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IPAA KPAJ6EBO Ha uujoj ce repr4ropuju uanazu Marapyrura 6arra u rcoju ce ,,crapa o rbeHoM
oqyBany, ropr.rmherry, yHa[pebemy r4 ynpaBJbarby'o (3arcon o 6amaua, "Cr. rracsnK PC", 6poj 80192,
67193 - Ap. 3arcoH, unaH 4.) AoHeo je O4nyry o npr4crynarby rcpaAe era6opara:

,,frpEAJIOr 3A yTBPbtIBAIbE [OAPyqJA MATAPyITIKE EAIbE"

Ena6opar je ypafeH carJracHo "3anouy o 6arraua" u "YnyrcrBy o cagpxajy r Haquny o6page
rpeAJrora sa yrnpfnBarbe nogpyuja rcoje ce cMarpa 6arrolr" I43.u,arHM oA crpaHe HaAne)I(HLrx
MHHt4CTapCTaBa.

Llzpaga Ena6opam je rocJre cnpoBeAeHe o4ronapajyhe npoueAype jaaue Ha6asKe roBepeHa
Vronoporra 6p.1367/12 ot02.04.2012 rol. npe4yeehy 3a KoHcaJrrr.rHr, TproBr4ny u pasnoj ,,C.T.D.3" A.o.o.
us Beorpa4a.

flpu nspa4ra Ena6opara, nopeA HaBeAeHof 3aKoHcKor ocHoBa, y3ere cy y o6sup u ogpe46e Apyrl{x
peJreBaHTHr,rx 3aKoHa Kao urro cy: 3arou o BoAaMa, 3arou o 3arrrrr,rrlr xr,rBorHe cpeAHHe, 3aron o
lnaHr,rpar6y H r,BfpaAr6r4, v Lp.

Ela6opar o yrnpfranarry uoapyrja Marapyurre Earre je yseo y o6sup rI cBy rperxoAHy rlnaHcKy It
rrporpaMcKy AoKyMeHrarlujy roja je paf eua :a Marapyurry Earry u rpal Kpaneno, a Irrro je o4 :uauaja
sa yrnpfnnarre KapaKTepa, Karraur.rrera u pasnojHlrx noreHllujana Mampyrure 6arre

O6pafunav Ena6opara je, ua ocHoBy nperxoAHo t4crrr.rraHr4x n yrnpfeuux JIeKoBHtnx Qarropa,
o4ronapajyhnx HayqHl,lx n crpfrHnx r.rcrpa)rfl4Barba BpeAHocrH 14 KapaKTepucrlrKa repeHa u no4pyuja
lJraHr.rHe Crolonu, pere I,l6ap, ypeleHocrr4 r4 orrpeMJbeHocrn noc'rojehnx o6jerara H 3ApaBcrBeHI4x
cnyx6u, yrBpArro llpe4nor lpaHr4rla no4pyuja Mampyrure Earre, rpaHI4IIa 3aIurl.ITHLrx 3oHa, oAHocHo
ruupe qenuHe rcoja je oA r4Hrepeca 3a 3arrrrt4ry u pasuoj Earre.

EJIAEOPAT ,,rrpEAJrOr 3A yrBpbI4BABE rrOAPyqJA MATAPyTKE EAIbE" |PAA
KPAJbEBO AOCTABJbA, CA|JIACHO 3AKOHy O EAI6AMA, BJIAAI4 PEIIyEJII4KE CPEI4JE HA
YCBAJAISE. '

flo Aosourerry Vpe46e xojou ce yrnpfyje no4pyrje Marapyurre Eane, HaATIeIKHH opraH
npr,rcrynuhe:
. AaJbHM r{crporcHr.rM pa,qoBuMa xojra he norBpAr4Tr.r BpeAHocr, KBaJII4TeT 14 pe3epBe JIeKoBI4Tor (farcropa;
. [paherby crarba KBaJrr4Tera xr,rBorHe cpeArlHe paAH cnpoBolena norpe6uux Mepa 3aIxrI4Te;
. u3paAr,r oAronapaj yher rrJraHcKo I AoKyMeHTa ;
. r43paAr4 cryguja pasnoja ryplr3Ma ra Marapylrxy EaBy;
. [punpeMll arpaKTHBHax [pofpaMa 3a ynafarba.
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 За потребе израде eлабората „Предлог за утврђивање подручја Матарушке Бање“ 
обрађивач је прикупио податке од следећих институција, организација и стручњака: 

1. Град Краљево                                          Љубиша Симовић, градоначелник 
           Вукомир Митровић, пом. градоначелника 
           за област економског развоја Краљева   
1а. Градска управа                                                   Горан Радичевић, шеф од. јавних набавки 
           Миле Продановић, начелник одељења за 
           привреду и финансије 
2. Одељење за урбанизам ГУ Краљево     Звонко Ковачевић, начелник 

           Драган Викторовић, заменик начелника 

4. ДП Матарушка и Богутовачка Бања      Славољуб Чубрић, директор 
Матарушка Бања        Никола Бркушанин, д.есс. 

5. Специјална болница за рехабилитацију     др Верица Васић, директор 
“Агенс“ Матарушка Бања       др Драган Костић, начелник 

6. Републички геодетски завод       Горан Величковић, д.и.геод., начелник  
Сл. за катастар непокретности Краљево     Данијела Ранковић, д.и.геод. 

7. Дирекција за планирање и изградњу      Мирко Миладиновић, д.и.а. 
„Краљево“ Краљево        Зорана Мајсторовић, д.и.а. 
           Дарко Вилотијевић, д.и.геод. 

8. МЗ Матарушка Бања        Бићо Балтић, председник МЗ 
9. „Електросрбија“ ЕД Краљево      Љубинко Пешовић, д.и.е. 
10. Телеком Србија, ИЈ Краљево      Раде Живковић, д.и.е. 
           Милорад Остраћанин, д.и.е. 
11. ЈКП “Водовод“        Марко Рончевић, дирекотр 

           Радосава Дамјановић Живковић,шеф.т.п 
12. ЈКП „Чистоћа“         Горан Трифуновић, директор  
13. Туристичка организација Краљева      Милан Младеновић, директор 
14. Завод за заштиту споменика културе     Горан Кушић, д.и.а, 

Краљево 
15. Историјски архив Краљева       Војимир Попадић, директор 
16. Народни музеј Краљево       Драган Драшковић, 
17. Културни центар Рибница       Александра Кљајевић, директор 
18. ШГ „Столови“ Краљево       Божимир Пендић, руководилац 

           Гарчевић Данило 
19. Ловачко удружење Краљево       Лазар Милутиновић, управник ловишта 

           Урош Ђоковић 
20. Плус Спорт ДОО        Иван Лазовић, директор 
21. Спортски центар „Ибар“       Зоран Милакић, директор 

           Зоран Шаренац 
22. Кајак клуб „Матаруге"       Зоран Вуковић 
23. Кајак Клуб „Ибар“        Жарко Максимовић 
24. ПСЕК „Гвоздац Јуниор“       Даринка Драговић 
25. ПСК „Железничар“        Драган Јовановић 
26. Параглајдинг клуб „Еол“       Зоран Петровић 
27. МТБ „Чикер“ Краљево       Радослав Голубовић 

 Обрађивач елабората, предузеће за консалтинг и развој CTD3 захваљује се свим 
институцијама и појединцима који су несебичним залагањем у прибављању значајних 
података допринели квалитету и садржајности овог Елабората као и онима који су узели 
директно учешће у изради истог. 

3.  Служба за управљање пројектима и ЛЕР Мирјана Продановић, руков. служ.  
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УВОДНА ОБРАЗЛОЖЕЊА 
 
 Закон о бањама („Службени гласник Републике Србије”, број 80/92, 67/93 – др. 
Закон), “Правилник о условима које треба да испуњавају правна и физичка лица за 
коришћење природног лековитог фактора у бањи и начину сталног праћења 
количине и састава природног лековитог фактора” (Службени гласник Републике 
Србије” бр. 23/94) и “Упутство о садржају и начину обраде предлога за утврђивање 
подручја које се сматра бањом”, условили су израду посебног стручног Елабората, који 
ће на основу стручне и научне анализе, прикупљених ажурних подaтака на терену, 
вредности и карактеристика самих лечилишних фактора и стручног мишљења 
здравственог, тако и могућности  развоја, предложити границе подручја које би требало 
прогласити бањом, односно бањском територијом. 
 

Подлоге за израду елабората 

За израду елабората коришћени су: 
 Оверене геодетске подлоге 1:2500 и 1:1000 за предметну територију.  
 Подаци, фотоси и све информације које су прикупљене званичним путем од стране 

мериторних институција, обиласком терена, надлежних служби и територијалне 
управе као и личним контактима са свим мериторним институцијама и 
становницима тог подручја. 

 Тренутно важећа планска документација: Просторни план Републике Србије, 
Просторни план града Краљева, План генералне регулације Матарушке Бање. 

 Издате књиге и брошуре о Матарушкој Бањи, минералним водама Србије,  као и 
подаци о историјском развоју и споменицима културе, археолошким налазиштима 
итд.  

 Урађене студије и истражни реадови  из хидрогеологије, метеорологије, туризма, 
геотермалне енергије, балнеологије. 

 Комплетна физичко – хемијска анализа минералне воде, урађена од стране 
овлашћне институције од стране Министартва здравља, Институт за 
рехабилитацију, ул. Сокобањска, Београд. 

 Архитектонски пројетки објеката у центру бање. 
 Консулатције са стурчним службама града, привреднимм субјектима у бањи, 

спортистима и клубовима, председницима месних заједница, удружељима, 
појединцима у бањи. 

 
Основни циљ израде елабората је: 

Да се на основу низа стручних анализа мултидисциплинарног тима, дефинише 
територија која ће се Одлуком Владе РС, објављеном у Службеном гласнику 
Републике Србије, прогласити за подручје Матарушке Бање. 

 
Доказни материјал: 

Током израде елабората обрађивач је констатовао да за такав предлог одлуке постоје 
реалне основе а то су: 

 Природни лечилишни фактор, Елаборат комплетних физичко-хемијских анализа 
термоминералних вода. 

 Позитивно мишљење Здравственог инспектора о хигијенски прописаним условима 
за обављање туристичких и здравствено лечилишних услуга.  
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 Природни, климатски и други услови погодни за лечење и рехабилитацију, 
рекреацију. 

 Здрава и потпуно еколошки чиста животна средина, могућност заштите природног 
лечилишног фактора, као природног ресурса. 

 Постојање објеката за боравак, рекреацију и рехабилитацију уз примену природног 
лековитог фактора. 

 Уређена околина бање која одговара потребним хигијенским, комуналним, 
рекреативним, естетским и другим међународним критеријумима за бањска 
подручја. 

 Смештајни капацитети и могућност пружања здравствених услуга за прихват и 
лечење болесника, рековалесцената и других потенцијалних корисника шире 
понуде бање, што је легитимна основа за доношење одлуке Владе Републике Србије 
за проглашење подручја за Бању. 

 Нису констатовани потенцијални загађивачи на подручју предложене територије за 
Бању. 

 Дефинисана је велика развојна могућност и потенцијал Матарушке Бање. 
 Да постоји велики интерес града Краљева и привредних субјеката у Матарушкој 

Бањи за развој и улагање у развој Бање.  

На основу свих чињеница које су детаљно образложене у Свесци 1. Елабората и 
докуменбтаване прилозима у Свесци 2, обрађивач одговорно предлаже да се дефинисана 
територија, може прогласити Уредбом Владе Републике Србије за територију  Матарушке  
Бање.  

Приоритетни циљеви после проглашења Бање су: 

 Доношење одлуке о изради  Плана генералне регулације за нову бањску територију. 
 Подношење захтева Министарству заштите животне средине, рударства и 

просторног планирања за доделу средстава граду Краљеву за потребу израде Плана 
генералне регулације Матарушке Бање. 

 Израда ажурних геодетских подлога територије Бање.   
 Израда детаљног програма развоја туристичких, здравствених, рекреативних 

садржаја новопроглашене Бање као базна студија  за израду планске документације.  
 Решавање питања валсништва над заштићеним непокретним добрима - 12 вила у 

парку Матарушке Бање. 
 Заустављање комплетне изградње и продаје некретнина на територији Бање до 

доношења Плана генералне  регулације. 
 Могућност за реализацију нових развојних туристичких, бањских и 

инфраструктурних пројеката. 
 Завршетак радова на повезивању бањске канализационе мреже са главним 

колекторм и централним постројењем. 
 Оформити одељење у организационој структури града Краљева, Дирекцију за 

развој Матарушке Бање, чије би задужење било да прати планску документацију, 
конкурише за средства код ЕУ фондова, контролише комуналне послове и развојне 
пројекте на територији нове бање. 

          Обрађивач: 

          CTD3 д.о.о. 
         Светлана Драгић, д.и.а. 
 
Београд, јул 2012. године 
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1. ПОЛОЖАЈ МАТАРУШКЕ БАЊЕ

1.1. Положај, окружење

Матарушка Бања налази се у централном делу Србије, 8 км од Краљева, у
југозападном делу Краљевачке котлине, на десној обали реке Ибар. Насеље лежи на 205 м
надморске висине, окружују га планинa Столови (1375м) са јужне и источне стране и
планине Троглав (1177м) и Чемерна (1579м) са западне и југозападне стране.
Поред реке Ибар кроз Матарушки Бању протиче поток Пећинац који се спушта са
северних падина планине Столови и у близини бањског парка улива у Ибар.

Матарушка Бањa административно припада општини Краљево. Према подели
Републике Србије на статистичке регионe (НТСЈ), Матарушка Бања припада Рашкој
области, регион Шумадије и Западне Србије.

Матарушка Бања удаљена је 8 км од Краљева, Врњачке Бање 30 км, Чачка 45 км,
Ниша 148 км и Београда 178 км.

Слика 1.1.: Положај Матарушке Бање.

mailto:ctd3@sbb.rs
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Слика 1.2.: Положај Матарушке Бање у Србији.

mailto:ctd3@sbb.rs
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1.2. Историјат насеља

Прво насељено место у непосредном окружењу Матарушке Бање помиње се као
село Папратница (данашњи засеок Папрата – село Матаруге) по турским подацима а после
урађеног пописа становништва 1476. године. Први назив Матаруге помиње се у турским
списима из 1560.године. Данас се појам Матаруге везује за висораван насељену током 19.
века породицом коју формира Радич Балтић, који из Брезове 1770. године долази на
подручје Матарушке Бање. (Јовашевић и сар., 2003)

На месту данашњег парка Матарушке Бање аустријски војни документи описују
мочвару „Лојаник“ која се пружа према манастиру Жичи уз корито реке Ибар.

Формирање данашњег насеља Матарушке Бање везује се за крај 19-тог века, тачније
1897. годину када је, након велике поплаве Ибра, снажна матица у Матарушком пољу
уклонила слој земље и открила издан топле сумпоровите воде. Након откривања термалног
извора срески лекар др Димитрије Антић узима узорак воде и шаље на анализу Хемијском
институту у Београд. Према извештају управника Института др Марка Лека анализирана
топла вода поред сумпора и сумпор-водоника садржи и натријум-карбонат, па би иста
могло бити употребљена за лечење хроничних реуматолошких обољења. Становништво
околних насеља у међувремену користи воду у сврхе лечења, а у близини извора се граде
отворена купатила и колибе које се издају корисницима.

1902. године формира се Краљевска акционарска задруга која 1907. године прераста
у акционарско друштво „Матарушка Бања“ које се бави уређењем и унапређењем места.
Друштво оснива прота Саватије Божић са неколико богатих трговаца из Краљева.

Државна администрација, надлежна за природна богатства, прогласила је воду
Матарушке Бање лековитом.

Друштво прво подиже два купатила,
женско и мушко, затим 1907. још два базена. Већи
базен користи се за купање болесника који болују
од „отворених рана“ (ulcus cruris, екцеми,
дерматититиси и дерматозе различитих
етиологија), а мањи се користи као резервоар
сумпорне воде у коју је стављано блато довожено
из околине Краљева које је потом продавано и по
препоруци бањских лекара пацијенти су носили
кући и стављали на оболело место.

Током 1907. године у склопу изграђених базена подиже се просторија у коју се
смешта десет када, проширује се бунар и опрема бензинским мотором ради упумпавања
воде, а такође почиње и зидање амбуланте са четири просторије. (Јовашевић и сар., 2003)

Између два светска рата насеље добија
први регулациони план, уређује се обала Ибра,
копа се нови бунар (1923.г.), подиже се ново
купатило (1928.г.) са 38 када, и бива изграђено
дватесетак вила. За потребе бањских пацијената
наменски се граде хотел (вила) „Жича“ и вила
„Краљево“ (са око 100 лежаја). У истом периоду
уређује се и бањски парк. Пред почетак Другог
светског рата бања бележи око (7000) седам
хиљада посетилаца.

После Другог светског рата објекти акционарског друштва и приватни објекти у
бањи бивају национализовани. Вила „Краљево“ мења назив у стационар „Маричић“. 1951.
године у оквиру стационара отвара се зимско купатило са тринаест када. Адаптирано је и
проширено неколико старих објеката – ресторан „Југославија“ на Ибру, вила „Козара“.
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Посебна пажња посвећује се уређењу бањског парка који са својих 8 хектара постаје
главно пејзажно обележје бање. Сви објекти лечења и смештаја смештени су унутар парка.

Стационар „Маричић“ 1961. године постаје Центар за физикалну медицину и
рехабилитацију реуматолошких и гинеколошких обољења. У оквиру Центра, уз вилу
„Ибар“ 1958. године изграђен је центар за рехабилитацију који 1961. године постаје
Стационар 2, док вила „Маричић“ се третира као Центар или Стационар 1.
1963. године отворен је гинеколошко-реуматолошки стационар, а 1974. године још једно
купатило.

1975. године Пензионо-инвалидски фонд отвара зграду Завода за рехабилитацију
„Агенс“ коју топлом везом повезује са Стационаром 2.

1974. године изграђен је хотел „Термал“, са око 100 соба, који припада
акционарском друштву „Матарушка и Богутовачка Бања“.

Током 90-тих година у Заводу се лече а потом и смештају све до 1998. године
рењеници са подручја Хрватске и Босне и Херцеговине, а 1999. године у вилу „Маричић“
смештају се лица протерана
са подручја Косова и
Метохије. (Јовашевић и сар.,
2003)

Током прве деценије
21. века обновљени су
поједини објекти Завода за
рехабилитацију „Агенс“.

Слика 1.3.: Концепт уговора
о давању Матарушке Бање у

концесију Акционарском
друштву Матарушка Бања.

10.06.1930. године.
(Извор: Монографија
„Матарушка Бања“)
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1.3. Становништво

Насеље Матарушка Бања броји 939 домаћинстава са 2.691 становника. Поред
Матарушке Бање налази се насеље Матаруге са око 440 становника и 159 домаћинстава и
које са Матарушком Бањом чини месну заједницу Матарушка Бања. (РЗС Србије (2011):
Попис 2011. године - први резултати)

Подаци из упоредног прегледа броја становника Матарушке Бање показују да бања
након Другог светског рата бележи стални пораст броја становника. Посебно је
интересантан период између два пописа, 1971. и 1981. године, када долази до повећања
броја становника Матарушке Бање за око 60% (2.132 становника '81. у односу на 1.329
становника '71. год.), што се поклапа са периодом интензивног развоја бање (изградња
хотела „Термал“, Завода за рехабилитацију „Агенс“, и др.). Други значајнији пораст броја
становника бележи се током 90-тих година 20-тог века. (Извор: РЗС Србије (2004): Попис
становништва, домаћинстава и станова у 2002. год., Књига бр.9. Упоредни преглед броја
становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, и 2002. год., Београд). Према првим
резултатима пописа 2011. Матарушка Бања бележи мањи пад броја становника. (РЗС
Србије (2011): Попис 2011. године - први резултати)

Насеље Матаруге карактеришу врло мале промене у броју становника током
читавог пописног периода. (Извор: исто)
У табели 1.1. дат је упоредни преглед броја становника од 1948. до 2011. године.

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД БРОЈА СТАНОВНИКА 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002
и 2011.год.

Година пописа 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011
Назив насеља Број становника

Матаруге 497 466 482 454 369 455 383 438
Матарушка Бања 470 704 915 1.329 2.132 2.262 2.732 2.691

Табела 1.1.: Упоредни преглед броја становника Матарушке Бање.
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Графикон 1.1.: Упоредни преглед броја становника Матарушке Бање.

Пораст броја становника Матарушке Бање прати и пораст броја домаћинстава.
Матарушка Бања бележи стални пораст броја домаћинстава, а у периоду између два
пописа, 1971. и 1981. године, број домаћинстава порастао је на 717 домаћинстава '81. у
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односу на 416 домаћинстава '71. године. Тренд раста настављен је и у каснијем периоду, а
мањи пад бележи попис 2011. године. (Извор: РЗС Србије (2004): Попис становништва,
домаћинстава и станова у 2002. години, Књига бр.10. Упоредни преглед броја
домаћинстава 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, и 2002. године, Београд; РЗС Србије
(2011): Попис 2011. године - први резултати)

Насеље Матаруге карактеришу врло мале промене у броју домаћинстава током
читавог пописног периода. (Извор: исто)
У табели 1.2. дат је упоредни преглед броја домаћинстава од 1948. до 2002. године.

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД БРОЈА ДОМАЋИНСТАВА 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991,
2002 и 2011.год.

Година пописа 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011
Назив насеља Број домаћинстава

Матаруге 98 93 114 114 116 144 146 159
Матарушка Бања 138 212 304 416 717 760 962 939

Табела 1.2.: Упоредни преглед броја домаћинстава Матарушке Бање.
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Графикон 1.2.: Упоредни преглед броја домаћинстава Матарушке Бање.

Подаци о структури становништва према полу и старости из пописа 2011. године
нису публиковани, па су у наставку у Табели 1.3. приказани подаци за Матарушку Бању из
пописа 2002. године. (Извор: РЗС Србије (2004): Попис становништва, домаћинстава и
станова у 2002. години, Књига бр.2. Пол и старост, Београд)

СТАНОВНИШТВО ПРЕМА СТАРОСТИ И ПОЛУ – МАТАРУШКА БАЊА
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Свега 2.732 125 129 157 158 173 165 151 134 196 220 196 114 176 196 189 162 85 6 43.2
Мушко 1.301 65 74 84 85 76 80 80 67 91 101 96 50 88 85 77 63 36 3 41.3
Женско 1.431 60 55 73 73 97 85 71 67 105 119 100 64 88 111 112 99 49 3 44.9

Табела 1.3.: Становништво Матарушке Бање према старости и полу. Попис 2002. године.
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Графикон 1.3.: Становништво Матарушке Бање према старости и полу. Попис 2002. год.

Старосно-полна пирамида становништва Матарушке Бање (Графикон 1.3.) припада
регресивном типу, што говори о мањем броју популације млађе од 15 година (15%) у
односу на популацију старију од 65 година (23,4%). Радно способно становнштво (од 15 до
64 године) чини 61,6% популације Матарушке Бање. Просечна старост становништва је
43,2 године. (Извор: исто)

Нови попис становништва Србије 2011. године показаће стање демографског
потенцијала Матарушке Бање.
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1.4. Културно историјски споменици

Међу најзначајније културно-историјске споменике Ибарске долине спадају
манастир Жича и средњовековни град Маглич.

Манастир Жича је стари, немањићки манастир, угледни духовни центар српске
средњовековне државе. Основао га је краљ Стефан Провенчани (1196.-1128). Грађен је од
1207. до 1215.године.

Један од најзначајнијих  српских манастира (царска Лавра или седмоврата Жича)
завршен је 1208. године. Велики жупан, Стефан Немањић 1217-те добија краљевску круну
од папе Хонорија III. Архимандрит Сава, брат краља Стефана, успева да ојача превласт
православља што резултира добијањем аутокефалности 1219. године. Сваки догађај од
тренутка започете градње, од 1206 .године па надаље, јесте славна страница наше
прошлости. Седиште новонастале архиепископије постаје манастир „Жича“ где Сава 1221.
године понавља обред крунисања свог брата Стефана, овог пута по православним
обредима. Наследници краља Стефана су такође крунисани у манастиру „Жича“, а две
године пред своју смрт у Трнову 1236-те године Сава поставља и рукоположи новог
српског архиепископа Арсенија.

Спасова црква у Жичи, архитектуром, припада такозваној рашкој школи.
Заједничики елементи читавог низа споменика групсаних око овог термина су:
једнобродна издужена грађевина која се са источне стране завршава полукружном
апсидом, кубетом  који се ослања на пандатифе и нижим бочним певачким просторима у
основи пресека продуженог брода и поткуполног простора. У Милутиново време, уз
унутрашњу припрату подигнуте су две бочне капеле са кубетима. Јужна је посвећена
светом Стефану, а северна св. Сави Јерусалимском. Црква је озидана упоредо каменом и
опеком и споља омалтерисана. По нађеним траговима ранијег материјала, црква је обојена
загасито црвеном бојом по узору на неке светогорске цркве, које су овом бојом подсећале
вернике на крв Христову коју је пролио за њихов спас.

Фресхе у Жичи припадају различитм епохама. Од првобитог слоја фресака из 1220.
године данас се разазнају само жалосни остаци те декорације у певачким просторима.
Распеће, скидање са крста и ликови апостола настали око 1220-те године очувани су само у
фрагментима. Најбројније фресхе исликане су у периоду од 1309-те до 1316-те године у
доба владавине кпаља Милутина.
Сам манастирски храм је дуго био узор потоњим градитењима манастира и црква у
Србији.

У Ибарској клисури око 20 км. југозападно од Матарушке Бање налази се
импозантан средњовековни град Маглич. Не зна му се тачно време постанка. Уздиже се
изнад реке Ибра као јединствен блок од камена. Архитектонском концепцијом и начином
градње Маглич оставља снажан утисак и спада међу најлепше споменике наше
средњовековне војне архиктектуре. Град је опкољен са три стране Ибром, недоступан,
усамљен, обавијен мистеријом и патином времена. Захваљујући изваредно погодном
природном положају, суверено господари врло значајним путем који пролази кроз Ибарску
клисуру.

Историјски подаци о Магличу су доста оскудни. Архиепископ Данило II, по
доласку у Маглич 1324. године, затекао је сазидану цркву св. Ђорђа и одмах је почео
зидати друге грађевине, а пре свих пространу архиепископску палату. У новије време
откривена је већа грађевина за стражу, пекара и две цистерне за воду уклесане у стени.
Град је издуженог облика. Са три стране има добру природу одбрану. Са четврте,
најистакнутије стране, прилаз брани  дубоки вештачки ров у стени и велика шестоугаона
донжон кула ( која је подигнута на највишој тачки града).
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У Матарушкој Бањи налазе се објекти вила грађени у првој половини 20 века који
су стављени под привремену заштиту Завода за заштиту споменика културе Краљево.

То су следећи објекти:
1. вила „Новојељна“
2. вила „Буњак“
3. вила породице Бугарчић
4. вила „Зора“
5. вила „Томовић“
6. хотел „Жича“
7. вила „Столови“ (Козара)
8. вила „Триглав“
9. вила „Карајовић“
10. вила „Стојиљковић“
11. вила „Морава“
12. вила „Студеница“
13. приземни објекат у бањском парку
14. летње (бањско) купатило
15. вила „Краљево“ (Маричић 1)
16. бањски објекат у парку
17. вила у парку
18. вила „Волга“
19. вила „Крагујевац“
20. вила „Јела“
21. вила „Хелвеција“
22. вила „Београд“

1. Вила „Новојељна" сазидана је између два рата, на периферији
Бање и по колективном сећању сазидао ју је руски емигрант. Има
правоугаоно архитектонско решење уклопљено са улазном кулом
и балустерима.

2. Вила „Буњак" конфискована је после рата и води се под
називом као вила „Раде Вилотијевић". У њој је смештена
полиција и управа бање. Има наглашен централни ризалит са
монументалним улазом и терасом са балустерима дуж чеоне
фасаде. Саграђена је између два рата.

3. Вила је у власништву Милана Бугарчића, коју је његов отац
купио 1923. године. Оригинални део је десна половина, док је
лева половина потпуно преправљена и изгубила је стилско
обележје. Подсећа на зграду у средини бањског парка.
Приземна је и има декорацију изведену у малтеру комбиновану
са дрвеним елементима.

4. Вила „Зора“ – вила са приземљем и спратом, сазидана између два
рата, са керамопластичном декорацијом испод кровног венца у
виду лозице са криновима. На углу је главни улаз, а изнад њега на
спрату је лођа са балустерима. У кровном делу је забат и
четвртаста украсна кулица.
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5. Вила зубара Томовића из Краљева национализована је после
рата и сада је у власништву „Термала". Променила је назив у
вилу „Луковић" по народном хероју Мирку Луковићу.
Сазидана је 1933. Занимљиваје јер се у њеном приземљу налазе
два локала за пружање услуга ( берберница и фризер).

6. Хотел „Жича" сазидан је пре Другог светског рата, а после
рата је дозидан, што му је наружило изглед. Фасаде су
потпуно прочишћене, прозори су четворокрилни. Објекат је
девастиран и није у функцији.

7. Једна од најлепших бањских вила је вила „Столови".
Национализована је и у власништву је „Термала“. Саграђена
је између два рата и има основу у облику слова П. На
угловима су лође у приземљу са оградом од изливеног бетона,
а на спрату са дрврним стубовима и испуном од декоративно
обрађених дасака.

8. Била „Триглав" је правоугаоне основе. Има приземље и спрат,
са назначеним централним ризалитом, на коме је главни улаз
и забат на врху. На спрату лево и десно од централног дела су
терасе са оградом од кованог гвожђа. Вилаје саграђена између
два рата.

9. Вила „Карајовић“је заправо павиљон Др Милеве Бојаџић -
Карајовић и Др Драгомира Карајовића која је
национализована, па је пре три године враћена наследницима.
Пројектант је био Милан Злоковић, а грађена је између два
рата. Објекат има равну фасаду, сутеренски део и два спрата.
На левом углу је увучен улазни део. Вила је у функцији и
обновљена је пре три године.

10. Једна од најлепших бањских вила припада породици
Стојиљковић. Њен први власник био је лесковачки
индустријалац, који је имао четворо деце. У кући је снаха,
удова Бранка Стојиљковића. Вила има два стрма алпска крова
и подсећа на вилу Теокаревића. Степениште за спрат је
спирално. Употребљен је бетон за стилизовану ограду терасе,
терацо за степениште, а на врху, испод кровног венца задржана је дрвена декорација.

11. Вила „Морава“ - Пре рата вила је припадала жандармерији,
која ју је и сазидала између два рата, а у послератном периоду
користи је полиција. Садаје напуштена и у власништву је
„Агенса". Има приземље и спрат, правоугаоне је основе.
Централни ризалит незнатно је наглашен и на његовом врху је
полукружни забат.

12. Као што се чита са натписа на фасади вила „Студеница,"
објекат је саграђен 1936, године. Основа је у облику слова П.
Састоји се од приземља и спрата. Била је врло луксузна, са
финим улазним делом и широким терасама на спрату.
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13. Приземан бањски објекат са елементима народне архитектуре,
са дрврним тремом и декоративном дрвеном оградом. Један је
од најстаријих бањских објеката и преправкама делимично је
девастиран.

14. Летње (бањско) купатило саграђено је између два рата, у
новије време је преправљено и дозидано. Има приземље и
спрат, што је карактеристика и правило бањске архитектуре.
Основа је правоугаона, а централни ризалит је извучен упоље
као посебан део. Улазни трем носе четири ниска, масивна
ступца, док је спрат изнад осветљен полукружним и
правоугаоним прозорима. Делимично је сачувана
геометријска декорација у малтеру.

15. Вила „Краљево“ (Маричић) јенајмонументалнија бањска вила
са приземљем, спратом и поткровљем на централном
ризалиту сада је напуштена и девастирана.

16. Објекат у средини бањског парка по тврђењу директора
музеја није био за становање и могућно да је у њему била
докторска ординација. Састоји се од подужног правоугаоног
дела и попречног дела под правим углом, који прави основу у
облику крста. Доминирају високи забати.

17. Најновијом преправком вила је потпуно девастирана.

18. Вила „Волга“ налази се преко пута бањског парка, на путу за
Конарево. Правоугаоне је основе. Има кров на четири воде и
велики декоративни забат, са трокрилним прозором. У новије
време на њу је дозидан део затрговину од фасадне цигле.

19. Вила „Крагујевац" налази се преко пута бањског парка, на
путу ка Конареву. Здање прати регулациону линију, а на углу
је заобљено. Има елементе модерне. Дуж главне фасаде је
дуга зидана узана заједничка тераса. Прозори су двокрилни.
Главни улаз је са улице.

20. Вила „Јела“ је вероватно грађена у време откривања Матарушке Бање и представља
занимљив сачуван пример народног градитељства. Има уздигнут темељ зидан
ломљеним каменом, који образује подест до кога се долази спољним степеништем.
Основа је правоугаона. Кров је изведен на четири воде, а кровни покривач је бибер
цреп. Са спољашње стране је затворено дрвено степениште које води на спрат. Објекат
је имао намену за изнајмљивање гостима. И у приземљу и на спрату су истоветни
тремови са дирецима и дрвеном оградом, са којих се улази у
посебне целине. Симетрично је распоређено по двоје врата и
по два прозора, које воде у директно у засебне собе. Као
грађевински материјал коришћена је непечена цигла, преко
које је малтер окречен белом бојом. Прозори су двокрилни, са
шпроснама и отварају се споља.
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21. Вила „Хелвеција“ - Вилу је направио Др. А. Волчков између
два рата. Састоји се од лекарске ординације, заједничке
просторије за одмор гостију, соба за госте и мокрог чвора.
Ово је најбоље очувана бањска вила која заслужује
ангажовање локалне заједнице у својој поправци.

22. Вила „Београд" је национализована, али и дата као стамбени
простор радницима „Термала", има приземље, спрат и
мансарду. Још су испред сачуване оригиналне рунделе са
цвећем. Основа је правоугаона, а улазна врата су на средини.
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2. ОПШТА АНАЛИЗА ПРИРОДНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

2.1. Географски положај и геоморфолошке карактеристике

Матарушка Бања се налази у централном делу Србије, на око 8 км југозападно од
Краљева. Простире се на акумулационој тераси Ибра, ограниченој речним током, с једне
стране, и ободним појасом Краљевачко-чачанске котлине, с друге стране (Сл.2.1).

Слика 2.1.: Географски положај шире околине Матарушке Бање.
Легенда: ••••••  граница подручја истраживања.

У залеђу бање уздижу се врхови планине Столови (1375мнв), док предео бање лежи
на надморској висини од око 205 м.

Равничарско подручје је саставни део пространог Краљевачко-чачанског неогеног
басена, који се простире између планине Јелице, на југозападу, и вулканске масе
Котленика, на североистоку. Карактерише га широка алувијална раван реке Ибар,
маркирана са три нивоа речних тераса.

Брдско-планинско залеђе, јужно од Матарушке Бање, представљено је ибарским
серпентинитским масивом, који изграђује планину Столови. Унутар тог масива
измоделирана је дуга ибарска клисура, са улазом код оближњег насеља Матаруга.

2.2. Хидрографске карактеристике

Површинску хидрографску мрежу на подручју Матарушке Бање чине река Ибар,
поток Пећинац и неколико повремених токова који се спуштају са падина Столова. Река
Ибар дотиче са југа и у краљевачкој котлини добија широки, карактеристични
равничарски облик тока пре ушћа у Западну Мораву.
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Поток Пећинац протиче кроз центар Матарушке Бање и поред хотела Термал улива
се у Ибар. Поток има уређено корито у свом доњем току, све до ушћа.

Остали површински токови спуштају се са падина планине Столови, у залеђу
Матарушке Бање, пружајући се правцем С-Ј. Услед велике висинске разлике (извориште
на 800-1000 м нмв, ушће на 200 м нмв) ови токови имају углавном бујични карактер у
горњем делу тока, услед чега долази до акумулације ношеног материјала у нижим
деловима.

2.3. Геолошке карактеристике

Геолошки састав и тектоника терена Матарушке Бање су доста сложени (Сл.2.2.). У
грађи терена доминантно место заузимају серпентинити и перидотити (Сл.2.2.). У подручју
саме бање тај масив је, вероватно, дуж раседа правца пружања западсеверозапад-
истокјугоисток потонуо при образовању Краљевачког терцијарног (неогеног) басена и
преко њега су таложени млађи седименти језерског порекла. Тенденција тоњења се
наставља до сада, а у плиоцену и квартару је на ширем подручју бање млађим раседима
преформиран стари тектонски склоп терена. Интензивна вулканска и интрузивна
магматска активност током терцијара, чији се највећи продукти налазе северније у
подручју Котленика, допринела је формирању геотермалне аномалије у терену односно
условима формирања лежишта термоминералне воде.

Слика 2.2.: Прегледна тектонска карта подручја (по И.Ђокићу и сар,2004). А. Краљевачка
депресија; В. Ибарски серпентинитски масив; С. моноклинала Радочела и Чемерна; 1.

краљушти; 2. гранитоид; 3. дацито-андезити

Неогени седименти Краљевачко-чачанског басена представљају комплекс
конгломерата, пешчара, глинаца, лапораца и кречњака, просечне дебљине преко 800 м.
Најмлађи пакет седимената мио-плиоценске старости (M,Pl) је састављен од глина,
лапораца, пешчара, пескова и шљункова (Слика 2.3.).
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Слика 2.3.: Геолошка карта ширег подручја Матарушке Бање

Најмлађе творевине на овом подручју су представљене алувијалним,
пролувијалним, делувијалним и сипарским наслагама. Дебљина алувијалног наноса износи
од 5 до 8 м, у рејону термалних извора, док је по ободу алувијалне равни и уз корито Ибра
овај нанос дебео од 5 до 6 м. Изграђен је од песковито-шљунковитих фракција, у доњем, и
хумусног (муљевитог) материјала и ситнозрних пескова, у горњем хоризонту.

2.4. Хидрогеолошке карактеристике

На основу структуре порозности и степена пропусности стенских маса, издвајају се
следећа три типа водоносних средина (Слика 2.4.):
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Слика 2.4.: Хидрогеолошка карта подручја истраживања (И.Ђокић и сар,2004)

1. Збијени тип водоносних средина, карактеристичан за квартарне наслаге уопште.
Најбоље је изражен у песковито-шљунковитом хоризонту алувиона Ибра, који се
одликује углавном добром пропусношћу и издашношћу. Ова средина каптирана је
бунаром ЕБ-1 (на око 500 м западно од центра бање), дубине 8 м и пречника 4 м. Из
бунара се захвата око 30 л/с воде, која се користи за снабдевање бањских објеката.

2. Пукотински тип водоносних средина, формиран у оквиру испуцалих делова
серпентинита ибарског масива. Пражњења те слабије пропусне водоносне средине
се одвија преко извора издашности испод 0,5 l/s. Изузетно, већа пропусност је
везана за раседне зоне у серпентиниту, које у самој бањи представљају колекторе –
спроводнике термоминералне воде.

3. Сложени тип водоносне средине везан је за неогене седименте Краљевачког басена,
пошто се ради о комплексу са стенама збијене порозности (пескови, шљункови),
затим пукотинске порозности (конгломерати, пешчари и кречњаци) и „безводних“
средина (глинци, глине). Генерално, седименти неогена представљају баријеру за
даље кретање термоминералних вода према северу.
Као што је речено, формирању хидрогеотермалне аномалије вероватно је допринела

интензивна вулканска и интрузивна магматска активност током терцијара, када је
формирано лежиште термоминералне воде. Предпоставља се да се у подини сепрентинита
налази примарни колектор термоминералне воде, изграђен од кречњака тријаске старости
или од мермера палеозојске старости.
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2.4.1. Резултати истраживања изворишта термоминералних вода

Године 1897. откривена је појава истицања термоминералне воде у Матарушкој
Бањи, када је током велике поплаве Ибра родована најнижа речна тераса и дошло до појаве
истицања топле воде. На месту истицања топле воде ископан је следеће године базен, када
започиње и рад бање.

До 1978. године урађено је неколико копаних бунара и плитких бушотина, чије су
се воде користиле за потребе бање. Од старих бунара постоје „Балтића“ бунар (дубине
11,5м) и Сабирни бунар (дубине 8,5м и пречника 5м). Међу дубоким сондама, данас се
уочавају само три: S-VII, која се налази у бунару „Балтића“ (дубине 23м), затим сонда S-
IX у непосредној близини виле „Пролеће“ (дубине 23м) и сонда S-X (дубине 32,7м)
(Сл.2.5).

Слика 2.5.: Ситуациона карта подручја истраживања, 1:5000

Изведене су, такође, три дубоке бушотине:
 MB-1/79, у бањском парку, дубине 355 м, са издашношћу 6,54 l/s, за снижење нивоа

од 22,7 м;
 MB-2/81, у бањском парку, дубине 137 м, из које се захвата 15 l/s воде температуре

47,9 °С, и
 MB-3/83, јужно од бањског парка, дубине 733 м, издашности 6 l/s, за снижење

23,53м, и са температуром воде 24,9°С.
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Све три бушотине се налазе у серпентинитима, с тим што је у MB-3/83, у интервалу
663-673 м, утврђена прелазна зона од серпентинитских стена према андезитима (или
дијабазу).

Бушотинама MB-1/79 и MB-2/81 набушене су раседне зоне правца пружања
истоксевероисток-западјугозапад и север-југ, које (према фотогеолошкој анализи)
представљају главне колекторе спроводнике термоминералних вода.

У експлоатацији је само истражно-експлоатациона бушотина MB-2/81. Она је
лоцирана на око 15 м југозападно од старог бунара „Балтића“, у бањском парку (Слика
2.5.). Вода се користи за старо (минерално) купатило, које се састоји од 46 када, а центар за
рехабилитацију „Агенс“ је са 30 када и базеном.

Потпунији приказ хидрогеолошких истраживања и добијених резултата дат је у
Елаборату о резервама темоминералних вода из истражно-експлоатационе бушотине
MB-2/81 у Матарушкој Бањи (Рударско-геолошки факултет, Београд, 2004).

2.4.2. Експлоатационе резерве термоминералних вода

Утврђивање експлоатационих резерви термоминералне воде обухватило је
истражно-експлоатациону бушотину МВ-2/81, која се користи. За те потребе, мерење
капацитета и температуре воде вршено је у периоду од 3. марта 2003. до 31. марта 2004.
године.

У резерве Б категорије увршћене су резерве добијане експлоатацијом бунара МВ-
2/81 у трајању 98 дана капацитетом Q=20 l/s, умањене 10%, односно QB=18 l/s (Табела
2.1.).

Укупне резервеMB-2/81
категорија резерви Q (l/s) Учинак по катергорији (%)

Б 18 100

Табела 2.1.: Експлоатационе резерве бунара МВ-2/81.

Квалитет воде одговара условима прописаним за одређене намене, а воде су
разврстане како хидрокарбонатно-натријумско-магнезијумске флуоридне силицијумске
сумпоровите хипертермалне минералне воде (Рударско-геолошки факултет, Београд,
2004). Режим термоминералних вода из дате бушотине у назначеном периоду осматрања
био је изузетно стабилан у смислу количина и квалитета воде.

2.5. Инжењерско геолошке и сеизмолошке карактеристике

Према инжењерскогеолошким условима терена, Геозавод-Београд је 1986. године
извршио следећу рејонизацију терена, идући од бољих ка лошијим теренима:

 Нискоравничарски терени који обухватају алувијалну раван изван утицаја речног
тока и потока и делове терасних заравни удаљене од терасних отсека подложних
ерозији и клижењу. То је углавном већи део алувијалне равни Ибра, изграђен од
шљунковито-песковитих наслага, са нивоом подземних вода дубљим од 2,0 м од
површине терена. Средина је главним делом добро сложена и добро до средње
збијена, са ређим појавама јаче стишљивих прослојака.

 Нискоравничарски терени (алувијалне и пролувијалне равни) непосредно уз речно и
поточна корита. Стално или периодично су изложени дејству матице реке или
бујичној активности потока, ако корито није регулисано. У најнижим деловима
терена, поред површинског плављења, очекује се издизање нивоа подземних вода,
као и појаве стишљивих средина у алувијалном наносу.
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 Делови падина блажих нагиба јужним ободом равнице, који су изван зона активног
и умереног клижења. То су углавном боље пошумљени терени изграђени од
измењених серпентинита или седимената неогена, са танком распадином. Овде се
не очекује већи развој ерозије нити клижења, али при градњи треба водити рачуна
да се не би пореметила њихова природна стабилност.

 Зоне активних и умирених клизишта дуж јужног обода терена (Прилог
Инжењерскогеолошка карта). Обухватају у првом реду стрмије нагнуте терене
изграђене од седимената неогена и делувијалних наслага. Ради се о испрекиданом
појасу дуж брдског подножја, ширине 50 до 250 м, дуж кога је регистровано пет
зона активног клижења, укључујући нестабилности на западној падини потока код
Бубана. Појаве егзогеодинамике су прецизније приказане на Инжењерскогеолошкој
карти подручја Матарушке бање, 1:5000 (Студија Синтеза резултата
инжењерскогеолошких и микросеизмичких истраживања за потребе даљег развоја
урбанистичког подручја Матарушке Бање, Геозавод, Београд, 1986). Иначе, ово су
инжењерскогеолошки најлошији терени, на којима су процеси савремене
егзодинамике у сталном развоју и захтевају одређене мере заштите. Не препоручује
се да се овакви терени планирају за урбанизовану градњу.

