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ПРИРОДНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА БАЊЕ 

ГОРЊА ТРЕПЧА∗ 
 
Извод: У раду су анализирани клима, рељеф и вегетација, као природни потенци-
јали за развој туризма у бањи Горња Трепча. Термоминерални извори су примар-
не природне вредности бање Горња Трепча. Ове вредности служе као природни 
фактори бањског лечења, рехабилитације и рекреације. Мањи значај за развој ту-
ризма у Горњој Трепчи има клима. Анализирани су температура ваздуха, облач-
ност, ваздушни притисак и падавине. Туристичкој вредности директно и инди-
ректно доприноси планина Вујан. Реализацијом Посебног урбанистичког плана 
могу се регулисати услови развоја и заштита амбијента Горње Трепче. 
 
Кључне речи: природа, потенцијали, туризам, Горња Трепча. 
 
Abstract: This paper analyzes climate, relief and vegetation, as natural potentials for 
development of tourism in spa resort Gornja Trepča. Thermo-mineral springs are primary 
natural values of spa resort Gornja Trepča. These values serve as natural factors of spa 
medical treatments, rehabilitation and recreation. Climate has less importance for 
development of tourism in Gornja Trepča. The following were analyzed: air temperature, 
cloudiness, air pressure and precipitation. Contribution to tourist value directly and 
indirectly brings mountain Vujan. Through the realization of the special urbanization plan 
conditions for development and protection of Gornja Trepča environment can be regulated.     
 
Кey words: nature, potentials, tourism, Gornja Trepča. 
 

Положај и рељеф у функцији развоја туризма Горње Трепче 
 

 Горња Трепча је у југозападној Шумадији, у северном делу Чачан-
ско-краљевачке котлине. Налази се на 43˚57 ́17˝ сгш и 20˚29 ́29˝ игд, на 
395 m н. в. Горња Трепча је 8,5 km удаљена од Ибарске магистрале, 19 km 
од Чачка, 151 km од Београда. Удаљеност од Прељине, значајне саобра-
ћајне раскрснице у Западном Поморављу, је 12 km. Повољан положај није 
једини услов за развој туризма у бањи Горња Трепча, која је 70-их година 
XX века била перспективна и афирмисана. Као елемент привлачности из-
дваја се планина Вујан. Геолошки састав ове планине чине габро, серпен-
тин, у подножју језерски седименти (Поповић, 1996).  
                                                 
∗ Рад представља резултат истраживања на пројекту 146005, који финансира 
Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије. 
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Клима 
 

 Због природне издвојености и заштићености планином Вујан 
Горња Трепча има блаже зиме у односу на окружење. Године 1956. у 
Горњој Трепчи је почела да ради кишомерна станица, а 22 године касни-
је климатолошка станица (на 380 m надморске висине), која не постоји 
од 1995. године.  

 
Табела 1. – Средње месечне температуре ваздуха (˚С) у Горњој Трепчи за период 
1931–1960. година (Маћејка, 2003) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год. 
-1,8 -0,1 4,5 10,0 14,8 18,7 20,5 20,0 16,2 10,5 5,4 0,4 9,9 

 
 Здравствено-лечилишни значај температуре ваздуха долази до из-
ражаја у летњим месецима, када су најповољнији услови за посетиоце. 
Средња месечна температура ваздуха јула и августа од 20˚С и јуна 
(18,7˚С) омогућују најповољније услове за туристички боравак, уколико 
је релативна влажност ваздуха 60%. 
 
Табела 2. – Средње месечне температуре годишњих доба (˚С) у периоду 1931–
1960. година (Маћејка, 2003) 

