељи Матарушке и 
Богутовачке Бање годинама ишчекивали да Природно лечилиште и одмаралиште 
Матарушка и Богутовачка Бања добије новог власника, као и некадашњи радници 
Природног лечилишта, који имају заостала потраживања према овом предузећу у 
виду зарада.  

„Очекујем да ће Матарушка и Богутовачка Бања бити симбол краљевачког 
туризма, као што су то биле и некада, да ће велики број гостију из Србије, али и из 
иностранства, долазити у ове две краљевачке бање и да ћемо с временом 
успевати да их развијамо и да запошљавамо људе“, изјавио је градоначелник 
Краљева након што је објављена вест о приватизацији, истичући да је то велики 
корак ка повратку некадашњем успешном пословању и нормалном животу у овим 
местима.   

„Желели смо да приватизујемо Матарушку и Богутовачку Бању не да би се 
распродао капитал, не да би се продали хотели, не да би се отпустили људи, већ 
потпуно обратно – да би се људи запослили и да би се вратио живот и у 
Матарушку и у Богутовачку Бању“, рекао је Терзић, додајући: „Сигуран сам да ће 
се највише радовати људи који живе у бањама, јер ће моћи да зараде не само они 
који ће радити у Природном лечилишту, већ и житељи бања, будући да се очекује 
повратак туриста. Отварање нових ресторана, нових кафића, издавање соба... 
додатни су приходи за житеље ове две некада, а уверен сам и ускоро поново, 
популарне бање“, поручио је градоначелник Краљева.    

Према списку имовине који је Агенција за лиценцирање стечајних управника 
објавила, у власништву „Економа“ сада су хотел „Термал“, део хотела „Жича“, 
ресторан „Југославија“, ресторан-посластичарница „Kапица“, објекти Старо и Ново 
купатило, виле „Kозара“, „Триглав“ и половина виле „Столови“ у Матарушкој Бањи 
односно хотел „Минерал“, објекат „Старо купатило“, депанданси „Минерал“ и 
„Цвет“ и ресторан „Цвет“ у Богутовачкој Бањи. Такође, предузеће има право 
коришћења лековитих вода и паркова површине од око 12 хектара. 

Основна делатност новог власника Матарушке и Богутовачке Бање је 
производња металних ормара - гардеробних, архивских, ормара за оружје, 



школских ормара, ормара по HCCP стандарду… Производни програм обухвата и 
израду складишне опреме - лаких сталажа, архивских регала, складишних кутија. 
Предузеће више од  90 процената производње пласира на инострано тржиште. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