Поменимо да, по Геозаводу (1986), елаборат Комплексна инжењерскогеолошка и
микросеизмичка подлога подручја града Краљева са Матарушком Бањом за потребе
генералног урбанистичког плана, урађен 1975. године, представља најкомплетнији приказ
инжењерскогеолошких карактеристика овог терена, са нивоом његове истражености до тог
периода.

Што се тиче сеизмичких карактеристика, за оцену основног степена
најмеродавнија је Сеизмолошка карта бивше СФРЈ, издата 1987. године од стране
Заједнице за сеизмологију. Према тој карти, за 200 и 500 годишње повратне периоде,
подручје Матарушке Бање припада рејонима осмог степена МCS, са такозваним разорним
земљотресима, какав је био земљотрес који је погодио Краљево и околину 2011. године.
Притом, треба имати у виду да се интензитет до деветог степена може изразити, у првом
реду, у пределима клизишта и других појава нестабилности, као и деловима алувијалног
терена са плитким нивоом подземних вода.
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2.6. Педолошке карактеристике

Човек својом активношћу може да унапреди површине под појединим типовима
земљишта. Основна мера унапређења је адекватно–оптимално коришћење појединих
типова земљишта кроз адекватну–оптималну намену. Обрнуто, неадекватна намена
површина доводи до деградације појединих типова земљишта. Поједини типови земљишта
могу се унапредити и одређеним активностима.

Предели са изломљеним рељефом, стрмим падинама и уским гребенима, са
израженом ерозијом кроз које протиче река Ибар и потоци који се са Столова уливају у
реку, као и остали фактори условили су формирање алувијално-дилувијалних земљишта на
подручју Матарушке Бање, односно анализираног подручја.

Алувијално-дилувијална земљишта распрострањена су у долини Ибра где је ток
реке успорен. Материјал који река наноси веома је разноврстан и зависи од геолошког
састава тла кроз које река протиче, као и од земљишта које се спира у реку – у овом
случају у реку Ибар. По свом карактеру нанос може варирати од шљунка, преко песка, до
најситнијих честица глине, хумуса и др. Физичке особине веома варирају, а и хемијске
особине зависе од хемијских особина земљишта у сливном подручју.

С обзиром на материјал од кога су алувијално-дилувијална земљишта постала,
моћност активног хоризонта и присуство карбоната, издвајају се 3 варијeтета:

1. алувијум бескарбонатни иловасти;
2. алувијум дубоки, лаки карбонатни;
3. алувијум плитки, лаки карбонатни.

Алувијум бескарбонатни иловасти налази се на вишим терасама, где је наталожен
финији материјал. Лаки дубоки и лаки плитки алувијум налази се на левој и десној обали
Ибра. Они су у појасу који Ибар редовно плави, за време високог водостаја. Више
дилувијалних наноса има на деловима анализираног подручја којe је ближе побрђу.

Алувијална земљишта су претежно плодна и са повољним водним особинама. Али,
извесне површине су недовољно плодне због ниског садржаја хумуса.

Ови терени су погодни за пољопривреду, јер на њима добро успевају ратарске и
повртарске културе, а на њима расту и ливадске траве одличног квалитета. Од дрвенастих
биљака заступљене су углавном врбе и тополе. Према хидропедолошким особинама,
алувијална земљишта долазе у прву класу.

У брдским пределима анализираног подручја као геолошка подлога преовлађује
серпентин, док се на мањим деловима површине јављају још андезит, гранит и шкриљци.
Особеност серпентина као матичног супстрата је у томе што се на њима образују
земљишни комплекси специфичног изгледа и посебног еколошког значаја, због чега су
насељени и специфичном вегетацијом. И поред наизглед једноличне серпентинске подлоге
педолошки покривач је доста разноврстан, јер се јављају земљишта различите старости и
различитог еколошког значаја. Општа одлика типова земљишта који се јављају на
серпентинима јесте њихов специфични хемијски састав. Ту се на првом месту истиче јака
несташица хранљивих елемената, која се огледа у сиромаштву земљишта калцијумом и
калијумом и присуство великог садржаја магнезијума. Серпентини често садрже и
хемијске елементе који могу бити и токсични за биљке. Од физичких особина истиче се
механичка дробљивост стена, због чега су серпентинска земљишта јако скелетна и
пропустљива за воду.

На анализираном подручу, на геолошкој подлози серпентин формирана су хумусно-
силикатна земљишта. Ова земљишта су плитка и садрже доста крупног скелета. Боје су
црне. По механичком саставу су иловаче са доста праха и ситног песка. Структура је
зрнаста и јако стабилна у води. Ова земљишта су углавном слабо кисела. У еколошком
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смислу то су због мале дубине и јако изражене пропустљивости за воду, ксеротермна
земљишта.
Ова земљишта, с обзиром на хидрoтермички режим и хемијски састав најбоље одговарају
за ксеротермне храстове шуме и за црни и бели бор.
Очување и унапређење појединих типова земљишта је основа за очување биљног и у њему
животињског света, што је од изванредног значаја за подручја од посебног значаја као што
су подручја око Матарушке Бање.

mailto:ctd3@sbb.rs


ПРЕДЛОГ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОДРУЧЈА МАТАРУШКЕ БАЊЕ

C.T.D. 3 Београд, Балканска 33
consulting tourism development      тел/фаx: +381 11 2684 388, 2682 040

ctd3@sbb.rs

22

2.7. Климатске карактеристике

2.7.1. Опште климатске карактеристике

У Западном Поморављу, у југозападном делу Краљевачке котлине, на десној обали
реке Ибра, на 246 метара надморске висине, у подножју планина Озрен (956 m), Троглав
(1178 m) и Столови (1375 m), налази се Матарушка Бања. Котлинско проширење у долини
Западне Мораве између Чачка и Краљева, у физичкогеографском погледу представља
мању целину на око 240 m надморске висине, оивичену огранцима нижих планина -
Рудником (1132 m), Сувобором (866m) и Маљеном (1104 m) на северу и северозападу,
Овчаром (986 m), Кабларом (889 m), Јелицом (929 m), Троглавом (1178 m), Столовима
(1375 m) и Гочем (1216 m) на западу, југозападу, југу и југоистоку, и Котлеником (749 m)
и Гледићким планинама (922 m) на истоку, које доминантно утичу на поднебље овог краја.
Из тих разлога Матарушку Бању смештену у долини реке Ибра на око 246 m надморске
висине, карактерише умереноконтинентална клима, док више планинске крајеве који је
окружују, карактерише прелазна континентално-субпланинска  клима.

Изражена годишња амплитуда температуре ваздуха (21,7°C), висока амплитуда
апсолутних екстремних температура ваздуха (око 76°C), као и просечна годишња
температура ваздуха од 11,0°C одражавају доминантан утицај орографије и надморске
висине на формирање умереноконтиненталне климе Матарушке Бање, односно прелазног
континентално-субпланинског и планинског режима климе у околним планинским
пределима изнад 1000 m надморске висине.

Чачанско-краљевачку котлину у Западном Поморављу у којој се у току године у
просеку излучи око 750-800mm воденог талога, карактерише средњеевропски (панонски)
плувиометријски режим са нешто  већом количином падавина у топлом делу године  (око
57% годишњих количина падавина излучује се у периоду од априла до септембра месеца)
и месечним максималним падавинама у мају или јуну, као и значајна просторна
променљивост  овог климатског елемента (Сл. 2.8. и 2.9.). У зони Матарушке Бање
просечне годишње количине падавина износе око 800 mm, док на метеоролошкој станици
Гоч на око 990 m надморске висине, износе око 952 mm.

Поред географског положаја, сложене топографије и надморске висине, на поједине
климатске елементе, нарочито у погледу ветра и падавина, знатно утичу и опште
карактеристике атмосферске циркулације изнад Европе, Атлантског океана и Средоземног
мора. Захваљујући комплексном деловању наведених чинилаца, Матарушка Бања има
обележја умереноконтиненталне климе са умерено топлим, релативно сувим и сунчаним
летима (са инсолацијом од око 1866 сати годишње) и умерено хладним зимама.

Ради детаљнијег испитивања климатских карактеристика ширег подручја
Матарушке Бање (Сл. 2.6.), анализирани су расположиви подаци метеоролошких мерења
за период 1925-2010. година, за следеће климатолошке и падавинске станице: Матарушка
Бања (= 430 41’N, = 200 36’E, надморска висина  Hs =246m), Краљево  (= 43° 44’N, =
20° 41’E, Hs=225m), Врдила  (= 43° 43’N, = 20° 35’E, Hs=245m), Врба (= 43° 41’N, =
20° 47’E, Hs=190m), Каменица Жичка (= 43° 37’N, = 20° 42’E, Hs=380m),  Гоч  (= 43°
33’N, = 20° 51’E, Hs=990m), Студеница (= 43° 29’N, = 20° 32’E, Hs=465m), Каона
Драгачевска (= 43° 43’N, = 200 25’E, Hs=570m), Катрга (= 43° 50’N, = 20°33’E,
Hs=210m), Годачица (= 43° 46’N, = 20° 52’E, Hs=295m), Закута (= 43° 50’N, = 20°
49’E, Hs=300m),  Мојсиње (= 43° 53’N, = 20° 29’E, Hs=230m), Мрчајевци (= 43° 52’N,
= 20° 32’E, Hs=240m),  Рајац (= 44° 09’N, = 20° 15’E, Hs=650m), Горње Црнуће (= 44°
05’N, = 20° 35’E, Hs=600m), Баре-Крагујевац (= 44° 03’N, = 20° 42’E, Hs=330m).
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Topografija
Mataruška B. (m)

Слика 2.6.: Приказ распореда метеоролошких станица и рељефа
шире околине Матарушке Бање

2.7.2. Температура ваздуха

Просечна годишња температура ваздуха у Матарушкој Бањи креће се око 11 oC  и
незнатно је нижа од просечне годишње температуре у  Краљеву (у просеку за 0,3oC; Табела
2.2.). Локални услови рељефа и нешто виша надморска висина, условљавају
умереноконтиненталну климу Матарушке Бање чија се обележја у хладној половини
године граниче са измењеном континенталном-субпланинском климом. Наиме
Матарушка Бања има седам месеци (април-октобар) просечну температуру ваздуха изнад
10 oC, док су остали месеци хладнији са температуром од 6,3 oC у марту, до –0,5oC у
јануару (Таб. 2.2.). Јул и август су најтоплији са просечном температуром од 21,2oC и
20,6oC респективно. Зиме су на разматраном подручју умерено хладне са просечним
температурама које се крећу у опсегу од 1,0 oC у Краљеву, до 0,8 oC у Матарушкој Бањи
(Таб. 2.2a.). Средње летње температуре у котлинском проширењу код Краљева износе у
просеку  20,8 oC, док је у Матарушкој Бањи због незнатно веће надморске висине, средња
летња температура  незнатно нижа и износи у просеку 20,4 oC.

TEMPERATURA VAZDUHA (oC)   ZA  MATARUŠKU BANJU I KRALJEVO
Period 1926-2010. godina

-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40
50

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

T
em

pe
ra

tu
ra

(o C
)

Tsr/Kraljevo

Tsr/Mat. Banja

Tsr.max/Kraljevo

Ta.max/Kraljevo

Tsr.min/Kraljevo

Ta.min/Kraljevo

Слика 2.7.. Средња месечна температура ваздуха  (oC)  за Краљево и Матарушку Бању,
средње и  апсолутне максималне и минималне месечне температуре ваздуха за  Краљево,

за период 1926-2010. година.
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Јесени су нешто топлије од пролећа у читавом Западном Поморављу (средње
температуре јесењих месеци се крећу од  11,7 oC у Краљеву до 11,3oC у Матарушкој Бањи),
што је последица слабо израженог маритимног утицаја на поднебље овог краја. Просечне
пролећне температуре се крећу у опсегу од 11,5 oC у Краљеву, до 11,2  oC у Матарушкој
Бањи.

Табела 2.2.     ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА   (oC)
a) Средња месечна температура

Станица I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Краљево -0.3 1.9 6.4 11.7 16.4 19.7 21.5 21.1 17.0 11.6 6.6 1.5 11.3
Матарушка
Бања* -0.5 1.7 6.3 11.5 16.2 19.5 21.2 20.6 16.4 11.0 6.2 1.2 11.0

*вредности изведене стандардним методама интерполације
b) Средња максимална температура ваздуха

Краљево 3.6 6.6 11.9 17.6 22.4 25.8 28.2 28.1 24.0 18.0 11.3 5.1 16.9
c) Средња минимална температура ваздуха

Краљево -3.9 -2.4 1.4 5.7 10.1 13.3 14.8 14.2 10.7 6.2 2.4 -1.8 5.9
d) Апсолутна максимална температура ваздуха

Краљево 20.0 25.5 32.0 32.1 34.8 39.2 44.3 41.0 40.2 36.5 28.6 24.4 44.3
e) Апсолутна минимална температура ваздуха

Краљево -31.7 -27.1 -16.2 -6.3 -1.6 2.9 7.0 3.1 -1.8 -6.8 -17.4 -19.2 -31.7

Међутим, и поред наведеног утицаја Јадранског мора, значајно годишње колебање
температуре ваздуха (разлика средњих месечних температура најтоплијег и најхладнијег
месеца у години износи 21,7oC), као и висока амплитуда апсолутних екстремних
температура ваздуха (око 76,0oC у Чачанско-краљевачкој котлини), указује на доминантан
утицај орографије и надморске висине на формирање умереноконтиненталне климе
Матарушке Бање (Таб. 2.2.).

Анализа средњих месечних температура ваздуха (Таб.2.2а) показује да је најнижа
температура у јануару и на анализираном подручју незнатно варира од –0,3oC у Краљеву,
до -0,5 oC у Матарушкој Бањи, док су најтоплији месеци јул и август са врло уједначеном
температуром ваздуха која се у Краљеву креће око 21,3oC, док у Матарушкој Бањи
температура ових месеци износи у просеку 20,9oC. Као што показују подаци у Табели 1,
апсолутни максимум температуре ваздуха у нижим деловима котлинског проширења
Западне Мораве  достиже 44,3oC у Краљеву. Вредности апсолутног дневног минимума
температуре ваздуха у Краљеву крећу се од -27,1oC у фебруару, до -31,7oC у јануару.

Подаци показују да је број летњих дана (дани са максималном температуром изнад
25oC) и тропских дана (дани са максималном температуром изнад 30oC) значајан, и у
Матарушкој Бањи, као и у читавој Чачнско-краљевачкој котлини износи око 94 и 30 дана
респективно.

Треба нагласити да су локалне промене температурног режима високо корелисане
са трендом глобалног загревања атмосфере у 20. веку, тако да је у последњој деценији
прошлог века и првој деценији 21. века (1991-2010.) на анализираном подручју поред
повећања средње годишње температуре, регистрован значајан пораст броја летњих и
тропских дана, и то у просеку за 10 дана годишње. Тропски и летњи дани се углавном
јављају у периоду од јуна до октобра, али је највећа учестаност њихове појаве у јулу и
августу. С обзиром на пројекције глобалног загревања атмосфере у 21. веку, то се уз
пораст просечних месечних, односно годишњих температура ваздуха, у току наредних
деценија може очекивати даљи тренд повећања учестаности тропских и летњих дана, као и
повећање минималних температура ваздуха и дужине трајања безмразног периода. Другим
речима, према пројекцијама регионалних климатских промена базираних на брзини
пораста средње годишње температуре ваздуха од 0,3 oC по деценији, у периоду до 2030.
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године садашње климатске зоне би се помериле према већој надморској висини за око 150
m до 200 m, тако да би тада Матарушка Бања имала знатно топлију и нешто сувљу климу.

Када су у питању карактеристике поднебља овог краја у хладном делу године,
неопходно је указати на релативно велику учесталост појаве слабих мразева, што
представља такође значајан аспект континенталности климе Матарушке Бање и њене
околине. Годишње се у овом крају јавља у просеку око 86 дана са мразом (дани са
минималном температуром ваздуха испод 0oC) и то најчешће у периоду децембар-март, а
знатно ређе у октобру, новембру и априлу.

Број дана са јаким мразом ( дани са минималном температуром ваздуха нижом од
минус 10oC) је знатно мањи и креће се годишње у просеку око 9 дана. Зимски период је
карактеристичан и по појави ледених дана, када максимална дневна температура ваздуха
не прелази нулти подеок на термометарској скали, а резултати обраде података показују да
број таквих дана у Краљеву и широј околини износи око17 дана. Према овим
показатељима климатски услови зимског периода се приближавају условима прелазне
континентално-субпланинске климе.

2.7.3. Влажност ваздуха

Према подацима приказаним у Табели 2.3а. уочава се да средње месечне вредности
напона водене паре прате годишњи ход температуре ваздуха, при чему се најниже
вредности јављају у јануару (око 5 mb), док се максимум јавља у јулу и  креће се око 17 mb
на анализираном подручју.

Средња годишња релативна влажност ваздуха на анализираном подручју варира од
74% до 76% (Таб. 2.2b.). Обично се сматра да је ваздух веома сув ако је релативна
влажност ваздуха мања од 55%, умерено сув код релативне влажности ваздуха од 55% до
74%, умерено влажан при релативној влажности од 75% до 90%, а веома влажан при већој
релативној влажности ваздуха од 90%. Према средњим месечним и годишњим
вредностима релативне влажности ваздуха за Краљево и друге станице у околини
Матарушке Бање, уочава се да анализирано подручје, у погледу режима влажности
ваздуха, карактерише претежно умерено  сува клима.

У периоду од новембра до јануара месеца релативна влажност ваздуха је висока и
износи  преко 80%. У топлој половини године релативна влажност ваздуха има ниже
вредности од средње годишње, са минимумом у периоду март-август који се креће око
70%.

Табела 2.3.: ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА
a) Средњи напон водене паре (mb)

Станица I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год.
Краљево 5.2 5.6 6.6 8.9 12.9 16.2 17.4 16.7 14.0 10.6 7.9 6.0 10.7

b) Релативна влажност ваздуха (%)
Краљево 81.9 76.6 70.2 66.9 70.3 71.3 69.3 68.8 73.5 76.7 80.1 83.2 74.1

2.7.4. Падавине

Чачанско-краљевачку котлину у Западном Поморављу у којој се у току године у
просеку излучи око 750-800 mm воденог талога, карактерише средњеевропски (панонски)
плувиометријски режим са нешто  већом количином падавина у топлом делу године (око
57%  годишњих количина падавина излучује се у периоду од априла до септембра месеца)
и месечним максималним падавинама у мају или јуну, као и значајна просторна
променљивост овог климатског елемента (Сл. 2.8. и 2.9.). У зони Матарушке Бање
просечне годишње количине падавина износе око 800 mm, док на метеоролошкој станици
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Гоч на око 990 m надморске висине просечна годишња количина падавина износи око 952
mm.

Расподела падавина у току године (Сл.2.8.; Таб. 2.4), показује да се на анализираном
подручју максималне месечне количине падавина јављају крајем пролећа и почетком лета,
са максимумом у мају или јуну, који се креће од око 90 mm у Краљеву и околини, до 119
mm на Гочу. Секундарни максимум падавина јавља се у новембру месецу. То показује да
се на овом подручју сукобљавају континентални и маритимни  утицаји на плувиометријски
режим. У периоду од априла до септембра месеца на анализираном подручју се у просеку
излучи око 57% од просечне годишње количине падавина, док се 43%  годишњег воденог
талога излучује у хладном делу године. Ова чињеница такође потврђује да се анализирано
подручје налази на граници зоне континенталног утицаја на плувиометријски режим.

Према расположивим подацима о максималним дневним падавинама  (Таб. 2.4., Сл.
2.8.) уочава се да се у широј околини Матарушке Бање, апсолутни дневни максимуми
падавина крећу у опсегу од 82,5 mm у Чачку до 103,4 mm у Краљеву, а регистровани су у
мају, јулу и августу месецу и превазилазе просечну месечну количину падавина за тај
месец. Такође се уочава да се високе дневне количине падавина које превазилазе просечне
месене количине на свим анализираним станицама јављају у периоду од маја до новембра
месеца. Треба напоменути да се као резултат климатских промена повећава учестаност
киша јаког интензитета, што налаже потребу  предузимања заштите од бујичних поплава,
као и примену строжијих стандарда при коришћењу метеоролошких параметара за потребе
пројектовање саобраћајница, кишне канализације и других објеката и конструкција.

Табела 2.4.: ПАДАВИНЕ И БРОЈ ДАНА СА ПАДАВИНАМА
а) Средње месечне количине падавина (mm)

Станица I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год.
Рудник 61.0 60.3 66.3 75.6 96.6 112.5 87.2 70.9 65.7 57.3 71.6 74.2 899.1
Чачак 51.1 45.4 45.1 57.8 88.2 87.6 78.6 68.6 54.4 57.1 66.9 56.0 756.5
Катрга 51.3 46.5 48.8 58.7 75.3 91.2 74.3 62.3 56.1 52.4 59.6 53.7 730.2
Краљево 49.1 45.1 50.1 61.4 83.4 88.9 77.0 62.0 57.5 51.9 59.0 57.8 743.0

b) Максималне дневне количине падавина  (mm)
Станица I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год.
Рудник 34.2 45.5 38.0 45.6 100.7 73.4 77.3 55.2 78.5 53.3 43.5 48.2 100.7
Чачак 30.4 30.8 36.6 45.2 38.8 60.8 82.5 81.5 68.0 41.6 79.0 27.6 82.5
Катрга 42.2 31.4 34.1 33.6 47.6 57.2 62.4 85.2 62.2 33.8 42.3 46.5 85.2
Краљево 34.9 40.8 39.4 49.2 75.2 50.4 75.8 103.4 61.9 40.8 62.2 55.6 103.4

c) Број дана са падавинама   ≥0.1mm
Станица I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год.
Краљево 14.8 13.2 13.2 13.2 14.8 14.1 11.9 10.8 9.7 9.4 12.5 14.4 152.0

d) Број дана са снежним покривачем
Станица I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год.
Краљево 17.3 9.9 3.7 0.3 0.0 0.1 3.6 12.4 47.3

Режим падавина на анализираном подручју карактерише релативно велики број
дана са падавинама, који у просеку годишње износи око 152 дана. Међутим у току
последњих деценија уочава се тенденција њиховог опадања. Тако је у Краљеву током
последње две деценије њихов број  опао на  oko 140  дана. Расподела честине падавинских
дана је доста уједначена у периоду новембар-јун, и креће се од 12,5 дана у новембру до
14,8 дана у јуну, а најмање их има у периоду август-октобар, у просеку 10 дана месечно.

Средњи број дана са снежним покривачем изнад 1cm у широј околини Матарушке
Бање креће се око 47 дана годишње. У току последње две деценије број дана са снежним
падавинама и снежним покривачем значајно је смањен и у овом крају. Максимална висина
снежног покривача регистрована је 1954. године и износила је 90 cm.
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ČAČAK,  period 1951 - 2006. godina

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

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

P(
m

m
), 

Px
 / 

da
n

P (mm)
Px / dan

Srednje mesečne i maksimalne dnevne količine padavina za Čačak,
period 1951 - 2006.godina.

KRALJEVO,  period 1951 - 2006. godina
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Srednje mesečne i maksimalne dnevne količine padavina za Kraljevo,
period 1951 - 2006.godina.

MATARUŠKA BANJA,  period 1955 - 1963
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Srednje mesečne i maksimalne dnevne količine padavina za Matarušku Banju,
period 1955 - 1963.

Слика 2.8.: Средње месечне и максималне дневне количине падавина (mm) за  Чачак и
Краљево, за период 1951-2006. година и за Матарушку Бању за период 1955-1963. година
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Слика 2.9.: Просторна расподела средњих годишњих количина падавина у широј
околини Матарушке Бање, за период 1961-1990. година

Као што се на Слици 2.9. уочава, нижи делови котлинског проширења на чијем се
ободу налази и Матарушка Бања у току године примају сразмерно мале количине
падавина, и то око 750-800 mm, док околни брдско-планински предели примају око 900-
1000 mm.

Анализа тренда годишњих количина падавина за Краљево за период 1951-2006.
година (Сл.2.10.) показује да се и у овој регији количина воденог талога постепено
смањује, али са нешто слабијим трендом смањења у односу на Источну Србију. Према
пројекцији глобалних и регионалних промена климе, очекује се да ће се такав тренд у
режиму падавина наставити и наредних деценија, што би до краја овог века у овом крају
довело до смањења падавина за око 20% у односу на садашњи ниво.

Услед очекиваних промена у режиму температуре и падавина, Матарушка Бања  би
наредних деценија попримила обележја сувљег и топлијег поднебља са још блажим
зимама.

KRALJEVO, period 1951-2006.
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Слика 2.10.: Тренд годишњих количина падавина за Краљево, период 1951-2006. г.
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2.7.5. Облачност и осунчавање

Шире подручје Матарушке Бање има у просеку годишњу облачност која се креће у
опсегу од 5,4 до 5,9  десетина покривености неба (Таб. 2.5.). У периоду од јуна до октобра
месечна количина облачности је нижа од средње годишње, а најниже вредности јављају се
у августу месецу када  облачност износи око 41% покривености неба. С обзиром на остале
напред наведене климатске чиниоце, уочава се да крајем лета и почетком јесени
преовлађује топло, суво и претежно ведро време. У хладној половини године (од новембра
до марта) средња месечна облачност се креће од 53% до 73%, па је и број тмурних дана (са
средњом облачношћу изнад 80%) у овом периоду сразмерно велики и у широј околини
Матарушке Бање износи у просеку годишње од 115 до 130 дана. Просечан број ведрих
дана (са средњом облачношћу испод 20%) креће се од 60 до 80 дана, а најчешћа појава
ведрих дана је у  периоду од јула до септембра, (у просеку сваки трећи дан).

Наведене карактеристике облачности одражавају се и на дужини трајања сијања
сунца. Према регистрованим вредностима осунчавања на метеоролошкој станици Краљево
(Табела 2.5.) уочава се да је, у односу на потенцијално годишње трајање сијања Сунца које
износи око 4400 сати, стварно трајање осунчавања на анализираном подручју знатно мање,
и износи око 1866 сати. Најдуже просечно трајање сијања сунца јавља се у јулу (око 262
сата), док је трајање сијања сунца најмање у децембру и износи око 50 сати. Матарушку
Бању карактерише умерена учестаност појаве магле (просечно око 55 дана годишње, Таб.
2.5е.).

   Табела 2.5.: ОБЛАЧНОСТ И ОСУНЧАВАЊЕ
                 a)Средња месечна количина облачности (1/10)
Станица I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год.
Рудник 6.9 6.5 6.0 5.8 5.7 5.2 4.3 4.0 4.5 5.0 6.4 6.8 5.6
Чачак 6.7 6.4 5.6 5.5 5.2 4.9 4.2 4.1 4.3 4.9 6.2 7.0 5.4
Краљево 7.2 6.8 6.3 6.3 6.0 5.5 4.4 4.1 4.8 5.4 6.8 7.3 5.9

b)Средње месечне количине трајања сијања сунца (čas)
Станица I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год.
Краљево 60.1 88.8 138.8 164.4 204.1 225.0 262.0 256.3 192.0 146.3 78.5 50.1 1866.3

    c) Број ведрих дана  (N<2/10)
Станица I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год.
Чачак 4.4 3.5 5.4 5.1 5.7 5.4 9.9 10.4 10.1 9.5 4.9 3.8 78.1
Краљево 2.9 2.6 4.3 3.7 4.4 4.8 8.9 10.1 8.2 7.0 3.1 2.2 62.0

     d) Број тмурних дана  (N>8/10)
Станица I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год.
Чачак 15.8 12.9 11.6 9.5 7.4 6.3 5.6 5.6 5.4 7.6 11.1 16.0 114.7
Краљево 15.9 14.8 12.7 10.7 9.9 7.1 5.3 5.3 7.2 9.4 13.4 17.4 129.1

     e) Број дана са маглом
Станица I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год.
Краљево 5.9 3.0 1.2 1.1 3.1 2.5 2.1 4.2 8.8 8.0 7.0 7.9 54.9

2.7.6. Ветар

Струјања ваздуха условљена су првенствено расподелом ваздушног притиска, али
се при тлу јављају значајне модификације правца и брзине ветра због утицаја локалних
орографских и других препрека и водених површина. Тако се због утицаја нижих
планинских венаца који окружују Чачанско-краљевачку котлину, опште карактеристике
ветра при тлу значајно разликују у односу на ветар на висини, па је утицај ових фактора
доминантан када је у питању режим приземног ветра на разматраном подручју што
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потврђују и карактеристике годишње руже ветра за Краљево и Матарушку Бању (Сл.
2.11.).

Као што се из графичког приказа уочава, преовлађујући ветрови на локацији
Краљева  су из правца истока  (E), југоистока(SE),  запада (W) и северозапада (NW), док су
ветрови из правца севера (N), североистока (NE), југа (S) и југозапада (SW), мање
заступљени. У Матарушкој Бањи преовлађују западни (W) југозападни (SW), и источни
ветрови (E). Таква расподела учестаности појединих праваца ветрова у Матарушкој Бањи
условљена је утицајем околних планина и превоја, односно положајем котлинског
проширења дуж тока Ибра и Западне Мораве, који каналишу ветар у наведеним
доминантним правцима. Источни ветрови имају највећу просечну годишњу брзину која се
креће од 1,8 m/s у Матарушкој Бањи до 3,8 m/s у Краљеву.

KRALJ EVO , period 1 9 6 1 -2 0 1 0
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G o di š n ja  ru ž a  ve tro va , Kra l je vo , 1 9 6 1 -2 0 1 0 .
P ra va c                   N      N E      E      S E      S       S W      W       N W       C
Č e s ti n a  (%)        3 .8     2 .6    1 5 .8     7 .4     4 .2      5 .0      1 2 .5      7 .9     4 0 .8
S r. brz i n a  (m /s )   2 .1     1 .9      3 .8     3 .2     2 .0      1 .7       2 .0      2 .4
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MATARUŠKA BANJA, period 1955-1963
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Godišnja ruža vetrova, Mataruška Banja, 1955-1963.
Pravac                   N     NE       E      SE      S       SW      W      NW      C
Čestina (%)        4.1    7.2    10.4    4.9    4.8     10.4     12.0     7.8     38.4
Sr. brzina (m/s)  1.4    1.5     1.8    1.6    1.3       1.4       1.5      1.7
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Слика 2.11.: Годишња ружа ветрова за Краљево и Матарушку Бању

Сразмерно мала заступљеност наведених доминантних праваца ветрова, слаб
интензитет ветра, учестале појаве тишина (око 40%), и ретка појава  олујних ветрова (у
просеку 3 дана годишње), представљају главне одлике режима ветра у Матарушкој Бањи.
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2.7.7. Закључне констатације

Резултати опсежне анализе бројних параметара добијених на основу расположивих
података метеоролошких осматрања у периоду 1925-2010. година, за 16 метеоролошких
станица на ширем подручју Матарушке Бање, а који су детаљно приказани текстуално,
графички и картографски, указују да на климу овог подручја утичу синергетски бројни
фактори. Тако осим општих карактеристика атмосферске циркулације изнад Евроазијског
континента, Атлантика и Средоземља, затим физичко-географских фактора, на поднебље
овог краја у значајној мери утичу и локални орографски услови, као и специфичан положај
самог локалитета Матарушке Бање смештене на десној обали реке Ибар у југозападном
делу Краљевачке котлине на 246 m надморске висине, у подножју ниских планина Озрена,
Троглава и Столова.

Захваљујући комплексном деловању наведених чинилаца, локалитет Матарушке
Бање карактерише умереноконтинентална клима са умерено топлим, релативно сувим и
сунчаним летом са око 225-262 сати сијања сунца у току летњих месеци и умерено
хладним зимама.

На основу анализе основних параметара температуре ваздуха, релативне влажности
ваздуха, падавина, облачности, инсолације и ветра, уочавају се следећа обележја локалне
климе Матарушке Бање:
o Просечна годишња температура ваздуха у Матарушкој Бањи износи 11oC, при чему

седам месеци има просечну температуру изнад 10 oC (април-октобар), док су остали
месеци знатно хладнији, са просечним температурама ваздуха испод 10oC. Јануар је
најхладнији месец са просечном температуром ваздуха од -0,5oC, а јул је најтоплији
месец са просечном температуром од 21,2oC. Апсолутни максимум температуре
ваздуха који је у широј околини Матарушке Бање регистрован јула 1939. године
износи 44,3oC, док је апсолутни минимум температуре ваздуха од 31,7 oC регистрован
у јануару 1947. године.
Просечне температуре ваздуха за зиму, пролеће, лето и јесен износе:
0,8oC, 11,2oC, 20,4oC, и 11,3 oC респективно. Јесење температуре су незнатно
веће од пролећних, што указује да на климу Матарушке Бање, у  нешто мањој мери
утиче и Медитеран преко басена Јадранског мора.
Хладну половину године (од октобра до априла) карактерише учестана појава
слабијих мразева (дани са минималном температуром ваздуха испод 0oC). Годишње
се на подручју Чачанско-краљевачке котлине јавља у просеку  86 дана са мразом, и
то најчешће у периоду децембар-март, а знатно ређе у октобру, новембру и априлу.
Број дана са јаким мразом  (дани са минималном дневном температуром ваздуха
нижом од минус 10oC) креће се годишње у просеку око 9 дана, а број ледених дана
(дани са максималном температуром ваздуха испод 0 oC) у просеку годишње износи
17 дана. Према овим показатељима, климатски услови зимског периода
приближавају се условима оштрије континенталне климе.
Топлу половину године карактерише сразмерно велика учестаност летњих дана са
максималном температуром ваздуха изнад 25 oC (у просеку 94 дана годишње у широј
околини Матарушке Бање) и тропских дана са максималном температуром ваздуха
изнад 30 oC (у просеку 30 дана годишње). У току последњих година учестаност
тропских дана је повећана, тако да је у току екстремно топле и сушне 2003. године у
ширем региону Матарушке Бање, регистровано 2,5 пута више тропских дана од
вишегодишњег просека.

С обзиром на пројекције глобалног загревања атмосфере у 21. веку, очекује се да ће
даљи тренд раста просечних месечних, односно годишњих температура ваздуха, у
Матарушкој Бањи у току наредних деценија пратити даљи пораст учестаности
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летњих и тропских дана, као и повећање минималних температура ваздуха и дужине
трајања безмразног периода што, са аспекта термичког режима, погодује развоју
туризма и рекреације током целе године.
o Средња годишња релативна влажност ваздуха у широј околини Матарушке Бање

варира од 74% до 76%. Обично се сматра да је ваздух веома сув ако је релативна
влажност ваздуха мања од 55%, умерено сув код релативне влажности ваздуха од
55% до 74%, умерено влажан при релативној влажности од 75% до 90%, а веома
влажан при већој релативној влажности ваздуха од 90%. Према  средњим месечним и
годишњим вредностима релативне влажности ваздуха за Краљево и друге станице у
околини  Матарушке Бање, уочава се да  анализирано подручје, у погледу режима
влажности ваздуха, карактерише претежно умерено сува клима. Највеће средње
месечне вредности релативне влажности ваздуха се јављају у  периоду од новембра
до јануара, и у просеку износе преко 80%, док се најмања влажност  јавља у периоду
март-август, и на анализираном подручју, износи у просеку 70%.

o На континенталност климе Матарушке Бање указује повећан степен облачности.
Просечна годишња облачност на подручју Матарушке Бање  износи око 59%
покривености неба. У периоду од јуна  до октобра, месечна количина облачности је
мања од годишњег просека, а најнижа је у августу и износи 41% покривености неба.
Стога је просечан број ведрих дана (са средњом дневном облачношћу испод 20%)
релативно висок и креће се од 60 до 80 дана годишње, а најчешће се јављају  у јулу,
августу и септембру месецу. У периоду од новембра до марта степен облачности је
повећан и креће се од 53% до 73%, па је у овом периоду учесталија појава тмурних
дана са просечном облачношћу изнад 80% покривености неба (просечно у току
године  број тмурних дана на ширем подручју Матарушке Бање варира у опсегу од
115 до 130 дана).
Стварно трајање сијања сунца  износи око 1866 часова годишње, што представља
такође погодност за развијање бањског туризма и рекреације. Најдуже просечно
трајање сијања сунца јавља се у јулу и износи око 262 сата, док се у децембру јавља
минимум од око 50 сати. Матарушку Бању карактерише умерена учестаност појаве
магле (просечно око 55 дана годишње).

o У току године у Краљевачкој котлини преовлађују ветрови из правца истока  (E),
југоистока(SE),  запада (W) и северозапада (NW), док су ветрови из правца севера
(N), североистока (NE), југа (S) и југозапада (SW) мање заступљени. Фреквенција
тишина показује да је на  анализираном подручју  велика честина дана без ветра. Јаки
и олујни ветрови се ређе појављују у овом крају. На подручју Краљева годишње се у
просеку јавља 33 дана са јаким ветром и 3 дана са олујним ветром .
У Матарушкој Бањи преовлађују западни (W) југозападни (SW) и источни ветрови
(E). Таква расподела учестаности појединих праваца ветрова у Матарушкој Бањи
условљена је утицајем околних планина и превоја, односно положајем котлинског
проширења дуж тока Ибра и Западне Мораве, који каналишу ветар у наведеним
доминантним правцима. Олујни ветрови се ретко појављују. Велика учестаност
тишина и сразмерно ретка појава магле (у просеку 55 дана годишње), затим умерено
топло, релативно суво и ведро време у току лета и ране јесени, као и умерено хладне
зиме са око 47 дана са снежним покривачем, представљају значајне климатске
погодности  Матарушке Бање.

o Падавински режим шире околине Матарушке Бање има претежно обележја
средњеевропског (подунавског) плувиометријског режима, иако појава секундарног
максимума падавина и унутар сезонска расподела истих указује на постојање
слабијих маритимних утицаја. Просторна расподела годишњих количина падавина у
ширем региону Матарушке Бање указује да се на анализираном подручју у току
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године излучи у просеку 750-800 mm у Чачанско-краљевачкој котлини, у приобаљу
Западне Мораве, док се идући према планинским областима количина падавина
повећава, тако да се већ на подручју Матарушке  Бање годишње у просеку излучује
око 800 mm воденог талога, а на Гочу око 952 mm. Највећа  месечна количина
падавина   јавља се у мају или јуну месецу и на станицама у околини Матарушке
Бање креће се око 90 mm у нижим пределима, односно око 119 mm у вишим брдско-
планинским пределима. У новембру месецу појављује се секундарни максимум
падавина који се у котлинском проширењу креће у опсегу од 62 mm до 79 mm. У
котлинском проширењу на чијем се ободу налази Матарушка Бања,  у хладној
половини године  (од октобра до почетка  априла) излучи се око 43% од укупне
годишње количине падавина, а од тога најмање месечне количине  имају   јануар,
фебруар, и март (од 30 mm до 42 mm).
Падавине су сразмерно честе и јављају се у просеку 152 дана годишње. Расподела
честине падавинских дана је доста уједначена у периоду новембар-јун, и креће се од
12,5 дана у новембру до 14,8 дана у мају, а најмање их има у периоду август-октобар,
у просеку 10 дана месечно.  Вредности апсолутних максималних дневних количина
падавина у широј околини Матарушке Бање се крећу од  83 mm до 103 mm, а
регистроване су у мају, јулу и августу месецу и превазилазе просечну месечну
количину падавина за дати месец.  Годишње се у нижим деловима котлинског
проширња јавља око 47 дана са снежним покривачем.  У току последњих деценија у
умереним географским ширинама северне хемисфере, као последица глобалног
загревања температуре ваздуха присутан је тренд смањења броја дана са снежним
покривачем, као и смањење укупне масе снега, а сличан тренд забележен је и на
анализираном подручју.
Поред промена у термичком режиму, забележене су и промене у погледу режима
падавина. У току 20. века у Јужној Европи којој припада и анализирано подручје,
забележено је  смањење падавина у просеку за 13%.
Анализа тренда годишњих количина падавина  за Краљево за период 1951-2006.
година показује да се и у овој регији количина воденог талога постепено смањује, али
са нешто слабијим трендом смањења у односу на Источну Србију. Очекује се да ће се
такав тренд у режиму падавина наставити и наредних деценија, што би до краја овог
века довело до смањења падавина за око 20% у односу на садашњи ниво. Међутим,
ако се узме у обзир чињеница да се у Матарушкој Бањи и вишим планинским
пределима који је окружују излучује нешто већа количина у односу на ниске
котлинске делове овог краја, то се може очекивати да ће последице климатских
промена на локалитету Матарушке Бање у току наредних деценија бити знатно блаже
у односу на ширу регију.

2.7.8. Клима као лечилишни фактор и природни потенцијал развоја
Матарушке Бање

Повољни услови у погледу осунчавања са око 1866 сати годишње са тенденцијом
смањења укупне обланости и повећања броја ведрих дана односно инсолације, велика
учестаност тишина и сразмерно ретка појава магле (у просеку 55 дана годишње), затим
умерено топло, релативно суво и ведро време у току лета и ране јесени, као и умерено
хладне зиме са око 47 дана са снежним покривачем, представљају значајне особине
умерено континенталне климе Матарушке Бање, са аспекта климатске погодности за
развој здравствено-рекреативног туризма, производње здраве хране и интензивнијег
коришћења обновљивих извора енергије (хидроенергије, енергије сунца, енергије ветра и
биомасе) у ширем региону.
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С обзиром на пројекције глобалних и регионалних промена климе у 21. веку, као и
већ регистрован тренд пораста просечних месечних, односно годишњих температура
ваздуха на ширем подручју Матарушке Бање, то се и у Матарушкој  Бањи, у току наредних
деценија може очекивати даљи тренд повећања учестаности тропских и летњих дана, као и
повећање минималних температура ваздуха и дуже трајање безмразног периода. Такође,
према пројекцијама регионалних климатских промена базираним на брзини пораста
средње годишње температуре ваздуха за 0.3 oC по деценији, у периоду до 2030. године
садашње климатске зоне би се помериле према већој надморској висини за око 150m до
200m, тако да би у ближој будућности Матарушка Бања имала знатно топлију и нешто
сувљу климу.

Значајне промене климе у зони Медитерана праћене дуготрајним топлотним
таласима, све учесталијим сушама и шумским пожарима у току летње сезоне, као и
значајно смањење снега и дужине трајања снежног покривача у подручју Алпа, могу
условити повећање атрактивности бања  Југозападне Србије међу којима је и Матарушка
Бања, и то  како за домаће  становништво, тако и за стране туристе  и проширити трајање
туристичке сезоне на целу годину, с обзиром да би ово подручје на  ободу Чачанско-
краљевачке котлине било изложено знатно блажем утицају климатских промена у односу
на  обалу Медитерана, Југоисточну и Источну Србију и Панонску низију.

Напред наведене погодности у погледу основних климатских обележја, тј.
температуре ваздуха, инсолације, влажности ваздуха, падавина, струјања ваздуха,
затим постепеног раста температуре ваздуха, као и блаже последице климаских
промена, указују да ће локални климатски потенцијал у блиској будућности
представљати кључни фактор развоја туризма и рекреације Матарушке Бање. Те
околности намећу потребу да се у контексту одрживог развоја, минимизирају ризици
и предузму све потребне мере заштите биодиверзитета, животне средине, и
рационалнијег коришћења расположивих природних ресурса ширег подручја
Матарушке Бање.

2.7.9. Мере за ублажавање негативних последица климатских промена

Треба напоменути да се као резултат климатских промена, уз напред наведене
повољне климатске аспекте, могу очекивати и негативне последице услед повећања
учестаности олујних непогода праћених кишама јаког интензитета, снежним вејавицама,
леденом кишом, одронима, клизиштима, и др. То налаже потребу примене строжијих
стандарда при коришћењу метеоролошких параметара за потребе пројектовања,
експлоатације и одржавања саобраћајница, водоводне и електроенергетске мреже,
стамбених и других објеката и конструкција, као и примену одговарајућих мера заштите од
олујних ветрова, бујичних поплава, оптерећења од снега и леда, одрона, клизишта и др.
У студијама утицаја климатских промена на људско здравље истиче се да  ће се као
резултат отопљавања климе годишња доба и временске ситуације нагло смењивати, због
чега ће становништво све чешће бити изложено екстремним временским условима и
непогодама. Такође, научници упозоравају на забрињавајуће повећање корелације све
виших температура ваздуха и појава ширења инфективних болести које угрожавају
здравље људи директно или у ланцу исхране.

Из наведених разлога, при планирању развоја туризма у регији Матарушке Бање,
неопходно је узети у обзир ризик климатских промена на људско здравље и здравствено
стање домаћих и дивљих животиња. У циљу смањивања ризика по здравље и безбедност
посетилаца Матарушке Бање, неопходно је у приоритете уврстити јачање капацитета
надлежних локалних служби за спровођење програма превентивних мера, као и друге био-
сигурносне мере  и едукацију становништва.
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2.8. Вегетација – биљни покривач

2.8.1. Основне карактеристике вегетације

Богатство и распоред вегетације – биљног покривача на једном подручју одређено
је пре свега условима спољашње средине која врши снажан утицај на биљни па и на
животињски свет. То је у првом реду температура и влажност, светлост и ваздушна
струјања и др. Други чинилац у формирању вегетације је тло – земљиште на којем се
формира вегетација. Трећи чинилац су историјски фактори – еколошки услови који су
постојали и деловали у прошлости.

На анализираном подручју могу се издвојити две основне геоморфолошке целине.
1. Долина реке Ибар која се шири по изласку из клисуре и постепено у свом току према
североистоку прелази у алувијалну раван. Алувијална раван у подручју села Жича достиже
своју највећу ширину од 2 километра.
2. Побрђе, до 728 метара надморске висине које сачињавају огранци Столова. Побрђе чине
узане, дубоке долине са стрмим стенама које стварају потоци, док су између долина оштри
гребени.