Зима Пролеће Лето Јесен 
-0,5 9,8 19,7 10,7 

 
 Више средње месечне температуре јесењих него пролећних месе-
ци условљавају продужетак сезоне. Период са средњим температурама 
ваздуха вишим од 5˚С (вегетациони период) у Горњој Трепчи траје 243 
дана. Период са средњим температурама ваздуха изнад 12˚С, погодан за 
излетничка кретања, у Горњој Трепчи траје 163 дана, период са средњим 
температурама ваздуха вишим од 18˚С, који се сматра туристичком сезо-
ном, 82 дана, а са температурама ваздуха вишим од 20˚С 56 дана. Еви-
дентно је да туристичка сезона траје краће него период погодан за излет-
ничка кретања.  
 Просечан годишњи број мразних дана у Горњој Трепчи у периоду 
1931–1960. година је износио 105,6 (највише у јануару 28,1 и фебруару 
22,7). Ледених дана у истом периоду је било просечно годишње 24,8 (у ја-
нуару 9,8). Летњих дана је годишње било 89,5 (у јулу 22,7), тропских дана 
просечно годишње 28,6 (највише у августу 9,6 дана). За здравствено-лечи-
лишни и рекреативни туризам су значајни летњи дани. 

 
Табела 3. – Стварно трајање Сунчевог сјаја (у часовима) у периоду 1951–1970. 
година у Краљеву (Маћејка, 2003) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
63 87 129 176 205 230 273 265 207 154 86 54 1929 
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 Најдуже трајање Сунчевог сјаја у Горњој Трепчи је у јулу, што је 
условљено малом облачношћу и дужином обданице, најкраће у децембру. 
Средња годишња инсолација је краћа од 2000 сати, те овај климатски еле-
мент нема већег значаја за лечење.  

 
Табела 4. – Средња месечна и годишња облачност (у десетинама покривености 
неба) у Горњој Трепчи у периоду 1946–1970. година (Маћејка, 2003) 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
7,1 6,8 6,3 5,7 5,7 5,3 4,1 3,7 4,0 5,1 6,9 7,4 5,7 

 
 Највећа облачност је у децембру, најмања у августу. Јесен је 
ведрија и осунчанија од пролећа, те је топлија и сувља, а самим тим 
погоднија за здравствено-лечилишне и рекреативне активности. 

 
Табела 5. – Средњи број ведрих и тмурних дана у Горњој Трепчи у периоду 1946–
1970. година (Маћејка, 2003) 
 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
ведри дани 3,2 2,7 4,8 5,4 4,5 5,2 9,9 12,1 10,2 7,7 2,6 2,3 70,6 
тмурни дани 15,0 12,4 12,1 9,0 8,7 6,1 4,0 3,9 4,7 8,4 13,6 16,5 114,4 

 
 Максималан број ведрих дана је у августу, затим у септембру, што 
је резултат синоптичких услова. Ведри дани имају значај за рекреативни и 
лечилишни туризам. Продужење бањске сезоне у октобру, условљено је 
већим бројем ведрих дана него у пролећним месецима. Највише тмурних 
дана је у децембру. Тмурни дани се негативно одражавају на расположе-
ње и активности посетилаца и запослених у бањи. 
 Ваздушни притисак није мерен на метеоролошкој станици у Гор-
њој Трепчи, тако да су подаци узети са метеоролошке станице у Краљеву.  

 
Табела 6. – Средњи месечни ваздушни притисак (у mb) у Краљеву у периоду 1956–
1965. година (Маћејка, 2003) 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
993,5 992,1 990,1 987,3 988,9 989,7 989,4 989,5 992,5 993,7 991,5 990,3 

 
 Максимум ваздушног притиска је у октобру, минимум у априлу. 
Највиши притисак у октобру се јавља због хладних ваздушних маса, које 
доносе стабилно време. Низак притисак у пролеће се јавља као последица 
чешћих пролазака депресија. Због повишавања температуре ваздуха, ва-
здушни притисак је испод годишњег просека у пролеће и лето. Средње 
месечне вредности ваздушног притиска не варирају много (од 987,3 mb у 
априлу до 993,7 mb у октобру). Средњи годишњи ваздушни притисак у 
периоду 1956–1965. година је износио 990,7 mb. 
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Табела 7. – Средња месечна и годишња количина падавина (у mm) у Горњој   
Трепчи у периоду 1931–1960. година (Маћејка, 2003) 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
54 40 38 59 79 93 61 52 56 57 55 52 696 