Клима овога краја припада умерено-континенталном типу, са топлим летима и
умерено хладним зимама. У зимском периоду ветрови су јаки и хладни. Количина
падавина је мала, посебно у току зиме.

Основна земљишта су хумусно-силикатно и алувијално-дилувијално.
Анализирано подручје у фитогеографском погледу припада мезиској провинцији

Евросибирске подобласти Холарктичке фитогеографске области. Примарна вегетација
анализираног подручја су шуме. Временом, примарна вегетација је измењена, поједини
делови су обешумљени. Шуме су крчене да би се добиле ливаде за сточарење, а дрвo je
сплаварењем транспортованo и продаванo. Касније, посебно на алувијалној равни, шуме су
крчене и у циљу добијања пољопривредног земљишта.

2.8.2. Функције вегетације

Биљни свет – вегетација има вишеструку функцију у природи. Све функције у
основи можемо поделити на производне, еколошке и социо-културне.

Под производним функцијама подразумева се директна производња биљне масе,
плодова и семена; као и животињски свет који прибавља храну и размножава се на
одређеном подручју.

У еколошке функције спада заштита земљишта (ерозија, клизишта и др.) као и
подземних и надземних вода; климатски ефекти (смањење енергије ветра, повољнија
прерасподела падавина, повољнији микроклиматски услови и др.); побољшавање
квалитета ваздуха (повећање количине кисеоника а смањење угљендиоксида, абсорбција
аероседимената, неутрализација негативних мириса и др.) и др.

Социо-културне функције везане су за здравство (ефекти на здравствени и
хигијенски квалитет ваздуха, смањење буке, естетски ефекти и др.) и рекреацију
(рекреација, туризам и спорт и др.); уређење простора (очување изворности пејсажа,
ликовни, естетски значај и др.), заштиту природе (заштита природних реткости и др.) и
наставно-образовне функције (коришћење вегетације у науци, образовању и васпитању).
Која ће од функција бити главна, зависи пре свега од намене подручја. На ширем подручју,
вегетација има првенствено привредну и еколошку функцију, а на подручју бање има
првенствено социо-културну и еколошку функцију.
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2.8.3. Постојеће стање вегетација на ширем подручју Матaрушке Бање

2.8.3.1. Шуме

2.8.3.1.1. Шуме побрђа1

У побрђу анализираног подручја преовлађују шуме китњака и цера (Quercetion -
petraeae - cerris) на хумусно-силикатном земљишту.

Шумe сладуна и цера (Quercion frainetto) јављају се на смеђим земљиштима на
малим површинама.

У наведеним заједницама спрат дрвећа чине китњак (Quercus petraea) или сладун
(Quercus frainetto), цер (Quercus cerris), црни јасен (Fraxinus ornus), сребрна липа (Tilia
argentea), клен (Acer campestre), граб (Carpinus betulus), дивља трешња (Prunus avium),
брекиња (Sorbus torminalis) и др.

Спрат жбуња одсуствује или је сиромашан. Уколико га има обично га чине дрен
(Cornus mas), клека (Juniperus communis), глог (Crataegus monogyna), трњина (Prunus
spinosa), леска (Corylus avellana) и др.

Шуме китњака и цера (Quercetion - petraeae - cerris) распростиру се на целом
анализираном подручју Под шумама китњака и цера у брдским пределима анализираног
подручја налази се око 82% површина. Од шума китњака и цера око 72% чине изданачке
шуме китњака, а око 28% високе девастиране шуме китњака. Претежна старост китњака је
65 година.

По пространству, на побрђу анализираног подручја, на другом месту су културе –
вештачки подигнуте састојине црнога бора. Под вештачки подигнутим састојинама црног
бора налази се око 14% површине анализираног брдског подручја. Састојине црног бора су
подигнуте у ободном делу шуме китњака и цера изнад алувијалне равни где се налази
Матарушка Бања. У анализираном подручју налази се 15 „острва“ на којима расту
састојине црног бора. Већа „острва“ – површине под културама црног бора налазе се у
крајње источном (25,38 ha) и крајње западном (7,99 ha) делу анализираног подручја.
Остале површине под културама црног бора крећу се од 0,40  до 4,15 ha. Борови су стари
претежно око 50 година.

На анализираном подручју основна функција шума је заштита изворишних вода
(водоснабдевања) II степена. На анализираном подручју газдовање шумама подређено је
основној функцији шума на овом подручју . Такво газдовање шумама обезбеђује и
адекватну заштиту бањског подручја по Основама газдовања шумама за газдинску
јединицу „СТОЛОВИ–ИБАР“ (2012–2021 год.), Краљево, 2012.

Поред шума којима газдује ЈП „Србијашуме“, извесне површине под шумом налазе
се у приватном власништву. Део тих шума налази се као енклаве унутар комлекса којима
газдује ЈП „Србијашуме“ док се други део налази непосредно иза Матарушке Бање.
Генерална оцена је да су приватне шуме слабијег квалитета од шума којима газдује ЈП
„Србијашуме“.

Треба настојати да режим газдовања у приватним шумама на анализираном
подручју буде адекватан као и у шумама којима газдује ЈП „Србијашуме“.

2.8.3.1.2. Алувијалне шуме

На алувијално-дилувијалној равни примарну вегетацију чиниле су првенствено
асоцијације врбе (Salix) и тополе (Populus). Потврду наведенога налазимо у фрагментима
примарне вегетације која се налази на овим просторима. Тако је шума беле врбе – ass.

1 Наведени подаци односе се на шуме којима газдује ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ Београд, ШГ „Столови“ Краљево.
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Salicetum albae Issler 1926, очувана на подручју Матарушке Бање. У уском подручју уз
Ибар, на путу за Матарушку Бању забележене су састојине беле врбе са клокочиком
Staphyllea pinnata која је терцијарни реликт. Шума црне тополе – ass. Populetum nigrae,
насељава делове подручјa Матаруга у близини Матарушке Бање. Сматра се да је шума
лужњака и пољског јасена – ass. Querco-Fraxinetum serbicum mixtum, била распрострањена
у Жичком пољу, о чему сведоче лужњакова стабла код манастира Жича.

Ове шуме – примарна вегетација на алувијално-дилувијалној равни у највећој мери
су уништене ради добијања обрадивих површина. Овај узак појас шума на алувијално-
дилувијалној равни препуштен је спонтаној природној обнови. Обе обале су вегетацијски
деградиране са израженим негативним антропогеним утицајем.

Основно газдовање – уређивање ових шума допринело би побољшању општег
изгледа подручја бање уз друге функције које шуме имају.

2.8.3.2. Ливаде

На анализираном подручју јављају се мочварне, долинске и брдске ливаде.
Мочварне и долинске ливаде јављају се на алувијално-дилувијалној равни а брдске ливаде
на побрђу. Мочварне и долинске ливаде формирале су се на алувијалним наносима реке
Ибар и дилувијалним наносима водотока са брдског подручја. На побрђу, брдске ливаде су
секундарне творевине настале крчењем шума.

Тешко је дати и процену колика се површина данас налази под ливадама на
анализираном подручју. За то постоји више разлога. Анализирано подручје чини само део
појединих административних целина за које се дају подаци (КО Матаруге, КО Конарево,
КО Прогорелица); стална промена структуре земљишних површина.

Опстанак ливада зависи од активности човека. Док су за мочварне и долинске
ливаде пресудни хидромелиорациони радови, за ливаде у побрђу пресудно је њихово
коришћење. Док се ливаде косе уништавају се младице дрвећа и жбуња и не долази до
сукцесије. И напасање стоке на ливадама успорава сукцесију. И обратно, некоришћење
ливада убрзава сукцесију – ливаде се претварају у шуме.

После шума, добро коришћене ливаде су еколошки стабилна подручја. На
анализираном подручју, под долинским ливадама треба да остану оне површине које имају
адекватну педолошку структуру и повољан ниво подземне воде, а за брдске ливаде поред
педолошке стктуре од значаја је и положај и нагиб терена. На таквим ливадама треба
развијати традиционално сточарство у функцији производње здраве хране, као и остварења
социо-културних и еколошких функција вегетације.

2.8.3.3. Мочварна и водена  вегетација

У води, уз обалу, јавља се фрагментарно мочварна вегетација. На појединим
местима јавља се трска (Phragmites sp.) или појас шевара (Typha latifolia). Уз обалу
местимично расте слатка трава (Glyceria flиitans), шаш (Carex sp.) и друге врсте.

На површини воде јавља се водена вегетација са слободно пливајућом воденом
сочивицом (Lemna minor). Поред сочивице јављају се и неке друге врсте: кроцањ
(Myriophyllum spicatum), вошчика (Ceratophyllum demersum), јегуљина трава (Potamogeton
crispus) и др.

2.8.3.4. Обрадиво земљиште

Под обрадивим земљиштем налазе се пољопривредне културе које су замениле
аутохтону вегетацију. Значај култура на анализираном подручју је велики. Културе могу да
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имају бројне функције као и аутохтона вегетација, али пољопривреда може и да угрози
бањско подручје.

2.8.3.4.1. Воћњаци

Воћњаци, после шума, имају изванредан значај у стварању социо-културних и
еколошких функција вегетације. Воћњаци, на анализираном подручју, налазе се
првенствено уз сеоска домаћинства. Највише се гаје шљиве, а потом крушке и јабуке. У
нешто мањем броју гаје се и трешње, вишње, дуње, брескве и кајсије. Предходних година
првенствено су биле заступљене аутохтоне врсте воћа, док се последњих година запажа
појава гајења нових сорти. Воћњацима се, углавном, газдовало на традиционалан начин
док је последњих година и ту дошло до промене.
У наредном периоду, првенство треба дати гајењу аутохтоних врста, без или са минималном употребом
агротехничких мера базираних на коришћењу хемикалиј

2.8.3.4.2. Њиве и вртови

На њивама се гаје ратарске културе у првом реду кукуруз и пшеница, док у
вртовима разно поврће.

Све већа тежња за већим приносима увођењем савремених агротехничких мера
потенцијална је опасност за бањско подручје, јер при свакој пољопривредној производњи
стварају се вештачки екосистеми који се одликују еколошком нестабилношћу и сталном
опасношћу по околину.

Коришћење обрадивог земљишта треба да буде на принципима трајно одрживог
коришћења – развоја. Предност треба дати органској производњи којом се добија здрава
храна а не загађује се средина, што је посебно значајно за бањска подручја.

2.9. Фауна - Животињски свет

Поједине врсте животиња имају изванредан еколошки значај, посебно на оваквим
подручјима, па ће приказ животиња анализираног подручја обухватити еколошки важније
и бројније врсте, али и врсте које су ређе те су посебно атрактивне са туристичког
становишта.

2.9.1. Сисари (Mammalia)

Живот сисара везан је за поједина станишта, али се могу наћи (посебно поједине
врсте) и на разним стаништима, па се поред систематског прегледа сисара уз поједине
врсте даје и станиште на анализираном подручју.

Лисица (Vulpes vulpes) je честа врста по шумским и другим стаништима подручја,
док је вук (Canis lupus) веома редак и пojaвљује се у скитњи. Ласица (Mustela nivalis) се
среће у шуми, на ливадама, око људских насења. Мрки твор (Mustela putorius) живи око
насеља. Куна белица (Martes foina) среће се по стењу и литицама у шуми. Куна златица
(Martes martes) и јазавац (Meles meles) су чести по шумским стаништима, док јe дивља
мачка (Felis silvestris) ређа.

Дивља свиња (Sus scrofa) и срна (Capreolus capreolus) живе по шумама, пашњацима
и обрадивом земљишту.

Шумска ровчица (Sorex araneus) сe јaвљa првенствено по шумама, a вртна ровчица
(Crocidura suаveolens) и белогруди јеж (Erinaceus concolor) у нижим пределима. Обична
кртица (Talpa europaea) јe честа по плоднијим земљиштима. Пољска волухарица (Microtus
arvalis) живи по пољима и ливaдaма, домаћи миш (Mus musculus) и шумски миш
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(Apodemus sylvaticus) су регистровани нa свим стаништима. Веверица (Sciurus vulgaris) и
сиви пух (Glis glis) су чести по шумaмa. Сиви пацов (Rattus norvegicus) јe честа врста око
насеља.

Зец (Lepus europaeus) сe среће по пашњацима и другим теренима.
Од звери (Carnivora), из породице паса (Canidae), на овом подручју присутни су вук

(Canis lupus) и лисица (Vulpes vulpes).
Из породице куна (Mustelidae) регистровани су: мрки твор (Mustela putorius), ласица

(Mustela nivalis), куна белица (Martes foina), куна златица (Martes martes) и јазавац (Meles
meles).

Од мачака, дивља мачка (Felis silvestris).
Од папкара (Artiodactyla), на анализираном подручју присутна је дивља свиња (Sus

scrofa) и срна (Capreolus capreolus).
Од бубоједа (Insectivora), регистроване су шумска ровчица (Sorex araneus) и вртна

ровчица (Crocidura suaveolens), као и европска кртица (Talpa europaea) и јеж (Erinaceus
concolor).

Из реда глодара (Rodentia), на овом подручју налазимо бројне врсте. Од волухарица
регистрована је пољска волухарица (Microtus arvalis); од мишева регистровани су домаћи
миш (Mus musculus), шумски миш (Apodemus sylvaticus) и сиви пацов (Rattus rattus); од
пухова обичан или сиви пух (Glis glis) и веверица (Sciurus vulgaris).

Иако недовољно проучени, на овом подручју вероватно је присуство неколико
врста слепих мишева (Chiroptera): велики потковичар (Rhinolophus ferrumequinum),
мишолики вечерњак (Myotis myotis) и др.

На овом подручју присутан је и зец (Lepus capensis).
Све врсте сисара имају велики еколошки значај, а међу њима су и бројне ловне

врсте. На овом подручју живе и врсте које су угрожене и постоји опасност за њихово
ишчезавање. Са аспекта заштите посебно су значајне врсте од националног и
међународног значаја. ПРАВИЛНИК-ом о проглашењу и заштити строго заштићених
и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива (Сл. Гласник РС, бр. 5/2010) на
анализираном подручју проглашени су и строго заштићени сви слепи мишеви (Chiroptera).

За заштићенe дивљe врстe биљака, животиња и гљива проглашени су следећи
сисари: ласица (Mustela nivalis), шумска ровчица (Sorex araneus) и обична кртица (Talpa
europaea). Вук (Canis lupus), дивља мачка (Felis silvestris), срна (Capreolus capreolus),
дивља свиња (Sus scrofa), лисица (Vulpes vulpes), куна белица (Martes foina), куна златица
(Martes martes), јазавац (Meles meles), зец (Lepus europaeus), сиви пух (Glis glis), веверица
(Sciurus vulgaris) – ловне врсте чији су статус и режим заштите регулисани и прописима из
области ловства..

За урбанизацију, пољопривреду и сточарство везане су бројне врсте сисара, пре
свега из групе глодара. По правилу, глодари чине штету и преносе болести. Њихово
сузбијање је неопходно, али неадекватно сузбијање је стална потенцијална опасност за
загађење средине. У њиховом сузбијању максимално треба користити биолошке методе.

Веверица, у условима бањског туризма представља врсту која има естетски и
здравствени ефекат на регенерацију психичких и физичких способности гостију, па је
поред неких других врста треба вештачки насељавати.

2.9.2. Птице (Aves)

Аналзирано подручје спада у релативно птицама богатија подручја. Богатство
птичијег света условљено је низом еколошких услова. Један од најважнијих је релативно
добра очуваност појединих станишта. По свом значају посебно се истичу шумска
станишта у побрђу. Значајна станишта су и пашњаци и ливаде. Бројне птичије врсте живе
и у парку.
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У шумама по побрђу гнезде се или пак бораве следеће бројније, еколошки
значајније врсте птица: Scolopax rusticola (шумска шљука), Falco tinnunculus (обична
ветрушка), Columba palumbus (голуб гривнаш), C. oenas (голуб дупљаш), Streptopelia turtur
(грлица), Cuculus canorus (кукавица), Caprimulgus europaeus (козодој), Jynx torquilla
(вијоглава), Picus viridis (зелена жуна), Dendrocopos medius (средњи шарени детлић),
Luscinia megarhynchos (славуј), Turdus merula (кос), Turdus philomelos (дрозд певач), Sylvia
atricapilla (црноглава грмуша), Parus lugubris (медитеранска сеница), P. palustris (сива
сеница), P. major (велика сеница), P. caeruleus (плаветна сеница), Aegythalos caudatus
(дугорепа сеница), Sitta europaea (бргљез), Oriolus oriolus (златна вуга), Garrulus glandarius
(сојка), Fringilla coelebs (обична зеба), Corvus monedula (чавка), C. cornix (сива врана), Pica
pica (сврака), Coracias garrulus (златоврана), Sturnus vulgaris (чворак), Emberiza citrinella
(обична стрнадица), Muscicapa striata (сива мухарица), Upupa epops (пупавац)и др.

У парку су регистроване следеће врсте: Columba palumbus (голуб гривнаш),
Streptopelia turtur (грлица), S. decaocto (гугутка), Asio otus (мала ушара), Otus scops (ћук),
Dendrocopos major (велики детлић), D. syriacus (сиријски детлић), Luscinia megarhynchos
(славуј), Turdus merula (кос), T. philomelos (дрозд певач), T. pilaris (дрозд боровњак), Sylvia
atricapilla (црноглава грмуша), S. curruca (чеврљинка), Phylloscopus collybita (обични
звиждак), Parus major (велика сеница), P. caeruleus (плаветна сеница), Aegythalos caudatus
(дугорепа сеница), Sitta europaea (бргљез), Oriolus oriolus (златна вуга), Garrulus glandarius
(сојка), Fringilla coelebs (обична зеба), Coccothraustes coccothraustes (батокљун), Serinus
serinus (жутарица), Carduelis chloris (зелентарка), C. carduelis (чешљугар), Delichon urbica
(градска ласта), Hirundo rustica (сеоска ласта), Corvus monedula (чавка), C. cornix (сива
врана), Sturnus vulgaris (чворак), Passer montanus (пољски врабац), P. domesticus (врабац
покућар), Pica pica (сврака), Motacilla alba (бела плиска), Muscicapa striata (сива
мухарица), Regulus regulus (жутоглави краљић) и др.

У културној степи – по обрадивом земљишту прошарано остатцима шума срећу
се следеће врсте птица: Buteo buteo (мишар), Falco tinnunculus (обична ветрушка), F.
subbuteo (ластавичар), Otus scops (ћук), Perdix perdix (пољска јаребица), Coturnix coturnix
(препелица), Cuculus canorus (кукавица), Streptopelia turtur (грлица), Alauda arvensis
(пољска шева), Galerida cristata (ћубаста шева), Hirundo rustica (сеоска ласта), Parus major
(велика сеница), Coccothraustes coccothraustes (батокљун), Passer montanus (пољски
врабац), P. domesticus (врабац покућар), Anthus campestris (степска трептељка), Saxicola
rubetra (обична траварка), Corvus monedula (чавка), C. cornix (сива врана), C. frugilegus
(гачац), Pica pica (сврака), Oriolus oriolus (златна вуга), Emberiza citrinella (обична
стрнадица), E. hortulana (вртна стрнадица), Luscinia megarhynchos (славуј), Sylvia comunis
(обична грмуша), Lanius collurio (сиви сврачак), L. minor (мали сврачак) и др.

На реци Ибар повремено се срећу: Phalacrocorax carbo (велики вранац), Ardea
cinerea (сива чапља), Anas platyrhynchos (дивља патка), Anas crecca (крџа), Fulica atra
(лиска), Larus ridibundus (речни галеб) и др.

Птице урбаних станишта (насеља, викенд зона и сл.) су Streptopelia decaocto
(гугутка), Hirundo rustica (сеоска ласта), Delichon urbica (градска ласта), Motacilla alba
(бела плиска), Pica pica (сврака), Corvus cornix (сива врана), Passer domesticus (врабац
покућар).

ВРАНЦИ (Phalacrocoracidae)
Велики вранац (Phalacrocorax carbo)
ЧАПЉЕ (Ardeidae)
Чапљица (Ixobrychus minutus)
Гак (Nycticorax nycticorax)
Мала бела чапља (Egretta garzetta)
Сива чапља (Ardea cinerea)
Велика бела чапља (Egretta alba)

ПЛОВУШЕ (Anatidae)
Лабуд грбац (Cygnus olor)
Крџа (Anas crecca)
Патка глувара (Anas platyrhynchos)
Риђоглава патка (Aythya ferina)
ЈАСТРЕБОВИ (Accipitridae)
Осичар (Pernis apivorus)
Црна луња (Milvus migrans)
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Еја мочварица (Circus aeruginosus)
Јастреб (Accipiter gentilis)
Кобац (Accipiter nisus)
Мишар (Buteo buteo)
Рибар (Pandion haliaetus)
СОКОЛОВИ (Falconidae)
Обична ветрушка (Falco tinnunculus)
Сива ветрушка (Falco vespertinus)
Ластавичар (Falco subbuteo)
Сиви соко (Falco peregrinus)
ФАЗАНИ (Phasianidae)

Пољска јаребица (Perdix perdix)
Препелица (Coturnix coturnix)

БАРСКЕ КОКЕ (Rallidae)
Лиска (Fulica atra)
ШЉУКЕ (Charadriidae)
Шумска шљука (Scolopax rusticola)
Полојка (Actitis hypoleucos)
ГАЛЕБОВИ (Laridae)
Обични галеб (Larus ridibundus)
ЧИГРЕ (Sternidae)
Обична чигра (Sterna hirundo)
ГОЛУБОВИ (Columbidae)
Голуб дупљаш (Columba oenas)
Голуб гривнаш (Columba palumbus)
Гугутка (Streptopelia decaocto)
Грлица (Streptopelia turtur)
КУКАВИЦЕ (Cuculidae)

Кукавица (Cuculus canorus)
СОВЕ (Strigidae)

Буљина (Bubo bubo)
Шумска сова (Strix aluco)
Мала ушара (Asio otus)
Ћук (Otus scops)

КОЗОДОЈИ (Caprimulgidae)
Козодој (Caprimulgus europaeus)

ЗЛАТОВРАНЕ (Coraciidae)
Златоврана (Coracias garrulus)

ВОДОМАРИ (Alcedinidae)
Водомар (Alcedo atthis)

ПУПАВЦИ (Upupidae)
Пупавац (Upupa epops)

ДЕТЛИЋИ (Picidae)
Вијоглава (Jynx torquilla)
Зелена жуна (Picus viridis)
Велики детлић (Dendrocopos major)
Сиријски детлић (Dendrocopos syriacus)
Средњи шарени детлић (Dendrocopos

medius)
ЛАСТЕ (Hirundinidae)

Сеоска ласта (Hirundo rustica)
Градска ласта (Delichon urbica)

ШЕВЕ (Alaudidae)

Пољска шева (Alauda arvensis)
Ћубаста шева (Galerida cristata)

ТРЕПТЕЉКЕ (Motacillidae)
Шумска трептељка (Anthus trivialis)
Степска трептељка (Anthus campestris)
Бела плиска (Motacilla alba)

СВРАЧЦИ (Laniidae)
Сиви сврачак (Lanius collurio)
Мали сврачак (Lanius minor)

ВУГЕ (Oriolidae)
Златна вуга (Oriolus oriolus)

ЧВОРЦИ (Sturnidae)
Чворак (Sturnus vulgaris)

ВРАНЕ (Corvidae)
Сојка (Garrulus glandarius)
Сврака (Pica pica)
Чавка (Corvus monedula)
Сива врана (Corvus cornix)
Гавран (Corvus corax)
Гачац (Corvus frugilegus)

ЦАРИЋИ (Troglodytidae)
Царић (Troglodytes troglodytes)

ДРОЗДОВИ (Turdidae)
Обична траварка (Saxicola rubetra)
Црвендаћ (Erithacus rubecula)
Славуј (Luscinia megarhynchos)
Црвенорепка (Phoenicurus ochruros)
Шпанска белка (Oenanthe hispanica)
Дрозд камењар (Monticola saxatilis)
Кос (Turdus merula)
Дрозд певач (Turdus philomelos)
Дрозд боровњак (Turdus pilaris)
Сива мухарица (Muscicapa striata)

ГРМУШЕ (Sylvidae)
Чеврљинка (Sylvia curruca)
Обична грмуша (Sylvia communis)
Црноглава грмуша (Sylvia atricapilla)
Обични звиждак (Phylloscopus collybita)
Жутоглави краљић (Regulus regulus)

ДУГОРЕПЕ СЕНИЦЕ (Aegythalidae)
Дугорепа сеница (Aegythalos caudatus)

СЕНИЦЕ (Paridae)
Сива сеница (Parus palustris)
Медитеранска сеница (Parus lugubris)
Плаветна сеница (Parus caeruleus)
Велика сеница (Parus. major)

БРГЉЕЗИ (Sittidae)
Бргљез (Sitta europaea)

ВРАПЦИ (Passeridae)
Врабац покућар (Passer domesticus)
Пољски врабац (Passer montanus)

ЗЕБЕ (Fringillidae)
Обична зеба (Fringilla coelebs)
Жутарица (Serinus serinus)
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Зелентарка (Carduelis chloris)
Чешљугар (Carduelis carduelis)
Батокљун (Coccothraustes coccothraustes)

СТРНАДИЦЕ (Emberizidae)
Обична стрнадица (Emberiza citrinella)

Црногрла стрнадица (Emberiza cirlus)
Планинска стрнадица (Emberiza cia)
Велика стрнадица (Miliaria calandra)

Наведене птице анализираног подручја око Матарушке Бање имају еколошки,
туристички и други значај.

На анализираном подручју живе бројне врсте птица које су од националног значаја,
a које су ПРАВИЛНИК-ом о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених
дивљих врста биљака, животиња и гљива (Сл. Глaсник РС, бр. 5/2010) стављене под
посебну заштиту.

2.9.3. Гмизавци (Reptilia)

Од гмизаваца, од гуштера, везаних за шумска подручја, овде бораве: шумски
гуштер (Lacerta agilis), зелембаћ (L. viridis), зидни гуштер (Podarcis muralis) и слепић
(Anguis fragilis), кога због недостатка ногу погрешно сматрају за змију. Oд змија, у
карактеристичне врсте убрајамо смука (Zamenis longissima) – неотровницу. Мада ређе, по
шумама се може срести шумска корњача (Testudo hermanni), а од змија смук или степски
дрволаз (Zamenis longissima).

Корњаче (Testudinidae)
Шумска корњача (Testudo hermanni) – релативно честа по шумским стаништима,

Гуштери (Lacertidae)
Зелени гуштер – зелембаћ (Lacerta viridis) – чест по шумским прогалама и сл.
стаништима;
Сиви гуштер (Lacerta agilis) – среће се по шумама;
Зидни гуштер (Podarcis muralis) – чест по стењу и камењарима;
Слепић (Anguis fragilis) – среће се по шибљацима и шумским стаништима на кречњачкој
подлози;

Змије (Ophidia)
Смук или Степски дрволаз (Zamenis longissima) – редак по камењарима са шибљем и
дрвећем и др. стаништима;

Све врсте гмизаваца, овог Бањског подручја, имају пре свега еколошки али и други
значај. Наведене врсте гмизаваца су део ланца исхране у шумским али и у другим
стаништима и биоиндикатори су стања ових подручја.

ПРАВИЛНИК-ом о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених
дивљих врста биљака, животиња и гљива (Сл. Глaсник РС, бр. 5/2010) за строго
заштићену врсту проглашен је: смук (Zamenis longissima); a за заштићену шумска корњача
(Testudo hermanni).

2.9.4. Водоземци (Amphibia)

Водоземци анализираног Бањског подручја нису детаљније изучавани па су подаци
о водоземцима дати на основу радова који обухватају шира подручја.

Водоземци се деле на две велике групе: репате водоземце (Urodella) и безрепе –
жабе (Anura).

Од репатих водоземаца у шуми и по шикарама, близу воде по влажном тлу живи
велики мрмољак (Triturus cristatus) и мали мрмољак (Lissotriton vulgaris); а од жаба

mailto:ctd3@sbb.rs


ПРЕДЛОГ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОДРУЧЈА МАТАРУШКЕ БАЊЕ

C.T.D. 3 Београд, Балканска 33
consulting tourism development      тел/фаx: +381 11 2684 388, 2682 040

ctd3@sbb.rs

43

травњача (Rana temporaria). Од крастача срећу се обична крастача (Bufo bufo) и зелена
крастача (Pseudepidalea viridis).
Преглед водоземаца:

- Репати водоземци (Urodella)
o Даждевњаци (Salamandridae)
o Велики мрмољак (Triturus cristatus)
o Мали мрмољак (Lisotriton vulgaris)

- Безрепи водоземци – жабе (Anura).
o Krastače (Bufonidae)

 Обична крастача (Bufo bufo)
 Зелена крастача (Pseudepidalea viridis)

o Prave žabe (Ranidae)
 Шумска жаба (Rana dalmatina),
 Травњача (Rana temporaria)

И водоземци су део ланаца исхране који се формирају у шумским као и у другим
стаништима и биоиндикатори су подручја.

ПРАВИЛНИК о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених
дивљих врста биљака, животиња и гљива (Сл. Глaсник РС, бр. 5/2010) за строго
заштићене врсте проглашене су: велики мрмољак (Triturus cristatus), мали мрмољак
(Lissotriton vulgaris), жаба травњача (Rana temporaria), обична крастача (Bufo bufo) и
зелена крастача (Pseudepidalea viridis).

2.9.5. Рибе  (Pisces)

Река Ибар у свом дугом току мења своје карактеристике од планинске реке до
равничарске. По изласку из клисуре, у послдњих 18 km свога тока, Ибар тече у долини
поред обрадивих површина. Дно реке је шљунковито а покривено је и муљем па Ибар има
обележје равничарске реке. Део тог тока протиче и кроз анализирано подручје Матарушке
Бање.

У водама доњег тока реке Ибар формирала се одређена популација риба. Њен
састав, који се овде даје, утврђен је на основу експерименталног излова током летњег
периода. Осим излова, састав рибљег фонда процењен је и на основу анкета о улову
спортских риболоваца.

Популацију риба чини 17 врста риба из пет породица. Шаранске (Cyprinidae) су
најбројније јер је из ове породице чак 12 врста (44,44%) регистрованих на овом подручју.
Гргечке (Percidae) су малобројније, из ове породице регистроване су 2 (7,40%) врсте. По
једна (3,70%) врста регистрована је из породица бркица (Balitoridae), главоча (Cobidae) и
сома (Siluridae).

У доњем току реке Ибар регистроване су следеће врсте риба:
- Породица CYPRINIDAE

  1. Укљева – уклија (Alburnus alburnus)
  2. Плиска – зеленак (Alburnoides bipunctatus)
  3. Речна мрена – мрена (Barbus barbus)
  4. Поточна мрена – сапача (Barbus balcanicus - peloponnesius)
  5. Крпатица – карапатка – андрога (Blicca bjoerkna)
  6. Бабушка – сребрни караш (Carassius auratus gibelio)
  7. Скобаљ – подуст (Chondrostoma nasus)
  8. Кркуша – говедарица (Gobio gobio)
  9. Клен (Leuciscus - Squalius cephalus)
10. Чебачок – безрибица (Pseudorasbora parva)
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11. Гавчица – гаовица – чавчица (Rhodeus sericeus amarus)
12. Бодорка – црвеноокица (Rutilus rutilus)

- Породица SILURIDAE
13. Сом (Silurus glanis)

- Породица PERCIDAE
14. Гргеч (Perca fluviatilis)
15. Велики вретенар (Zingel zingel)

- Породица COBIDAE
16. Обични вијун – бадељ – легбаба (Cobitis taenia)

- Породица BALITORIDAE
17. Бркица – тивушка – бабица (Barbatula barbatula)

Од 17 врста риба регистрованих на овом подручју петнаест врста су аутохтоне док
су две врсте алохтоне и то: бабушка (Carassius auratus gibelio) и чебачок (Pseudorasbora
parva).

Међу врстама апсолутно доминира скобаљ (Chondrostoma nasus) са 60 –70% укупне
биомасе. На другом месту је речна мрена (Barbus barbus) са 15–20% укупне биомасе. На
трећем месту је клен (Squalius - Leuciscus cephalus) са 5–10% укупне биомасе. Следи
бабушка (Carassius auratus gibelio) са 14–18%, велики вретенар (Zingel zingel) са 13–15%,
укљева (Alburnus alburnus) око 2% и кркуша (Gobio gobio) око 1% у укупној биомаси. Удео
осталих врста у укупној биомаси је мали, мањи од 1% по једној врсти.

За спортски риболов од значаја су следеће врсте: укљева (Alburnus alburnus), речна
мрена (Barbus barbus), поточна мрена (Barbus balcanicus - peloponnesius), крупатица (Blicca
bjoerkna), бабушка (Carassius auratus gibelio), скобаљ (Chondrostoma nasus), кркуша (Gobio
gobio), клен (Squalius - Leuciscus cephalus), бодорка (Rutilus rutilus), сом (Silurus glanis),
гргеч (Perca fluviatilis), велики вретенар (Zingel zingel).

ПРАВИЛНИК-ом о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених
дивљих врста биљака, животиња и гљива (Сл. Глaсник РС, бр. 5/2010) за строго
заштићене врсте проглашене су: велики вретенар (Zingel zingel); a за заштићене плиска
(Alburnoides bipunctatus), речна мрена (Barbus barbus), поточна мрена (Barbus balcanicus -
peloponnesius), клен (Squalius - Leuciscus cephalus), гргеч (Perca fluviatilis), сом (Silurus
glanis).

Риболовне врсте чији су статус и режим заштите регулисани и прописима из
области рибарства су: речна мрена (Barbus barbus), поточна мрена (Barbus balcanicus -
peloponnesius), клен (Squalius - Leuciscus cephalus), гргеч (Perca fluviatilis), сом (Silurus
glanis).

Од врста које су угрожене, нарочито је значајан велики вретенар (Zingel zingel),
врста која се налази на Европској црвеној листи глобално угрожених биљака и животиња
(European Red List, 1991).

2.9.6. Лов и риболов

2.9.6.1. Лов

На подручју општине Краљево формирано је више ловишта. Ловиштима газдују
Ловачко удружење „Краљево“ и ЈП „Србијашуме“.

Северни, равничарски део, анализираног подручја припада ловишту „Ибар“ док
јужни део припада ловишту „Гоч“. Ловиштем „Ибар“ газдује ловачко удружење
„Краљево“ док ловиштем „Гоч“ газдује ЈП „Србијашуме“.
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ЛОВИШТЕ „ГОЧ“

Ловиште „Гоч“ је установљено на основу решења бр. 324-02-139/95-06 од стране
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у Београду. Решење је објављено
у „Службеном гласнику РС“ бр. 21/96од 16.05.1996. год.

Ловиштем „Гоч“ газдује ЈП „Србијашуме“, односно шумско газдинство „Столови“
Краљево.

Терени овог ловишта захватају планинске масиве Столова и делове Гоча и Жељина,
а по просторно-шумарској подели простора обухвата следеће газдинске јединице: Сокоља,
Столови-Рибница, Столови-Ибар, Гокчаница и Жељин. Укупна површина овог ловишта
износи 29.298,56 ha; од тога ловна површина износи 22.924,56 ha (78,2%), а неловна
6.374,00 ha (21,8%). Ловно-продуктивна површина за дивљу свињу износи 18.000,00 ha, за
срну 6.000,00 ha, а за зеца 3.600,00 ha. Бонитет ловишта за дивљу свињу припада I
бонитетном разреду, за срну III бонитетном разреду, а за зеца III бонитетном разреду.
У овом ловишту утврђено је следеће бројно стање дивљачи:

Врста дивљачи
Крупна длакава дивљач
Срнећа дивљач (Capreolus capreolus) 194 комада.
Дивља свиња (Sus scrofa) 184 комада.
Ситна длакава дивљач
Зец (Lepus europeaus) 284 комада.
Од остале дивљачи у ловишту су присутне следеће врсте: вук (Canis lupus), лисица

(Vulpes vulpes), јазавац (Meles meles), медвед (Ursus arctos), куна (Martes martes), твор
(Putorius putorius), дивља мачка (Felis silvestris), веверица (Sciurus vulgaris), дивља гуска
(Anser sp.), дивља патка (Anas sp.), сова шумска (Strix aluco), јаребица камењарка (Alectoris
graeca), шумска шљука (Scolopax rusticola), јастреб (Accipiter gentilis), сојка (Garrulus
glandarius) и гавран (Corvus corax).

За ловиште „Гоч“ постоји ловно-привредна основа одобрена решењем број 8/2009-
12 од 17.12.2009. год. са периодом важења од 01.04.2010. до 31.03.2020. год., по којој се
газдује ловиштем.

ЛОВИШТЕ „ИБАР“

Ловиште „Ибар“ установљено је на основу решења бр. 324-02-00137/95-06 од
стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у Београду. Решење је
објављено у „Службеном гласнику РС“ бр. О6/97 од 12.02.1997. год.

Ловиште „Ибар“ дато је на газдовање Ловачком Савезу Србије – Ловачком
удружењу „Краљево“ из Краљева решењем бр. 324-02-46/16/08-10 од 16.04.2008.
Површина ловишта „Ибар“: 77.305 ha.
Структура ловишта:
Шуме и шумско земљиште 23.920 ha,
Ливаде и пашњаци 26.168 ha,
Обрадиво земљиште 24.208 ha,
Остало 3.009 ha.

Капацитет ловишта, главне ловне врсте: срна (Capreolus capreolus) 700 комада ,
дивља свиња (Sus scrofa) 100, зец (Lepus europeaus) 6.000, пољска јаребица (Perdix perdix)
3.000, фазан (Phasianus sp.) 6.000 комада.

Фонд дивљачи у отвореном ловишту (јесен 2011.), главне ловне врсте: срна
(Capreolus capreolus) 240, дивља свиња (Sus scrofa) 90, зец (Lepus europeaus) 4.000, пољска
јаребица (Perdix perdix) 2.000, фазан (Phasianus sp.) 6.000, вук (Canis lupus) 10, дивља патка
глувара (Anas platyrhynchos) 1.000 комада.
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У току 2012. године планирана је изградња репро-центра за дивље свиње површине
2 ha. У овиру ловног туризма (домаћи и инострани) планирана је понуда за одстрел до
2.000 комада фазанске дивљачи током целе године на полигону за лов ситне дивљачи у
Чукојевцу. Планирано је и повећање бројности дивљих свиња у наредним годинама, а у
циљу веће понуде одстрела ове дивљачи домаћим и иностраним ловцима у наредним
годинама. Планира се и стварање услова за одстрел вука.

2.9.6.2. Риболов

Водним ресурсима  газдује предузеће Спорт Плус, тако да је организација контроле
риболова , порибљавања, контроле стања рибљег фонда у њиховој надлежности.

Река Ибар представља атрактивно подручје за одвијање спортског риболова.
Богатство рибљег фонда, изузетне амбијенталне карактеристике, уз развијену путну
инфраструктуру, омогућују развој и унапређење спортско-риболовног туризма. Могућност
спортског риболова треба да буде и у понуди гостима Матарушке Бање.

Рибљи фонд реке Ибар чини 17 врста (15 аутохтоних и 2 алохтоне) из 5 породица.
Заступљеношћу и биомасом изразита је доминација ципринидних врста риба.

На подручју Матарушке Бање активан је Клуб спортских риболоваца „Ђурђевдан“
из Матарушке Бање. Клуб је основан 2001. године и носилац је свих спортско-
риболовачких активности. Клуб броји више од 300 стотине чланова свих узраста.

Основни циљеви Клуба су унапређење спортског риболова, еколошка едукација
деце и омладине, еколошке акције и др.

Највећи допринос развоју спортско-риболовачког туризма Клуб даје кроз
традиционална куп такмичења са учешћем више од 20 екипа из целе земље.

Постоје могућности да гости Матарушке Бање упражњавају спортски риболов.
Наиме, Клуб издаје дневне или пак вишедневне дозволе за спортски риболов.

Делатност Клуба регулисана је документима којима је регулисан спортски риболов,
како лов тако и очување, порибљавање и друге активности везане за спортски риболов.

2.10. Еколошки фактори

Еколошки фактори су многострука дејства којима је изложен живи свет. Они се
узајамно условљавају, мењају и делују један на другог. Еколошки фактори делују
комплексно и заједно чине животну средину.

Можемо их поделити на абиотичке (светлост, температура, влажност, едавски
фактори и орографски фактори) и биотичке (узајамни утицај између организама као и
дејство човека на живу природу).

Абиотички фактори – светлост, температура и влажност овога подручја дати су у
поглављу „Климатске карактеристике“ ове студије; едавски фактори у поглављима где су
дати подаци о особинама земљишта, а орографски фактори у поглављима где су дати
подаци о надморској висини анализираног подручја, нагибу терена, експозицији, степену
разуђености терена и др.

На анализираном простору Матарушке Бање, која се одликује специфичним
комплексом еколошких фактора, настале су биоценозе – скуп популација биљака и
животиња. Њихов заједнички живот почива на врло сложеним узајамним односима, који
су настали као резултат дуготрајног историјског процеса узајамног прилагођавања, као и
прилагођавања организама спољашњој средини.

Цело подручје Матарушке Бање некада је било покривено шумом. Шуме су крчене
да би се добиле ливаде за сточарење а касније за пољопривредну производњу.

У даљем излагању биће речи о мерама које би требало предузети у циљу
побољшања станишних прилика, а које су везане за анализирано подручје и Бању.
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2.10.1. Ваздух

Анализирано подручје богато је шумом па се може очекивати добар квалитет
ваздуха. На квалитет ваздуха могу да утичу извори загађења, како стационарни извори
тако и моторна возила.

На подручју Бање користе се разне врсте горива за загревање просторија. Са даљим
развојем Бање треба истражити могућности добијања топлије воде из дубљих слојева
земље, те њено коришћење за загревање стамбених и других објеката, као најрационалније
решење.

До загађивања ваздуха долази и од моторних возила. Само измештањем транзитног
саобраћаја из Бање трајно ће се решити ово питање.

2.10.2. Вода

Слив Ибра је изузетно велики – преко 8.000 km2. Ту су смештена и бројна велика
насеља и њихова привреда.

Изношење података о квалитету воде и величине загађења појединим материјама
прелази оквире овога прилога. У излагању неће бити разматрана проблематика везана за
ова загађења, мада она имају велики утицај на анализирано подручје и саму Бању, него ће
тежиште бити дато на уже бањско подручје.

У наредном периоду неопходна је изградња пречишћивача отпадних вода за веће
кориснике воде, док питање отпадних вода из индивидуалних домаћинстава и викендица
треба решити непропусним септичким јамама, њиховим редовним пражњењем и
адекватним транспортом и одлагањем.

У урбаним срединама посебно је питање испуштања одпадних вода из радионица,
аутоперионица, бензинских станица и сличних објеката. Такви објекти треба да решавају
питање отпадних вода индивидуално – специфично, зависно од отпадних материја које
испуштају, адекватним – индивидуалним пречишћивачем или пак преко непропусних
септичких јама које би се повремено празниле.

2.10.3. Земљиште

Када се говори о загађењу земљишта у првом реду се мисли на загађење претераном
употребом хемијских сретстава у пољопривредној производњи. Површине под
пољопривредном производњом у Бањи су мале па је реална загађеност из ове делатности
мала, мада треба тежити да се пољопривредна производња усмери на органску производњу
– производњу здраве хране.

До загађења употребом хемијских средстава у неговању зеленила не би требало да
дође јер радове треба поверити стручној организацији. Евентуални третман шума такође
треба да је под контролом стручњака.

Сакупљање и одношење отпада у Бањи је организовано и треба га доследно
спроводити.

До деградације земљишта може доћи његовим неадекватним коришћењем. О
адекватном коришћењу земљишта било је речи у поглављу о вегетацији.

2.10.4. Биљни и животињски свет

2.10.4.1. Биљни свет

На подручју Матарушке Бање, на северним деловима подручја налази се
алувијално-дилувијална раван реке Ибар а на јужним побрђе планине Столови.
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На алувијално-дилувијалној равни подигнута су насеља. Ту су њиве под пшеницом
и кукурузом. Овде се налазе воћњаци. Ту се налази и Матарушка Бања. Створени су
вештачки екосистеми који се одликују еколошком нестабилношћу и сталном опасношћу
по околину. У екологији оваква подручја називамо културна средина – животна средина.

Јужни делови анализираног подручја, побрђе планине Столови покривени су
шумом. Шуме спадају у еколошки стабилније заједнице, мада када је реч о шумама на
анализираном подручју њихова еколошка стабилност је ослабљена експлоатацијом у
претходним периодима. Данашњи статус и газдовање треба да обезбеде већу еколошку
стабилност ових шума.

Алувијалне шуме – шуме на обали Ибра имају у првом реду еколошку фунцију па
их треба пустити спонтаном развоју, уз интервенције које ће допринети повећању њихових
еколошких функција.

Ливаде, на одговарајућим стаништима, одржавати било кошњом било напасањем
стоке.

2.10.4.2. Животињски свет

На подручју Матарушке Бање формирао се екосистем у којем су сва унутрашња
збивања, физичка, хемијска и биолошка повезана у јединствен процес. Од тих збивања
зависи и животињски свет анализираног подручја.

На наведеном подручју у основи можемо да разликујемо: природне биоценозе –
шуме и ливаде и културне биоценозе – аграрне и биоценозе насеља. Док су природне
биоценозе на анализираном подручју релативно очуване и стабилне, то се не може рећи за
културне биоценозе чија стабилност зависи од активности човека.

Промене које су се одиграле на стаништима на овом подручју и које се и данас
одвијају, утичу на састав и бројност животињског света.

Присуство, односно одсусво неких врста животиња указује на стање фауне овог
подручја, али и на опште еколошко стање подручја. Промене у броју врста и бројности
појединих врста животиња најбољи су показатељ еколошких прилика на сваком па и овом
подручју.

Свака животињска врста има своје место и значај у одређеној биоценози. Птице су
веома важан чинилац у сузбијању инсеката који чине штету. У својој исхрани и у исхрани
својих младих бројне птичије врсте се хране инсектима. Птице својом активношћу при
сакупљању хране уништавају штетне инсекте и тако се потребе за коришћењем хемикалија
за сузбијање инсеката своде на минимум. На тај начин не долази до загађивања животне
средине, што је за једно лечилиште од изванредног значаја. Све што је речено за птице
односи се и на већину врста слепих мишева.
И сове су изузетно значајни предатори – хране се ситним глодарима који чине штету.

Утврђивање фактора – чинилаца који директно или индиректно угрожавају
животињски свет од изванредног је значаја за бањска подручја. Уколико су познати
чиниоци који директно или индиректно угрожавају животињски свет знају се и мере које
треба предузети да се ти негативни чиниоци елиминишу или пак ублаже. Да илуструјемо
то једним примером. Старих прозуклих стабала у шумама и урбаном зеленилу скоро да и
нема (уклањају се као носиоци болести) па нема ни услова за градњу дупљи – шупљина
где се гнезде птице дупљарице и бораве слепи мишеви. Постављање вештачких гнезда –
кућица за птице дупљарице доводи до повећања њихове бројности па и до побољшања
еколошких прилика.

Животињски свет заштићен је и формално ПРАВИЛНИК-ом о проглашењу и
заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива
(Сл. Гласник РС, бр. 5/2010), као и ловно-привредним и риболовним основама за ловишта
и риболовне воде.
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2.11. Посебне вредности вегетације

2.11.1. Дивље врсте воћа

Међу више стотина шумских врста које расту на овом подручју, у бањском туризму
значајне су дивље врсте воћа. Дивље врсте воћа дају плодове најчешће одличног квалитета
и високе хранљиве вредности, који се пресни користе у људској исхрани, а и за
индустријску прераду. Да напоменемо неке: трњина (Prunus spinosa), боровница
(Vaccinium myrtillis), дивља трешња (Prunus avium), купина (Rubus fruticosus), дрен (Cornus
mas), ружа (Rosa sp.), малина (Rubus idaeus), брекиња (Sorbus torminalis) и др.

Боравак у Бањи, за многе бањске госте, прилика је да се упознају са дивљим
врстама воћа овога краја и да по одласку из Бање стечено знање примене. Зато је потребно,
за бањске госте организовати радионице – дане дивљих врста воћа, ради упознавања истог
и његове традиционалне прераде у овом крају.

2.11.2. Гљиве

На анализираном подручју расту бројне врсте гљива. Ранијих година неке врсте су
се и одкупљивале.

Међу бројним врстама гљива са овог подручја наводимо само неке врсте које су
јестиве: воштана пужевица (Hygrophorus russula), корењача (Oudemansiella radicata),
мартинчица (Clitocybe geotropa), јајњача – благва (Amanita caesarea), преслица (Amanita
vaginata), рудњача (Agaricus campester), сунчаница (Macrolepiota procera), обична
копренка (Cortinarius trivialis), голубача (Russula virescens), лисичарка (Cantharellus
cibarius var. pallidus), летњи вргањ (Boletus edulis), златача (Xerocomus chrysenteron),
грабов деда (Leccinium griseum) и др.

И гљиве могу да интересују посетиоце Бање, те и за њихово упознавање треба
формирати радионице – дане гљива. Препознавање појединих врста гљива утолико је
важније, јер се поред јестивих на овом подручју срећу и отровне. Отровне гљиве по свом
изгледу често личе на јестиве, па неразликовање отровних од јестивих може да има
нежељене последице.

Радионице – дани гљива су и места где треба бањске госте упознати да је забрањено
сакупљати одређене врсте биљака па и гљива које су заштићене ПРАВИЛНИК-ом о
проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака,
животиња и гљива (Сл. Гласник РС, бр. 5/2010). Тако је, због тога што је редак, летњи
вргањ (Boletus edulis) проглашен за заштићену врсту, а на њега се односе и одредбе
„Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне“.

2.11.3. Лековито биље

Из године у годину расте интересовање за лековито биље и алтернативну медицину.
На анализираном подручју бројне су врсте биљака које имају лековито дејство. Навођење
свих врста превазилази потребе овог прилога, тако да ће бити наведене само познатије
врсте.

Од лековитог биља најзаступљеније врсте које се срећу по шумама су мајчина
душица (Тhumus serpullum) и кантарион (Hipericum perforatum). Поред њих јављају се још:
камилица (Маtricaria chamomila), хајдучка трава (Achilea milefulium), глог (Crategus sp.),
зова (Sambucus nigra), клека (Juniperus communis), дивља ружа (Rosa canina) и многе друге.
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2.12. Посебне природне вредности Бање и окружења

На подручју општине Краљево налазе се следећe посебне природне вредности:

2.12.1. Парк природе „Голија“

Парк природе „Голија“ за који је правни акт о заштити донела Влада Републике
Србије којим се подручје планине Голије и Радочела ставља под заштиту I категорије као
добро од изузетног значаја. Поред општине Краљево, Парк природе се простире и на
подручју општина Ивањица, Рашка, Нови Пазар и Сјеница. Парк природе има укупну
површину од 75.183,00 ha, од чега општини Краљево припада 27.306,00 ha у катастарским
општинама Брезова, Бзовик, Врх, Долац, Дражиниће, Милче, Ушће, Река, Рудно, Засад,
Орља Глава и Савово.

Актом Интернационалног координационог савета програма UNESCO-а „Човек и
биосфера“ део Парка природе „Голија“ проглашен је за Резерват биосфере „Голија-
Студеница“. Резерват обухвата целу површину Парка природе „Голија“ која се налази на
територији општина Краљево и Ивањица.

2.12.2. Резерват „Брезна“

Резерват „Брезна“ налази се на подручју К.О. Брезна.

2.12.3. Споменици природе

1. „Црни бор у клисури реке Ибар“, К.О. Церје, на локалитету Јагнило.

2. „Два стабла храста лужњака у околини манастира Жича“ у потесу
„Зимовник“ у К.О. Крушевица на 3 km од Матарушке Бање, на путу Краљево – Матарушка
Бања.

3. Споменик природе „Храст лужњак“ – стабло под заштитом на локалитету
„Река“ у К.О. Ратина.

4. Споменик природе „Стабло зеленике или божиковине“ у дворишту
манастира Студеница, К.О. Брезова.

5. Споменик природе „Стабло храста лужњака“, храст запис у К.О. Ковачи.

6. Споменик природе „Стари храст“ – храст запис у К.О. Годаица.

7. Споменик природе „Стабло храста лужњака“, храст запис у К.О. Обрва.

8. Споменик природе „Стабла храста лужњака“, Самаилски крајпуташки
храстови у К.О. Самаила.

9. Споменик природе „Стабло храста сладуна“, Буковички храст запис у К.О.
Буковица.

10. Споменик природе „Стабло горског јавора“ на планини Гоч у К.О.
Каменица.

11. Споменик природе „Резерват окамењене шуме лужњака – ЛОЈАНИК у
Матарушкој Бањи“.

За посетиоце Матарушке Бање најдоступнији су споменици природе „Два стабла
храста лужњака у околини манастира Жича“ (2.) и „Резерват окамењене шуме
лужњака – ЛОЈАНИК у Матарушкој Бањи“ (11.).
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„Два стабла храста лужњака у околини манастира Жича“ (2.)

Храст лужњак (Quercus robur) је распрострањено листопадно дрво у Европи и
Западној Азији. Распрострањен је у западној и источној Европи од Атланског океана до
Урала, Кавказа и Каспијског језера; на северу до Шкотске и Скандинавије. Расте и у
северној Африци.

Распрострањен је како у атлантској тако и у континенталној клими.
У Србији, лужњак је широко распрострањена врста у низијама и долинама већих река.

Лужњак је најчешће распрострањен на алувијално-дилувијалном земљишту.
Подноси и со у земљишту, па може да успева и на блажим слатинама у шумо-степском
подручју.

Хелиофитна је врста. Осетљив је на касне мразеве, подноси високе температуре;
отпоран је према ветру и диму.

Достиже висину и до 50 m, са пречникоm до 2,5 m и старошћу од преко 1.000
година.

Крошња је врло граната, широка, са јаким кривим и савијеним гранама. Кора на
младом стаблу је глатка, око 20–30. године почиње да пуца. Са старошћу је све дебља и
избраздана. Младе гранчице су голе. Пупољци су јајасто-округласти – петоугласти. Младо
лишће је мало длакаво, али убрзо оголи са обе стране. Лиска је јајастог облика; на ободу
перасто урезана, са 4 до 8 неједнаких, тупих и округластих режњева. Лице лиске је голо, а
наличје голо или понекад мало длакаво. Бочни нерви се пружају у урезе листа. Петељка је
гола, дуга 3 до 5 mm. Мушке ресе, које висе дуге су 2–5 cm. Женски цветови на танкој
дршци су до 5 заједно. Дршка плода је танка, гола, дуга од 3 до 8 (до 15) cm, са 1–3 (до 5)
плодова. Цвета са листањем (у априлу–мају). Жир сазрева крајем септембра или почетком
октобра. Различит је по облику и величини. Обично је уздужно-јајаст, дуг 20–40 mm, ретко
дужи. Зрео је светло-смеђе или жућкасте боје.

Споменик природе „Два стабла храста лужњака у околини манастира Жича“ налазе
се поред манастира Жича (поред пута Краљево – Матарушка Бања; пре Манастира када се
долази из Краљева, односно после Манастира када се иде ка Краљеву) и у његовом су
поседу.

Простор на коме се налази Споменик природе је равничарски терен поред реке
Жиче. Такав положај погодовао је развоју ових стабала.

Оба стабла се истичу својим изузетним димензијама и лепотом.
Заштићена стабла храста лужњака (Quercus robur L.) имају следеће

дендрометријске карактеристике:

Стабло I II
висина стабла 25,00 m 25,00 m
висина дебла до прве гране 1,80 m 2,80 m
обим дебла 7,12 m 5,60 m
пречник дебла 2,27 m 1,78 m
пречник круне стабла 30,00 m 19,00 m
старост стабла око 300 год. око 300 год.

Табел 2.6.: Дендрометријске карактеристике стабла храста лужњака.

Оба стабла имају добро развијене круне, типичне за солитерна стабла ове врсте.
Гране су јаке, неправилно савијене, дебла су без знакова оштећења, витална су и
плодоносе.
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Храст лужњак (Quercus robur L.) је карактеристична врста за некад широко
распрострањене шуме храста и јасена (Querceto-Fraxinetum serbicum) у широким, плодним
долинама река и њихових притока у Србији и на овим подручјима.

С обзиром да су се шуме лужњака и јасена углавном налазиле у плодним,
низинским долинама река или благом побрђу, биле су изложене скоро потпуном
уништењу. На подручју у коме се налази манастир Жича са стаблима – Споменицима
природе готово да није остала ни једна очувана састојина храста и јасена. Ретка су и
појединачна стабла лужњака, а посебно она здрава и витална.

Храстови лужњаци чине нераскидиву целину са манастиром Жича који својим
историјским, архитектонским, сликарским и другим вредностима припада најужем кругу
наших изузетно драгоцених споменика културе. Манастир је подигао Стефан
Првовенчани, као своју задужбину, у XIII веку. Жича је седиште архиепископије у којој су
посвећени епископи и крунисани први српски краљеви.

Предлаже се постављање два паноа и путоказа. Један на паркингу код манастира
Жича, а други пре моста који води у Манастир. Пано и путокази упућивали би да се у
непосредној близини налази Споменик природе.
Потребно је израдити пропагандни и едукативни материјал (разгледнице, каталоге и др.).

„Резерват окамењене шуме лужњака – ЛОЈАНИК у Матарушкој Бањи“ (11.)

На брду Лојаник (334 m н.в.), на северним падинама планине Столови, у комплексу
храстових шума, налази се заштићено Природно добро „Лојаник“. Окружено је
Кремењачким и Лојаничким потоком. У подножју, на површини од 5 до 6 ha, налази се
заштићено Природно добро, остаци окамењене шуме.

Локалитет представља једно од веома ретких налазишта палеоботаничког карактера
код нас. На локалитету су налажени па коришћени окамењени делови дрвета. Окамењени
делови дрвета настали су процесом силификације пре више од 1.000 година. Остатци
окамењеног дрвета и сада се могу наћи на локалитету.

Истовремено, Лојаник је и први праисторијски рудник опала на централном
Балкану, са бројним налазима окресаног камена који недвосмислено показују да се ради и
о руднику.

Значај локалитета треба посматрати и са историјског становишта. Долина Ибра је
била средиште прве средњовековне српске државе, о чему сведоче утврђења и задужбине:
манастир Жича (XIII век), задужбина краља Стефана Првовенчаног свега 3 km удаљен од
локалитета, Средњовековни град Маглић (20 km од локалитета), Љубостиња (41 km од
локалитета) и манастир Студеница – задужбина Стефана Немање из 1.185. године (удаљен
од локалитета 60 km).

Због изузетно ретког природног феномена у Србији стављен је под заштиту 1963.
године. У 1989. години Лојаник је регистрован и као археолошко налазиште.

Предлаже се постављање два паноа и путокази. Један, код аутобуске станице, а
други на самом локалитету. Пано и путокази упућивали би да се у непосредној близини
налази Споменик природе.

Потребно је израдити пропагандни и едукативни материјал (разгледнице, каталоге и
др.). У материјалу описати настанак, коришћење у прошлости и значај локалитета данас.
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Слика 2.12.: Заштићена прородна добра на подручју града Краљева:
1. „Црни бор у клисури реке Ибар; 2. „Два стабла храста лужњака у околини манастира Жича“ у потесу
„Зимовник“; 3. Споменик природе „Храст лужњак“ – стабло под заштитом на локалитету „Река; 4. Споменик
природе „Стабло зеленике или божиковине“ у дворишту манастира Студеница,; 5. Споменик природе
„Стабло храста лужњака“; 6. Споменик природе „Стари храст“; 7. Споменик природе „Стабло храста
лужњака; 8. Споменик природе „Стабла храста лужњака“; 9. Споменик природе „Стабло храста сладуна“; 10.
Споменик природе „Стабло горског јавора“; 11. Споменик природе „Резерват окамењене шуме лужњака –
ЛОЈАНИК у Матарушкој Бањи“. (Извор: Завод за заштиту природе Србије).
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2.12.4. Потенцијална заштићена природна добра

1. Према Просторном плану Републике Србије подручје „Гоч-Жељин-Столови“
означено је као подручје са посебним природним вредностима и предвиђено је за заштиту.
Анализирано Бањско подручје обухвата побрђе Столова те је реализација заштите
подручја „Гоч-Жељин-Столови“ од изванредног значаја за Матарушку Бању.

2. Постоје иницијативе да се заштити „Ибарска клисура“ као подручје са посебним
природним вредностима. Заштита подручја „Ибарске клисуре“ значајно би било за
подручје Бање, у првом реду за заштиту квалитета реке Ибар, али и за побољшање општих
еколошких карактеристика ширег подручја.

2.12.5. Ибарска клисура

Атрактивност Ибарске клисуре заснована је на многобројним и разноврсним
туристичким мотивима . Међу свим мотивима посебну пажњу заслужује Ибар са својим
вијугама, брзим и риболовним током и својом питорескном клисуром. Ибар је бучна
планинска река, чија долина почиње постепено да се сужава и од Полумира  тече узаном
клисуром високих страна. Стране су махом голе и камените. Ибар је у овом делу тока јако
сужен и  пун брзака. У кориту Ибра доста је џиновских лонаца. Највише их је у Грнчићу,
километар низводно од ушћа. Народ их зове Савини лонци, јер их је по народном
веровању направио Сава Немањић и у њима хватао рибу. До Грнчића Ибар је широк
40—50 м, а у Грнчићу Ибар се нагло сужава на око 3 метра. На овом месту Ибар
достиже и највећу брзину (5 м/с) на свом путу од извора до ушћа (вода је  пенушава и
јако шуми). Због мале ширине и велике брзине бук Грнчић представља највећу
туристичку атракцију на Ибру и идеалан терен за кајакарење на дивљим водама.

Низводно на Ибру налази се бук Јагњило, карактеристичан по томе што се вода
дели око једне велике стене, а кривина је облика човечјег лакта. Код овог бука налази
се природни плато који служи за логоровање кајакаша, а преко пута на десној обали
Ибра налази се висока усамљена стена на чијем врху се уздиже импонзантан споменик
палим борцима за ослобођење Србије од 1912. до 1918. године. Споменик доминира
читавим крајем, али је приступ њему готово немогућ. Од пута га одвајају чувени букови
Ибра, а од железничке пруге с оне стране реке - висока окомита стена на којој је
постављен. Из голог камена израстао је разгранат бор, који су засадили пре неколико
деценија железнички радници, градитељи овог споменика. Усамљени бор потенцира
вредност споменика и даје му нарочит колорит. Споменик је честа мета фотообјектива
многобројних домаћих и страних туриста који пролазе овим крајем.

Код железничке станице Полумир Ибар се мало смирује, а одмах затим настају
кратки, али врло изразити букови. Код града Маглича Ибар скреће нагло десно и код
железничке станице Добре Стране почиње да се смирује. Јављају се мале катаракте,
које нису нарочито изражене. Код Богутовца Ибар излази из гудура, пад му је мањи,
шири се и тече спорије. Од Богутовца Ибар лактасто савија обилазећи огранак
Троглава, Лакат, па се због тога тај део Ибра и назива лакат. Од Матарушке Бање
Ибар благо вијуга још 21 км по дну плиће долине, прима код Краљева Рибницу и улива
се у Западну Мораву преко пута села Шумарица.

У клисури Ибар прима велики број притока. Са десне стране највеће су му
притоке Гвоздачка (Брезанска) река и Маглашница, а са леве Студеница, Дубочица,
Пивница и Лопатница (Толишница). Све ове реке су по изгледу долина сличне Ибру.
Већим делом теку клисурама. Планинске реке су бистре, са многобројним брзацима и
мањим водопадима. Ибар и његове притоке, иако највећим делом теку кроз планине,
приступачне су и погодне за кајакарење, сплаварење, спортски риболов и купање.
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3. ОПШТА АНАЛИЗА СТВОРЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА

3.1. Изграђеност и саобраћај

Изграђеност

Насеље Матарушка Бања први Регулациони план добија између два светска рата,
1927. године. Матрица дата у овом плану може се препознати и данас. Насеље се најпре
развијало у зону данашњег бањског парка где су грађени објекти лечилишта (купатило,
стационар) као и приватни објекит, виле, за смештај (хотел Жича, вила Краљево, вила
Козара). Од бањског парка насеље је континуирано изграђрно претежно према југу и
југозападу.

Насељем доминира објекат хотела „Термал“ спратности П+6 смештен на ободу
бањског парка. Остали објекти у централном делу, виле и вишепородични стамбени
објекти, су спратности до 4 етаже, док се породични објекти у насељу крећу у нивоу
спратности П+2 што даје јасну висинску регулацију бање.

Доминантна саобраћајница у насељу је Жичка улица која се наставља на
регионални пут ка Краљеву на истоку а на западу иде до новог моста преко Ибра и спаја са
магистралним путем М-22. Други правац је Пећинска улица која води ка насељу Матаруге.

Слика 3.1.: Ортофото снимак Матарушке Бање.
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Слика 3.2.: Панорама Матарушке Бање. (Фото документација ЦТД3)

Саобраћај

Географски положај Матарушке Бање омогућава јој добру повезаност са ширим
простором. Непосредна близина града Краљева као важног саобраћајног чворишта на
националном нивоу представља важан елемент у саобраћајној повезаности бање. Са
административним центром Краљевом је повезана регионалним путем Р-225.

Главни путни правац на подручју Матарушке Бање представља магистрални пут М-
22, тзв. „Ибарска магистрала“ који од Београда иде до Новог Пазара и са кога се даље
одвајају правци за Црну Гору и Косово и Метохију. На северу овај пут води до границе са
Мађарском (гран. прелаз Хоргош).

Слика 3.3.: Положај Матарушке Бање и главни саобраћајни правци.
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Краљево представља важно саобраћајно чвориште, кроз њега поред магистралног
пута М-22 пролази магистрални пут М-5 (граница са Реп. Српском преко Ужица, Чачка,
Краљева, Крушевца, Параћина и Зајечара до границе са Бугарском) који се уједно налази у
оквиру европског коридора Е-761. Такође, до њега долази и магистрални пут М-23.1 који
преко Кнића и Крагијевца представља везу са централном Шумадијом.

Железнички саобраћај одвија се преко пруге нормалног колосека Краљево –
Косовска Митровица са станицом у Матарушкој Бањи. Поред овог железничког правца,
преко железничког чворишта у Краљеву остварује се веза са правцем према Крагујевцу,
правцем преко Чачка и Пожеге ка Београду и Црној Гори, пругом која иде долином
Западне Мораве преко Крушевца са Моравско-вардарском железничком пругом.

Поред друмског и железничког саобраћаја за Матарушку Бању значајан је и
авионски саобраћај који ће се одвијати преко ародрома у Лађевцима.
Матарушка бања је повезана локалном аутобуском линијом , која саобраћа свакодневно на
савких пола сата од Краљева до центра Бање.

3.2. Инфраструктура

3.2.1. Инсталације и постројења водовода

Насеље Матарушка Бања се снабдева водом из сопственог изворишта, бунара.
Укупна издашност бунара износи 30 л/с, (према информацији корисника система),
односно, могуће и мање, према Плану генералне регулације који ту издашност процењује
на 8 до 12 л/с. Из поменутих бунара вода се кроз дистрибутивну мрежу транспортује ка
резервоару. Сем главног цевовода од ХДПЕ-а, пречника НД 180мм, односно, унтрашњег
пречника 150мм, мрежа је углавном недовољног капацитета, од поцинкованих цеви.
Део мреже ка Ибру је такође од ХДПЕ, а података о мрежи углавном нема.
Планирано је да се водоводна мрежа Матарушке Бање веже на водовод града Краљева,
што је и предвиђено планском документацијом.

Насеље Матарушка Бања обухвата простор од око 360ха, на коме живи око 2700
становника, у око 960 домаћинстава, а према попису из 2002 године. Сем сталног
становништва, насеље располаже и смештајним туристичким капацитетима у хотелима и
вилама око 600  кревета, а у домаћој радиности, регистровано је 130 домаћинстава са око
154 лежајева, с тим да се процењује, и то врло слободно, на још око 150 нерегистрованих
лежајева.

Подаци о садашњем стању потрошача су следећи:

Привредни субјект Број соба Број лежајева

Хотел „Термал“ 121 252
Спец. болница „Агенс“ 108 236
Спорт. центар „Оканик“ 20 100
Приватан смештај 106 154

Укупно 355 742

Привредни субјект Број столица
у ресторану

Број столица
на тераси

ДП Мтарушка и Богутовачка 910 820
Спец. болница „Агенс“ 120 /
Спорт. центар „Оканик“ 100 50
Туристичка агенција Феникс 200 100

Укупно 1.330 970
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За тренутно стање корисника, потребни капацитети изворишта и не прелазе 20л/сец.
Обзиром да је та проблематика разматрана и кроз планску и кроз техничку документацију,
и да су већ предузети кораци ка повезивању система на Краљевачки водовод, даље анализе
у правцу капацитета постојећих изворишта Матарушке Бање нису потребни. Потребно је
ипак имати у виду, да се прикључењем на поменути водовод, неће решити суштински
проблеми водоснабдевања Матарушке Бање, а који чине пре свега лоше постављен систем,
неадекватна дистрибутивна мрежа, недовољни резервоарски простор и неодговарајуће
стање контроле и газдовања системом, од производње, до пласмана, мерења и наплате, уз
контролу губитака у мрежи.

3.2.2. Инсталације и постројења канализације

Што се фекалне канализације тиче, постоји делимични систем одвођења санитарних
употребљених вода, који се развијао паралелно са градњом водоводне мреже. Главни
колектор пречника 300 мм, у дужини од око 2000 м, преко постројења за третман отпадних
вода изливао се у реку Ибар. Постројење је у међувремену запуштено и не функционише,
те се воде без третмана слободно изливају у Ибар.
У међвремену испројектован је и делимично изведен Главни канализациони колектор за
везу фекалне канализације Матарушке Бање са канализационим системом реке Ибар.

Закључак
Инсталације водоснабдевања и одвођења одпадних вода су у функцији више

десетина година. Газдовање примарним инсталацијама обавља ДП Матарушка и
Богутовачка Бања.

ЈКП Водовод и Канализација Краљева  још није преузела  газдовање, контролу и
техничко одржавање тих инсталација.

Са изградњном централног колектора, која је у току побољшаће се стање са
одпадним водама јер ће се повезати за њега и централни колектор у Матарушкој Бањи.

3.2.3. Електроенергетика

Дистрибуцију електричне енергије на предметном подручју Матарушке Бање,
спроводи ЕПС – Јавно предузеће "Електросрбија Краљево", "Електродистрибуције
Краљево", обавља и послове изградње и реконструкције електроенергетских објеката,
одржавање постројења, мрежа и инсталација.

На подручју "Електродистрибуције Краљево" напајање конзума, коме припада и
предметно подручје Матарушке Бање, је преко, трафостаница ТС 35/10 kV “ЈАСЕН” и
ваздушним водом 10КВ из правца Краљева.

Даља дистрибуција електричне енергије до потрошача се врши преко трафостаница
ТС 10/0,4kV и припадајућим водовима  10kV i 0,4kV.

Основна напојно-разводна мрежа Матарушке Бање је 10 kV, коју чине подземни и
надземни водови типа IPO 13-A 150/10, NPO-13-A 150/10, IPO 13 70/10 IPO-1395/10, DV
10KV на бетонским и дрвеним стубовима са проводником Ал-Че 3x50mm2 и 3x25mm2

којима су постојеће трафостанице на подручју Матарушке Бање повезане.
На подручју Матарушке Бање налази се седам трафостаница 10/0,4 kV и може се

рећи да су заступљени сви типови: типске монтажне бетонске трафостанице, компактне,
зидане, као и стубне трафостанице, инсталисане снаге од 250 kVA,400 kVA и 630 kVA.

Снаге трафостаница су одређене на основу постојећег конзума, лоциране према
тежишту потрошње, пратећи изградњу индивидуалних и друштвених објеката и релативно
задовољавају садашње потребе.
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- ТС 10/0,4 kV,Матарушка Бања 1-тип: Кула(Пи=630 kVA,трафо1x630 kVA),
- ТС 10/0,4 kV,Матарушка Бања 2-тип: УЗ  (Пи=630 kVA,трафо1x630 kVA)
- ТС 10/0,4kV, Матарушка Бања3-тип:Портална(Пи=250kVA,трафо1x250kVA)
- ТС 10/0,4 kV,Матарушка Бања 4-тип:УЗ(Пи=1260 kVA,трафо1x630 kVA)
- ТС 10/0,4 kV,Матарушка Бања 5-тип: УЗ(Пи=1260 kVA,трафо1x630 kVA)
- ТС 10/0,4 kV,Матарушка Бања 6-тип: МБ(Пи=630 kVA,трафо1x400 kVA)
- ТС 10/0,4 kV, Дом стараца-тип: Кула(Пи=630 kVA,трафо1x400 kVA)

Поред постојећих трафостаница у плану је постављање још две трафостанице и то:
- Једна на постојећем далековод који долази из Краљева.
- Друга на постојећем изводу од трафостанице 35/10 kV Јасен.

Нисконапонска мрежа 0,4 kV је мешовита  надземна са Ал-Че проводницима и са
СКС проводницима на стубовима различитих пресека према оптерећењу потрошача,
кабловска за веће објекте у центру бање у градској зони. Мрежа 0,4 kV на подручју
Матарушке Бање грађена је сукцесивно са изградњом објеката.

Потрошња електричне енергије посматрајући потрошњу у зимском и летњем
периоду је релативно уједначена, јер повећање потрошње у зимском периоду, компезује
повећањем броја туриста у летњем периоду.

Јавно осветљење изведено је на декоративним-канделабарским стубовима, на
стубовима нисконапонске дистрибутивне мреже, директно или путем лире. Светиљке су
живине и натријум високог притиска, различитих снага, а напајање је кабловско и
надземно. Осветљење је остварено по принципу “целуноћно-полуноћно” из поља јавног
осветљења, одговарајуће трафостанице 10/0,4 kV где се врши мерење потрошње
електричне. енергије.

3.2.4. ТТ објекти

На подручју Матарушке Бање, у овом тренутку су у функцији  фиксна и мобилна
телекомуникациона (ТК) мрежа, интернет и кабловски дистрибутивни системи (КДС).
Оператор за фиксну мрежу је Телеком Србија, а за мобилну Телеком Србија, Теленор и Vip
mobile.

Посматрано подручје је покривено из три телефонске централе:
 Леву страну Ибра, Конарево и Прогорелицу, покрива централа лоцирана у згради

поште у Конареву.
 Из централе смештене згради поште у Матарушкој Бањи су покривени Матарушка

Бања и део Готовца.
 У слободностојећи орман у Матаругама је смештена централа која  покрива

Матаруге, а према Матарушкој бањи до почетка потока Пећинац.

Све централе су на Краљево повезане са оптичким каблом Краљево – Конарево-
Матарушка  Бања – Жича – Рибница – Краљево. За Матаруге је изграђен посебан кабл из
Матарушке бање у заједничком рову са каблом приступне мреже.

Примарна мрежа је реализована кабловима са бакарним проводницима који су
положени у ров. Разводна мрежа, према кућама претплатника, реализована надземним
кабловима на десној обали Ибра (Матарушка Бања, Матаруге, Готовац), а подземно на
левој обали (Конарево, Прогорелица). Већи пословни објекти су и на десној страни Ибра
на подземној приступној мрежи. Мрежа је изграђена у току 2007. године, тако да по
капацитету и квалитету задовољава потребе корисника.
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Предлог обрађивача:

Даљи развој телекомуникација у Матарушкој Бањи ће се састојати у следећем:
- Проширење постојећих телефонских централа по капацитету и врсти прикључака у

складу са потребама корисника.
- Монтажа нових телефонских централа на локацијама: Герантолошки центар,

Конарево - поље и Прогорелица. Циљ је да се скрати растојање између телефонске
централе и корисника, тзв. претплатничка петља, како би се омогућили
широкопојасни сервиси великих протока.

- Монтажа нових  система преноса по оптичким кабловима транспортне мреже за
веће брзине протока између телефонских централа.

- Полагање оптичких каблова у приступној мрежи, између телефонских централа и
корисника који буду имали захтеве за сервисима које не омогућавају бакарни
каблови.

- Полагање бакарних или оптичких каблова за објекте који ће се градити у наредном
периоду.

Закључак
Стање елктроинсталација, као и снабдевеност елактроенергијом потрошача у

Матарушкој Бањи је према садашњим капацитеима савим задовољавајуће. Не долази до
кварова и искључења. Поред постојећих 7 трафо станица планиране су  још две трафо
станице.
Телекомуникације тренутно задовољавају потребе корисника.

3.2.5. Комунални објекти

Граду Краљеву о чврстом одпаду брине  Ј.К.П  Чистоћа. У њиховој надлежности је
и Матарушка и Богутовачка Бања. У циљу што ефектнијег рада и дугорчног развоја
урађена је Студија  2007 год.“ Управљања  чврстим отпадом „Студију је радило предузеће
„Miteco“ у сарадњи са свим мериторним и секторима  и институцијама Града Краљева и
Града Чачка.
Студија је обухватила  анализу постојећег стања и дале предлоге развоја и акциони план
трајог решења депоније и организације одвожења чврстог одпада.кроз акциони план.

Надлежност Града управљању одпадом је:
 спроводе политику управљања отпадом и усвајају локално законодавство;
  дефинишу локалну политику и усвајају акционе планове за територију општине;
  издају дозволе за сакупљање и третман општинског отпада и грађевинског отпада;
  спроводе инспекцију ради провере усаглашености са захтевима у издатој дозволи;
  контролишу активности предузећа са којима су уговориле услуге сакупљања,

превоза и одлагања општинског чврстог отпада;
 управљају укупном организацијом у пружању услуга за општински чврсти отпад

укључујући
 сакупљање раздвојеног отпада;
 установљавају таксе и казне;
  припремају и имплементирају инвестиционе пројекте;
 омогућавају информисање јавности.

Садашње стање је донекле задовољавајуће што се тиче одношења одпада и распореда
контејнера.
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Распоред контејнера града Краљева:
- У ужој градској зони постављено је....................................... 240 контејнера;
- У широј градској зони постављено је ................................... 420 контејнера;
- На периферним деловима града постављено је ....................572 контејнера.
- Матарушка и Богутовачка бања покривене су са ............70 контејнера;
- Ушће и Студеница располажу са .............................................42 контејнера ;
- Сеоска насеља располажу са ................................................. 300 контејнера

У Матарушкој Бањи тренутно има 70 контејнера.

Одвожење смећа се врши три пута недељно а у сезони 5 пута недељно.
Смеће се одвози на градску депонију „Кулагића ада”, која је удаљена око 15км од
Матарушке Бање и налази се поред Западне Мораве.

Препоруке из Акционог плана.

Очекује се да се систем управљања отпадом у општини Краљево развије у наредних
десет година према следећој шеми:
- Организација и модернизација сакупљања 2008. – 2018.
- Проширење обухвата становништва 2008. - 2018.
- Сепарација коју врши корисник 2008. – 2018
- Изградња регионалне депоније 2013.

Подаци узети из Lokalni plan upravljanja otpadom opštinе Kraljevo (2007. год).

Закључак
Тренутно стање везано за регулисање чврстог отпада у Матарушкој Бањи је

задовољавајуће. ЈКП Чистоћа обавља редовно одвожење смећа. У сезони због већег броја
корисника повећава се број дана у којима се одвози смеће по потреби као и број контејнера
у Матарушкој Бањи.

3.3. Зеленило

Зеленило треба да надокнади и унапреди вегетацију коју је човек својим деловањем
деградирао.

Зеленило има велики значај, посебно у изграђеним срединама, где се тај значај
испољава кроз више функција. Основна карактеристика зеленила је побољшање услова
животне средине, кроз остваривање својих функција, а то су: еколошке, социјалне,
естетске.

У еколошке функције спада утицај зеленила на састав и чистоћу ваздуха, утицај на
карактеристике климе, смањење ерозије и деградације земљишта, заштиту биодиверзитета,
смањење буке. У естетском смислу, зеленило доприноси квалитету доживљаја предела и
на тај начин увећава његов квалитет. Социјална функција зеленила одражава се на
становништво и бањске госте, који изграђују одређени однос са зеленилом.

Да би зеленило могло да испуњава све ове функције неопходно је да буде повезано
у јединствен систем. Тај јединсвени систем на подручју Матарушке Бање треба да чини
мрежа зеленила: шуме на побрђу јужно од бање и око водотока, посебно око реке Ибар,
дрвореди поред путева, парк, блоковско зеленило, зеленило око објеката, и др.
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3.3.1. Положај, природни услови, зеленило

Свако оптимално хортикултурно решење, па и у Матарушкој Бањи, зависи од
положаја насеља, природних услова, карактерa вегетације на датом подручју са једне
стране, а са друге стране од услова и захтева које поставља насеље – Бања.

Положај Бање, природне карактеристике дате су у претходним поглављима. У овом
делу прилога биће истакнуте оне природне карактеристике које су од посебног значаја за
зеленило.

На анализираном подручју Матарушка Бања разликују се два основна дела: побрђе
и алувијално-дилувијална раван. Док на побрђу доминирају хумусно-силикатна земљишта,
на алувијално-дилувијалној равни квалитет земљишта је различит јер се земљиште
алувијално-дилувијалног типа одликује великом хетерогеношћу. Због тога, пре подизања
зеленила треба испитати земљиште – утврдити његов састав и карактеристике на свакој,
макар и најмањој локацији где се планира подизање зеленила.

Предео у коме лежи Матарушка Бања припада умерено-континенталној клими, али
свако уже подручје има своју микроклиму о чему такође треба водити рачуна када је реч о
зеленилу. На микроклиму Матарушке Бање пре свега утиче положај Бање која се простире
између реке Ибар и огранака планине Столови.

Клима овог подручја је повољна за развој зеленила јер је распоред падавина у
вегетационом периоду повољан, а кратки су сушни периоди. Појава раних и касних
мразева је краткотрајна. Број облачних дана није велики.

3.3.2. Намена зелених површина

Намена зелених површина је вишеструка али се могу издвојити примарне – главне
функције. Дефинисање тих примарних – главних функција
зеленила од изванредног је значаја код избора биљних врста
као и код подизања зеленила.

Без обзира на намену зелених површина, за подизање
зеленила уопште, па и у Матарушкој Бањи, у принципу, у
првом реду треба користити аутохтоне врсте биљака – врсте
које на датом станишту граде биљне заједнице под
природним условима. Само у изузетним случајевима
прихватљиво је формирање зеленила другим врстама, али и
оне треба да су прилагођене на постојећа станишта и
климатске прилике. Такво зеленило ће добро напредовати и
биће лако за одржавање, што је од изванредне важности, јер
је одржавање зеленила теже – скупље него подизање истог.

О зеленилу – о шумама по побрђу јужно од
Матарушке Бање и о шумама дуж водотока било је речи у
поглављу о вегетацији. Тежиште овог излагања биће о
зеленилу у Матарушкој Бањи и њеној околини.

3.3.3. Парк

Окосницу зеленила у Матарушкој Бањи чини парк.
Парк се налази у зони која се простире између реке Ибар и
Жичке улице. Подизање и уређење парка пратило је оснивање
и развој бањског лечилишта. Већ у првим документима из
1899. године и у наредним годинама улаже се новац у
подизање и уређење парка. Такав третман парк има и у пероду пре I Светског рата као и
између два Светска рата. То указује какав сe значај придавао парку.
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3.3.3.1. Дендофлора и градитељско наслеђе

Парк у Матарушкој Бањи подигнут је и развија се на
простору за који су карактеристичне шума црне тополе – ass.
Populetum nigrae, шума лужњака и пољског јасена – ass.
Querco-Fraxinetum serbicum mixtum, шума сладуна и цера –
ass. Quercetum frainetto-cerris и шума китњака на серпентину
– ass. Quercetum montanum serpentinicum. Еколошки услови у
парку погодују развоју врста заступљених у асоцијацијама
наведених шума.

Парк је антропогена творевина чији доминантан
елемент чине биљке. Постојање и развој биљака је условљен постојећим еколошким
условима али и сталним утицајем човека.

У парку се налазе виле и ресторани, који представљају
градитељско наслеђе из времена формирања и развоја бање.

У парку се налазе и скулптуре, фонтана, чесма и
елементи парковског мобилијара.

У Програму за израду плана насељеног места
Матарушка Бања од 07.12.2004. наводи се да Парк има
површину од 4 ha 81 a 06 m2.

3.3.3.1.1. Дендрофлора парка

Парком доминирају примерци високог дрвећа пуне
физичке зрелости, формираног склопа. Поред дрвећа у парку
се налази и жбуње. Дендрофлору парка чини велики број
врста биљака, како аутохтоних тако и алохтоних. У парку се
од дрвећа налази чак 30 врста четинара и 40 врста лишћара. У
парку се налази и двадесетак врста жбунова. Навођење
појединих врста биљака које се налазе у Парку прелазе
потребе и обим овога прилога, а могу се наћи у студији
„Споменик природе – ПАРК У МАТАРУШКОЈ БАЊИ“
израђеној од стране Завода за заштиту природе Србије, Београд, 2009. године. Наведени
подаци указују на богатство парка у Матарушкој Бањи биљним врстама.

3.3.3.1.2. Градитељско наслеђе

Развој бањског лечилишта огледао се и у подизању разних објеката: купатила, вила,
ресторана и других објеката. Сви ти објекти подижу се у или
око парка. Реч је од двадесетак различитих објеката грађених
од 1912. године па до данас. Напомињемо неке: Летње
купатило и објекти иза Купатила; виле: Буњак, Триглав,
Столови, Томовић, Зорка, Жича, Термал, Краљево, Ибар,
Студеница, Даница и неки други објекти. О значају тих
објеката говори податак да су све виле изграђене до 1940.
године, као и објекат Летње купатило. Као непокретна
културна добра у статусу су предходне заштите.

3.3.3.1.3. Значај и функција природног добра

Основну вредност и функцију парка у Матарушкој Бањи чини очување геолошког и
хидрогеолошког наслеђа – заштита термоминералних изворишта као основног бањског
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лековитог фактора. Вредан дендролошки материјал и
животињски свет, парковско-пејзажна композиција у саставу
које су вредни објекти архитектонског наслеђа. Парк у
Матарушкој Бањи има значајан допринос у регулисању и
побољшању микроклиматских услова ширег простора. Парк
је место где бањски гости, али и многи грађани Матарушке
Бање проводе слободно време.

Око парка су подигнути савремени објекти јавне
намене: хотел „Термал“, Дом здравља, „Агенс“ – специјализована болница за
рехабилитацију и др. од којих се само хотел „Термал“ налази у границама „Споменик
природе – ПАРК У МАТАРУШКОЈ БАЊИ“.

Због посебних вредности парка, Завод за заштиту природе Србије израдио је
„Студију »Споменик природе – ПАРК У МАТАРУШКОЈ БАЊИ« 2009. године“. Студијом
је Завод извршио вредновање подручја парка у Матарушкој Бањи, указао на факторе
угрожавања и дао оцену угрожености, предложио концепт заштите и унапређења и
управљање парком. Студијом се предлаже да се парк стави под посебну заштиту. Студија
је достављена Скупштини града Краљева ради доношења акта о заштити.

Пошто су у Студији детаљно дати фактори угрожавања и оцена угрожености, као и
предложен концепт заштите и унапређења парка, указујемо само на нека значајнија
питања. Дрвеће је пуне физичке зрелости, сушење неких врста четинара, неадекватно
коришћење неких вила у и око парка, недостатак перманентних мера одржавања,
неадекватно понашање посетилаца, комунални отпад, пролазак и паркирање возила у
парку и др.

Посебно је питање однос потенцијалног заштићеног подручја парка и његовог
залеђа са источне стране.

3.3.4. Зеленило у зони становања

Зеленило у зони становања условљено је различитом
ширином улица и величином плацева. Општа је
карактеристика да су плацеви различите величине.

На малим парцелама могућност подизања и
формирања зеленила је минимална. Обзиром да су то
већином објекти које карактерише стално становање и који су
већином изграђени, предлаже се задржавање постојећих
габарита и оплемењивање постојећих зелених површина
додатним биљним материјалом. Стога се предлаже
оплемењивање простора аутохтоним биљним материјалом, тј.
садњом стабала високог дрвећа где год то простор дозвољава,
затим садњом живих ограда, пузавица, цветних врста, као и
појединачног зеленила у жардињерама.

У улицама које карактерише изузетно густа
насељеност треба што више садити зеленог материјала у
жардињерама. Тиме би се објекти могли издвојити од
уличног фронта, чиме би се ублажила тренутна веома велика
различитост у архитектури појединачних објеката.

На парцелама које су већих површина и присуство зеленила је знатно веће у оквиру
ових парцела, поред украсног зеленила ту се налази и воће и обрадиве површине које
спадају у посебну категорију зеленила.

Такође, већина окућница које су већих површина има уређен фронтални део
дворишта са декоративним биљним материјалом, који је веома разноврстан.
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3.3.5. Улично зеленило

Улично зеленило је веома различито. Зависи од
могућности – ширине улице, али и од становника који у њој
живе. У уским улицама могућност за подизање уличног
зеленила је мала или га уопште нема. Треба настојати да се
свака улица озелени. Ако нема услова за подизање високог
дрвећа треба подизати живице.

У појединим улицама, посебно оним ширим, виде се
покушаји подизања уличног зеленила испред свог стамбеног
објекта. Такво зеленило карактерише велика хетерогеност
што се тиче врста, њихове старости, квалитета и др. Треба
поједине улице или пак делове улица озелењавати истим
материјалом зависно од ширине улице, састава земљишта и
других чинилаца (водовод, електрични водови и др.) који
утичу на зеленило. Такво зеленило делује као целина, лакше
га је одржавати (орезивање, борба са штетницима и др.), а
зеленило унутар плацева ће дати колорит.

3.3.6. Зеленило дуж путева

Зеленило дуж путева је првенствено одређено карактером насељености, који је све
гушћи па ређи идући од једног дела насељених места до других, на анализираном
подручју.

Првенствено треба указати на потребу повећања броја дрвореда, односно подизање
њиховог квалитета да би се одвојио улични фронт од пута, чиме би се знатно умањило
штетно деловање саобраћаја по живот људи чије су стамбене зграде поред путева.

Све што је речено за улично зеленило односи се и на зеленило поред путева, јер на
појединим деловима путева пут је у ствари улица.

И овде се зaлажемо за коришћење аутохтоних врста биљака за подизање зеленила.
За овај простор некада су биле карактеристичне шума црне тополе – ass. Populetum nigrae,
шума лужњака и пољског јасена – ass. Querco-Fraxinetum serbicum mixtum, шума сладуна и
цера – ass. Quercetum frainetto-cerris и шума китњака на серпентину – ass. Quercetum
montanum serpentinicum. При томе треба поштовати сву педолошку разновсност
алувијално-дилувијалних наноса.