 
 Минимум падавина у марту је последица одржавања локалног 
антициклоналног стања. Максимум падавина је у јуну, док у јулу нагло 
опада количина падавина. Смањење количине падавина у децембру по-
следица је стабилизције времена услед продора сувог и хладног ваздуха 
са севера и североистока. Средњи годишњи број дана са падавинама у 
периоду 1931–1960. година, је износио 123,8. Највише дана са падавина-
ма је регистровано у јануару (13,7), најмање у септембру (7,0). Дуже тра-
јање падавина лоше утиче на расположење посетилаца, а код нервно ла-
билних особа изазива психичке депресије. У индикације за лечење у 
Горњој Трепчи се убрајају нервна обољења. Због тога треба избегавати 
боравак у овој бањи током зимских месеци (поготову у јануару) и потен-
цирати стационарни туризам у августу и септембру, када је и најмање 
дана са падавинама (Маћејка, 2003). 
 Средњи годишњи број дана са снегом, од 1931. до 1960. године, у 
Горњој Трепчи је 33,2 (највише у јануару 8,9 и децембру 8,0 дана). Сред-
њи датум првог снега (период 1949–1963. година) је 29.11., средњи датум 
последњег снега 26.3. Период са снегом током године траје 118 дана. У 
периоду 1949–1963. година средња максимална висина снежног покрива-
ча је била 30,1 cm. Снежни покривач у бањи Горња Трепча одликује непо-
стојаност у зимским месецима, те нема већи туристички значај, поготову 
што је посећеност у зимским месецима незнатна. 
 По модификованој класификацији климата Владимира Кепена, 
коју је дао А. Милутиновић 1974. године, бања Горња Трепча има 
Cfwbx климатски тип. Ознака Cf указује на умерено топли и стално вла-
жни климат (C), са најмање 600 mm падавина годишње (f). Средња јул-
ска температура нижа од 22˚С, указује на ознаку b. Максимум падавина 
крајем пролећа и почетком лета указује на варијетет x. Класификација 
климата А.Ј. Кајгодорова, базирана на анализи средњих месечних тем-
пература најхладнијег и најтоплијег месеца, сврстава Горњу Трепчу у 
континентално-маритимни тип, са топлим летима и благим зимама. Го-
дишња температурна амплитуда је 22,3˚С (за овај тип амплитуде вари-
рају од 21,0˚С до 27,9˚С), средња јулска температура 20,8˚С (у овом 
климату између 18,0˚С и 21,9˚С), средња јануарска температура –1,8˚С 
(у континентално-маритимном климату од –3,0˚С до 3,9˚С). У односу 
степен овлажености, Горња Трепча се убраја у четврту групу, јер је кое-
фицијент овлажености 74,8% (у ову групу се убрајају бање чији је кое-
фицијент овлажености од 70% до 80%). Класификација климата С. Иле-
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шича из 1970. године се заснива на термичким и плувиометријским ре-
жимима. По овој класификацији Горња Трепча је представник праве ис-
точнопанонске континенталне подобласти, која се одликује годишњом 
температурном амплитудом вишом од 22˚С, годишњом количином па-
давина мањом од 800 mm и 56–61% падавина у периоду април–септем-
бар (Маћејка, 2003). 