Постојеће зеленило у оквиру Бање треба максимално задржати, а такође треба
радити и на његовом проширењу. Проширење зеленила треба потенцирати у изграђеним
деловима насеља, како би се побољшала микроклима и унапредиле естетске
карактеристике насеља. То се може остварити садњом појединачних стабала и жбуња,
формирањем дрвореда где је то могуће, затим садњом биљног материјала у жардињерама.
Повећањем зеленог фонда битно ће се утицати на побољшање квалитета слике пејзажа и
аутентичности насеља.

Закључак
На подручју Матарушке Бање постоји јединствени систем мреже зеленила: шуме на

побрђу јужно од бање и око водотока, посебно око реке Ибар, дрвореди поред путева,
парк, блоковско зеленило, зеленило око објеката.У компарацији са осталим Бањама у
Србији само Матарушка и Бања Ковиљача имају плански уређене наменски сађене
паркове.
Парк Матарушке Бање је посебна предност за активан одмор и уживање у хладовини липа
и храстова. Уређено зеленило и цветни аранжмани су украс парка Матарушке Бање,
пружајући у потпуности релаксирајућу бањску атмосферу.
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4. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕћИХ ПЛАНОВА

4.1. Планска документација

4.1.1. Просторни план Републике Србије

Просторни план Републике Србије (Службени гласник Републике Србије, број 88/10)
представља стратешки развојни документ Републике Србије за период од 2010. до 2020.
године.

Просторним планом утврђене су дугорочне основе организације, уређења,
коришћења и заштите простора Републике Србије у циљу усаглашавања економског и
социјалног развоја са природним, еколошким и културним потенцијалима и ограничењима
на њеној територији.

Просторним планом дефинисани су општи принципи просторног развоја Србије као
и основни циљеви који се требају остварити.
Основни циљеви дефинисани планом су:

1. уравнотеженији регионални развој и унапређена социјална кохезија;
2. регионална конкурентност и приступачност;
3. одрживо коришћење природних ресурса и заштићена и унапређена животна

средина;
4. заштићено и одрживо коришћено природно и културно наслеђе и предео;
5. просторно-функционална интегрисаност у окружење.

Поред општих принципа и циљева план је у поглављу V. Просторни развој
Републике Србије 2010-2014-2020., тачка 1. Природа, еколошки развој и заштита,
дефинисао основне циљеве развоја, коришћења и заштите природних ресурса, животне
средине и очувања предела.

У истом поглављу, у тачки 1.3.4. Заштита и уређење предела план је дифинисао
основни циљ заштите, уређења и развоја предела Републике Србије и том приликом
препознао Матарушку Бању као простор у којем је квалитет предела и физичке
структуре насеља од посебног значаја за развој и за које је обавезна израда посебног
пилот пројекта „Карактеризација предела”, као основа за заштиту, планирање и управљање
његовим развојем (Сл. Гласник РС  бр. 88/10, 140).

Просторни план Републике Србије у оквиру поглавља V., тачка 3.1.5. Просторни
развој туризма и однос према заштити дефинише основни циљ просторни развој
туризма и даје поделу Србије, за потребе туристичког развоја, на пет туристичких кластера
(АП Војводина; Београд; југоисточна Србија; средишња и западна Србија; АП Косово и
Метохија).

Према подели Србије на туристичке кластере, Матарушка Бања спада у кластер
средишње и западне Србије.

У оквиру туристичких кластера издвојени су туристички простори као мањи делови
туристичких кластера и подељени су на дестинације, “touring“ правце, туристичка места и
места за одмор.

Бањска туристичка места подељена су на четири категорије и то: бањска туристичка
места националног, а перспективно међународног значаја; националног значаја; остала
национална бањска туристичка места и бањска места регионалног значаја.

Матарушка Бања сврстана је у категорију бањска туристичка места националног,
а перспективно међународног значаја заједно са Врњачком Бањом, Нишком Бањом,
Сокобањом, Буковичком Бањом, Бањом Ковиљачом и Врањском Бањом. (Сл. Гласник РС
бр. 88/10, 249)
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Слика 4.1.: Туризам и заштита животне средине, природног и културног наслеђа.
(Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године, Сл. Гл. РС бр. 88/10,

Реферална карта 5.)
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4.1.2. Просторни план града Краљева

Просторни план града Краљева (Службени лист града Краљева број 7/2011 од
10.06.2011) представља дугорочни стратешки документ који нуди опредељења за
коришћење, организацију и уређење простора и основне правце економског и социјалног
развоја са временским хоризонтом од петнаест година (2025.). Просторни план израђен је
за подручје града (општине) Краљева и обухвата површину од 1.531,79 km2.

Просторни план града Краљева (ППГ Краљева) препознаје туризам као важну
привредну грану са великом потецијалима за развој. План препознаје потенцијале за
развој следећих видова туризма:

- Бањски туризам (извори термалне и термоминералне воде Матарушке и Богутовачке
Бање),

- Планински туризам (планина Гоч),
- City break + mice (кратка путовања са различитим мотивима - посао, култура, догађаји,

шопинг, историјско наслеђе),
- Сеоски туризам (моравски и планински тип села),
- Туризам догађаја (спортско рекреативне манифестације - Весели спуст, Дани

јоргована, Нарцису у походе, Сабор планинара, ауто мото трке награда Краљева,
културне манифестације - ликовна колонија Студеница, Духовна академија, Смотра
народног и дечјег стваралаштва, Жички духовни сабор). (ППГ Краљева, 37)

У развојне потенцијале општине (града) Краљева план препознаје и природна и
културна добра у непосредном окржењу. Од природних добара издвајају се:

- планински масиви Столова, Гоча, Жељина, Котленика, Студене Планине, Голије,
Чемерна и Радочела, који се простиру у потпуности или делимично на територији
града. Само на делу планина Гоч и Жељин, налази се око 600 биљних врста од којих су
200 лековите, док подручје Голије, Чемерна и Радочела, гради око 900 биљних врста,
од којих 80 њих подлежу Наредби о контроли коришћења и промета дивљих биљних и
животињских врста,

- Природно добро „Резерват окамењене шуме лужњака–Лојаник” у Матарушкој Бањи,
- Манастир Студеница заједно са својом непосредном околином - под заштитом државе

од 1947. године, а 1968. године уписан у „Списак светске културне и природне
баштине”,

- Манастир Жича са непосредном околином - под заштиту државе,
- Парк природе „Голија” - природно добро од изузетног значаја, део Парка природе

„Голија” проглашен за Резерват биосфере „Голија – Студеница” (програма UNESCO–а
„Човек и биосфера”(МАB)).

Културна добра на подручју града (општине) чине археолошка налазишта (Горело
поље, Округлица, Питовница, Трајановац), споменици културе (манастири Жича и
Студеница), просторне културно-историјске целине (Маглич) и знаменита места. (ППГ
Краљева, 40)

У тачки 1.5. Оцена постојећег стања - SWOT дата је оцена постојећег стања
животне средине, туризма и природних и културних добара. SWOT анализом дефинисани
су потенцијали, ограничења, могућности и препреке развоја туризма.
Потенцијали за развој туризма на подручју Краљева су:

- Географски положај;
- Предеоне целине очуваног биодиверзитета и репрезентативних хидролошких одлика;
- Предели посебних одлика;
- Термоминерални извори;
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- Непокретна културна добра, међу којима су највише заступљени споменици културе и
археолошки локалитети, као и сеоска насеља и други простори у којима се налазе
културна добра, као туристички привлачни простори;

- Постојање институција културе;
- Постојање Регионалне развојне агенције;
- Постојање туристичке организације и кластера;
- Постојање културних и спортских манифестација ширег значаја;
- Предузетнички дух грађана.

Ограничења развоја су:
- Визуелно нарушавање пејзажа;
- Недовољна доступност НКД и природних добара, услед неразвијене путне мреже

лошег квалитета, као и осталих инфраструктурних система;
- Недовољна сарадња институција јавног сектора;
- Недовољна туристичка и медијска презентација за развој туризма града;
- Могућност појаве негативних кумулативних утицаја на животну средину са застарелим

технологијама;
- Неадекватан третман комуналног отпада и отпадних вода;
- Неконтролисана примена хемијских средстава у пољопривреди;
- Недовољно развијена еколошка свест;
- Предели посебних одлика нису стављени под заштиту;
- Низак лични и друштвени стандард;
- Слаби капацитети људских ресурса;
- Ограничена средства градског буџета.

Могућности развоја:
- Могућност развијања бањског и сеоског туризма са промоцијом културних добара;
- Опремање излетишта у широј околини града пропратним садржајем;
- Развијање спортова на води;
- Запошљавање младог сеоског ставновништва;
- Решење регионалног одлагања отпада у складу са републичком стратегијом;
- Приступ европским фондовима.

Препреке развоја:
- Неповољна старосна структура на сеоском подручју;
- Недостатак финансијских средстава за опремање излетишта потребним садржајем;
- Застарелост постојећих туристичких капацитета;
- Слаба покривеност услугама комуналних предузећа;
- Политичка нестабилност;
- Непостојање стратегије развоја;
- Одсуство интензивнијег привредног раста;
- Успорен процес приватизације;
- Спора имплементација Стратегије развоја туризма;
- Неповерење у процес европских интеграција. (ППГ Краљева, 57)

Концепт дугорочног развоја туризма у просторном плану града дефинисан је кроз опште
и посебне циљеве. Општи циљеви су:
- комплексно сагледавање најзначајнијих туристичких потенцијала;
- дефинисање туристичког производа;
- регионално инегрисање туристичког производа;
- подстицање развоја туристичких локалитета;
- привлачење инвестиција.
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Посебни циљеви су:
- унапређење постојеће туристичке понуде и подстицање интензивнијег коришћења;
- активирање нових подручја са изразитим развојним потенцијалима;
- покренути поступке заштите подручја са изразитим развојним и инвестиционим

потенцијалом;
- подстицати уређење простора као предуслова развоја туризма;
- подстицати изградњу и коришћење рекреативно забавних садржаја као нови квалитет

живота. (ППГ Краљева, 68)

Просторним планом дефинисана је и мрежа насеља на подручју општине. У
новоформираној мрежи насеља, Матарушка Бања, заједно са Богутовачком Бањом и
насељем Богутовац, препозната је као бањско насеље које би требало да постане
здравствени, рекреативни и туристички центар са још већим значајем.

Као основ развоја ових бањских места план издваја потребу добијања статуса бање
и њихов упис у регистар бања према Закону о бањама. Такође, издваја се потреба израде
одговарајуће планске документације како би се заштитио природни лековити фактор у
свакој од поменутих бања.

Планом се такође наводи да „развој бањских насеља мора да се одвија у правцу
њихове мултифункционалности, те проширивање понуде и повезивање са активностима и
садржајима других врста туризма, али и активирањем туристичких локалитета и
садржаја у окружењу“. (ППГ Краљева, 82)

Да би се створили услови за развој туризма и активирање свих потенцијала на
подручју града, град Краљево би требало да уз помоћ надлежног министарства,
туристичких организација, кластера и туроператера и других организација:

- изради и усвоји стратегију развоја туризма као секторску стратегију;
- изради и усвоји програм развоја са приоритетним активностима и дефинисаним

носиоцима активности;
- подржи и промовише регионално повезивање;
- утврди и реализује програм уређења и опремања туристучких простора;
- донесе програм презентације туристичких вредности;
- укључи и едукује локално становништва за сеоски туризам. (ППГ Краљева, 112)

Графички извод из Просторног плана града Краљева:
- Карта заштите животне средине, природних и културних добара и туризам.
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Слика 4.2.: Туризам и заштита простора (Просторни план града Краљева, Сл. лист града Краљева, број 7/2011, Реферална карта бр. 4)
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4.1.3. Урбанистички планови

За подручје Матарушке Бање до сада су урађена следећа планска документа1:

Урбанистички план Матарушке Бање донет 1927. године од стране Министарства
за социјалну политику и народно здравље Краљевине Југославије, као Регулациони план
који је имао за циљ да усмери урбанистички развој и изградњу Матарушке Бање за потребе
лечења становништва.

1930. године Акционарском друштву „Матарушка Бања“ додељено је решење којим
се одобрава експлоатација и уживање Матарушке Бање са свим извориштима у
заштићеном бањском реону. Заштитни реон је простор који је обухваћен Регулационим
планом Матарушке Бање и износи 220 ха као ужи грађевински реон обухваћен ширим
грађевинским реоном заштите са прстеном од 500 м.

Према матрици Регулационог плана почела је градња Матарушке Бање, која се и
данас може препознати као планска, развојна регулатива.

Студија за просторну организацију и уређење насеља Матарушка Бања 1967.
године је рађена је да забележи неке назнаке развоја, који је пресечен ратом 1941. године, у
периоду стихијске приватне стамбене градње. Генералног урбанистичког плана
Матарушке Бање није било, градило се од случаја до случаја у периоду тотално непланске
градње.

Детаљни урбанистички план Дом стараца у Матарушкој Бањи донет 1978. године,
а рађен је за локацију на североисточној периферној страни Матарушке Бање тј. на
површини која се ослања на саобраћајницу која повезује пут Краљево - Матарушка Бања
са Ибарском магистралом.

Генерални урбанистички план Матарушке Бање 2005 (у даљем тексту План ) донет
од стране СО Краљево одлуком бр. 350-73/86 5. фебруара 1988. године. Овим Планом
обухваћена су насељена места Матарушка Бања, делови Матаруга, Конарево, Прогорелица
и Готовац. У оквиру прецизно описаних граница Плана прописани су основни
урбанистички услови за изградњу и уређење простора, коришћење земљишта, ближа
упутства за израду детаљних урбанистичких планова у циљу спровођења Плана, мере
заштите споменика културе и животне средине.

Детаљни урбанистички план централне зоне становања у Матарушкој Бањи донет
од стране СО Краљево одлуком „ бр. 011 - 31/91 6. марта 1992. године.

План генералне регулације насељеног места Матарушка Бања (Сл. лист општине
Краљево, број 18/06) донет је 2006. године на основу одлуке број 350-26/2005-5 од 14. јуна
2005. године. Простор који се разрађује планом износи око 1500 ха и обухвата катастарске
општине Матаруге, део Конарева, део Прогорелице и део Готовца.

Одлука о изради Плана генералне регулације насељеног места Матарушка Бања
донета је 30.09.2011. године а његова израда предвиђена је Просторним планом града
Краљева (Сл. лист града Краљева, број 7/11). Планом се разрађује простор од 1570 ха.

1 Обрађивач није имао увид у сва планска документа тако да је текст делом преузет из ПГР насељеног места
Матарушка Бања (Сл.лист општине Краљево, број 18/06).
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Слика 4.3.: Регулациони план Матарушке Бање, 1923-1928. год. (Извор: ДП Матарушка и
Богутовачка Бања).
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4.1.3.1. План генералне регулације насељеног места Матарушка Бања

План генералне регулације насељеног места Матарушка Бања (Сл. лист општине
Краљево, број 18/06) донет је 2006. године на основу одлуке број 350-26/2005-5 од 14. јуна
2005. године. Простор који се разрађује планом износи око 1500 ха и обухвата катастарске
општине Матаруге, део Конарева, део Прогорелице и део Готовца.

Планом генералне регулације насељеног места Матарушка Бања дају се правила
уређења и грађења, дефинишу услови за изградњу, уређење простора, одређују парцеле за
јавно грађевинско земљиште, даје опис локације за јавне објекте и такође дефинишу
смернице за спровођење плана и фазе реализације.

Концепција решења плана одређена је на основу природних и стечених услова.
План генералне регулације подељен је на четири зоне и то по катастарским општинама, а у
складу са наменом земљишта као и положајем одређеног земљишта, свака зона је
подељена на блокове, који су дефинисани углавном саобраћајницама и водотоковима.

Организација простора дефинисана је саобраћајном инфраструктуром и
регулативом, тако да је формирано више просторних целина састављених од блокова са
утврђеним наменама:

- бањско-лечилишна зона,
- бањско становање (виле),
- централне функције,
- пословање са становањем,
- становање малих густина са

делатностима (однос становања и
делатности: 80 до 90% стамбеног
према 20 до 10 % пословног
простора),

- становање са пољопривредом,

- пословање,
- школство,
- здравство и дечија установа,
- пољопривреда,
- заштитно зеленило,
- природни резерват Лојаник,
- спорт и рекреација,
- шуме,
- гробља.

План такође даје поделу простора на типичне целине са истим правилима градње.
Издвајају се следеће типичне целине:

- ТЦ 1 / Строги центар - Природно лечилиште Матарушка Бања
- ТЦ 2 / Бањско становање – виле
- ТЦ 3 / Ужи центар - делатности са становањем
- ТЦ 4 / Здравство и дечија установа
- ТЦ 5 / Насеља ниског становања у Матарушкој Бањи
- ТЦ 6 / Ниско становање уз Жичку улицу
- ТЦ 7 / Рурално становање
- ТЦ 8 / Спортско - рекреативни центар
- ТЦ 9 / Спортско - рекреативна зона
- ТЦ 10 / Насеља ниског становања у Конареву испод магистрале
- ТЦ 11 / Производни погони Медијапана и Дрвопласта
- ТЦ 12 / Ужи центар Конарева
- ТЦ 13 / Ниско становање уз магистралу
- ТЦ 14 / Зона између магистрале и пруге
- ТЦ 15 / Зона између магистрале и старог пута за Краљево
- ТЦ 16 / Насеља ниског становања у Конареву изнад магистрале
- ТЦ 17 / Складишно - магацинска зона

За сваку целину дефинисана је претежна намена и дата су правила грађења.

Графички извод из Плана генералне регулације насељеног места Матарушка Бања:
- Карта 3. Подела на типичне целине са истим правилима грађења.
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Слика 4.4.: Подела на типичне целине са истим правилима грађења (План генералне регулације насељеног места Матарушка Бања, Сл. лист општине Краљево, број 18/06, Карта 3)
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4.2. Истраживања, програми и пројекти развоја

4.2.1. Локални еколошки акциони план

Локални еколошки акциони план Краљева донет је 2005. године као стратешки
документ у области заштите и уређења животне средине и одрживог развоја општине
Краљево. Локални еколошки акциони план (ЛЕАП) дефинисао је визију развоја заједнице
по областима до 2015. године

Развој туризма на подручју Краљева посматран је у овом документу са становишта
његовог утицаја на простор и животну средину, валоризовани су његови позитивни и
негативни ефекти и дати предлози за његову интеграцију у политику одрживог развоја
општине (града).

Интеграција туризма у политику одрживог развоја на локалном нивоу одвијала би се
путем:

- израде Стратешког плана развоја туризма са економским, социјалним и еколошким
циљевима,

- увођење интегралног управљања у области туризма и координације коришћења
ресурса и спровођења активности које не угрожавају екосистем,

- спровођење мониторинга у области туризма као једног од најважнијих инструмената
управљања, а који треба да буде и део јединственог информационог система заштите
животне средине на локалном нивоу.

ЛЕАП је препознао главне правце развоја туризма града (општине) Краљева и то:
бањски туризам, планински туризам и сеоски туризам.

Да би се кренуло ка остваривању постављених циљева и праваца развоја овај
документ дефинисао је и приоритете развоја туризма, и то:

1. Израда Стратешког плана развоја туризма општине Краљево и његова уградња
у друштвено-економске, еколошке и просторне планове са акцентом на заштиту
и очување природних и културних ресурса.

2. Израда регулационих планова за већ постојеће туристичке локалитете (Матарушка
Бања, Гоч, Студеница).

3. Заштита атрактивног простора у складу са правцима развоја, у циљу одрживости
туризма и простора.

4. Већа укљученост проблематике туризма и екологије у изради регулационих
планова града.

5. Јасан став локалне самоуправе о потреби развоја туризма као једне од приоритетних
привредних грана на територији општине Краљево.

6. Већа улагања у истраживачке пројекте.
7. Већа улагања у пропагандно – промотивне активности.
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5. ОДЛИКЕ ПРИРОДНОГ ЛЕКОВИТОГ ФАКТОРА МАТАРУШКЕ БАЊЕ

5.1. Термоминерална вода

Maтарушка Бања је релативно млaда бања, чак се предпоставља да је најмлађа бања
у Србији. Термоминерални извори Матарушке Бање откривени су сасвим случајно 1897.
године. Ибар је услед велике поплаве скренуо из свог вековног корита у десно и направио
ново корито. На месту где је Ибар направио ново корито, у јамама се појавила топла
сумпоровита вода. Када се Ибар вратио у своје корито, остали су сумпоровити извори
топле воде.

Сеоски доктор Димитрије Антић се заинтересовао за ту природну појаву термалне
воде, и предпостављајући да је лековита послао узорак на анализу Др Марку Леку.
Касније у књизи „ЛЕКОВИТЕ ВОДЕ И КЛИМАТСКА МЕСТА У КРАЉЕВИНИ
СРБА ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА“ коју су написали проф. Др М. Т. Леко, проф Др
Шербаков, и Др Х. Јоксимовић 1922.године професори су написали следеће:

„Матаруге (Матарушка Бања), срез Жички, округ чачански, се налази на десној
обали реке Ибра, 9 км од Краљева, повезана је колским путем и железничком
пругом Сталаћ - Ужице. Преко реке Ибра прелази се чамцем. За време сезоне у
Матарушкој Бањи постоји пошта, брзојав и телефонска веза. Топли извори
Матарушке Бање избијају из делувијалне терасе на десној обали Ибра. Базени за
купање пуне се водом , која избија кроз под и зидове. Температура воде у базенима
је 35,6°C.  Поред њих има још један хладан базен и два бунара, из којих се извлачи
вода црпљењем. Први бунар снабдева каде, температурa воде je 41°C. Вода из
другог бунара се употребљава за пиће. Количина воде је приближно 130 l/min.“

Према хемијској анализи Др М. Т. Лека  вода садржи у једном литру:
Сувог остатка 1,066 гр
Сувог остатка по жарењу 0,8840 гр
Оксида калцијума Ca O 0,0430 гр
Оксида магнезијума Mg O 0,0775 гр
Хлора Cl 0.0672 гр
Сумпорне киселине SO3 Трагови
Оксида гвожђа и алуминијума Fe2O3-Al2-O3 0,0110 гр
Диоксида силицијума SiO2 0,0950 гр
Сумпорводоника H2S 0.0160 гр
Угљене киселине CO2 0,2500 гр
Радиоктивност по проф Др. Леку
Пијаћа хладна вода из шмрка 1,14 М.Ј
Топла сумпоровита вода из базена 0,74 М.Ј
Срачунато у солима  један литар ове воде садржи
Натријум-хлорида  Na-Cl 0,1110 гр
Калцијум карбоната  CaCO3 0,0768 гр
Магнезијум-карбоната MgCO3 0,1620 гр
Силицијум –диоксида SiO2 0.0096 гр
Алумин. и гвожђа оксида Al2O3-Fe2O3 0,0110 гр
Алкалних карбоната 0,7957 гр

Главни је саставни део ове воде поред сумпороводоника – натријум –
бикарбонат. Према томе вода спада у ред сумпоровитих алкалних киселих
хипертерма са слабим карактером муријатичних вода.

Лечи са успехом реуматизам, неуралгије, застареле ране, женске, венеричне,
кожне болести.
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Има пет топлих општих базена и зграду са 10 засебних када. Базени се налазе
у примитивном стању.

Бању експлатише Акционарско друштво. Ово друштво поседује сале, хотеле,
и паркове. У хотелу и приватним кућама има до 200 соба за посетиоце.

Трајање сезоне је од 01. маја до 01. септембра. Број посетилаца је у трајању
сезоне до 3000 душа. Бања је чувена ван своје околине, као сумпорна – алкална
терма.

Садашња ситуација је сасвим другачија. Термоминералном водом односно
бушотином MB-2/81 газдује ДП Матарушка и Богутовачка бања. Бушотина је прописно
заштићена тако да су резулати бактериолошких анализа добри. У термалној води
присуство амонијака.

Термоминералну воду користе: Специјална болница „АГЕНС“ и Бањско купатило
које припада предузећу ДП Матарушка и Богутовачка бања за примену хидро терапија.

Тремална вода се користи из бунара MB-2/81, у бањском парку, дубине 137 м, из
које се захвата 15 l/s воде температуре 47,9°С, која се цевоводима води до Бањског
купатила и Специјалне болнице „Агенс“.

Слика 5.1.: Истражно-експлоатациона бушотина МБ-2/81 у Матарушкој Бањи. (Фото
документација ЦТД3)

5.1.1. Резултати анализе термоминералне воде

Термоминерална вода се редовнo контролише од стране „Института за
рехабилитацију“ Сокобањска 17, Београд, који је поред Медецинског факултета, одсек за
балнеологију, једини лиценциран за ту врсту анализа.

Обрађивачу је достављена комплетна физичко – хемијска анализа минералне воде
из бушотине МВ-2 у Матарушкој Бањи која је рађена на основу Уговора бр.02/1-22 од
26.08.2010. год. између Института за рехабилитацију и ДП Матарушка и Богутовачка бања
– природно лечилиштеи одмаралиште. Дана 23.09.2010 узети су узорци воде из бушотине
и анализирани у лабораторији „Др. Милан Јовановић Батут“ и Градском заводу за јавно
здравље у Београду, kao и у Институту за мадацину рада и радиолошку заштиту „Др.
Драгомир Карајовић.

У наставку наводимо само закључке комплетне физичко-хемијске анлизе.
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Табела 5.1.: Резултати хемијске анализе (тешки и остали метали, други хемијски елемнти)
минералне воде из Матарушке Бање.

Табела 5.2.: Резултати анализе воде бушотине МБ-2/81 у Матарушкој Бањи.
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Табела 5.3.: Извештај о испитивању радиоактивности воде и резултати
гамаспектрометријске анализе воде у Матарушкој Бањи.

Комплетна физичко – хемијска анализа минералне воде из бушотине МВ-2 у
Матарушкој Бањи дата је у Свесци број 2. овог Елабората.

Такође су детаљно рађене и испитиване физичко-хемијске анализе термоминералне
воде из буштоине МБ-2/81 у „Елаборату о резервама термоминералних вода из истражно-
експлоатационе бушотине МВ-2/81 у Матарушкој Бањи“ који је урадио Рударско-
геолошког факултета, 2004. године, аутор проф. И. Ђокић

Наводимо добијене  резултате из Елабората:
„Према физичким карактеристикама термоминералне воде бушотине MB-2/81,

која је у експлоатацији, су прозрачне, без боје и мутноће, а јаког мириса и укуса на H2S.
Температура воде варира од 47,8 до 52,2°С, зависно од капацитета црпљења. Вредност pH
у интервалу од 6,95 до 7,8, указује на неутралну до слабо алкалну средину. Тврдоћа воде
износи око 13,5°dH. Укупна минерализација, у распону од 889 до 1022 mg/l, разврстава их
у минералне воде (Слика 5.2.). Од природних радиоактивних елемената утврђено је
присуство урана у садржају мањем од 1µg/l, радона 0,6-1,5 Bq/l и радијума испод 0,10 Bq/l.
Укупна алфа радиоактивност износи од 323 до 390 mBq/l, а бета радиоактивност испод 10l.
Ове вредности не ограничавају употребу воде.
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.
Слика 5.2.: Дијаграм промене садржаја сувог остатка у термоминералној води.

(И.Ђокић и сар, 2004)

Вишегодишња хидрохемијска режимска испитивања показују да су испитивања
воде хидрокарбонатно-натријумско-магнезијумског типа. У катјонском саставу
доминирају јони натријума, са садржајима 187 do 252 mg/l (Елаборат о резервама
термоминералних вода из истражно-експлоатационе бушотине МВ-2/81 у Матарушкој
бањи, Рударско-геолошког факултета, 2004).

Међу ањонима, јони хидрокарбоната су са далеко највишим садржајем, од 730 до
1049 mg/l.

Од осталих елемената, издваја се повишени садржај јона флуора, који варира од 4,7
до 6,02 mg/l (Слика 5.3.), као и садржај метасилицијумове киселине у вредностима око 100
mg/l (Слика 5.4.).

Слика 5.3.: Дијаграм промене садржаја флуора у термоминералној води.
(И.Ђокић и сар, 2004)
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Слика 5.4.: Дијаграм промене садржаја H2SiO3 у термоминералној води.
(И.Ђокић и сар, 2004)

Међу гасовима, преовлађује садржај CO2, od 22-176 mg/l, и H2S, од 0,8-19,04 mg/l
(Слика 5.5.).

Слика 5.5.: Дијаграм промене садржаја H2S у термоминералној води.
(И.Ђокић и сар,2004)

5.1.2. Терапијске вредности термоминералне воде

По својим физичко -хемиским својствима  ова вода  припада категорији натријум,
магнезијум, хидрокарбонатних ,флуорнихи веома сумпоровитих хипертерми.
Ради се о веома квалитетном минералној води, са балнео-терапијског аспекта, што је
последица одређеног анјонско – катјонског састава и температуре коју поседује а нарочито
последица присуства раствореног  водоник сулфида (H2S - 10,8 mg/l).
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Повишене количине водоник сулфида (15-19 mg/l) и повишена температура (47,8-
52,2) представљају главну терапеутску вредност ове термоминералне воде, при чему и
повишени садржај метасилицијумове киселине (oko 100 mg/l) има благотворно дејство.

Веома је заначајно истаћи да у најновијим резултатима испитивања није
регистровано присуство амонијака и нитрата у овој води, што је код ранијих испитивања
увек био случај, што је говорило о хигијенској неисправноасти воде. Сада када је
бушотина заштићена металном кућицом спречена је могућност спољашне контаминације а
то је резуртирало одсуством амонијака и нитрата и самим тим  хигијенском исправношћу
воде.

Категоризација
На основу комплетних резултата испитивања минералне воде МБ-2 у Матарушкој

Бањи, закључује се да по својим физичко-хемијским карактеристикама она припада
категорији натријум, магнезијум хидрокарбонтних, флуорних и веома сумпоровитих
хипертерми.

Индикације за лечење

I. Индикације дате у физичко-хемијској анлизи воде урађеној од стране Института
за рехабилитацију 2010. године

1. Болести локомоторног апарата
а) Запаљенски реуматизам у смиреној фази
б) Дегенеративни зглобни реуматизам

- артрозе
- спондилозе
- спондилатрозе

ц) Ванзглобни реуматизам
- фиброзити
- миозити
- тендити
- панакулити

д) Стања након хирушких интервенција на локомоторном апарату као и после
фрактуре костију

2. Неуролошка оболења
- неуралгије
- полинеурит

3. Хронична гениколошка оболења.

Мишљење о терапиској вредности минералне воде из сабирног бунара МБ-2 у
Матарушкој Бањи: на основу резултата добијених извршеном комплетном анализом, вода
припада категорији натријум –магнезијум  хидрокарбонатних, флуоридних
сумпоровитих хипертерми.

Због својих специфичних физичких и хемијских карактеристика ова вода може се
користити у балнео-терапијске сврхе и то купањем на одговарајућој температури, као
допунско средство лечења у склопу медецинске рехабилитације, код истих хроничних
оболења која су наведена у индикацијама за коришћење минералне воде из бушотине МБ2.

Анализу воде урадила: Начелник службе за балнеоклиматологију, проф. др. Гордана
Поповић, спец.интерне и физикалне мед.субспец.балнеологије.
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II. Индикације дате од стране Специјалне болнице за рехабилитацију „АГЕНС“
Матарушка Бања

Индикациона подручја за физикалну терапију и медицинску рехабилитацију:

1. Реуматске болести
- Дегенеративне реуматске болести зглобова и кичменог стуба (остеоартритис-

остеоартроза, спондилозе, цервикални и лумбални синдром,...)
- Ванзглобни реуматизам (периартхритис, епицондyлитис, бурситиси,

фибромиалгие,...)
- Запаљењске реуматске болести (Реуматоидни артритис, Јувенилни хронични

артритис, Сјогренов синдром, Анкилозирајући спондилоартритис - Мб. Бехтереw,
Псоријазни артритис,...)

2. Неуролошка обољења
- Оштећења и болести централног нервног система (хемиплегије, тетраплегије,

параплегије, церебрална парализа, мултипла склероза, Паркинсонова болест,
обољења периферних нерава, лезије и стања после оператовних захвата)

- и оштећења периферног нервног система
3. Обољења коштано-зглобног система и  посттрауматска стања и њихове

последице (контрактуре зглобова, хипотрофије мишића, Судекова болест,стања
након уградње вештачких зглобова).

4. Гинеколошка обољења (хронични андексо-параметритиси,  примарни и
секундарни стерилитет).

Индикације припремио: Др. Д. Костић, начелник одељења

III. Индикације дате у књизи Светислава Илића „Матарушка Бања – туристичка
монографија“ из 1969 године (најкомплетиније):

Обољење зглобова:
- Poliartriiis reumatika hronika (хронично реуматично обољење зглобова)
- Reumatoid - Artritis hronika (примаран хронични реуматизам зглобова)
- Poliartritis hranika fokalis (infekcioza) (хронично обољење зглобава изазвано

жаришним инфекцијама)
- Poli-et spondilartritis ankilopoetika (обољење кичменог стуба са окоштавањем

зглобова)
- Artritis hronika gonoroika (хронично обољење зглобава услед гонареје)
- Osteoartitis tuberkuloza (туберкулозно обољење зглобова и костију)
- Poliarirгtis tuberkuloza (Ponce) (запаљење зглобова тубрекулозне природе)
- Osteoartrozist simpleks et deformans (обично запаљење зглобова као и

деформирајуће)
- Посладице траума и ратних рањавања.

Обољења костију:
- Ostaomijelitis hronika (хронично запаљење коштане сржи)
- Periostitis hronika (хронично обољење покоснице)
- Lues костију и зглобова и остале последице
- Повреде костиiу и меких делова
- Ankiloze зглобова без обзира на узрок (укоченост зглобова без обзира на узрок)
- Rahitis и његове паследице.

Обољења мишића:
- Reumatizmus muskulorum (реуматично обољење мишића)
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- Lumbago (обољење мишића у пределу крста)
- Mijalgije статичке (обољења мишића услед стајања)
- Atrofije мишића без обзира на узрак.

Обољења везивног ткива:
- Fibroziitis (обољење везивних влакана у ткиву)

Обољење нерава:
- Последице poliomijelita (последице дечје парализе)
- Nouralgije (болне сензације нерава)
- Neuritis et polineuritis hronika (запаљење нерава и хронично запаљење нерава)
- Раrezе разне етиологиiе (лакше одузетости различитих узрока)
- Реуматична пареза фацијалиса (реуматична одузетост личног живца)

Обољења полних органа:
- Извесни облици стерилитета, у првом реду запаљивог и ендокриног порекла
- Adneksitis hronika (хронично обољење јајника и јајавода)
- Para--et perimetritis hronika (хронично запаљење материце и околног ткива)
- Retroverzio, - fleksio uteri fiskata (хронично запаљење материце, павећана секреција)
- Endometritis hranika, fluor (неправилно срашћење материце ca околним ткивом)
- Hipoplazija i hipofunkcija genitalija (слаба развијеност полних органа и њихове

функције )
- Dismenoreja (неуредна менструација).

Обољења стомака и црева:
- Hemoroidi (шуљеви)
- Fistule perianale (фистуле око чмара)
- Стaзa у трбушним органима (застој крвотака у трбушној дупљи)

Обољења артерија и вена:
- Tromboflebitis hronika (хронично запаљење вена са угрушцима крви)
- Ulcera variokoza et tromboflebitika (ране услед проширености крвних судова и

запаљење вена са угрушцима крви)
- Erdarterirtis obliterans (запаљење унутрашњег дела артерије са сужавањем крвног

суда)
Обољења коже:

- Неки облици хроничног екцема
- Torpidne trofoneurotične ране које споро зарашћују (ране услед слабе исхрањености

ткива које споро зарашћују)
Поремећаји у измени материја:

- Giht (запаљење зглобова услед таложења соли мокраћне киселине)
Хроннчна тровања металима:

- Хронично тровање оловом (код словослагача и рудара)
- Хронично трованње бизмутом, живом, арсеном (кад луетичара)

Закључак
На основу датих индкација од стране три институције у периоду од 1969 до 2012,

констатује се да је минерална вода Матарушке Бање врло квалитетна са широким спектром
деловања на људски организам. Спада по оцени стручних служби међу најквалтетније воде
бања Србије како због широке примене, веома квалитетног састава, високе температуре на
извору тако и велике издашности бушотине МБ-2.
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5.2. Структура пацијената и успешност лечења

У Специјалној болници за рехабилитацију „Агенс“ пацијенти се лече у комплетно
обновљеним просторијама, које су смештене у приземњу у старом делу објекта  и  у
приземљу у новом делу објекта.

Највећи број пацијената припада радно активном становништву од 31 до 60 год.
наводи Др.сци.мед.Љ Јовашевић који је радио на анализи лечених болесника у периоду од
1998. до 2003. год. У том периоду третирано је 912 амбулантних  и 239 хоспитализованих
болесника.

5.2.1. Структура пацијената

На основу добијених података из Специјалне болнице за рехабилитацију „Агенс“ у
Матрудшкој Бањи структура пацијена за протеклих 5 година, од 2007. до 2011. год., по
месецима, би била следећа (Извор: Специјална болница за рехабилитацију „Агенс“):

Табела 5.4.: Структура пацијената лечених у Специјалној болници за рехабилитацију
„Агенс“ у 2007. години.

Табела 5.5.: Структура пацијената лечених у Специјалној болници за рехабилитацију
„Агенс“ у 2008. години.
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Табела 5.6.: Структура пацијената лечених у Специјалној болници за рехабилитацију
„Агенс“ у 2009. години.

Табела 5.7.: Структура пацијената лечених у Специјалној болници за рехабилитацију
„Агенс“ у 2010. години.

Табела 5.8.: Структура пацијената лечених у Специјалној болници за рехабилитацију
„Агенс“ у 2011. години.
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6. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ УРЕЂЕНОСТИ И ОПРЕМЉЕНОСТИ

6.1. Историјат оснивања  Матарушке Бање и здравствене службе

На месту данашњег парка Матарушке Бање аустријски војни документи описују
мочвару „Лојаник“ која се пружа према манастиру Жичи уз корито реке Ибар.

Формирање данашње Матарушке Бање везује се за крај 19-тог века, тачније 1897.
годину када је, након велике поплаве Ибра, снажна матица у Матарушком пољу уклонила
слој земље и открила издан топле сумпоровите воде. Након откривања термалног извора
срески лекар др Димитрије Антић узима узорак воде и шаље на анализу Хемијском
институту у Београд. Становништво околних насеља у
међувремену користи воду у сврхе лечења, а у близини извора се
граде отворена купатила и колибе које се издају корисницима.
1899. године су ангажовањем срдстава Оца Саватија и још трију
богатијих Краљевчана изграђена два дрвена купатила, хотел и
канцеларија и то све од грађе купљене у Рашкој и допремљене
Ибром. Како је током неколико година приход растао, и ни једна
од државних и општинских институција  није хтела да уложи
средства за развој бање, 1902. године формира се Краљевска
акционарска задруга која 1907. године прераста у акционарско
друштво „Матарушка Бања“ које се бави уређењем и
унапређењем места. Друштво оснива прота Саватије Божић са
неколико богатих трговаца из Краљева.

Државна администрација, надлежна за природна
богатства, прогласила је воду Матарушке Бање лековитом.

Друштво прво подиже два купатила,
женско и мушко, затим 1907. још два базена.
Већи базен користи се за купање болесника
који болују од „отоврених рана“ (ulcus cruris,
екцеми, дерматититиси и дерматозе
различитих етиологија), а мањи се користи
као резервоар сумпорне воде у коју је
стављано блато довожено из околине
Краљева које је потом продавано и по
препоруци бањских лекара пацијенти су
носили кући и стављали на оболело место.

Током 1907. године у склопу
изграђених базена подиже се просторија у
коју се смешта десет када, проширује се бунар
и опрема бензинским мотором ради упумпавања
воде, а такође почиње и зидање амбуланте са четити
просторије. (Јовашевић и сар., 2003)

Између два светска рата насеље добија први
регулациони план, уређује се обала Ибра, копа се
нови бунар (1923.г.), подиже се ново купатило
(1928.г.) са 38 када, и бива изграђњно дватесетак
вила. За потребе бањских пацијената наменски се
граде хотел (вила) „Жича“ и вила „Краљево“
(1912.г., са око 100 лежаја).

Слика 6.1.: Саватије Божић
прота краљевачки (Фото:
Монографија Мат. Бање)

Слика 6.2.: Купатило подигнуто 1903. године.
(Фото:ДП Матарушка и Богутовачка Бања)

Слика 6.3.: Хотел Жича. (Фото:ДП
Матарушка и Богутовачка Бања)
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У истом периоду уређује се и бањски парк.
сређује обала Ибра и ради канализација. Пред
почетак Другог светског рата бања бележи око
седам хиљада посетилаца.

После Другог светског рата објекти
акционарског друштва и приватни објекти у бањи
су национализовани. Вила „Краљево“ мења назив у
стационар „Маричић“. 1951. године у оквиру
стационара отвара се зимско купатило са тринаест
када. Сви објекти лечења и смештаја смештени су
унутар парка.

Стационар „Маричић“ 1961. године постаје
Центар за физикалну медицину и рехабилитацију
реуматолошких и гинеколошких обољења. У
оквиру Центра, уз вилу „Ибар“ 1958. године
изграђен је центар за рехабилитацију који 1961.
године постаје Стационар 2, док вила „Маричић“
се третира као Центар или Стационар 1.

1963. године отворен је гинеколошко-
реуматолошки стационар, а 1974. године још једно
купатило. Те године изграђен је велелепан
луксузан хотел „Термал“ са 3*.

1975. године фонд ПИО је финансирао
изградњу новог Завода за рехабилитацију „Агенс“.

Слика 6.4.: Превоз преко Ибра.
Слика 6.5.: Ново бањско купатило

Слика 6.6.: Вила Краљево (стационар Маричић)
 (Фото: ДП Матарушка и Богутовачка Бања)

6.2. Организација и пословање Матарушке Бање

Матарушка Бања је од почетка постојања постепено прелазила од неорганизованих
слободних топлих базена (јама) од 1898. год. преко Акционарског друштва, које је основао
прота Саватије Божић, све до развијене модерне бање. Акционари су допринели њеном
правилном развоју и за чије време су изграђени сви значајни објекти у бањи, вила Жича,
вила Краљево, вила Ибар, вила Столови, и осталих десетак вила, бањско купатило и уређен
парк .Бања је у периоду између два светска рата доживела највећи процват и уврстила се у
најпосећеније бање Србије. 1945 године је имовина Акционарског друштва и све виле
национализована и прешла у друштвену својину. Основано је друштвено предузеће
„Матарушка и Богутовачка Бања природно лечилиште и одмаралиште“ које је преузело
газдовање над национализованим објектима, бањским купатилом, парком, ресторанима и
бушотином термалне воде. ДП Матарушка и Богутовачка Бања је највећи привредни
субјект у Матарушкој Бањи коме припада и највећи објекат хотел „Термал“.

Други привредни субјект је Специјална болница за рехабилитациују „Агенс“.
Првобитно је „Центар за Рехабилитацију“ пословао у објектима Стационар 2, некадашња
вила Маричић и у вили Ибар. Нови објекат „Агенса“ је изграђен 1975. године и коме је
припао комплекс парка и део слободних терена.

Оба привредна субјекта су у друштвеном власништву и послују независно. Поред
њих у бањи активно раде приватни станодавци, домаћа радиност, затим мањи ресторани и
кафеи, продавнице, пошта, банке, риболовачко, кајакашко и спортско друштво.
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Месна заједница Матарушка Бања има такође организациону и заначајну улогу у
области изградње инфраструктуре, коришћења природних ресурса, одржавања реда, итд.
Председник месне заједнице учествује на свим састнцима када се ради о развоју и
изградњи Матарушке Бање.

Организационо централно управљање Бањом не постоји. ДП Матарушка и
Богутовачка Бања преузима највећи део задатака обављања конторле и управљања над
коришћењем термалне воде, воде за пиће заједно са месном заједницом, радом центарлне
топлане, одржавања парковских површина и обала реке Ибра, као и свих објеката који су у
њиховом власништву.

Матарушка Бања и насеље Матруге чине месну заједницу Матарушка Бања која има
3.131 становника и 1.098 домаћинстава по попису из 2011 год. Насеље је комплетно са
свим садржајима које насеље треба да има, школу, цркву, полицију, продавнице,
ресторане, аутобуску станицу, дом здравља, банке, пошту.

Становници насеља Матарушка Бања се махом баве домаћом радиношћу, издавањем
соба и апартмана (пиватног смештаја) и делимично пољопривредом за личне потребе.

6.2.1. Предузећа која послују на територији  Матарушке Бање

I. ДП Маратушка и Богутовачка Бања природно лечилиште и одмаралиште
Матарушка Бања

1. Шематски приказ макроорганизационе структуре ДП Матарушка и Богутовачка Бања
са именима руководиоца и бројем запослених по секторима – радним јединицама.

РЈ ХОТЕЛ ЖИЧА СА
РЕСТОРАНОМ ЈУГОСЛАВИЈА ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ РЈ ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

Управник
Јовановић Зора

5 радника

Директор предузећа
Чубрић Славољуб
Комерцијални директор
Гољић Милош
Финансиј.директор
Обрадовић Цвијета
Директор Опш.парав.и кадр.сл.
Мајсторовић Данијела

17 радника

Производња, дистрибуција воде
(Матарушка и Богутовачка Бања)
Топлана
Радионица
Вешерај

Пословођа
Бркушанин Пајо

16 радника
РЈ КАФЕ ПИЦЕРИЈА

„КАПИЦА“ РЈ ХОТЕЛ „ТЕРМАЛ“ БАЊСКА ПОЛИКЛИНИКА СА
МИНЕРАЛНИМ КУПАТИЛОМ

Управник
Радовановић Милена

9 радника

Директор хотела
Бајовић Градимир

42 радника

Директор
др. Јевтић Љиљана

6 радника
РЈ БОГУТОВАЧКА БАЊА - Хотел „Минерал“ - 24 радника

Укупно број запослених: 119 радника
Табела 6.1.: Шематски приказ макроорганизационе структуре. (Извор: ДП Матарушка и

Богутовачка Бања)
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2. Органи управљања у ДП Матарушка и Богутовачка Бања

УПРАВНИ ОДБОР ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА СКУПШТИНА
Председник

Др. Јевтић Љиљана
Директор

Чубрић Славољуб,дипл.ецц
Председник

Јоловић Милорад
НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник
Милошевић Марина

Табела 6.2.: Органи управљања у ДП „Матарушка и Богутовачка Бања“. (Извор: ДП
Матарушка и Богутовачка Бања)

Предузеће ДП Матарушка и Богутовачка Бања је организовано тако да са успехом
обавља све активности и обавезе које им намеће коплетно одржавање Матарушке Бање,
јавних површина, инфраструктуре, бунара термалне и пијаће воде и објеката.

Стручна спрема радника и бруто зараде за 2011 годину дате су Свесци број 2,
прилог број 6.

ДП Матарушка и Богутовачка Бања регистровано је у Агенцији за привредне
регистре Републике Србије под бројем БД 67681/2005, дана 14.07.2005. год., матични број
07326394, шифра делатносте 85141. Комплетно Решење дато је у Свесци број 2, прилог
број 6.

ДП Матарушка и Богутовачка Бања, на основу Уговора са Заводом за јавно здравље
Краљево заведеног под бројем 1108 од 07.05.2012 год приложило је Стручно мишљење
број V1686-V1688 о исправности воде за пиће у Матарушкој Бањи, на основу извршеног
испитивања и анализи воде, узорака узетих на дан 03.04.2012. г.

Мишљење је позитивно, тако да испитани узорци воде одговарају захтевима
ПРАВИЛНИКАО ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ Сл.СРЈ. бр.42/98 и
44/99 и оцењују се као хигијенски исправни.

Приложен је тaкође Извештај о испитивању број V/4890 –V/4892од
26.09.2011.године за црпну станицу, хотел „Термал“, и СУР Ђурђевдан, за основни
физичко-хемијски преглед воде и основни микробиолошки преглед воде за пиће и дато је
позитивно Стурчно мишљење број V/4890 –V/4892 од 26.09.2011. год. да испитани узорци
воде одговарају захтевима ПРАВИЛНИКАО ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ЗА
ПИЋЕ (Сл.СРЈ. бр.42/98 и 44/99) и оцењују се као хигијенски исправни.

Комплетни резултатаи Физичког и хемиског испитивања воде за пиће достављени
су у Свесци број 2, прилог бр.6. као и Уговор са Заводом за јавно здравље Краљева.

Резултат пословања

Предузеће ДП Матарушка и Богутовачка Бања је доставило Билансе стања и
Билансе успеха за 2010год и 2011. год. Успех пословања је сразмеран коплетном стању у
Србији у привредној грани туриразм – рехабилитација - угоститељство.

У 2010. години укупан приход је био 109.974.000 динара, а расходи 140.440.000
динара тако да је остварен губитак од 25.825.250 у 2010., а у предходној 2009. год. је био
још већи и износио је 41.604.000 динара.

У 2011 години укупан приход је 106.188.000 динара, а расходи 150.402.000 дин.
тако да остверен губитак од 48.999.000 док је у предходној 2010. био мањи и износио је
25.825.000 динара.

Пословање предузећа је са губитком, иако поседује савремен хотел са *** „Термал“,
из основног разлога што су објекти вила које су такође у власништву ДП Матарушка и
Богутовачка Бања у неупотребљивом стању после исељених избеглих лица тако да
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производе губитке. Поред тог велике трошкове захтева одржавање јавних површина,
парка, водоводне и канализационе мреже,топлане, итд.

Комплетни Биланси стања и успеха преузећа достављени су у Свесци број 2, прилог бр.6.

Имовински статус

ДП Матарушка и Богутовачка Бања су доставиле обрађивачу Препис листа
непокретности број 91. КО Матаруге, заведеног у РС Републички геодетски завод, Служба
за катастар непокретности Краљево, под бројем 952-1/2012-2254 од 14.05.2012.

На основу  детаљне евиденције ДП Матарушка и Богутовачка Бања има у поседу
највећи део јавних површина парка, 35 објеката разних категорија од помоћних зграда до
хотела „Термал“ и некада луксузних вила. Укупна територија која припада ДП Матарушка
и Богутовачка Бања износи 10 хектара 10 ари и 51м2.

Највећи део објеката је изграђен без грађевинске дозволе, односно пре доношења
прописао изградњи објеката. Од укупних 35 евидентиреаних објекта 17 објеката су у
категорији помоћне зграде, 4 објекта су у функцији и представљају најзначајни део
имовине то су: хотел „Термал“, Бањско купатило, угоститељски објекти „Југославија“ и
„Капица“, затим стамбени објекти – виле „Студеница“, „Столови“, „Козара“, хотел
„Жича“, „Луковић“, који тренутно нису у функцији.

У Свесци број 2, прилог бр.6. дат је комплетам препис поседовног листа бр. 91.

На следећој табели сумирано је приказан имовински статус ДП Матарушка и
Богутовачка Бања.

Парцела
број Име објекта Површина

објекта

Површина
парцеле
ha/ar/m2

Усељена
избегла

лица - год

Изпражњен
напуштен

190/7 Хотел „Термал“ 6800 -/27/99
11 Ресторан „Југославија“ 503 -/ 4/60
13 плац 5/77

14/2 плац 14/74
16 плац 9/70

18/1 кућа 9/59
34, 42/1, 43,

44 ,46, 49 Њиве /земњиште 47/31

51/1 Земљиште око зграде 9/98
53/1 Земљиште око зграде 6/45
56/1 Кућа/са окућницом 8/57
60 Вила Студеница

54/1 Кућа/окућница 13/05
71/1,/2,/3 Куће/ињива 20/20

110/2 Ливада 10/56
173/3 Кућа/окућница 12/01
187 Вила Столови 170 5/90 1999 2001

190/2 Топлана 14/92
190/3/ Парк 4/29/ 36
1909/5 Парк 1/77
190/7 Термал /парк 84/37
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190/8 Купатило /околина 320 21/47
190/9 здарвство 26/47

190/10/11 парк 4/51
190/14 ресторан „Капица“ 200 3/13
190/13 парк 7/76
190/15 Кућа/угостите 0/81
190/12 Вила „Триглав“ 410 / 1991 2001
190/12 Вила „Луковић“ 402 / 1991 2001
190/12 Вила „Козара“ 647 / 1991 2001

парк 1./55/72
211 Вила „Вилотијевић“ 240 1991 2001

231/1 4 куће/окућниц 38/95
284 парк 5/26

465/1 Растока / пашњак 3/77
УКУПНО 10/10/51

Табела 6.3.: Списак објекта и парцела које су у власништву ДП Матарушка и Богутовачка
Бања. (Извор: Поседовни лист 91. Служба за катастар непокретности Краљево)

Слика 6.5. и 6.6.: Виле у власништву ДП „Матарушка и Богутовачка Бања“ – вила „Луковић“ и
вила „Козара“. (Фото: ДП Матарушка и Богутовачка Бања)

Слика 6.7.: Хотел „Термал“ (Фото: ctd3)         Слика 6.8.: Бањски парк. (Фото: ctd3)
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II. Специјална болница за рехабилитацију „Агенс“

У тачки 1. Елабората, где је наведен краћи историјат настанка и развоја
Матарушке Бање од 1898. године, речено је и о процесу настанка објекта за пружање
лечилишно рехабилитационих услуга. 1911. године прве две зидане зграде за потребе
бањских пацијената биле су вила „Жича“ и вила „Краљево“.

После Другог светског рата вила „Краљево“ мења назив у Стационар I - Маричић.
1951. године у Стационару I - Маричић отвара се прво зимско купатило тако  да се
рехабилитација болесника обавља током целе године.

1961. године  постаје „Центар за физикалну медецину и рехабилитацију
реуматолошких и гениколошких оболења“. 1958. године вила „Ибар се реконструишеи
дограђује и 1961. године постаје Стационар II који се прикључује РХ Центру.

1975. године ПИО финансира објекат Завода за рехабилитацију „Агенс“, који се
повезује топлом везом са Стационаром II.

1974. Завод за рехабилитацију се региструје као засебна установа и одваја од
Природног лечилишта Матарушке и Богутовачке Бање.
Стационар I - Марићић од 1999. године је насељена избеглицама са Косова и Метохије
(208 лица).

2003. год. Заводу се припаја и бивши Жандармеријски дом - вила Морава.
01.06.2007. год. донето је Решење Трговинског суда у Краљеву под бројем Фи. 44/07 за
оснивање Установе Специјална болница за рехабилитацију „Агенс“ Матарушка Бања. На
основу Одлуке Владе РС, Сл. гласник РС бр.022-3564/06 овим Рашењем брисан је „Завод
за специјализовану рехабилитацију „Агенс“ Матарушка Бања. За директора је именована
Др. Верица Васић.

Комплетно Рашење приложено је у Свесци број 2, прилог број 6.

Кадровска  структура

На основу датог Извештаја о организационој и кадровској структури и
опремљености, који је комплетан приложен у Свесци 2. овог Елабората кадровска
структура запослених радника је следећа:

1. Медецински радници
- са вискомо стручном спремом - 16 лекара, од тога је 12 специјалиста,
- са вишом спермом - 15,
- са средњом стручном спремом - 27,
- са нижом стручном спремом - 9,

Укупно запослених медецинских радника - 67.
2. Не-медецинско особље

- Рачуноводство - 16
- Правна служба - 3
- Угоститељство - 16
- Техничка служба - 7
- Рецепција - 4
- Хигијеничари – 12

Укупно запослених је 125 радника.
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Резултат пословања

Специјална болница за рехабилитацију „Агенс“ је обрађивачу доставла Билансе
стања и билансе прихода и расхода за 2010. и 2011. годину.

Резултати пословања су следећи: 2010. године укупан приход је био 139.673.000
динара, док је у 2009. години био 142.048.000 динара.

Утупни трошкови у 2010 су били 138.687.000 динара а у 2009. години 140.809.000
динара.

Према Билансу успеха остварена је добит у 2010 години 3.917.000 динара, а у 2009.
гoдини 2.066.000 динара.

Стање у 2011 години је следеће: Укупан приход је био 169.610.000 динара а укупни
трошкови су били 163.063.000 динар. Према Билансу успеха остварена је добит у 2011.
год. од 6.549.000 динара.

Закључак
На основу анализираних резултата пословања може се констатовати да Специјална

болница за рехабилитацију „Агенс“ послује позитивно и изказује добит сваке године.
Поред успешног пословања један од разлога је и финансирање тог пословања из буџета
Републике Србије.

Имовински статус

Специјална болница за рехабилитацију „Агенс“ је доставила обрађивачу Препис
листа непокретности број 758 КО Матаруге, заведеног у РС Републички геодетски завод,
Служба за катастар непокретности Краљево. под бројем 953-1/2012-155 od 02.03.2012. год.

На основу анализе поднетог Листа непокртности број 758, констатује се да
Спцијална болница за рехабилитацију „Агенс“ поседује 3 хектара 03 ара и 95 м2

територије. На тој територији коју образују парцеле; 108/2 и 108/3, 125/1, 126/1, 127/1,
135/2, 176/2, 176/3, 177/4, 178/2, 190/4 и 190/6 налазе се 5 Здравствених објеката од којих
су два некадашње виле „Морава“
и „Ибар“, 3 објекта новоизграђен
„Агенс“ и 3 објекта помоћне
зграде. Објекти су изграђени без
грађевинске дозволе, а за три је
поднет захтев за издавање
грађевинске дозволе 2010. године.
Објекат на парцели 127/1 (трафо
станица) има грађевинску
дозволу.
Облик својине: државна својина.

Комплетан Препис листа
непокретности број 758 је у
Свесци број 2., прилог број 6.

Слика 6.9.: Копија плана. Специјална
болница „Агенс“.

(Извор: РГЗ Србије)
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Слика 6.9., 6.10.: Специјална болница  за рехабилитациу „Агенс“ (Фото: ctd3)

III. Спортски центар „ОКАНИК“

Привредни субјект који послује у Матарушкој Бањи по Решењу АПР–а број
7522/2010.  дана 01.02.2010. год. као Друштво са ограниченом одговорношћу са променом
података  који су предходно били регистровани.
Друштво је регистровано са матичним бројем 20168382. Предходна регистрација је била
под шифром 92622 - остале спортске активности.
Нова регистрација је уписана са шифром 55110 - хотели
и мотели са рестораном. Директор је Даган Костић.

Комплетно Рашење приложено је у Свесци број 2,
прилог број 6.

Кадровска структура

Спортски центар „Оканик“ има 8 стално
запослених и 20 сезонских радника.

Резултати пословања

На основу података које је документувано
доставио директор Костић туристичи промет је
остварен у износу од 5.000.000  динара у сезони.

СЦ „Оканик“ је специјализовано предузеће за
организовање и реализацију групних клупских
такмичења у спортовима са лоптом.

Слика 6.11.: Спортски центар „Оканик“.
Слика 6.12., 6.13.: Спортски клубови и манифестације

организоване у СЦ „Оканик“ (Фото: ctd3)
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Имовински статус

Спортски терени, отворен базен, спортска хала /
балон са зиданим  делом, објекта ресторана и смештаја
су власништво предузећа. Терени, хала и објекат су
лоцирани на парцели број 126/1 која је у власништву
Спец. болнице „Агенс“ - категорија власништва
друштвена својина, и користе се по Уговору о закупу.

Слика 6.14., 6.15.: СЦ „Оканик“- спортска хала (балон).
(Фото: ctd3)

IV.Остали привредни субјекти који послују у Матарушкој Бањи

Осали привредни субјекти који послују у Матарушкој Бањи су:
o 10 прехрамбених продавница,
o 1 дисконт пића,
o 2 пекаре,
o 1 млечни ресторан,
o 9 кафана-ресторана,
o 2 кафе-пицерије,
o 2 кафића,
o 5 фризерских салона,
o 1 парфимерија,
o пијаца,
o пошта,
o полиција,
o 2 мењачнице,
o 1 амбуланта,
o 2 фудбалска клуба
o 1 спортски центар,
o 3 спортске кладионице са коцкарницама,
o кинеска продавница,
o продавница све за долар.

6.3. Објекти за смештај и боравак посетилаца

6.3.1. Хотел „Термал“

Хотел „Термал“ је једини хотел у Матарушкој Бањи. Хотел је у власништву
педузећа ДП Матарушка и Богутовачка Бања природно лечилиште.

Предузеће ДП Матарушка и Богутовачка Бања је добило РЕШЕЊЕ од стране
Министартва Економије и Регионалног Развоја  број 300-332-01-00836/2008-16 од
26.03.2009. године да Објекат за смештаји исхрану „Термал“ у Матарушкој Бањи
испуњава услове за трећу категорију хотела ***, а на основу Закона о туризму Сл.гл.
РС. број 45/05, Закона о државној управи Сл.гл. РС. 79/05 и Закона о општем  управном
поступку Сл.гл. РС.бр. 45/05.

Комплетно Решење је достављено у Свесци број 2 елабората, прилог број 6.
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Година прве изградње 1975.
Година прве реконструкције 1988.
Година друге реконструкције 1998.
Доградња 6 спрата 2002.-2003.
Категорија ***
Број соба 121 од тога 7апартмана
Број лежаја 252
Укупне површине 6.319,65 м2

Спратност је Су + Пр + Мез. + 6
Максимални број ноћења је85% 78.183
Остварен број ноћења је 11.070
Дужина боравка је 3.9 дана
Просечна заузетост  око 20%

Слика 6.16.: Хотел „Термал“ (Фото:ctd3)

Опис објеката
Објекат хотела доминира својом висином и габаритом у односу на остале објекте у

Матарушкој Бањи. Налази се на почетку парка веома близу обале реке Ибара. Приступ
хотелу је краком који се одваја из Жичке улице, одмах поред каналисаног бујичног потока
Пећинац. Испред хотела је простран паркинг, а иза је ресторанска тераса и шеталиште
поред Ибра.

Спољни изглед
Архитектонски посматрнао хотел асоцира на пагоде, свјим бетонским испустима

испред тераса. Терасе су са све четири стране објекта. Фасада је у натур бетону. Објекат
има високо приземље, мезанин и 6 спратова тако де је укупне висине преко 20 м. Кров је
раван.

Садржај објекта
Хотел „Термал“ образују следеће целине: смештајни капацитети, јавни садржаји,

угоститељство, рекреативни садржаји и технички сектор односно сервисна зона.

Смештајни капацитети
Хотел „Tермал“ је са доградњом шестог спрата

формирао луксузни део објекта тако да су смештајне
јединице на 6 спрату посебно рачунате.

Собе су комплетно реновиране, подни застор је
итисон, постељина и прекривачи су нови. Све собе имају
купатило и терасу. Зидови и подови купатила обложени су
керамичким плочицама, у купатилима је туш кабина.
Опремњене су са TV пријемником и телефоном.

Структура собе Стандар 1-5
спрат / собе

Лукс део -
собе 6 спрат

Број леж.
стандард

Број леж.
луксузни

Једнокреветна са француским 15 3 15 3
Двокреветне са два лежаја + 3 65 11 138 22
Трокеветне 20 / 60 /
Апартман / 2 5 2 10 '4
Укупно 105 16 223 29
Укупно  хотел 121 252

Табела 6.4.: Смештајни капацитети хотела „Термал у Матарушкој Бањи.
(Извор: ДП Матерушка и Богутовачка Бања)
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Апартмани- Имају по две просторије, спаваћи и дневни
боравак, улазни ходник, купатила са кадом и туш кабином, чајну
кухињу и терасу. Луксузно су опремљени  са новим усклађеним
намештајем према бојама подова и зидова. Апартмани су са
француским лежајем и са помоћним лежајем или са три засебна
лежаја. Два ТВ пријемника и телефона, снитарна опрема у
купатилу.

Јавни садржаји – Смештени су у најзначајнијем  делу у
приземљу објекта али и на свим етажама смештајног дела у виду
пространих холова са гарнитурама за седење, ТВ сала, бифеа.
Улазни хол са рецепцијом, баром, клубским гарнитурама за
седење и TV салом. Централно је место објекта са
комуникацијама за све остале делове. Од услуга  постоји фризерски салон и продавница.

Конференциски садржаји- Комплетно опремљене конференциске сале налазе се у
мезанину хотела. 1 сала са фиксираним седиштима 120
места, 2 сале од 80 - 100 са флексибилним распоредом
седишта и свом потребном аудио-визуелном опремом.

Угоститељство- Ресторан је у приземљу објекта
и састоји се од Сале за ручавање са 450 места, Банкет
сале са 150 места и терасе са 400 места. Кухиња је са
свим потребним просторијама, топло хладни делови,
одвојено посуђе чисто-прљаво, офисом, хладњачама,
посластичарницом и пекаром.

Рекреативни садржаји- У хотелу „Термал“ у
приземљу се налази базен димензије 12/25м, теретана,
два стола за билијар и 2 стола за стони тенис.

Комуникације и санитарије– Објекат је
атрујумског типа са централним степеништем, и два
лифта. Санитарни чворови су адекватно смештени у
свим јавним просторијама спратовима и централном
холу, поред улаза у ресторан. Испред конференцијских
сала је простран хол са гарнитурама за седење и баром.

Сервисне просторије– Просторије сервиса,
вешерај, кухињски блок са пратећим магацинским и
санитарним просторијама а такође и техничка слиужба
са постројењима адекватно су опрмљени и налазе се у
приземљу у посебном делу, анексу.

Управа– Административно-управни део
предузећа ДП Матарушка и Богутовачка Бања смештен
је посебном објекту у Жичкој улици. Управа хотела има
само канцеларију директора хотела у приземљу.

Слика 6.17. - 6.21.: Садржаји хотела „Трермал“
(Фото:ctd3)
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6.3.2. Стационар „Агенс“

Година прве изградње 1975. г.
Година прве реконструкције 2003. г.
Година друге реконструкције  2009/10. г.
Категорија **
Број соба 108 од тога 3 апартмана
Број лежаја 236
Укупне површине 6319,65м2

Спратност је Пр+3 и П + 1
Максимални број ноћења је 85% 73.219
Остварен број ноћења је 60.455
Дужина боравка је         од 21-23 дана
Просечна  заузетост је 82,5 % Слика 6.22.: СБ „Агенс“ (Фото:ctd3)

Опис објекта
Архитектура „Агенса“ је типичне за објекте

смештаја, лонгитудиналног облика са средишним
ходником и собама са обе стране хорника.
Објекат има два блока, централни улаз с великим холом.
Има два степеништа и три лифта.

Собе су двокреветне, подна облога је итисон,
комплетно је нов намештај и постељина. Свака соба има
терасу које су преграђене оградом између сваке собе.
Собе су опремљене TV пријемником и телефоном.
Купатила су такође комплетно реновирана. Под и
зидови су обложени керамичким плоћицама,од
санитарија  имају туш кабину, лавабо и тоалет.

Апартман се састоји од две просторије, дневна
са чајном кухињом и спаваћа са два лежаја или
француским лежајем. Купатила су иста као и код
двокреветних соба. По спратовима има 25 соба
напрвом, 26 на другом и 24 собе на трећем спрату. У
блоку за непокретне има приземље 17 и спрат 15 соба.

Смештајни капацитети Слика 6.23.-6.24.: Смештај у СБ „Агенс“
Специјална  болница за рехабилитацију „Агенс“ у делу смештаја има два блока.

Блок за покретне и делимично покретне пацијенте и блок за непокретне пацијенте. Блок за
непокретне има приземље и спарт, а блок за покретне приземље и три спрата.
Стационарски део је на спратовимја док је приземље медецински део и угоститељство.
Капацитет Специјалне болнице за рехабилитацију „Агенс“ је:

- у блоку за покретне болеснике има 75 соба - 182
лежаја

- у блоку за непокретне има 32 собе - 54 лежаја.
Укупно 107 соба - 236 лежајева

Структура собе је следећа:   собе        лежајеви
једнокреветних   /    /
двокреветних 52 104
апартмана   3     6
трокреветних 53 126
Укупно 108 236
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Објекат „Агенса“ је комплетно реконструисан
и редови су још у току у медецинском делу,
средствима Националног инвестиционог фонда.

Јавни садржаји- Од јавних садржаја  у Спец.
болници за рехабилитацију „Агенс“ поред великог
хола са два ТВ пријемника зидног форамата налази се,
библиотека, продавница, сала за састанке.

Угоститељство- У приземљу су ресторан кафе
бар и кухиња. Ресторан је у односу на  број  постеља
недовољног капацитета, тако да се оброци обављају у
две смене. Кухиња је  визуелно одвојена лаком
преградом од ресторана. Просторија која је намењена
наменски за кафе тренутно није у функцији. Новом
Уредбом (Сл. гл. РС. број 18/2012) Министартва
економије и регионалног развоја забрањено је Спец.
болницама да пружају ванпансионске услуге.

Комуникације- Објекат „Агенса“ има
централни хол у коме се налази два лифта и
степениште. Из хола лево и десно воде два ходника за
блок за покретне и за блок за непокретне пацијенте. У
блоку за непокретне налази се још један лифт и
степениште. У холу као и у ходницима налази се
санитарни чвор. Интерсантно је да на главном улазу
нема рампе за медецинска колица.

Сервисне просторије-  Налазе се у засебном краку објекта у приземљу. Ту је
топлана, радионице, складишта, гаража. Приступ сервисној зони је са задње стране објекта
„Агенса“.

6.3.3. Спортски центар „ОКАНИК“

Година прве изградње  2008. год.
Категорија **
Број соба 20
Број лежаја 100
Укупне површине        990 м2

Спратност П + 1
Максимални број ноћења 6 месеци / 85% 15.300
Остварен макс.број ноћења  54.00
Дужина боравка је од 2,5 дана
Просечна  заузетостје 54%

Смештај Слика 6.28.:СЦ „Оканик“ (Фото: ctd3)
Спортски центар „Оканик“ је приватан спортско

рекреативни и смештајни комплекс, који је изграђен
2010. године и са успехом послује. Специфичног је
карактера наменски конципиран за спортске клубобове
и њихова такмичења.

Капаците је скроман тако да када су вћа
такмичења спортисти се смештају у „Термал“ и у
приватни смештај.
Оканик има 20 соба и 100 лежајева.

Слика 6.25.-6.27.: Садржаји СБ
„Агенс“ (Фото: ctd3)
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Собе су вишекреветне. Објеката ради у сезони од маја до октобар, просечно 6 месеци.

Угоститељство
У „Оканику“ постоји мањи кафе ресторан на

галерији уз спортске терене са ограниченом понудом,
затворени део кафе ресторана у приземљу и лепу башту
поред базена, капаците кафеа је 100 места.

Комуникације
У склопу зиданог дела објекта који има у том

делу два спрата и спрати висину кровног балона којим
је затворена спортска хала налази се ходник и
степениште које води на галерију хале и у смештајни део.
Других комуникација нема, на крају ходника је и санитарни
чвор.

Техичке просторије
Централна клима  са радионицом и магацином за

спортску и осталу опрему налази се у анексу Хале са задње
стране. У склопу комплекса „Оканика“ је и трафостаница.
Подаци добијени од СЦ „Оканик“  дати су уприлогу број 6. у
Свесци број 2. Елабората.

Слика 6.29.-6.31.: Садржаји СЦ „Оканик“
(Фото: ctd3)

6.3.4. Приватни смештај

Матарушка Бања је густо насељена, има око 3.131 становника и 1.098 домаћинстава.
Велики број становника се бави издавањем соба или апартмана у сезони.
Организацију приватног смештаја води ДП Матарушка и Богутовачка Бања.

Податке о станодавцима који имају категорисане собе и куће за издавање води
Одељење за привреду и финансије Града Краљева.

На следећој табели приказане су категорисане собе и куће станодаваца у
Матарушкој Бањи у периоду од (2006.-2010. године).

Br Име и презиме
власника Адреса Врста

објекта Категорија Спратност Број
соба

Број
лежаја

1 Андријанић Томислав Туристичка 20 собе II (***) П 2 4
2 Вујић Александар С. Пенезића 3 соба II (***) П 1 2
3 Весовић Живота Жичка 43/2 собе II (***) П 2 4
4 Николић Ната Жичка 40/1 собе II (***) П+1 3 6
5 Ристовић Сретен Београдска 5 собе II (***) П 3 6
6 Крсмановић Нада Жичка 33 собе III (**) П 3 5
7 Живковић Ђорђе Матарушка Бања собе I (****) П 3 6
8 Мајдак Милоранка Матарушка Бања собе III(**) П 3 6
9 Савићевић Радосав Хајдук Вељкова 3 собе II (***) П+1 3 6

10 Савићевић Љубиша Жичка 36 собе I (****) П+1 2 4

11 Петровић Милостива Миломира
Ердоглије 2 собе II (***) П+1 3 6

12 Марковић Здравка Београдска 1/1 собе II (***) П 2 4
13 Ружић Милан Жичка 8 собе II (***) П 3 5

14 Димитријевић
Слободанка Ибарска 3 собе II (***) П+2 6 14
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15 Савићевић Желимир Жичка 51/1 собе I (****) П+1 5 10
16 Петровић Стојана Туристучка 1 собе III (**) П+1 6 15
17 Ђокић Спасоје Матарушка Бања собе II (***) П 2 4

18 Савићевић Рада Матарушка Бања собе II (***)
III (**) П 1

3
2
6

19 Красновски Косовка Матарушка Бања собе III (**) П 2 3
20 Мајдак Милоранка Матарушка Бања собе III (**) П 2 4
21 Туфегџић Милан Матарушка Бања собе III (**) П+1 4 7
22 Тодоровић Милица Матарушка Бања собе II (***) П 2 5
23 Ђоковић Гордана Матарушка Бања собе * П 2 4
24 Максимовић Драгана Матарушка Бања собе * П 3 6
25 Матовић Персида Матарушка Бања собе * П 2 3
26 Инић Ксенија Баточине собе * П 2 3
27 Живковић Ђорђе Матарушка Бања собе *** П+1 6 12
28 Деновић Александар Матарушка Бања собе * П+1 11 20
29 Михајловић Зорка Матарушка Бања собе * П 2 4
30 Андријанић Живана Београдска 2 собе *** П+1 6 11
31 Рушпић Звонко Обилићева 4 собе ** П+1 2 4
32 Милосављевић Стака Обилићева 2 собе ** П 1 2

Укупно 106 154

Табела 6.5.: Приватни станодавци у Матарушкој Бањи. (Извор: Одељење за привреду и
финансије Града Краљева)

На основу историских података и сећања
локалних становника, приватни смештај је играо још
значајнију улогу у погледу капацитета и квалитета
понуде него што је то сада случај. Објекти у којима
се смештају гости у сезони су лепо уређени са
баштама и цветним аранжманима.

У категорисаним објектима има и оних који
нуде смештај са **** што је веома значајно за
подизање нивоа понуде Матрарушке Бање у целини.

Матарушка Бања је за разлику од других бања
у периоду 1925. год до Другог светског рата имала
приватне виле које су сада објекти под Заштитом као споменици културе, њих 12, и то у
веома лошем стању, а некада су у њима боравили и одмарали се богати гости из Краљева,
Београда и околине.

Приватни смештај је активан у сезони, од маја до октобра. Гости који желе да се за
период боравка у бањи подвргну рехабилитацији и терапијама коришћењем
термоминералне воде то могу да обаве у Бањском купатилу, које припада ДП Матрушка и
Богутовачка Бања или у „Агенсу“ као амбулантни за посетиоце.

Слика 6.32.и 6.33.: Вила „Краљево“ некад и сад. (Фото:ДП Матаручка и Богут. Бања; ctd3)
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6.3.5. Геронтолошки центар

Геронтолошки центар се налази у границама Матарушке Бање. Приступ је путем
који се одваја са пута Краљево - Матарушка Бања и повезује Спец. болницу „Агенс“, СЦ
„Оканик“, дечије обданиште и наставља ка Геронтолошком центру.

Кадровска структура
Доктора медецине 1-4 консултанти ВСС
Мед. сестре – неговатељице 37 ССС
Администрација 4 ВСС и ССС
Хигијеничари 18 КВ
Остали радници 36 НK
Аниматори - консултанти
Укупно запослених 98  и консултанти
Опис објекта

Објекатје грађен 1983. год., пројектован је наменски за старе особе тако да имају
комплетан конфор.

Обејакт има приземље и два спрата.
Укупне површине  8.160 м2.
Површина парцеле је 3 ха 8 ари.

Сатруктура соба  је дата у следећој тебели.
Структура собе Број соба Број лежаја

1/1 56 56
1/2 90 180
1/3
1/4 4 16

Aпартман / 2
Aпартман / 1

UKUPNO 150 252
Табела 6.5.: Структура соба у Геронтолошком центру Матарушка Бања.

(Извор: Директор Геронтолошког центра Светлана  Радисављевић)

Садржај објекта
Смештајни капацитети: Собе су све са купатилима и терасама. Подни застор је

итисон а у купатилима керамичке плочице. Собе имају ТВ пријемник, SOS звоно.
Угоститељски блок има : ресторан, кухињу са магацинима и хладњачама.
Лечилишно рехабилитациони блок образују: Амбуланта, физикалне терапије,

радне тарапије.
Ванпансионски садржаји: сала за забаву, радионица домаће радиности, TV сала,

фризерски салон, маникир- педикир, читаоница.

Техичке просторије
Сервиси: вешерај, редионице, гаража, магацини, просторије за домаћице.

Објекат је добро одржаван и обнављан. Урађени су нови молерско фарбарски радови и
уређен терен око објекта.

Финасијско стање: резултат пословања у 2011 је позитивна нула.
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6.4. Објекат за медицинско рехабилитационе услуге

6.4.1. Медецински део Специјалне болнице „Агенс“

Специјална болница „Агенс“ је специјализована за велики спектар болести и
повреда тако да је медецински део комплетиран са свом потребном опремом која је
смештена у адекватним просторијама.

Комплетно приземље је организовано за пружање
мадецинских услуга и образују га следеће просторије:

Пријемно одељење за  болеснике:
- Лекартске собе
- Ординације
- Лабораторија
- Ренген
- EKG

Електро терапије
Налазе се на првом спрату, то су велике просторије у

којима су боксови подељени лаким преградама за сваки
апарт посебно са две столице или медецинским лежајем
Од елекротерапија „Агенс“ има све апарате.
Кинези терапије сала се уређује, постоји комплетна опрема.
Парафинске терапија
Хидро терапије

- Велики базен - мушки и женски
- Хидро масажне каде 4
- Бисерна када
- Хубард када
- Четвороћелијске купке
- Класичне каде

У наведеним просторијама се обављају:
Балнео терапије

- Купање у базену
- Купање у кади
- Хидромасажу
- Парафин

1. Физикалне терапије
- Кинези терапија
- Мануелна масажа

2. Електро терапије
- Ласеротерапију,
- Магнетна терапија,
- Интефернтне струје,
- Дијадинамичне струје,
- Електрофореза,
- Ултразвучна масажа,
- Субаквалбни ултразвук,
- Стабилна галванизација,
- Тенс, Васкулатор,
- Светлосна терапија.
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Обављање терапија врши се на основу претходно прегледаног болесника и
прописаних терапија на болесничком листу. Обављање терапија врши се под контролом
стручног особља.

Капацитети рехабилитационог блока и терапијске опреме су велики тако да гости
Матарушке Бање, из приватних пансиона и станодаваца  користе потенцијале, стручно
особље и опрему за рехабилитацију и лечење  у СБ Агенс. У сезони је радно време од 07-
14h.

Медецинска опрема Специјалне болнице „Агенс“ у Матарушкој Бањи.

NAZIV Kol
Парафинске купке 1
Апарат за кисеоник 1
Гинеколоски столови 18
Сто метални за инструменте 1
Сто за терапије 1
Клупа за пењање 1
Степенице за везбе 1
Разбој за ходање већи 1
SCETERLITEVAS VS-315 1 комплет 1
Рефлектор покретни 3
Статива за терапеутске вежбе 2
Отомани за електротерапију 6
Струњача гимнастичка 5
Пули апарат са теговима 1
Сведске лестве 1
Клупице за пењање 1
Сто за инструменте 1
Колица за апарате 1
Столови за терапијске везбе 3
Untervaser Masage UM 310.0.2 0
Када за хидро терапију 1
Разбој за ходање 1
Сталак за ходање 1
Сто за испитивање снаге мисиц 1
Столови за терапије 2
Сто за терапију 1
Парафинска купка 1
Апарат за суспензију 1
Пули апарат 1
Апарат за суспензију 1
Сто за преглед болесника 1
Сто за интервенције 1
Негатоскоп 1
Кварц лампа ПОРТАБЛ 2
Сто за терапије 5
Лампа SOLUKS 1
Ултразвучни SONOPULS 4O7 1
апар за супинацију и пронизаци 1
Радиотерм TE-14 TERMOMED 0
Стимулатор ELTON D 1
Колица за апарате 3
Апар за супинацију и пронизац 1

Интермед-вакумед 1
Стимулатор ПС 4
Ултрасоник 3 1
термомед 1
Универзални дијадинамик 2
Стимулатор ПС 3
Интремед вакумед 1
Сто за преглед болесника 2
Апар за магнетну терапију 1
Комби ласер стимулатор 1
Апарат за терапију О2 1
Киноппројектор 1
Аероекстратор 43 1
Стерилизатор суви 1
Отоскоп 0
Отоскоп 1
Стерилизарор суви 2
Ормар за стерилизацију 1
Рефлектор покретни 1
Колпоскоп КТ-21 1
Сто за инструменте 1
Сто за преглед болесника 1
Табла сколска 1
Цивилук-зидни 1/5 део 1
Негатоскоп 1
Негатоскоп 1
Сто за инструменте 2
Рефлектор покретни 1
Стерилизатор суви 1
Апарат за терапије 02 1
Сто за инструменте 2
Апарат за терапију 02 1
Сто за инструменте 1
Гинеколоски столови 5
Сто за инструменте 1
Столица на завртањ 1
Сто за масазу 1
Апарат за вибромасазу 2
Сто за инструменте 1
Сто за масазу 1
Кревет за терапију 1
Бицикл собни 1
Сто за терапије 1
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Сто за масирање 1
Бисерна КАДА 1
Галвански АП електростимулатор 1
Масазер-МИЛОХ МАСАТОР 1
Масазер-МИЛИХ МАСАЗЕР 1
КОСМАГ 60 1
Колица инвалидска 0
Столови за масазу 4
Сведске степенице 2
Собни бицикл 2
Бицикл собни 1
покретна трака-апарат 1
ЕКГ електрокардиограм 1
Разбој 1
Микроскоп бинокуларни 1
Бицикл собни 2
Колица инвалидска 0
Солукс лампа 1
Колица инвалидска 0
Колица тоалетна инвалидска 0
Колица инвалидска 0
Колица инвалидска 0
Принцеза-тоалетна столица 3
Када за купање 1
ТИС У склопу каде ИНВ БР 956 1
Касета ЛАН РЕНТГЕН 3
Касета 18X24 ТРИМ Ц 1
ЕЛЕКТРОМЕДИКАЛ 0
ЕКСПОСАН Д 2
СОНОТОН ДИГИТАЛ УЛТ ЗВУК 1
Ултрасоник 1
Магнемед МТ 500X600 1
Дефибрилатор апарат 1
Централни електростимулатор 1
Ласер МЛ 200 1
Мед.справа за везбање 1
Инфрацрвене лампе кварц 6
Хирурски сто 0
Апарат за целулит 1
Кревет за преглед 1

Термомед 3
Инвалидска колица 6
Рентген апарат са скоп.моб 1
Мултистимулатор цг 1400 1
Ултра звук нормал 2м 0
Електростимулатор дина сан 500 0
Апар. За екстензију киц.стуба 0
Мицро дyн 500 вац 0
Стимулетте 0
Солариум лампа 900 1
Радармед 0
Екг-једноканални 1
Сто за операцију 0
Апарат за анестезију 0
Помагала-сеталице 2
Аутоклав европа б xп 16лт 1
Дензитометар за кости са стамп 1
Дијагностицка халогена лампа 0
Дифузна зидна лампа 1
Електро хирурски ноз 1
Антидекубитски дусек 1
Апарат за екстензију киц.стуба 0
Диги пулс 1
Инвалидска колица 3
Инвалидска колица 55
Апар.за тер.вакум и ифс инвак 1
Ап.за транск.електро.стим.тенс 1
Хидро масазер аб-2005 р 1
Апарат за магнетнетну тер.екомедико 1
Апарат за транс.елект.стимул.тенс-2 1
Инвалидска колица 30
Мyотон апарат за терапију
експоненц.струјама 1

Тенс 2п двоканални ап. За транскутану
ел.стимулаци 1

Екг цардиогима 1
Биостимулативни ласер са сондом 1
Хубард када са масазним и хидро
масазним млазницам 1

Табела 6.6.: Медицинска опрема СБ „Агенс“. (Извор: Финансијска служба СБ „Агенс“)

Зкључак
На основу детаљног прегледа свих наведених просторија и делова  објекта смештаја

и медицинског блока  које поседује са којима управља Спец. болнице „Агенс“ може се
констатовати да је Специјална болница комплетно опремљена и кадровски оспособљена
за пружање свих наведених терапија и прегледа. Обрада просторија је у складу са
захтевима терапија које се у њима обављају. Комплетне просторије су реконструисане,
обављени су молерски радови, керамичарски радови, подополагачки радови, електро
радови, замењена је столарија и браварија. Опрема је нова и квалитетна.
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6.4.2. Бањско лечилиште

Прво бањско лечилиште које је подигнуто на
истом месту на коме се и сада налази нова зграда
подугнуто је 1907. године као два дрвена купатила,
мушко и женско са два базена. 1928. године, година
процвата Матарушке Бање, подигнут је објекат са 38
када. Тада су подигнуте и највеће виле за смештај
гостију.

Бањско купатило послује је у склопу предузећа
ДП Матарушка и Богутовачка Бања. Гости хотела
„Термал“ и гости из приватног смештаја користе услуге
бањског купатила за рехабилитацију, гинеколошка
оболења и ралаксацију у термалној води од 41°C.
Садашње бањско купатило је у центру парка. Објекат
класичне архитектуре са луковима и стубовима на
улазу.
Објекат образују приземље и спрат и у њему су следеће
просторије:
Приземље:

Лекарска соба, соба за облоге од парафина, ручна
масажа и масажна када, електро терапије са 15 апарата
за електротерапије, санитарни чвор за посетиоце и
купатило са засебним просторијама  у којима су каде
индивидуалане и двојне. У приземљу има 23 каде.
Спрат:

На спрату су боксови за 23 каде и хабарт када,
гинеколошки столови за орошавање, соба за медецинске
сестре, санитрани чвор, кинези сала која је у припреми.
Све просторије су реновиране, урађени молерски,
керамичарски и водо– инсталатерски радови, спремне за
почетак сезоне.
У објекту ради један доктор опште медецине и 5
медецинских сестара.

Других објеката у којима се пружају бањске и
медецинске услуге нема.

Закључак

Матарушка Бања иако спада у млађе бање Србије
је захваљујући веома квалитетној термалној води,
савремено опремљеним објектима за пружање бањских
и медецинских услуга, стручном лекарском и
медецинском кадру, као и природним услословима које
пружа река Ибар и уређен парк, може се рећи да спада у
најквалитетније бање Србије.
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6.5. Угоститељски објекти

Од угоститељских објеката навели би само највеће, а то су:
1. Ресторан хотела „Термал“ са терасом,
2. Пицерија „Капица“ на обали Ибра,
3. Расторан „Југославија“ такође са терасом,
4. Кафе „Феникс“ у парку,
5. Спортски центар „Оканик“.
6. Приватни угоститељски објекти у Жичкој улици малих капацитета,

Објекти ДП Матарушка и Богутовачка Бања

Опис објекта Локација
Број

столица у
ресторану

Број
столица на

тераси

Укупно
угоститељски

капацити
Ресторан хотела „Термал“ Мат. Бања 450 400 850
Ресторан „Капица“ Мат. Бања 80 120 200
Ресторан „Југославија Мат. Бања 380 300 680

УКУПНО ДП Матарушка и
Богутовачка Бања 910 820 1.730 столица

Табела 6.7.: Ресторани у власништву ДП Матарушка и Богутовачка Бања.

Слика 6.34.- 6.36.: Ресторани у хотелу „Термал“. (Фото: ctd3)

Туристичка агенција „Феникс“

Опис објекта
Број

столица у
ресторану

Број
столица на

тераси

Укупно
угоститељски

капацити
Ресторан“ 150 50 200
Сaffee 50 50 100
УКУПНО 200 100 300 столица
Табела 6.8.: Објекат ТА „Феникс“ у Матарушкој Бањи.

Спортски центар „Оканик“
Угоститељски објекат је типа Caffee и служи

корисницима спортских терена и базена за освежење.
Капаците је 100 столица, 50 у башти. Радно време је од
00-24h.

Поред наведених угоститељских капацитета у
Маратушкој Бањи има неколико мањих приватних
ресторана са домаћим специјалитетима. Они се налазе у
Жичкој улици. У делу парка неме других угоститељских
објеката.
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Закључак
Приказ укупних капацитета смештаја у Матарушкој Бањи:

Привредни субјект Број соба Број лежајева

Хотел „Термал“ 121 252
Спец. болница „Агенс“ 108 236
Спорт. центар „Оканик“ 20 100
Приватан смештај 106 154

Укупно 355 742

Привредни субјект Број столица
у ресторану

Број столица
на тераси

ДП Мтарушка и Богутовачка 910 820
Спец. болница „Агенс“ 120 /
Спорт. центар „Оканик“ 100 50
Туристичка агенција Феникс 200 100

Укупно 1.330 970

Када се упореди укупан број смештајних јединица који износи 355 соба и 742
лежаја онда је број столица у ресторанима сасвим у пропрцији.

Угоститељски капацитети у Матарушкој Бањи су довољни сразмено броју гостију у
хотелу, Спец. болници „Агенс“ и приватном смештају. Расторан „Југославија“ ради
периодично посебно за веће прославе, свадбе, итд. Укупан број гостију у хотелу „Термал“,
„Агенсу“, приватном смештају у пуној сезони са капацитетом заузетости смештаја од 75 %
износи дневно око 750 до 1.000 гостију. Укупан број столица у ресторанима износи 1.330 у
ресторанима и 970 у башатма. Укупно у сезони 2.020 места за седење.

.
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ЛЕГЕНДА

1. Специјална болница за
рехабилитацију „Агенс“

2. Хотел „Термал“
3. Бањско купатило
4. Ресторан „Капица“
5. Ресторан „Југославија“
6. Амбуланта ЗЦ „Студеница“
7. Вила „Маричић“
8. Хотел „Жича“
9. Вила „Козара“
10. Вила „Триглав“
11. Вила „Копаоник“
12. Вила „Морава“
13. Вила „Луковић“
14. Вила „Столови“
15. Вила „Вилотијевић“
16. СЦ „Оканик“
17. Ресторан „Феникс“
18. Сaffee „Феникс“

Слика 6.37.: Матарушка Бања –
објекти у бањи. (Аутор: CTD3)
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6.6. Спорт и рекреација

6.6.1. Спортски и рекреативни објекти

За Матарушку Бању се не може
ређи да обилује спортским и
рекреативним објектима, када су терени у
питању. Нај атрактивнији рекреативни
садржај је простран, уређен, парк са
вегетацијом која је старости од 80 до 100
година. Поред парка је шеталиште дуж
реке Ибра, која освежава својим брзим
током .

Од спортских терена који су
изграђени пре 2010. год. је фудбалски
терен на десној обали Ибра у КО
Конарево. Поред терена је некада била
уређена велика плажа, а Краљевчани и
гости су се купали у Ибру који је био тада кристално чист.

Спорски центар „Оканик“
Нове спортске терене за кошарку, одбојку, мали фудбал , базен и халу- изградио је

Драган Костић.
Отворени спортски терени: кошарка, одбојка, мали фудбал, тениски терени 750м2.

Укупна површина отворених терена је 3.000м2.
Поред отворених терена налази се базен са простором за сунчање површине 500 м2.

Затворени терни - балонска хала - терени за кошарку, одбојку, борилачке спортове,
ритмичка гимнастика итд. Површина хале је 990 м2. Површина гледалишта је 300м2.

Спортски центар „Оканик“ је једини организован центар који пруже услуге за
упражњавање спортова са лоптом на отвореном и затвореном простору.

Изградњом „Оканика“ Матарушка Бања је добила нови вид туристичко-спортске
понуде за младе посетиоце, клубове и рекреативце.

Слика 6.39.-6.41.: СЦ „Оканик“ (Фото: ctd3)

6.6.2. Спортски клубови

Спортски центар Ибар је на основу захтева обрађивача доставио податке о
спортским клубовима који су регистровани у Краљеву.

За Крељево се може рећи да је град спорта. У Краљеву има 124 клуба, број чланова
по клубу је просечно око 50, сем фудбалских и кошаркашких клубова који броје и до 100
чланова.

Чланови су груписани према узрасту на пионире, омладинаце и сениоре.
Најмасовнији спорт је кошарка са 10 клубова и фудбал са 55 клубова.

Слика 6.38.: Купалиште на Ибру некада.
(Фото:ДП Матаручка и Богут. Бања
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На табели у наставку дат је само збирни преглед. Комплетна табела достављена је у
свесци бр. 2. прилог број 6.

Р.б. Назив спортске организације Место
1 Спортски савез Краљево (50 клубова)
2 Кошаркашки спорт 10 клубова
3 Фудбалски спорт 55клубова
4 Одбојкашки спорт 10 клубова
5 Борилачки спортови 5клубова
6 Карате савез града 5 клубова)
7 Атлетика 2 клуба
8 Рукометни спорт 2 клуба
9 Тенис и стони тенис 3 клуба
10 Шах 2 клуба
11 Савез за школски спорт 20 школа
12 Ауто мото спорт 1 клуб
13 Стрељаштво 3 клуба
14 Спортови на води 10 клубова
15 Планинарство 4 клуба
16 Мото-бицикл.клуб  чикер 2 клуб
17 Аеро кл м.петровић 1
18 Бицикл кл металац 1
19 Параглајд. клуб еол 1
20 Боди билдинг супермен 1
21 Куглашки спорт
22 Плесни клубови 3 клуба
23 Амер. фудб. краљевске круне 1
24 Укупно клубова 124

Табела 6.9.: Спортски клубови у Краљеву. (Извод: СЦ „Ибар“ Краљево)

6.6.3. Спортске мнифестације

Манифестације које су директно везане за шири локалитет Матарушке и
Богутовачке Бање, приликом којих се користе туристички капацитети и смештају
рекреативци и спортисти и посетиоци су:

1. Планинарење - спортско-рекреативно планинарење

Регисторваних 4 клуба и преко 210 чланова. Планинарско друштво „Гвоздац
Јуниор“ основано је 1998 год. Рекреативни и веома популаран спорт у експанзији. У
прилогу је дата шема планинарских стаза ка Столовима – Оштра главица. Све стазе полазе
из Матарушке Бање. За сада постоји само један мањи планианрски дом Ноне у селу Гради.
Планинарско смучарски клуб „Железничар“ је регистрован 1976. год. тренутно броји 75
чланова .Својом активношћу и способностичланова освојио је велики број захвалница за
постигнуте резултате.У 2010 години освојили су прво место у Србији , по броју учешћа на
акцијама 2012 године добијена је награда „Мише Анастасијевића“ за допринос развоја
планинарског спорта у Србији. У акцијама планианаре на тури Жича - Столови учествујеи
по 1700 планинара. На карти су дате 4 обележене стазе одређених дужина, наранџаста
7,2км, зелена 4,6км, црвена 5,9км, плава7,5км
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Слика 6.42.: Планинарско туристике стазе. (Извор:Путни водич Матарушка Бања)

2. Летачки спортови (Аеро спорт и параглајдинг)

Организују се летачке спортско-рекреативне манифестације сениорског карактера.
Регистрована су 2 клуба од којих је први у Србији ЕОЛ, са 30 чланова. Основан је

1992. године такође у експанзији. Екстремни спорт који привлачи велики број гледалаца
када су такмичења и то до 2000. На слици број 6.46. дате су зоне полетишта и места за
слетање у зони Матарушке и Богутовачке Бање. Врх Столова Чикер је атрактиван за
узлетишта. Смештај такмичара и гледалаца је у Матарушкој и Богутовачкој бањи.

Слика 6.43.-6.45.: Такмичења параглајдера. (Извор:Параглајдинг клуб „ЕОЛ“ Краљево)
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Слика 6.46.: Зона полетишта и места за слетање у зони Матарушке Бање.
(Извор:Параглајдинг клуб „ЕОЛ“ Краљево)

3. Бициклизам

Организују се бициклистичке трке регионалног, републичког, балканског и
европског карактера узраста: кадета, јуниора и сениора.

Регистровано 2 клуба: „Металац“ класични са 80
чланова и МТБ „Чикер“ са 60 чланова. Бициклистички
спорт је најмасовнији вид рекреације у свету, а у
експанзији је и у Србији. Чикер је организатор
вишедневних тура по плaнинама Србије и Црне Горе.
Седмодневна тура од Краљева до Бара, Јавор, Пештер,
Беласица, Комови, Румија.

Смештај бициклиста је истог типа као и смештај за
планинаре и палаглајдере . Користе се планианарске и
шумске стазе.

Слика 6.47.- 6.49.: Чланови МТБ „Чикер“. (Извор: МТБ „Чикер“)
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4. Спортови на води (кајак, пливање и риболов)

Организују се турнири регионалног и републичког карактера пионирске, кадетско-
омладинске и сениорске селекције.

- Кајак - регистрована 3 клуба са преко 120 чланова.
- Риболовачка удружења - преко 100 чланова.
- Пливање - ватерполо - један клуб са 90 чланова.

Кајак клуб „Матаруге“ је организатор такмичења „Раде Радовановић“ у слалому,
као и првог међународног такмичења у рафтингу. Сви учесници на такмичењима и у
периоду припрема су смештени у Матарушкој Бањи.

На свим такмичењима освојена су значајна признања: Златно весло Ниш, а пионири
су прваци Србије. (Прилог бр. 6. и свесци 2. Елабората)

Кајак клуб „Ибар“ - броји око 60 чланова узраста од 8-80 година (пионири – 30,
омладинци 8, сениори 6 чланова). Клуб учествује на домаћим (око 15 годишње) и
међународним такмичењима (око 10 годишње).

Клуб је освојио 5 место на ЕП за јуниоре, 9 место Спуст-спринт и 11 место у Спуст-
класик на Светском првенству у Чешкој 2011. године. (Прилог бр. 6. у свесци 2. Елабората)

Слика 6.50.6.53.: Такмичења на Ибру. (Извор:Кајак клуб Матаруге)

У циљу што бољег сагледавања капацитета Краљевачке омладине и њеног
потенцијала приложене су спортске манифестације и постигнути резултати на спортским
такмичењима:

- Фудбалско првенство: Општинске, Међуопштинске, Окружне, Зонске и прве лиге
Србије - сезона јесен / пролеће;

- Кошаркашко првенство: Регонална,  Српска и Прва лига - сезона јесен / пролеће;
- Одбојкашко првенство: Регонална, Српска и Прва лига – сезона  јесен / пролеће;
- Рукометно првенство: Регонална,  Српска и Прва лига – сезона  јесен / пролеће;
- Борилачки спортови (карате, бокс, кик-бокс и џудо): - турнири регионалног и

републичког карактера пионирске, кадетско-омладинске и сениорске селекције;
- Атлетика: турнири регионалног и републичког карактера пионирске, кадетско-

омладинске и сениорске селекције;
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- Рукомет: турнири регионалног и републичког карактера пионирске, кадетско-
омладинске и сениорске селекције;

- Тенис, стони тенис: турнири регионалног и републичког карактера пионирске,
кадетско-омладинске и сениорске селекције;

- Шах: турнири регионалног и републичког карактера пионирске, кадетско-
омладинске и сениорске селекције;

- Савез за школски спорт: школска такмичења регионалног и републичког карактера
основних и средњих школа;

- Стрељаштво: турнири регионалног и републичког    карактера кадетско-омладинске
и сениорске селекције;

- Куглашки спорт: Регионална и републичка лига сениорске селекције;
- Амерички фудбал: такмичења кадетских, омладинских и сениорских селекција;
- Боди-билдинг: републичка, балканска и европска  такмичења сениора и ветерана;
- Ауто-мото спорт: ауто-мото трке републичког такмичења;
- Плесни спорт: такмичења на републичком, балканском и европском нивоу

пионирске, кадетско- омладинске и  сениорске категорије;

Најзначајнији клуб по постигнутим резултатима је Одбојкашки клуб „Рибница“:
- члан прве лиге у Р. Србији;
- учесници ПЛЕЈ-ОФа прве лиге;
- омаладинци - квалификације балканских и

европских купова;
- кадети и омладинци су чланови прве лиге

Србије.

Слика 6.54.: ОК Рибница. (Извор:ОК Рибница)

Закључак

За развој и успешно што веће ангажовање смештајних  и угоститељских капацитета
Матарушке Бање веома је значајан сегмент спортских  активности, рекреације, такмичења
и припрема. Спортови који су директно везани за постојеће капацитете смештаја у
Матарушчкој Бањи су: спортови на води, бициклизам, планинарење, параглајдинг и
летање. Спортови са лоптом  су у организацији СЦ „Оканик“.

Добром сарадњом ДП Матарушка и Богутовачка Бања и СЦ „Оканик“ повећаће се
заузетост капацитета ДП Матарушка и Богутовачка Бања јер су смештајни капацитети СЦ
„Оканика“ ограничени, а они су организатор свих такмичења и припрема спортских
клубова.

Масовност учесника у наведеним такмичењима се повечава код екстренмних
спортова сваке године, тако де ће нови смештајни капацитети бити веома брзо потребни
да би се задовољили нивои интереса које имају учесници и посматрачи тих спортова.
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6.6.4. Излети у околини

Краљево
Матарушка Бања је удаљена само 7 км од Краљева тако да је први излет гостију

Матарушке Бање требало да буде туристичка посета Краљеву.
Краљево је настало од насеља Карановац, када га је
обишао краљ Милан Обреновић и Указом 1882. год
дао име Краљево. Град је изузетан по Урбанистичком
решењу велепних тргова и паралелних главних улица.
Сачуван је велики број старих богатих вила из 19 века
а изграђени су и нови архитектонски вредни објекти.

Треба посетити: Центар града, Народни музеј,
Завод за заштиту споменика културе, Стари архив,
Народну библиотеку, Спортски и Културни центар, све
садржаје на обалама реке Ибар.

Манстир Жича Слика 6.55.: Трг Српских ратника у Крљеву

Сведок хиљаду годишње Српске историје и старе Рашке државе. Налази се на 2,5
км од Матарушке Бање. Својом лепотом,
историском и културном вредношћу је
незаобилазан споменик за све посетиоце.
Започета је изградња прве задужбине
династије Немањића. 1206. год., данас је
поново забилстала старим сјајем јер је
обновљен Манстирски комплекс, Црква Св.
Спаса, уређена околина, приступна
собраћајница и паркинг за посетиоце.

Слика 6.56.: Манастир Жича.

Два храста Лужњака – споменик природе

Налазе се одмах поред Манстира
Жиче. Оба стабла су невереоватне
величине старости преко 1000 година и под
заштитом су државе.

Слика 6.57.: Стабла два храста Лужњака.
Град Маглич

Средњевековна тврђава, споменик градитељства
у доба династије Немањића. Налази се на узвишењу
пре уласка у клисуру Ибра.

Слика 6.58.: Тврђава Маглич.
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Манастир Студеница
Најзначајнији споменик династије Немањића из

12 века, која је унета у листу UNESCO, незобилазан је
драгуљ кога терба посетити и осетити на путу до
Рашке.
У Студеници највише је боравио Свети Сава помажући
свом брати Стефану Првовенчаном. Богородичина
црква у Манастиру Студеница је зидана од 1183. до
1196. године. У њој је у каменом саркофагу 1208.
године положено тело Стефана Намање.

Слика 6.59.: Манастир Студеница.

Манастир Градац
Налази се на обронцима планине Голије. Изградња је започета за време владавине

краља Уроша I унука Немање. Пред крај XIII века градњу је довршила његова супруга
Јелена Анжујска -царица Јелена које је француског
порекла краљевске лозе. Позната је по својој доброти
и дарежљивости и побожности. У њену част је дуж
Ибра сађен јоргован, тако да је настала долина
јоргована .

У Манастиру су Богордичина црква и Црква
Светог Николе. Комплетно обнављање манастира је
завршено средином прошлог века, тако да је сада
место окупљања и великог броја манифестација.

Слика 6.60.: Манастир Градац.

Ибарска клисура
Палнинска река Ибар је брза река која у

горњем току пролази кроз клисуру са суженим
коритом свега на 3 м тако да ствара живописне и
атрактивне брзаке, посебно погодне за вожњу
кануима. На тим местима брзина је и до 5м/sec.

Са туристичког аспекта је атрактивна и као
река за спортске активности риболов вожњу кануима
и уживање у природним лепотама како воде и брзака
тако и окомитих лицита клисуре. Долином Ибра
вијуга Ибарска магистрала и железничка пруга.

Слика 6.61.: Ибарска клисура.

Закључак
Туристичке атракције и знаменитости околине Матарушке Бање су изузетне лепоте

и значаја, тако да је уз посету бањи препорука за сваког посетиоца да их обиђе и упозна.
Наведени локалитети су посећени током целе године како од домаћих тако и од
иностраних туриста организовано и индивидуално.
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6.7. Туристичке манифестације

Приказ најзначајнијих манифестација које се одржавају у општини Краљево у
организацији Туристичке организације Краљева:

30. април - Дани Јоргована
Краљево-Манастир Градац-Средњевековни град Маглич
Организатор:
Друштво француско-српског пријатељства “Јелена Анжујска” ;

15. мај - Нарцисима у походе
Планина Столови
Организатор:
Планинарско-смучарско друштво “Гвоздац”- Краљево;
1000-2000 учесника

21.– 22. мај - Смотра народног стваралаштва деце Србије – Ратина
Организатор:
Савез аматера Србије, Културно-просветна заједница, Краљева Месна
заједница Ратина
2000-посетилаца а учесника и до 800

Средина јуна - Смотра дечијих фолклорних ансамбла Србије
Организатор:
Савез аматера Србије, Културно-просветна заједница Краљева

03. јул - Весели спуст (Маглич – Краљево)
Организатор:
Туристичка организација Краљева; Кајак-клуб „Ибар“
више од 10 000  учесника  .

Средина јула - Летња духовна Академија музичке омладине Србије
Студеница
Организатор:
Музичка омладина Србије
Траје данима, више од 3500 учесника

3.– 13. август - Ликовна колонија Студеница
Организатор:
Туристичка организација Краљева
Траје недељу дана. Мађународног је карактера. Велики број учесника.
Спада у веома популарне манифестације јединствене у Србији.

15.– 19. август - Жички духовни Сабор - Преображење 2006
Организатор:
Народна библиотека Краљево
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20.– 21. август Ауто-Мото трке "Награда Краљева"
Аутодром Берановац САМС (Спортски ауто-мото савез)
Организатор:
АМД „Краљево“

03.–04. септембар - Сабор планинара
Организатор:
Планинарско-смучарско друштво „Железничар“
Посећена манифестација, преко3000 плнинара

24. септембар - Пасуљијада
Организатор:
Пословно удружење „Угоститељ“, Туристичка организација Краљева
52 кувара, на тргу у Краљеву
Посетиоци су из целе Србије

Друга половина априла / друга половина септембра - Дани меда
Организатор:
Друштво пчелара Краљева, Туристичка организација Краљева

17. септембар - Пројада
Организатор:
МЗ Ратина

8 - 10. јун - Дани уметничке музике
Трг Светог Саве - Организатор: Културни центар „Рибница“ Краљево

6 - 8. јул - Iнтернационални џез фестивал „Јазз Iбар“
Дом војске Србије, Трг Светог Саве
Организатор:
Културни центар „Рибница“ Краљево

26. август - Фестивал алтернативних уметности „Street Art Festival“
Обала Ибра - Градски кеј, Трг Светог Саве
Организатор:
Културни центар "Рибница" Краљево

Извор: Туристичка организација Краљева
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6.8. Туристички промет Матарушке Бање

6.8.1. ДП Матарушка и Богутовачка Бања

Носилац туристичког промета у Матарушкој Бањи је ДП Матарушка и Богутовачка
бања. У циљу бољег праћења туристичког промета поновљени су смештајни капацитети
хотела „Термал“.

Структура собе Стандар 1-5
спрат / собе

Лукс део -
собе 6 спрат

Број леж.
стандард

Број леж.
луксузни

Једнокреветна са француским 15 3 15 3
Двокреветне са два лежаја + 3 65 11 138 22
Трокеветне 20 / 60 /
Апартман / 2 5 2 10 '4
Укупно 105 16 223 29
Укупно  хотел 121 252

Табела 6.10.: Смештајни капацитети хотела „Термал“ у Матарушкој Бањи.
Слика оствареног туристичког промета приказана је на тебелама 6.11. и 6.12. у наставку.
(Извор: ДП Матaрушка и Богутовачка Бања)

Број туриста по месецима / годинама
Месец / година 2007 2008 2009 2010 2011

I 474 393 175 49 90
II 484 253 127 53 24
III 377 627 260 198 43
IV 563 378 154 259 140
V 989 645 756 695 485
VI 717 1.040 382 509 509
VII 700 562 605 538 238
VIII 667 888 583 486 303
IX 744 888 627 705 510
X 675 972 283 436 225
XI 423 498 192 164 58
XII 275 174 180 197 163

Ukupno 7.088 7.318 4.324 4.289 2.788

Табела 6.11.: Број туриста по месецима / годинама у хотел „Термал у Матарушкој Бањи.
Број ноћења по месецима

Месец / година 2007 2008 2009 2010 2011
I 852 929 280 66 186
II 1.083 512 216 127 25
III 863 512 159 545 65
IV 1.326 773 507 492 310
V 2.966 2.080 1.940 1.741 2.071
VI 2.763 3.705 1.611 1.887 1.909
VII 3.175 3.430 3.352 2.715 1.303
VIII 3.956 4.613 3.753 2.598 1.870
IX 2.952 3.434 2.311 3.280 1.822
X 2.325 2.703 1.396 1.744 636
XI 1.660 1.156 705 757 259
XII 572 391 351 407 614

Ukupno 24.493 25.622 16.581 16.359 11.070

Табела 6.12.: Број ноћења по месецима у хотел „Термал“ у Матарушкој Бањи.
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На основу достављених података  констатује се да је промет са тенденцијом
опадања од 2007. године

2007 године у  хотелу „Термал“ боравило је 7.088 гостију док је у 2011. години
боравило 27.80 гостију што је за 2,5 пута мање.
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Графикон 6.1.: Број туриста по месецима / годинама у хотел „Термал“ у Матарушкој Бањи.
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Графикон 6.2.: Број ноћења по месецима / годинама у хотел „Термал“ у Матарушкој Бањи.
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Користећи расположиве податке приказали смо туристички промет бања бивше
Југославије у 1973 години када је Матарушка Бања била на четвртом месту по промету.
Тада је Матарушку Бању посетило 252.000 гостију

Број остварених ноћења у важнијим бањама Југославије 1973. године.

Број посетилацаРедни
број Бања

домаћих страних укупно
1 Врњачка бања 1.170.200 4.800 1.175.000
2 Сокобања 431.200 800 432.000
3 Нишка бања 407.400 600 408.000
4 Матарушка бања 251.700 300 252.000
5 РогашкаСлатина 146.000 102.000 248.000
6 Вараждин, Топлице 192.400 1.600 194.000
7 Горња Трепча 153.900 1.200 155.100
8 Сијаринска бања 155.000 0 155.000
9 Аранђеловац 123.700 9.300 133.000

10 Ковиљача 125.400 1.600 127.000
11 Добрна 105.500 13.500 119.000
12 Илиџа 39.600 64.400 104.000
13 Слатина Раденци 79.100 21.900 101.000
14 Врањска бања 82.400 400 82.800
15 Чатеж об Сави 52.100 19.000 71.100
16 Дебарска бања 66.600 400 67.000
17 Богутовачка бања 59.300 0 59.300
18 Крапинске топлице 53.100 5.300 58.400
19 Стубичке топлице 39.100 1.200 54.300
20 Долењске топлице 43.900 7.900 51.800
21 Гамзиградска бања 51.600 0 51.600
22 Липик 37.600 400 38.000
23 Катлановска бања 32.500 100 32.600
24 Брестовачка бања 24.000 100 24.400

Табела 6.13.: Број остварених ноћења у важнијим бањама Југославије 1973. године.

6.8.2. Специјална болница „Агенс“

У циљу бољег праћења туристичког промета поновљени су смештајни капацитети
Специјалне болнице за рехабилитацију „Агенс“.

Структура собе је следећа: собе лежајеви
двокреветних 52 104
апартмана 3  6
трокреветних 53 126
Укупно 108 236

Остварени туристички промет приказан је у наставку. (Извор: СБ „Агенс“)
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Број пацијената по месецима
Масец 2007 2008 2009 2010 2011

I 192 11 172 145 146
II 195 176 225 214 144
III 185 184 272 200 143
IV 211 221 307 206 179
V 324 264 286 343 198
VI 353 255 414 440 280
VII 382 326 547 601 301
VIII 423 398 548 554 273
IX 400 400 504 467 226
X 374 316 419 336 255
XI 262 229 261 297 188
XII 197 268 170 278 266

Укупно 3498 3148 4125 4081 2599
Табела 6.14.: Број пациејната по месецима у СБ „Агенс“.

Број ноћења по месецима
Месец 2007 2008 2009 2010 2011

I 3764 2714 3368 2349 3655
II 3739 3666 3883 3042 3522
III 4396 4355 5429 3480 4331
IV 4121 3875 5252 3537 4358
V 5244 5196 5425 4812 4657
VI 5842 5169 6530 5558 5367
VII 6395 6353 6967 6524 5968
VIII 6738 6947 6813 3894 5778
IX 6338 6810 6423 6420 5986
X 5797 5435 5744 5089 5472
XI 4224 4824 2575 5764 5416
XII 3547 5203 2287 4633 5945

Укупно 60145 60547 60696 55102 60455
Табела 6.15.: Број ноћења по месецима у СБ „Агенс“.

Комплетан приказ структуре пацијена, број пацијената и број ноћења дат је у
прилогу број 5. у свесци 2. Елабората.

Коментар:

На основу стварног стања промета пацијената у Специјалне болнице „Агенс“ може
се констатовати да је број пацијената смањен у односу на 2007. гдину али је број ноћења
константан, што знаћи да је дужина боравка продужена на 23,5 дана. у 2011. год. а била је
у 2007. год. 17,3 дана.

Наведени подаци су јасно изражени на дијаграму у наставку.
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Графикон 6.3.: Број пацијената по месецима / годинама у СБ „Агенс“ у Матарушкој Бањи.
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Графикон 6.4.: Број ноћења по месецима / годинама у СБ „Агенс“ у Матарушкој Бањи.
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6.8.3. Спортски центар „Оканик“

Капаците „Оканика“ је 20 соба и 100 лежајева

Број и структура гостију:

Р.бр Врста гостију 2008 2009 2010 2011
1 Индивидуални 50 39 30 15
2 Групе 490 350 295 150
3 Дневни гост 1.255 955 655 374
4 Викенд гост 481 451 270 155
5 Укупно 2.276 1.789 1.250 694

Табела 6.16.: Број и структура гостију СЦ „Оканик“
(Извор Финансијска. служба СЦ „Оканик“)

Број ноћења по годинама:

Р.бр Врста гостију 2008 2009 2010 2011
1 Индивидуални 500 273 150 105
2 Групе 4.900 3.500 2.065 1.050
3 Укупно 5400 3773 2215 1150

Табела 6.17.: Број ноћења остварен у СЦ „Оканик“
(Извор Финансијска. служба СЦ „Оканик“)

На основу добијених података може се закључити да и код ново отвореног
наменски грађеног објекта за клубска такмичења и боравак спортиста на припремама, број
гостију опада са годинама. У 2011. год. било је 4,6 пута мање гостију него 2008. год.
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Графикон 6.5.: Број и структура гостију у СЦ „Оканик“ у Матарушкој Бањи.
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Графикон 6.6.: Број ноћења у СЦ „Оканик“ у Матарушкој Бањи.

6.8.4. Преглед укупног туристичког промета у Матарушкој Бањи

Број туриста по годинама:

Р.б. Предузеће 2007
2008

туристи /
% учешћа

2009 2010
2011

туристи /
% учешћа

1 Хотел „Термал“ 7.088 7.318 / 55,2 4.324 4.289 2.788 / 43,5%
2 С.Б. „Агенс“ 3.498 3.148 / 23,8 4.125 4.081 2.599 / 40,4%
3 С.Ц. „Оканик“ / 2.276 / 17.2 1.789 1.250 694 / 10,78%
4 Приватан смештај 622 520 / 3,8 512 385 354 / 5,5%
5 Укупно 11.208 13.262 / 100% 10.750 10.005 6.435 / 100%

Табела 6.18.: Број туриста по годинама у Матарушкој Бањи. (Прорачун CTD3)

Број ноћења туриста по годинама:

Р.б. Предузеће 2007
2008

туристи /
% учешћа

2009 2010
2011

туристи /
% учешћа

1 Хотел „Термал“ 24.493 25.622 / 26,2% 16.581 16.359 11.070 / 14,54%
2 С.Б. „Агенс“ 60.145 60.547 / 61,9% 60.696 55.102 60.455 / 79.4%
3 С.Ц. „Оканик“ - 5.400 / 5,52% 3.773 2.215 1.150 / 1,51%
4 Приватан смештај 4.855 6.231 / 6,37% 5.307 3.856 3.452 / 4.534%
5 Укупно 89.493 97.800 / 100% 86.357 77.532 76.127 / 100%

Табела 6.19.: Број ноћења туриста по годинама у Матарушкој Бањи. (Прорачун CTD3)
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Графикон 6.7.: Број гостију по предузећима у Матарушкој Бањи.
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Графикон 6.8.: Број ноћења по предузећима у Матарушкој Бањи.

Коментар
Туристички промет Матаруште Бање у целини јасно показује да је тенденција

опадања броја гостију код свих привредних субјеката. У 2011. години је дошло мање 4.773
госта у односу на 2007. годину. Односно мање 42,5 %  гостију.
Учешће ДП Матарушке и Богутовачке Бање је  43,5 % у укупном броју гостију у 2011.
години, а Специјалне болнице „Агенс“ 40,4%.

У 2008 години учешће ДП Матарушка и Богутовачка Бања је било 55,2%, а
Специјалне болнице „Агенс“ 23,8%. Смањен коефицијент учешћа Специјалне болнице
„Агенс“ допринео је и СЦ „Оканик“ који је остварио учешће од 17,2 %.

Када је број ноћења у питању ситуација је другачија. Специјална болница „Агенс“
учествује са 79,4 % у укупном броју ноћења у 2011. години, а ДП Матарушка и
Богутовачка Бања само са 14,54%.
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У 2008. години Специјална болница „Агенс“ учествује са 61,9%, а ДП Матарушка и
Богутовачка Бања са 26,2%, СЦ „Оканик“ са 5.5%.

Анализирајући добијене податке може се констатовати да је смањен броја гостију
код свих привредних субјеката Код ДП Матарушка и Богутовачка Бања је сразмерно однос
броја гостију и ноћења и у 2008. и у 2011. скоро исти. Дужина боравка је око 3,5 дана.

Код Специјалне болнице „Агенс“ је смањен број болесника у 2011. години али је
број ноћења скоро исти и 2008. и 2011. године. Дужина боравка  2011. године се повећала
на 23 дана у односу на 2008. годину када је дужина боравка била 17,1 дан.

У сваком случају, Специјална болница за рехабилитацију „Агенс“ послује са
великом заузетошћу капацитета, јер су болесници 80 % на трошку ПИО а 20 %
комерцијални гости у сезони.
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7. ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ  МАТАРУШКЕ БАЊЕ

7.1. Оцена квалитета лечилишног фактора и животне средине

7.1.1. Термоминерална вода

Елаборатом о резервама термоминералних вода (Рударско-геолошки факултет,
Београд, 2004) утврђене су резерве на бушотини МВ-2/81 у висини 18 l/s хидрокарбонатно-
натријумско-магнезијумске/флуоридне силицијумске сумпоровите хипертермалне
минералне воде. Уз то, Институт за рехабилитацију из Београда оценио је да се због својих
својстава ова вода може користити у балнеотерапијске сврхе код хроничних обољења
(болести локомоторног апарата, неуролошка обољења, хронична гинеколошка обољења).

Значајно је истаћи да се даљим хидрогеолошким истраживањима у пределу
Матарушке бање могу обезбедити нове количине термоминералне воде поменутог
квалитета, евентуално веће температуре. На основу датих индкација од стране три
институције у периоду од 1969 до 2012, констатује се да је минерална вода Матарушке
Бање врло квалитетна са широким спектром деловања на људски организам. Спада по
оцени стручних служби међу најквалтетније воде бања Србије како због широке примене,
веома квалитетног састава, високе температуре на извору тако и велике издашности
бушотине МБ-2.

7.1.2. Клима и животна средина

Захваљујући комплексном деловању наведених чинилаца, локалитет Матарушке
Бање карактерише умереноконтинентална клима са умерено топлим, релативно сувим и
сунчаним летом са око 225-262 сати сијања сунца у току летњих месеци и умерено
хладним зимама.

Температура ваздуха - Просечна годишња температура ваздуха у Матарушкој
Бањи износи 11oC, при чему седам месеци има просечну температуру изнад 10 oC (април-
октобар), док су остали месеци знатно хладнији, са просечним температурама ваздуха
испод 10oC. Јануар је најхладнији месец са просечном температуром ваздуха од -0,5oC, а
јул је најтоплији месец са просечном температуром од 21,2oC.  У топлој  половини године
је  учестаност летњих дана са максималном температуром ваздуха изнад 25 oC у просеку
94дана С обзиром на пројекције глобалног загревања атмосфере у 21. веку, очекује се
да ће  даљи тренд раста годишњих температура ваздуха, у Матарушкој Бањи
пораста учестаности тропских дана, као и повећање минималних температура
ваздуха и дужине трајања безмразног периода што, са аспекта термичког режима,
погодује развоју туризма и рекреације током целе године.

Влажност ваздуха - Средња годишња релативна влажност ваздуха у широј околини
Матарушке Бање варира од 74% до 76%. у погледу режима влажности ваздуха,
карактерише претежно умерено сува клима

Облачност - Просечна годишња облачност на подручју Матарушке Бање  износи
око 59% покривености неба. Стога је просечан број ведрих дана (са средњом дневном
облачношћу испод 20% релативно висок и креће се од 60 до 80 дана годишње. године  Број
тмурних дана на ширем подручју Матарушке Бање варира у опсегу од 115 до 130
дана.Дужина сијања сунца  износи око 1866 часова годишње, што представља такође
погодност за развијање бањског туризма и рекреације

Ветрови - Преовлађују ветрови из правца истока (E), југоистока(SE),  запада (W) и
северозапада (NW), док су ветрови из правца севера (N), североистока (NE), југа (S) и
југозапада (SW) мање заступљени. Олујни ветрови се ретко појављују. Велика учестаност
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тишина и ретка појава магле око55 дана годишње, затим умерено топло, релативно суво и
ведро време у току лета и ране јесени, као и умерено хладне зиме са око 47 дана са
снежним покривачем, представљају значајне климатске погодности  Матарушке Бање.

Падавински режим - Количина падавина  на подручју Матарушке  Бање годишње
у просеку излучује око 800 mm воденог талога, а на Гочу око 952 mm. Падавине су
сразмерно честе и јављају се у просеку 152 дана годишње.

Напред наведене погодности у погледу основних климатских обележја, тј.
температуре ваздуха, инсолације, влажности ваздуха, падавина, струјања ваздуха, затим
постепеног раста температуре ваздуха, као и блаже последице климаских промена, указују
да ће локални климатски потенцијал у блиској будућности представљати кључни фактор
развоја туризма и рекреације Матарушке Бање. Те околности намећу потребу да се у
контексту одрживог развоја, минимизирају ризици  и предузму све потребне мере заштите
биодиверзитета, животне средине рационалнијег коришћења расположивих природних
ресурса ширег подручја Матарушке Бање.

7.2. Оцена успешности лечења

Успешност лечења је доказана не само кроз приказ стања болесника при доласку и
опорављеног стања при одласку из Специјалне болнице „Агенс“, него и на основу
стручних реферата и радова запоселних доктора и „Агенсу“. Наведени радови „Приказ
случајева и анализа узрока лумбалног случаја“ од укупног броја пацијената лечених од
ЛС у том периоду у нашој установи код већине њих, у преко 70% је дошло до ублажавања,
или потпуног губитка бола, а код свих њих је уочених и губитак или значајно смањење
спазма ПВМ, поправљања постуре и мм снаге код већиње пацијената. „Евалуација
фунционалног статуса пацијената на рехабилитацији након цереброфаскуларног
инсулта“ На основу обрађених података током 2009. и 2010. године у овој установи је
било 348 пацијената са ЦВИ и једностраном одузетошћу. Старосна структура пацијената
кретала се од 37 до 85 година, са просечном вредношћу старосне доби од 72,1 годину. Број
дана на стационарној рехабилитацији просечно износи 25. Бартхел индекс којим се прати
фунционални статус пацијената на пријему кретао се од 5 до 75 (средња вредност износи
34,7). На крају рехабилитационог третмана за БИ кретао се од 15 до 100, просечна је 65.
До побољшања функционалног статуса дошло је код 68% пацијената (парцијална или
тотална независност у АСЖ). До побољшања стања пацијената или потпуног излечења
дошло је применом терапија, електро, хидро,физикалне терапије,соно терапије,магнетне
терапије , апликација пелоида, масаже, карио терапије, кинези терапије.

Успешност лечења у Специјалној болници „Агенс“ доказана је у потпуности и о њој
се стара 24 доктора медецине са медецинским сестрама.

7.3. Оцена испуњености услова у погледу уређености и опремљености и развојни
потенцијали подручја

За Матарушку Бању се може рећи да је опремљена и уређена, али са  њеним
развојем и изградњом нових савремених садржаја се стало 1992 године. Традиција и
постеојећи објекти који пружају беленеолошко, смештајне , угоститељске и ванпансионске
услуге су мотивација долазака гостију. Лековита термална вода, простран парк, река Ибар
и планинско окружење су оатали главни садржаји који употпуњују бањско лечење иодмор.
Ново изграђен Спортски центар „Оканик“ 2008 год. допринео је активирању спортских
догађаја у бањи и савојим садржајима употпунио понуду за спорт и рекреацију.

Потенцијали  за развој су велики а и потребе за савременим садржајима бањских
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места су сразмерне њима. Напуштене виле у бањском парку су један од приоритета за
реконструкцију и привођење намени -туристичкој понуди. Изградња отворених базена,
wellness садржаја, дечијих игралишта,забавног центара итд су неопходни Матарушкој
Бањи ако жели да поврати ону посећеност коју је имала седамдесетих година.

7.3.1. Оцена испуњености услова у погледу планске документације

Центар Матарушке Бање, која има традицију стару преко 100 године је са аспекта
урбаног решења и уређења комплетно дефинисан још планом давне 1928.
1930 године је дата Матарушка Бања „Акционарском друштву“ и тада је у Уговору о
концесији, дат опис граница Матарушке Бање који прилажемо у наставку.

Најновијим Палном генералне регулације из 2005. године, сем спортских садржаја
није дат предлог ни једног развојног туристичког пројета нити зоне. Планом је дефинисано
становање што не може дља допринесе развоју и изградњи нових комерцијалних садржаја
у бањи.Са дефинисањем нових граница Матарушке Бање и усвојеним програмом развоја
стиче се обавеза по Закону о бањама да се ради нови плански документ.

7.3.2. Оцена испуњености услова у погледу опремљености објеката

Објекти у Матарушкој Бањи су грађени седамдесетих година. Хотел „Термал“ је
обнављан и релативно добро одржаван. Специјална болница „Агенс“ се константно
реновира и дограђује, посебно у медецинско рехабилитационом блоку. Објекти у
потпуности испуњавају услове за намене за које су грађени, а то је смештај, угоститељске
услуге и услуге рехабилитације, лечења и релаксације. Матарушкој Бањи је потребан нови
савремен хотел са свим садржајима ванпансиона како би привукао госте и оживео
Матарушку Бању.

7.3.3. Оцена испуњености услова по питању инфраструктуре

Водовод и канализација
Иако насеље Матарушка Бања има јединствен јавни систем за водоснабдевање који

је у функцији и под контролом, и уз планирану реализацију везе на Краљевачки систем за
водоснабдевање представља добар основ за даљи развој водоснабдевања, потребно је
много урадити да се систем за водоснабдевање може сматрати задовољавајућим. Што се
отпадних вода тиче, систем је такође у развоју, односно, постављен је као јавни систем,
али је неопходно да се приведе крају реализација повезивања главног колектора на
Краљевачки канализациони систем, чиме би се зауставило испуштање отпадних вода у
Ибар, што је основна слабост система, уз подразумевајућу потребу сталне доградње
система, и укључивање што већег броја корисника у јединствен систем одвођења отпадних
вода.

Електроенергија
На основу анализе постојећег стања електроенергетских објеката и инфраструктуре

снабдевање предметног подручја електричном енергијом је задовољавајуће са становишта
садашњих потреба. Будућим планом се очекује значајније повећање потрошње електричне
енергије па се развој електроенергетске мреже усмерава на повећање капацитета
изградњом нових трафо станица и нове нисконапонске мреже као и проширењем
постојећих трафо станица. Побољшање постојеће нисконапонске мреже ће се остварити
заменом надземних НН водова подземним кабловима.
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ТТ мрежа
На подручју плана развој телекомуникационе мреже ће се развијати у правцу израде

телекомуникационе кабловске канализације, реконструкцију постојеће мреже заменом
ваздушних телекомуникационих водова подземним кабловима у ТК канализацији.
Монтажа нових  система преноса по оптичким кабловима транспортне мреже за веће
брзине протока између телефонских централа.

Полагање оптичких каблова у приступној мрежи, између телефонских централа и
корисника који буду имали захтеве за сервисима које не омогућавају бакарни каблови.
Полагање бакарних или оптичких каблова за објекте који ће се градити у наредном
периоду.

7.3.4. Саобраћајна повезаност

Матарушка Бања је повезана , друмским и железничким саобраћајем, у плану је и
ваздушни са аеродрома Лађевци. Главни путни правац на подручју Матарушке Бање
представља магистрални пут М-22, тзв. „Ибарска магистрала“ који од Београда иде до
Новог Пазара и са кога се даље одвајају правци за Црну Гору и Косово и Метохију. Према
северу постоје два правца преко Крагујевца, Баточине који воде на ауотпут Е75, или преко
Прељине на пут Е761 који је повезана са Новом Вароши и севером Црне Горе. Железнички
саобраћај одвија се преко пруге нормалног колосека Краљево – Косовска Митровица са
станицом у Матарушкој Бањи.

У локалу је повезана са Краљевом редовном аутобуском линијом која собраћа на
сваких пола сата.

7.3.5. Комунални објекти

Одвожење чврстог одпада  из Матарушке Бање је у опису делетности предузећа
ЈКП“ Чистоћа „Краљево“. Тренутно стање везано за регулисање чврстог отпада у
Матарушкој Бањи је задовољавајуће. ЈКП Чистоћа обавља редовно одвожење смећа. У
сезони због већег броја корисника повећава се број дана у којима се одвози смеће по
потреби као и број контејнера  у Матарушкој Бањи. У Матарушкој Бањи тренутно има 70
контејнера.

Одвожење смећа се врши три пута недељно, а у сезони 5 пута недељно. Смеће се
одвози на градску депонију „Кулагића ада”, која је удаљена око 15км од Матарушке Бање
и налази се поред Западне Мораве.

Одржавање хигијене парака и шеталишта обавља ДП Матарушка и Богутовачка
Бања.

У зони парка налази се и централна котларница. Објекат је у власништву ДП
Матарушка и Богутовачка Бања. Сви објекти предузећа ДП Матарушка и Богутовачка
Бања су повезани, поред њих повезане су виле и неколико приватних стамбеним објеката,
тако да у центру бање постоји даљињско грејање. Погонско гориво је мазут. Котларница је
у доста лошем стању, грађевински објекат би требало реконсруисати и поправити.
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8. ПРЕДЛОГ ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА МАТАРУШКЕ БАЊЕ

8.1. Критеријуми за утврђивање границе Бање и заштитне зоне

Извориште термоминералних вода формирано је у оквиру испуцалих серпентинита
на већим дубинама, одакле дуж раседа и пукотина термоминерална вода истиче у
песковито-шљунковити нанос Ибра. У пределу самог изворишта, термоминерална вода је
истражно-експлоатационом бушотином МБ-2/81 захваћена директно из раседне зоне у
серпентиниту.

Како је зона прихрањивања подземних вода веома удаљена, а дубина циркулације
знатна, услови природне заштићености воде су веома повољни. Томе иде у прилог
стабилан квалитет воде током године. Дати природни услови су узети у обзир при
формирању зона заштите, као и могућност поремећаја квалитета воде њеном
неконтролисаном експлоатацијом.

8.2. Катастарски опис границе и површина Матарушке Бање

Граница плана почиње од најсеверније тачке подручја Матарушке Бање, а то је
тромеђа парцела 1203, 1200/1 и 1200/2 К.О. Конарево. Северном међом парцеле 1203 иде
ка истоку, па наставља ка истоку северним границама парцела 1215/2, 1215/1, 1215/3,
1215/4, 1218/1, 1227, 1226 где сече реку Ибар к.п. 1778 и улази у К.О. Готовац. Граница иде
ка западу северном међом Ибра к.п. 852 К.О. Готовац. На тромеђи 852, 23 и 13/1 граница
скреће ка југу источном међом парцеле к.п. 23 све до тромеђе 23, 552/2 и 150/1. Овде
граница иде ка истоку границом парцеле 552/2 и 553. Скреће ка југо-западу источном
границом парцела 553, 552, 554/1 и западном међом 633 до тромеђе 633, 634 и потока
Лојаника 848. Источном међом Лојаника иде ка југу до к.п. 661 где наставља ка југу
источном страном 661, 663/3, 665, 666, 724/1, 724/2, 724/3, 726/1, 726/2, 726/3, 726/4, 728 и
333. Граница иде ка истоку источном међом к.п. 333 и северном међом 334/2, сече пут 841
ка 329/9. Захвата део пута и северном границом пута иде ка истоку до међе 329/4 и 308/2.
Граница скреће ка југу, опет сече пут 841 и наставља ка југу међама парцела 330/2, 334/1,
751, 753, 754, 767/2, 767/1 све К.О. Готовац. Путем 850 иде према југу, обухвата парцелу
829 где излази из К.О. Готовац и улази у К.О. Матаруге. Даље наставља ка југу путем 657
па скреће ка западу путем 1795 т.ј. јужном међом 652 и ка северо-западу истим путем т.ј.
међама 786/1, 808, 807, 806, 805/1, 802, 798/1, 798/4 све К.О. Матаруге, где сече пут и ка
западу иде јужном међом 1019. Западним међама 1016/2, 1016/1, 1015/2 иде ка северу.
Скреће ка западу путем 1793 т.ј. међама 973, 972, 970, 971 сече пут 1784, па путем 1791
или парцелама 1431/2, 1431/1, 1430/1, 1424, 1423, 1422, 1432, 1433, 1434, 1435, 1410/1,
1410/3, 1437, 1436 иде ка северо-западу, сече пут 1786 и између парцела 1439 и 1438
излази на реку Ибар 1780/1 који сече и излази из К.О. Матаруге и улази у К.О.
Прогорелица. Граница иде ка југо-западу преко реке Ибар 1800/1 између парцела 733 и
735/3. Јужним међама 663/2, 663/1, 665, 666/2, 666/1, 678/4, 678/3, 678/5, 678/1, 677, 676,
675, 674/6 све К.О. Прогорелица долази до ибарске магистрале. Јужном страном
магистрале иде ка северо-истоку све до границе К.О. Прогорелица где улази у К.О.
Конарево. Наставља ка истоку магистралом 1765/1 К.О. Конарево, јужном међом до
пресека са путем 1765/2. Јужном међом 1765/2 иде ка истоку, па ка северо-истоку до
укрштања са локалним путем 1774. Овде граница плана скреће ка југо-истоку и јужном
међом пута долази до парцеле 1202 и њеном северном међом као и западном међом 1203
долази до почетне тачке.

ПОВРШИНА ПОДРУЧЈА МАТАРУШКЕ БАЊЕ ЈЕ 1369.6 ха
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СКРАЋЕНИ ОПИС  ГРАНИЦЕ МАТАРУШКЕ БАЊЕ

Подручје Матарушке Бање обухвата простор чије границе чине следеће
катастарске парцеле:

К.О. Конарево
К.П. 1765/1 пут, 1765/2 пут, 1774 пут, 1203, 1215/1, 1215/4, 1218/1, 1227, 1226, 1778 и 1778
река.

К.О. Готовац
К.П. 852 река, 23, 552/2, 553, 554/1,661,663/3, 665, 666, 724/1, 724/2, 724/3, 726/1, 725/2,
726/3, 726/4, 728, 333, 841 пут, 330/2, 334/1, 751, 753, 754, 767/2, 829.

К.О. Матаруге
К.П. 652, 786/1, 808, 807, 806, 805/1, 802, 801, 798/1, 798/4, 797, 1019, 1016/2, 1016/1,
1015/2, 973, 972, 970/2, 971, 1431/2, 1431/1, 1430/1, 1424, 1423, 1422, 1432, 1433, 1434, 1435,
1410/1, 1410/3, 1437, 1436, 1438, 1780/1 река.

К.О. Прогорелица
К.П. 1800/1, 733, 663/2, 663/1, 665, 666/2, 666/1, 678/4, 678/3, 678/5, 678/1, 677, 675, 676,
674/6, 688 пут.

ПОВРШИНА ПОДРУЧЈА МАТАРУШКЕ БАЊЕ ЈЕ 1.369.6 ха

Прилог:
Карта 8.1.: Граница Матарушке Бање, Р 1 : 25000

mailto:ctd3@sbb.rs


Лојаник

Лојаник

Кремењак

Купињача

Стрменица

Клик

Купињача

Модро bрдо

39

38

37

36

40

35

67 68 69 70 71666574

48

4841
72

Броj

Размера

Пројекат

Наручилац

Руководилац пројекта

Аутор прилога

Прилог

Датум

CTD3 д.o.o.  Београд

Слађан Живојиновић д.п.п.

Светлана Драгић д.и.а.

Обрађивач

1 : 25000

Град Краљево
Трг Јована Сарића бр. 1.  36000 Краљево

ПРЕДЛОГ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПОДРУЧЈА МАТАРУШКЕ БАЊЕ

74

Граница подручја

Матарушке Бање

8.1

Јул 2012. године

Граница подручја

Матарушке Бање



ПРЕДЛОГ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОДРУЧЈА МАТАРУШКЕ БАЊЕ

C.T.D. 3 Београд, Балканска 33
consulting tourism development      тел/фаx: +381 11 2684 388, 2682 040

ctd3@sbb.rs

150

8.3. Заштитне зоне изворишта термоминералне воде

У смислу Правилника о начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне
заштите објеката за снабдевање водом за пиће (Сл.гл.СРС бр.33/78), предвиђене су три
зоне санитарне заштите – непосредна, ужа и шира (Карта 8.2.).

Како се ради о подземној води под пијезометарским притиском, појас непосредне
санитарне заштите обухвата кружну површину око црпног објекта, са полупречником од
10 м. Овај појас представља зону строгог режима, у који није дозвољен приступ, сем
лицима која врше дистрибуцију воде. Оваква зона је организована око истражно-
експлоатационе бушотине МВ-2/81.

Зона уже санитарне заштите захвата алувијалну раван у пределу Матарушке Бање,
маркирану појавама пражњења термоминералне воде, као и ужи приободни брдски појас
Она мора бити под сталним санитарним надзором и на њој се мора забранити подизање
објеката са неконтролисаним испуштањем отпадних вода и фекалија или других отпадних
материја, као и ликвидирати евентуалне септичке јаме и друге евентуалне изворе загађења.

Зона шире санитарне заштите обухвата подручје прихрањивања
термоминералних вода. Повољна је околност да је дати простор углавном ненасељен. У
њему није дозвољена изградња индустријских и других објеката, чије отпадне воде и друге
отпадне материје из технолошког процеса могу загадити издан. Иначе, ради се о терену
који се одликује повољним хидрогеолошким условима кад је у питању заштита
термоминералних вода.

Прилог:
Карта 8.2.: Граница Матарушке Бање и зоне санитарне заштите изворишта, Р 1 : 25000.
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Слика 8.1.: Концепт уговора о давању Матарушке Бање у концесију Акционарском
друштву Матарушка Бања, из 1930. године, који садржи опис граница бање са рејонима
заштите. (Извор: Монографија „Матарушка Бања 1898-1998“)
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9. МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА МАТАРУШКЕ БАЊЕ

Потенцијали Матарушке Бање са широм околином и залеђем су:
Планине: Столови, Гоч, Чемерно, Троглав и Голија, као залеђе за развој екстремних
спортова.

Термална вода за проширење капацитета бањског лечења, модерне Wellness бање.

Постојећа изворишта су :
 MB-1/79, у бањском парку, дубине 355 м, са издашношћу 6,54 l/s, за снижење нивоа

од 22,7 м,
 MB-2/81, у бањском парку, дубине 137 м, из које се захвата 15 l/s воде температуре

47,9 °С,
 MB-3/83, јужно од бањског парка, дубине 733 м, издашности 6 l/s, за снижење 23,53

м, и са температуром воде 24,9°С.. У експлоатацији је само  МБ-2/81.

Бања располаже значајним резервама термоминералне воде сa новим каптажним
објектима, те резерве се могу повећати. То значи да су са те стране испуњени услови за
даљи развој Матарушке Бање.

Река Ибар, као један од најзначајнијих потенцијала за развој. Она протиче  целом
дужином дефинисане нове Матарушке Бање, и то у мирном току, што је од посебног
значаја за развој спортова на води. Ширина корита у зони Матарушке Бање је  највећа .

Традиција, познате Матарушке Бање која је била трећа бања у Србији, постојећи
туристички и смештајни објекти, близина Краљева, плански уређен парковски простор.

Постојећа инфраструктура, као и  Ибарска магистрала, железничка пруга и Жичка улица.

Приватни смештај, тредиционално развијен деценијама у целој бањи, са капацитетима
који су чак  већи од  хотелских капацитета.

Просторни план Краљева, препуруке из просторног плана Краљева за развој туризма у
Матарушкој Бањи.

Културно историски и верски споменици - Манастири: Жича, Студеница, Градац, Град
Маглић, Долина Јоргована итд. представљају богатство подручја и мотив долазака туриста
и учесника радних колонија  и манифестација.

Ово су наведени водећи потенцијали за развој туризма у дефинисаним новим
границама Матарушке Бање.

9.1. Предлог програма развоја

Руководећи се са постојећим потенцијалима и наведеним циљевима општим и
посебним из Просотрног плана града Краљева који гласе:

Концепт дугорочног развоја туризма у просторном плану града дефинисан је кроз
опште и посебне циљеве.
Општи циљеви су:

- комплексно сагледавање најзначајнијих туристичких потенцијала;
- дефинисање туристичког производа;
- регионално интегрисање туристичког производа;
- подстицање развоја туристичких локалитета;
- привлачење инвестиција.
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Посебни циљеви су:
- унапређење постојеће туристичке понуде и подстицање интензивнијег коришћења;
- активирање нових подручја са изразитим развојним потенцијалима;
- покренути поступке заштите подручја са изразитим развојним и инвестиционим

потенцијалом;
- подстицати уређење простора као предуслова развоја туризма;
- подстицати изградњу и коришћење рекреативно забавних садржаја као нови квалитет

живота. (ППГ Краљева, 68)

Обрађивач Елабората Предлога за утрврђивање подручја Матарушке Бање је
предложио програм развоја туризма на простору новодефинисаног подручја Матарушке
Бање.

Дефинисани нови програмски садржаји имају за циљ да прошире и осавремене
туристичку понуду Матарушке Бање и Краљева, новим савременим атрактивним
садржајима и капацитетима, притом строго водећи рачуна о ограничењима и строгим
мерама заштите природе, вода и изворишта.

Програм развоја који предлаже обрађивач Елабората базира се на познавању и
анализи основних параметара за развој бањско – лечилишно - рекреативног туризма.

Овим предлогом програма развоја покушаће да се прикажу садржаји који ће
задовољити све видове савременог, у свету веома траженог, здравственог, рекреативног ,
спортског, авантуристичког, омладинског туризма, који може да оствари позитивне
комерцијалне ефекте, са добром  организацијом.

Програм који предлаже обрађивач биће подлога за израду Плана генералне
регулације по усвајању Граница Матарушке Бање на Влади Републике Србије.

Површина нове Матрушке Бање је 1369 ха и протеже се до врха Столова Чикер са
јужне стране и до Ибарске магистрале са северне. Обухвате делове катстарских општина
Конарево, Готовац, Прогорелица и Матаруге.

Програмски концепт развоја заснивао би се на садржајима које имају савремене
бање у Европи и окружењу Словенија, Храватска, Мађарска.

Нови садржаји бање треба да омогуће понуду за следеће видове тражње:

 Рехабилитација и опоравак од стреса,
 Рекреација за све узрасте,
 Активан одмор и разонода   на воденим површинама ,
 Учење и професионално играње  голфа,
 Активни тренинзи и припреме за спортисте,
 Боравак деце школског узраста (школе у природи),
 Омладински туризам,
 Професионално и аматерско бављење бициклизмом, планинарење, јахање,

параглајдинг , лов и риболов,
 Излетнички и едукативни туризам,
 Културолошки и верски туризам.

За наведене видове тражње које представљају и нове сегменте гостију планирани су
следећи програми:

 Новоизграђени и реконструисани хотелски капацитети категорије  са **** и ***;
 Апартманско насеље високе категорије уз голф терен  са пратећим садржајима;
 Професинални голф терен са 18 рупа и терен за обуку (draving range);
 Омладински камп са хотелом са ** спортским теренима и дечијим одмаралиштем;
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 Водени спортско рекреативни забавни центар са природном уређеном плажом на
Ибру;

 Планински туристички комплекс на врховима Клик и Парлеж или нека друга
локација која задовољава потребне услове;

 Планинарски дом, за планинаре, бициклисте и  параглајдере, отворене локације;
 Ловачки дом, отворена локација.

Обрађивач програма је дефинисао потребне капацитете и типове програмских
садржаја, што се тиче микро локалитета, неки су остављени планерима да их дефинишу
приликом израде Плана Генералне Ррегулације Матарушке Бање.

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАЗВОЈА

Новоизграђени Хотелски комплекси

Предлог је да се изграде два  хотела који ће се сукцесивно градити, и то категорије
са  *** и ****.

Хотели поред смештајних зона које се састоје од једнокреветних, двоктреветних
соба, апартмана и pent house који су на последњем спрату, имају све потребне
ванпансионске садржаје које захтева категорија.

Wellness - модерна SPA са термалном водом у
базену, конференцијске и салонске просторије, забавни
део за децу, казино, дискотеку, угоститељске и сервисне
зоне. Хотели су спратности  П+3, П+4 или П+5 са
кровним терасама. Предлог обрађивача је да се први
хотел са *** лоцира на улазу у Матарушку Бању,
скретање за „Агенс“, СЦ „Оканик“ и Геронтолошки
центар, парцеле 171, 172, итд. Други Хотел са **** лоцирати у новом туристичко голф
центру,  на парцелама од броја 11 па надаље, у зони која је Планом генералне регулације
одређна за спорт и рекреацију. Хотел са **** поред садржаја које има хотел са *** треба
да има аутоматску куглану.

Реконструисани хотел и виле

У парку Матарушке Бање налазе заштићена
културна непокретна добра. И то 8 вила и хотел „Жича“
који су ван функције у веома жалосном стању.

Развој бање не може се ни замослити а да се ти
објекти, који ће бити враћени првобитним власницима,
не реконструишу са наменом туристичке смештајне
понуде. Са рекоснтрукцијом тих 9 објеката повећаће се
понуда смештајних јединица у Матарушкој Бањи и вратиће јој се некадашњи сјај.

Апартманско насеље или зона вила са апартманима

Објекти вила са  апартманима формирају  апартнамнско насење у оквиру голф
игралишта КО Матаруге.

Објекти вила имају по два, три или четири апартмана. Спратности су П+1 и  П+2, са
великим окућницама – баштама и код више категорије са мањим дечијим базенима.
Паркинг се решава у сутерену тако да гост који изнајми апартман има и гаражни простор.
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У Апртаманском насељу поред смештајних објеката апартмана, обавезан је
централни објекат са комерцијалним садржајима, рестораном, рецепцијом, хитном помоћи,
банком и поштом. У већим насељима апартмана у централном објекту се организују
куглане, кафе барови, играонице за децу, библиотека итд.

Апартмански садржаји могу да буду друга фаза изградње уз Хотел  са **** или као
посебни вид туристичке понуде.

Пројектовање и опремање таквог центра треба
уступити реномираним професионалцима, чије име већ
самим тим доводи госте.

Поред Апартманског насеља и Хотела са ****  у
голф центру обавезан је објекат Голф клуб. Голф клуб
има следеће садржаје: рецепцију, канцеларије, салу за
одмор, мањи бар, продавницу голф опреме, салу за
новинаре и сниматеље.

Голф терен са 18  рупа

Ново формирани Голф центар, покренуће нову еру високог профитабилног туризма
у регији Краљева и шире. Голф терен са пратећим смештајним капацитетима је садржај
који ни једна бања у Србији још нема а имају их бање у најближем окружењу, Хрватској
Словенији, Мађарској и Румунији.

Конфигурација терена је идеална за изградњу
голф игралишта. За голф игралиште портебно је
минимум 60 хектара, односно 600.000м2 површине.
Поред идеалне конфигурације терна присутност реке
Ибра омогућава квалитетно одржавање травнатих
farway и tee. довољном количином воде. Планирана
локација је у КО Матаруге на парцелама од 1100 па
надаље 1200,1300,1400.

Изградњом голф игралишта подигао би се ниво понуде као и категорија гостију, а
сходно глобалним климатским променама коришћење игралишта би било од 9 до 10
месеци годишње.

Омладински  камп са хотелом, спортским теренима и дечијим одмаралиштем

Према расположивим могућностима локације која се планира на парцелама КО
Готовац 511, 547, 541, 543 и финансијским могућностима инвеститора, предлаже се зона
спортских игралишта са пратећим смаштајним садражајима за забаву младих и деце.

Од смештајних капацитета се предлаже Омладински хотел са **, Дечије
одмаралиште и ауто камп.
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За прву почетну фазу планира се изградња: 

 4 тениска терена, од којих се један затвара балоном за зимско коришћење; 
 Терен за одбојку и кошарку; 
 Терен за мали фудбал; 
 Стрељаштво (лук и стрела); 
 Игралиште за децу; 
 Ролердром; 
 Авантуристички парк;  
 Бициклистичка стаза; 
 Отворена сцена за концерте и забаве; 
 Базен са тобоганима и мањи базен за децу. 

 
Од забавних садржаја, планира се дискотека са дневним кафеом и интернет клубом, 

као и дечији интернет клуб са игрицама. Поред спортских терена цео комплекс треба 
уредити као бањски парк, са мањим ресторанима, посластичарницом, кафеима и низом 
атракција за децу.  

 
Омладински хотел са ** би користили 

омладинци из Европе и света лети и зими и деца 
школског узраста у пролеће и јесен када су екскурзије. 
Омладинско село омогућава савремен вид дружења 
младих из целог света на пројектима екологије, 
радионицама сликартсва, учења језика, археологије итд. 
Хотел је спратности П+4 са собама које имају по више 
лежајева три и четири. У приземљу су ресторан и 
кухиња са сервисним зонама.  
 Такав вид туристичке понуде је инвестиција скромнијег износа, а отвара велику 
лепезу коришћења, а перспективно формира будуће платежне госте. 
 Комплекс омладинског села могуће је користити и за припреме младих спортиста, 
као и за боравак и опоравак хендикепираних и деце са посебним потребама.  
 

Дечије одмаралиште, објекат за боравак деце 
школског и предшколског узраста, спратност објеката је 
П+2 спрата, са групним собама, заједничким купатилом 
на спрату. У приземљу су ресторан, учионице, сала за 
гимнастику, као и сервисни део.  

 
Ауто камп, је најатрактивнија понуда за летњи омладински туризам. Простор кампа 

је уређен дефинисаним просторима за возило, кола, мотор, комби, шатор. Од објекта има 
централни објекат са рецепцијом, рестораном, 
продавницама, вешерајем, сервисом за евентуалне 
поправке, интернет салом.  

Препорука за урбанистичко решење је да  
предложени садржаји буду расути по терену на 
локацијама које су чисте, односно на ливадама, како би 
се сачувала шума.  Посебно је заначајно да се реализује 
мала густина насељености и низак степен изграђености. 
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Водени спортско рекреативни забавни центар са природном уређеном плажом на
Ибру

Планиран је водени забавни парк, са забавама на
воденим површинама  и уређеним купалиштем на Ибру.
Планирани водени комплекс маштовитих базена и игара
планира се у КО Конарево на парцелама преко пута
центра М. Бање, 1591, 1587/2, 1586/2 итд.

Поред водених забава од објекта потребно је
планирати гардеробу са кабинама, тоалетима, тушевима,
рестораном и продавницом опреме за водене спортове,
изнајмљивање реквизита за забаву. Комплетан водено
забавни парк је ограђен и строго контролисан.

Планински туристички комплекси на врховима Клик и Парлеж или нека друга
локација која задовољава потребне услове

У цињу активирања планинског дела Матарушке Бање предложени су следећи
садржаји и то: Хотел са **, који поред смештаја у
једнокреветним и двокреветним собама, има: интернет
салу, салу за састанке, презентације и обуку, услужну
радионицу са резервним деловима за бициклисте и
параглајдере, изнајмљивање опреме и бицкла,
угоститељску зону и пратеће просторије. Околину
Хотела потребно је организовати за одмориште,
паркинг и тренинге. Локација Хотела је у зони Клика,
на висини од око 370м нм и то на парцели 652 КО
Готовац,  видиковац 1.

Други локалитет који је предложен је Хотел са
*** за спортисте, планинаре, посетиоце бање и
параглајдере више категорије. Локалитет је у КО
Матарушке Бања, на надморскиј висини око 400мнм на
некој од парцела 763, 764, 765 или 786/1, видиковац 2.
Хотел има све садржаје које захтева категоија са 3* о
Закону о категоризацији туристичких објеката.

С обзиром да обе локације немају никакву
инфраструктуру, инвестиција ће бити нешто већа тако
да би обавеза града Краљева била да локације опреми изградњном инфраструктуре.

Палнинарски дом за планинаре, бициклисте и  параглајдере, отворене локације

У пределу Столова на једној од планианрских-
бициклистичких стаза које су већ маркиране, потребно
је изградити планинарски дом. Тренутно планинарска
друштва, њихови чланови и гости имају само један дом
Ноне. У циљу даљег развоја тог здравог рекеративног
спорта потребно је на Столовима отворити нове
локације за смештај и боравак. Предлог обрађивача је
локалитет је Оштра Главица.
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Ловачки дом - отворена локација

Лов је једно од веом профитабилних грана
туристичке понуде, посебно што је период лова ван главне
сезоне. Предлаже се изградња ловачког дома, са смештајем,
изложбом – експоната фауне тог подручја, салом за скупове,
расторан, оружарница и подавница опреме. Локација је
отворена и зависи од инфраструктуре и власника
земљишта.

На табели у наставку дат је приказ предложених
капацитета нових туристичких садржаја Матарушке Бање,
са капацитетима и потребним површинама објекта и локације.

Ознака на
цртежу /

спратност

Врста објеката /
категорија Локација Капацитет

соба / лежаја

Површина
објекта м2

нето

Површина
локације м2 Фаза

ХОТЕЛ

1.
P+3 Хотел са ***

Улаз у центар
бање.

 КО Мат. Бања
120 / 240 7.560 5.040 II

2.
P+4 Хотел са **

Планински
комплекс Клик

КО Готовац
80 / 160 3.600 5.400 I

3.
P+3 Хотел са ***

Планински
комплекс Парлеж

КО Матаруге
115 / 250 7.240 4.850 II

4.
P+М+4 Хотел са **** Голф комплекс /

resort 100 / 200 6.400 9.450 III

Укуpно хотели - 4 објекта 415 /850 24.800 24.740

АPАРТМАНИ КО Матаруге Бр. апарт. / леж.

S+P+1
Апартмани са ***
9 објеката са по 2
апартмана

Голф комплекс 18 / 54 2.550 3.850 I

S+P+1
Апартмани са **
6 објеката са по 3
апартмана

Голф / resort 18 / 72 1.890 2.800 II

S+P+2
Апартмани са **
5 објеката са по 4
апартман

Голф / resort 20 / 80 2.600 3.900 III

Укуpно 20 објеката 56 / 206 7.040 10.550

ГОЛФ ИГРАЛИШТЕ КО Матаруге 600 000 I

P+1 Голф клуб Голф / resort 450 600 I

Укуpно голф комплекс 450 600.600

ОМЛАДIНСКИ КАМП

P+2 Омладински хотел
** КО Готовац 80 / 320 5040 7500 I

P+1 Дечије
одмаралиште КО Готовац 20 / 85 900 1350 II

P+1 Централни објекат 350 500 I

P Ресторан 250 седишта 540 1100 I

Објекти укупно 100 / 405 6.830 10.450

- Спорт, забава
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- Спортски терени 8 терена 7.310 8.760 I, II

- Бициклист стаза 0,6 x 3.000 / 1800 1.800 1.800 II

- Базени разних
димензија 3-4 базен 2.600 5.000 I

- Ролердром 850 1.200 II

- Авантуристички
парк 50  деце 2.500 3.000 I

- Стрељаштво 20 деце 650 700 II

P Дискотека 200 720 1.200 I

P Отворена сцена 250 850 1.500 III

P+1 Интернет клуб 120 350 300 II

- Игралиште за децу 65 деце 2.275 3.000 I

Укупно спортски терени и
уређење 19.905 26.460

ВОДЕНИ ЗАБАВНИ ПАРК КО Конарево 38 000 I

Базени са забавама 10 000 25.000 I

Жива река 1800 I
Забавни парк за
децу 10 000

P Објекат гардеробе,
туш 300 500 I

P Ресторан 150 350 II

P Рецепција, чувари 120 200 I

Купалиште Ибар
лева обала 500 м x 2 4.000 м x 2 II

Укупно водени забавни парк
лева обала 10.570 38.000 I

5.
П+1

ПЛАНИНАРСКИ
ДОМ Отворена локација 15 / 35 750 850 II

П ЛОВАЧКА КУЋА Отворена локација 10 / 20 450 950 II

УКУПНО ОБЈЕКТИ  1 - 6 596 соба
1516 леж 41660 1800

Укупно уређење терена
без голфа 111`940

Укупно уређење терена
са голф игралиштем 711 940

Табела 9.1.: Предложени капацитети према нових туристичких садржаја Матарушке Бање.
(Извор: прорачун CTD3)

Закључак
Предлог програма развоја Матарушке Бање имао је за циљ да према смерницама из

Просторног плана града Краљева омогући активирање нових подручја са изразитим
развојним потенцијалима. Предложи потпуно нове савремене садржаје и капацитативно их
дефинише и тиме подстакне развој нових локалитета како у долини Ибра, тако и на
обронцима планине Столови.

Реализација предложеног програма је дата фазно. Предложено је повећање
смештајних капацитетта за 596 соба све три категорија и 1.516 лежајева. Површина објекта
коју ти капацитети захтевају је 41.660м2. Површина локација на којима се објекти
реализују је 48.670 м2. За релизацију пројеката спорта, рекреације, забаве и водене забаве
потребно је 30.205 м2 изграђених забавних објеката нискоградње и 81 735м2 локације.

Са Голф игралиштем је потребно 711 940м2.односно 71,ha 19 ар, и  Површина
територије на простору целе нове Матарушке Бање износи 1369,6 ha.
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9.2. Водоснабдевање и каналисање отпадних и атмосферских вода

Приказ укупних капацитта смештаја у Матарушкој Бањи - постојећи

Привредни субјект Број соба Број лежајева
Хотел „Термал” 121 252
Спец. болница „Агенс“ 108 236
Спорт.центар „Оканик“ 20 100
Приватан смештај 106 154
Укупно 355 742

Табела 9.2.: Привредни субјекти у Матарушкој Бањи и њихови  смештајни капацитети

Преглед капацитета за предложени програм развоја – нови

Ред. бр. Врста објекта Број
објеката Категорија Број соба Површина

по објекту
1. Хотел 1 ** 80 3600
2. Хотел 2 *** 115 + 120 7.240+7.560
3. Хотел 2 **** 100 6.400
4. Апартмани 15 *** 18 -
5. Апартмани 20 ** 38 -
6. Омладински хотел 1 ** 80 5.040
7. Дечија одмарал. 1 * 20 900
8. Омладински камп 1 *

9. Водени забавни
камп 2 *

10. Планинарски дом 1 ** 15 750
11. Ловачка кућа 1 ** 10 450

Укупно: 596 41.660

Табела 9.3.: Преглед капацитета за предложени програм развоја. (Извор: прорачун CTD3)

На основу горње табеле, програм развоја предвиђа, уз стално становништво, и собе
за туристе у објектима разне категорије, од једне до четири звездице, укупно потребне
количине воде за туристе, уз норме потрошње према следећој табели:

Р.б Опис објекта Потр/кор
Л/дан

1 Хотели 300
2 Приватни пансиони 80
3 Омладински хотели, домови 100
4 Апартмани 400
5 Собе за издавање 120
Табела 9.4.: Укупно потребне количине воде за туристе.

 (Извор: прорачун CTD3)
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Онда би потребе износиле, уз средњу норму потрошње од 250л/ст.дан:

Становништво: 2700 x 250 x 1.3 / 86.400 = 10,15 l/sec.
Нови Хотели: 830 x 300 x 1.3 / 86.400 = 3,75l/sec.
Пост. Хотели: 588 x 300 x 1.3 / 86.400 = 2,65l/sec.
Апартмани: 160 x 400 x 1.3 / 86.400 = 0,96 l/sec.
Омладински хотели, одмаралишта: 350 x 100 x 1.3 / 86.400 = 0,52 l/sec.
Приватни смештај: 154 x 120 x 1.3 / 86.400 = 0,28 l/sec.
Нерегистровани смештај: 2700 x 100 x 1.3 / 86.400 = 4,06 l/sec.

Укупно потребе за водом у сату максималне потрошње...............................22,37 l/sec
Од чега је 45% за стално становништво.

Сем горе наведених количина, потребно је и обезбедити резерву за комуналне
активности од око 10 л/сец, односно, до укупно 30 л/сец, на колико се и процењује
потенцијал постојећег изворишта за водоснабдевање, без додатних количина воде из
правца Краљева.

Очито да ће се решавање водоснабдевања туристичких капацитета решавати у
склопу активности на ниву града Краљева. Наиме, према анализи постојећих капацитета,
уз обезбеђење адекватног резервоарског простора  и постављање система водоснабдевања
на најоптималнији ниво, могуће је обезбедити водоснабдевање из сопственог изворишта. А
активности прикључења бање на град Краљево, само доприносе побољшању снабдевања.
Уз адекватно инвестирање, проблем водоснабдевања није нерешив, односно, ограничен
ресурсима, већ само инвестиционим могућностима.

Што се каналисања отпадних вода тиче, канализациони систем је у току повезивања
на систем града Краљева. Савремен технологије омогућавају да се тај проблем решава и
локално, уколико су поједини објекти неповољно постављени у систему каналисања,
пречишћавањем и диспоновањем отпадних вода за појединачне објекте.

9.3. Електро снабдевање и ТТ инсталације

Електро снабдевање

Приказ потребних тарфостаница према предлогу Програма развоја Матарушке Бање.

Ознака на
цртежу /

спратност

Врста објеката /
категорија Локација Капацитет

соба / лежаја

Површина
објекта м2

нето

Привидна
снага
/KVA/

Фаза

ХОТЕЛ

1.
P+3 Хотел са ***

Улаз у центар
бање.

 КО Мат. Бања
120 / 240 7.560 630KVA II

2.
P+4 Хотел са **

Планински
комплекс Клик

КО Готовац
80 / 160 3.600 400 KVA I

3.
P+3 Хотел са ***

Планински
комплекс Парлеж

КО Матаруге
115 / 250 7.240 630KVA II

4.
P+М+4 Хотел са **** Голф комплекс /

resort 100 / 200 6.400 630KVA III

S+P+1
Апартмани са ***
9 објеката са по 2
апартмана

Голф комплекс 18 / 54 2.550 250KVA I
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S+P+1
Апартмани са **
6 објеката са по 3
апартмана

Голф / resort 18 / 72 1.890 250KVA II

S+P+2
Апартмани са **
5 објеката са по 4
апартман

Голф / resort 20 / 80 2.600 250KVA III

P+2 Омладински хотел
** КО Готовац 80 / 320 5040 I

P+1 Дечије
одмаралиште КО Готовац 20 / 85 900 II

P+1 Централни објекат 350 I

P Ресторан 250 седишта 540 I

Објекти 100 / 405 6.830 630 KVA

Омладински камп, спорт Укупно уређење
терена 19.905 400 KVA

Водени забавни парк  лева
обала Укупно 10.570 400 KVA

5.
P+1 Планинарски дом Отворена

локација 15/35 750 II

P Ловачка кућа Отворена
локација 10/20 450 250 KVA II

Табела 9.5.: Приказ потребних тарфостаница према предлогу Програма развоја Матарушке Бање.
(Извор: прорачун CTD3)

За напајање нових програма развоја  Матарушке   Бање електричном енергијом
планирано је проширење електроенергетске мреже 10kV и 0.4kV. Проширење 10kV мреже
се састоји у изградњи нових кабловских водова и делимичном укидању ваздушних водова.
Планирано је и повећање броја трафостаница 10/04кВ за још девет, тако да ће у планском
периоду бити шеснаест трафостаница разног капацитета 250,400 и 630КВА. Све трафо
станице биће повезане тако да имају двострано напајање.

Укупан број трафо станица је оријентациони а њихов тачан број као и локације биће
дефинисани даљом планском разрадом. Трафостанице треба да буду типске, монтажне,
бетонске са стандардном опремом.

TT mreža

На подручју Матарушке Бање, у овом тренутку су у функцији  фиксна и мобилна
телекомуникациона (ТК) мрежа, интернет и кабловски дистрибутивни системи (КДС).
Оператор за фиксну мрежу је Телеком Србија, а за мобилну Телеком Србија, Теленор и Вип
мобиле.

Даљи развој телекомуникација у Матарушкој Бањи ће се састојати у следећем:
- Проширење постојећих телефонских централа по капацитету и врсти прикључака у

складу са потребама корисника.
- Монтажа нових телефонских централа на локацијама: Герантолошки центар, Конарево -

поље и Прогорелица.
- Монтажа нових  система преноса по оптичким кабловима транспортне мреже за веће

брзине протока између телефонских централа.
- Полагање оптичких каблова у приступној мрежи, између телефонских централа и

корисника који буду имали захтеве за сервисима које не омогућавају бакарни каблови.
- Полагање бакарних или оптичких каблова за објекте који ће се градити у наредном

периоду.
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10. СМЕРНИЦЕ ЗА ДАЉЕ ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА БАЊЕ

10.1. Обавезе на основу Закона о бањама „Сл. гласник РС“ број 80/92 и 67/93

На основу Закона о бањама надлежни органи и корисици лековитог фактора имају следеће
обавезе:

 Обележавање граница и подручја Бање (члан 6)
Постављање ознака врши се на начин који прописује Министартво заштите животне
средине, рударста и простроног планирања “ са циљем да се означи подручје за које
постоје посебне обавезе. Извршење овога задатка је законска обавеза града Краљева .

 Праћење количине и састава природног лековитог фактора (чл.12)
Министарство надлежно за пољопривреду, шумарство и водопривреду, обавезује град
Краљево  да на прописани начин прати стање лековитог фактора. Сагласно прописима,
а у циљу рационалног коришћења резерви и заштите овог битног економског ресурса,
очекује се, да ће се донети Програм праћења стања (мониторинг) и истраживања
природних лечилишних фактора. Обавеза обезбеђења квалитета животне средине,
захтева праћење њеног стања, те се предлаже и доношење:

„Програма праћења стања животне средине и активности на заштити на нивоу целог
насеља и заштитне зоне“.

 Обезбеђење плаћања надокнаде (чл.13)
Град  Краљево по основу наплаћене накнаде за коришћење природног фактора (члан
13.), усмеравају  средства по посебном програму за потребе Бање и њенога унапређења.
Корисник лековитог фактора (члан 11.) дужан је да обезбеди његову заштиту (уређаје и
опрему за заштиту од загађивања и штетних утицаја приликом коришћења природног
лековитог фактора).

 Према закону о бањама, град може послове и обавезе везане за Бању да пренесе на
“Управу Бање”. У овом случају то је ДП Матарушка и Богутовачка Бања природно
лечилиште. Тако ДП Матарушка и Богутовачка Бања природно лечилиште, као
званичан носилац права управљања државним добром, лековитим фактором, утврдиће
услове и начин плаћања надокнаде како за коришћење самог лековитог фактора тако и
за све доприносе утврђене законом, а који се наплаћују на подручју Бање.

 Урбанистичко планирање (члан 8. и 16.)
По Закону о бањама надлежни орган града, општине дужан је да у року од 2 године од
дана проглашења бањског подручја донесе одговарајући урбанистички план. У овом
случају План генералне регулације којим треба обезбедити: заштиту и очување
природних и лековитих фактора, утврдити услове за уређење и изградњу на том
подручју, услове за развој здравствених, рекреативних и туристичких активности и
кроз планске мере спречити активности које могу нарушити основна обележја и
својства Бање.

 Према садашњем стању регулативе, може се условно сматрати да је подручје Бање
покривено Просторним планом града Краљева који је усвојен у граду  Краљеву. Према
анализи Просторног плана, констатује се да су дате смернице и предлози за  плански
разавој бање који би требали да се примене у Плану генералне рагулације.
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10.2. Обавезе на основу других закона и прописа

Према  Закону о водама „Сл. гл. РС“ број 30 из 2010. год. дефинасана су сва права и
обавезе везане за воде Србије.

Овде се наводе чланови који су најзначајнији за предметни Елаборат „Предлог за
утврђивање подручја Матарушке Бање“, а то су: члан 40. Програм мера, члан 76. и 77.
квалитет воде, члан 79. изтражни радови, члан 88. коришћење вода за спорт, рекреацију
туризам, члан 97. забране ради заштите квалитета воде, члан 98. обавезе пречишћавања,
члан 108. годишњи програм мониторинга, члан 110. регистар заштићених области, члан
116. издавање водних услова, члан 122. издавање водне дозволе, члан 196. инспекцијски
надзор.

Обавезује се будућа Дирекција за управљање бањом да прати наведене прописе из
датих чланова Закона и да се строго испуњавају.

Обавеза је да се пред надлежном комисијом на сваких 5 година бране билансне
резерве изворишта подземних вода, неопходно је извршити осматрања захватане количине
и квалитета воде.

 У Свесци 2. прилог број 2. побројани су сви Закони који су од занчаја за бањски
туризам,  термалне воде, природу, планирање, итд.

Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04,
36/09) и Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“
бр. 135/04, 88/10) такође обавезују корисника привредних субјеката у бањи да за сваки
нови план и пројекат уради Елаборат о процени утицаја на животну средину, односно
стратешку процену утицаја.

Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста
биљака, животиња и гљива („Сл. гласник РС“ бр. 5/10) на анализираном подручју
проглашени су и строго заштићени сви слепи мишеви (Chiroptera).

У Правилнику о квалитету природне минералне воде (1991), прописани су услови
које у погледу квалитета мора да испуњава природна минерална вода, као и услови за
постизање и очување природне минералне воде у производњи и промету. Под квалитетом
природне минералне воде подразумевају се физичко-хемијски састав, органолептичка
својства, као и друге карактристике природне минералне воде.

10.3. Предлози обрађивача за даље активности

Акциони план
Даљим детаљним хидрогеолошким истраживањима, односно дубоким бушењем,

могуће је открити примарни резервоар термоминералних вода и каптирати воде осетно
веће температуре. На тај начин би се омогућило коришћење геотермалне енергије за
потребе Бање. Резултати детаљних хидрогеолошких истраживања ће, уз то, омогућити
планирање проширења капацитета и оптималније искоришћење природних потенцијала
(пливачки базен и рекреација, и др).

Мониторинг експлоатисаних количина и квалитета воде треба вршити непрекидно.
То би омогућило да се билансне резерве А и Б категорије повећају.

Организовање зона санитарне заштите треба да буде један од хитних задатака Бање
и града (општине) Краљево.
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Препоруке за очување биодиверзитета
Биљни и животињске свет је неодвојиви део туристичке понуде, чак шта више

представља посебну атракцију и користи се у промотивне сврхе. Као на пример разгледање
птица  и животиња.

Околина  Матарушке Бање са великим површинама покривеним шумама има
велики потенцијал да се та врста понуде посебно негује и развије. То је један од предлога
који се упућује како ДП Матарушкој и Богутовачкој Бањи тако и Граду Краљеву и
корисницима бањских капацитета.

До даљег осиромашења биљног и животињског света може да дође:

 Неадекватним коришћењем аутохтоних станишта, пре свега шума и пашњака;
 Претварањем аутохтоних станишта у пољопривредно или комунално земљиште;
 Загађивањем земљишта и вода;
 Неконтролисаним коришћењем појединих биљних и животињских врста

(прекомеран лов, као и прекомерно и некотролисано сакупљање лековитог биља и
појединих животињских врста, и др.)

Препоруке за бањско зеленило
Намена зелених површина је вишеструка али се могу издвојити примарне – главне

функције. Дефинисање тих примарних – главних функција зеленила од изванредног је
значаја код избора биљних врста као и код подизања зеленила.

Постојеће зеленило у оквиру Бање треба максимално задржати, а такође треба
радити и на његовом проширењу. Проширење зеленила треба потенцирати у изграђеним
деловима насеља, како би се побољшала микроклима и унапредиле естетске
карактеристике насеља. То се може остварити садњом појединачних стабала и жбуња,
формирањем дрвореда где је то могуће, затим садњом биљног материјала у жардињерама.

Повећањем зеленог фонда битно ће се утицати на побољшање квалитета слике
пејзажа и аутентичности насеља.

Урбанистичке програмске препоруке
Препорука је да се дефинисањем општег интереса у смислу афирмације развоја

бањског туризма и потребних капацитета и санације простора деградираних непланском
изградњом, а у складу са тежњом да се ово подручје прогласи бањом, донесе одлука о
изради „Програма развоја Матарушке Бање“ као подлоге за израду Плана генералне
регулације са разрадом у оквиру регулационих планова. На овај начин поставили би се
планске основе даљег развоја насеља.

Питање легализације или уклањања стамбених објеката изграђених на површинама
планираним за неке друге намене, треба решавати системски али се мора решити.

Ради израде нове планске документације треба извршити припрему ажурираних
геодетских и катастарских подлога у размери 1:10.000, 1:5.000, 1:1.000 и 1:500. У
међувремену мора се зауставити бесправна стамбена изградња, девастација и деградација
просторних потенцијала.

Од великог је значаја да се изврши повраћај имовине власницима 12 вила –
(заштићених културних  добара) на основу Закона о реституцији, како би се приступило
њиховој рестаурацији и привођења намени  Рестаурацијом вила добили би се смештајни
капацитети високе категорије, с обзиром да виле имамју атрактивне локације у центру
бањског парка.
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Проширењем смештајних капацитета, треба рачунати са унапређењем сеоског и 
бањског туризма у оквиру постојећих домаћинстава. Богатију угоститељску понуду треба 
засновати на карактеристикама овог краја, домаћој кухињи и здравој, на природан и 
еколошки начин произведеној храни.  

Будући развој мора да прати и развој свих инфраструктурних капацитета (саобраћај, 
водовод и канализација, електроенергија, ПТТ и мобилна телефонија итд.) у складу са 
планираним потребама.  

Размотрити могућност коришћења геотермалне енергије – термалне воде за потребе 
грејања објеката. Температура воде је зедовољавајућа, остаје питање присуства сумпора и  
агресивности  која се испољава код цевовода. Решења постоје.  

Осим подизања нивоа техничке инфраструктуре, треба рачунати и на проширење и 
обогаћење тзв. социјалне инфраструктуре, тј. пружање садржаја из домена културе и 
науке, забаве, спорта, посебних програма за децу и омладину, летњих школа и кампова 
итд. 

У ту сврху предлаже се изградња и уређење пратећих објеката и терена за спорт и 
рекреацију. На првом месту ту су базени са изворном термалном и речном водом, терени 
за спортове као што су голф игралиште, кошарка, одбојка, тенис и сл., игралишта за мини 
голф, стазе за шетњу, вожњу бициклом итд. За развој међусезонског туризма, неопходно је 
планирати и додатне затворене терене за спорт и рекреацију. Неки од ових терена могу да 
имају демонтажне покриваче (нпр. "куполе" за тениске терене или базене). 
 Једна од препорука је и остваривање мреже са другим атрактивним туристичким 
(бањским, градским, природним, културним) центрима града  Краљева.  

Издвојити од предложених програма развоја поједине пројекте чија реализација је 
могућа у првој фази а у складу са Планом генералне регулације и за њих урадити 
урбанистичке пројекте и инвестиционе програме као подлоге за тендер у циљу 
проналажења инвеститора. 

Урадити каталог програма са економским образложењем, дизајнерски обрађен, са 
којим би се Матарушка Бања презентовала код институција и финансијера за реализацију 
тих пројеката. 
 
Водовод и канализација 

Предлози за даље активности 

Што се хидротехничких инсталација и објеката тиче, активности треба да иду у 
правцу наставка реализације зацртаних концепата система за водоснабдевање и система 
кишне и фекалне канализације. При реализацији ових система, а имајући у виду сам 
карактер и намену локације, посебну пажњу обратити интеракцији поменутих система и 
локације. То конкретно значи  да при изради техничке документације и система за прихват, 
одвођење и одлагање употребљених вода, треба применити савремене технолошке процесе 
као што су објекти на канализацији који не допуштају никакав продор у подземље, са 
опремом и уређајима који елиминишу неугодне мирисе,  модерне технолошке процесе 
третмана употребљених вода (пожељно са СБР технологијом), са адекватним решењем 
управљања отпадним муљем, као и третман атмосферских вода пре упуштања у водоток 
одговарајућим сепараторима (масти, уља, нафте, лаких деривата, детерџената и сл.). 
 Усвајање програма заштите и уређења природних одводника атмосферских и 
бујичних вода, уз обавезно подизање општег квалитета и нивоа односа према природи и 
њеним ресурсима. 

Уређење водотока у центру и локалитета у околини Матарушке Бање и побољшање 
везе са њима (путеви, информативне табле, путокази, видиковци, пунктови, одморишта). 
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11. ЗАКЉУЧАК 
 
 

 Проглашењем територије Матарушке Бање за бањско подручје сагласно Закону о 
бањама „Сл. гласник РС“ број 80/92 и 67/93 како је предложено овим Елаборатом, 
стварају се реални услови за изградњу нових капацитета, а самим тим се 
Матарушка Бања појављује као централни мотив развоја туризма и рекреације на 
подручју града Краљева. Изградња нових хотелских и апартманских капацитета, 
воденог парка и голф игралишта, потребне пратеће инфраструктуре, омогућава 
значајни економски развој Матарушке Бање, Матаруга, Конарева, Готовца и шире. 

 Стварањем могућности реализације нових пројеката и низа развојних садржаја 
бањског типа, отварањем нових радних места значајно ће се утицати на смањење 
негативног, миграционог салда са тероторије нове бање. 

 С обзиром на природна лековита својства термоминералног извора у Матарушкој 
Бањи треба извршити селективни приступ развоју Бање, поштујући притом прописе 
и Законе о заштити природе, заштити природних ресурса и очувању Бање, парка, 
њене природне околине.  

 Примарни задатак града Краљева је, да у свему испоштују обавезе, јасно 
дефинисане Законом о бањама и не дозволи ни под којим условима неплански 
развој бањских садржаја, да штити уређене  парковске површине и преузме бригу о 
њима преко својих  Јавних комуналних предузећа.  

 Предуслов за прави пут развоја Бање је адекватна накнада за коришћење бањског 
ресурса граду од привредно - туристичких субјеката који ресурс у Бањи 
експлоатишу.  

 Проглашењем подручја Матарушке Бање, а потом планским развојем према 
понуђеном програму и према Плану генералне регулације чија је реализација 
Одлуком Скупштине града Краљева предвиђена, створиће се нови услови који ће 
садашњи статус релативно запуштене бање са великом традицијом и потенцијалима 
претворити у савремену модерну и атрактивну европску Бaњу. 

 Могућност реализације неког од предложених развојних програма као и 
традиционално присутних делатности, посебно пољопривреде, воћарства, 
сточарства у функцији туризма и производње здраве хране, утицаће на тешње 
повезивање села и ствараће осећај сигурности и могућности даље експанзије села и 
сеоског становништва.  Утицаће и на  враћање млађих становника у села. 

 Погодност коју има Матарушка Бања у односу на друге бање Србије, је пре свега 
близина емисионих тржишта: Београда, Краљева, Крагујевца, Копаоника. Интерес 
града Краљева да учествује у инвестирању у инфраструктуру, активно ангажовање 
ДП Матарушка и Богутовачка Бања  као највећег власника локација у бањи на  
реализовању инфрастурктурних пројеката и организовању станодаваца. 
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