 
Извори лековите воде и лечење 

 
 Године 1904. М. Николић и А. Зеге су урадили прва истраживања 
лековите воде у Горњој Трепчи. Стручњаци Института за медицинску хи-
дрологију и климатологију из Београда су 1948. године, истражујући Гор-
њу Трепчу, констатовали да нема добрих путева, да бања служи становни-
штву околних насеља као хигијенско купатило. Исти институт је 1957. го-
дине урадио хемијску анализу воде Горње Трепче, закључивши да је вода 
слабо земноалкално–сумпоровита (Илић, 1972). 
 Године 1955. Народни одбор општине Горња Трепча је основао 
„Народно купатило Горња Трепча”. Бања је касније добила име „Природно 
лечилиште”. Од 1970. до 1972. године истраживања је обављао Институт за 
геолошка, рударска истраживања и испитивања нуклеарних и других мине-
ралних сировина. Утврђени су хемијски састав воде и њена радоактивност, 
након чега је названа Атомска бања. Стручна комисија Интитута за меди-
цинску хидрологију и климатизацију из Београда је на основу тог елабората 
дала атест о лековитости воде Горње Трепче (Милошевић, 2004). 
 Термоминерални извори у Горњој Трепчи се налазе у реци Бања 
(Бесни поток), на западним падинама планине Вујан. У Горњој Трепчи се 
налазило шест извора са температуром до 29,8˚С и издашношћу од 1 l/s 
воде. У 1958. и 1959. години вршена су истраживања и каптирања, тако да 
је температура воде повишена на 31˚С, издашност на 20,8 l/s воде. Тер-
малне воде истичу из две бушотине, два базена и чесме (Маћејка, 2003). 
Прва бушотина, дубине 44,8 m, налази се у горњем базену, поред зграде 
лечилишта. Базен се пуни водом из прве бушотине помоћу цеви која је 
инсталирана на његовом дну. Димензије горњег базена су 2x4,5 m. Вода 
горњег базена је хидрокарбонатна, земноалкална и борносилицијумска 
хипотерма (30˚С), капацитета 15,5 l/s. У доњем базену, величине 2x5 m, 
налази се друга бушотина, дубине 20 m. Вода доњег базена је хидрокарбо-
натна, земноалкална, цезијумска хипотерма, температуре 30,5˚С, капаци-
тета 2,5 l/s. Температура чесме воде за пиће је 26˚С. Воде Горње Трепче 
су слабоалкалне (PH 7,4–7,5), што указује на одсуство утицаја на киселост 
у организму. Минерално-термалне воде имају ниску минерализацију, од 
496 mg/l до 654 mg/l. Резултати анализе садржаја анјона и катјона у вода-
ма бање Горња Трепча урађени 19.8.1990. године у Институту за физикал-
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ну рехабилитацију „Др Властимир Годић” приказани су табеларно (Пан-
телић, Драшковић и Алексић, 1996). 
 
Табела 8. – Садржаји катјона и анјона у водама Горње Трепче (у mg/l) 
(Пантелић, Драшковић, Алексић, 1996.) 
 

 горњи базен доњи базен чесма воде за 
пиће 

катјони  
магнезијум 56,3 50,0 45,0 
калцијум 18,0 14,0 16,0 
натријум  6,7  6,5  6,9 
калијум  1,7  1,6  1,6 

анјони  
хидрокарбонати 366,0 367,0 292,8 
сулфати 30,0 31,0 42,0 
хлориди 21,3 11,7 11,7 

 
 Минералне воде бање Горња Трепча припадају шумадијско-ко-
паоничко-косовској зони. Хемијски састав воде горњег базена каракте-
рише највеће присуство хидрокарбоната и магнезијума. Вода горњег ба-
зена је магнезујум-хидрокарбонатно-олигоминерална слабо сумпоровита 
хипотерма. Сличан хемијски састав имају воде доњег базена и чесме. У 
минералним водама Горње Трепче установљено је присуство минерала, 
баријума, сребра, мангана, олова, бакра, кобалта, арсена, хрома, цезију-
ма, рубидијума, стронцијума, радијума, радона. Вода Горње Трепче је 
благо радиоактивна, због чега је називају Атомска бања. Лековито блато 
и хумус Горње Трепче имају већи садржај литијума, рубидијума и цези-
јума, него минерална вода. Због тога се у лечењу користи пелоид (Пан-
телић, Драшковић и Алексић, 1996). 
 Евидентне су индикације за лечење: болести органа за варење (га-
стритис, функционална болест желуца), нервне болести (мултипла скле-
роза, посттаруматске мијелопатије, церебрална парализа, неуроза, неура-
стенија, депресивна стања), реуматска обољења (реуматоидни атритис, 
дегенеративни реуматизам, психогени реуматизам, обољења зглобова), 
обољења периферних крвних судова. Контраиндикације су за лечење те-
жих срчаних обољења (Станковић, Протић, Миљковић, 1991). Минералне 
воде Горње Трепче су у почетку коришћене само за лечење реуматских 
обољења. На лечење болести нервног система позитивно утичу надморска 
висина, температура минералне воде, различити микроелементи. Болести 
органа за варење се лече пијењем и купањем. Истиче се значај хидрокар-
боната у води која се пије, док купање седативно утиче на нервне центре. 
Споредне индикације су за лечење анемије и уролошких обољења. У ле-
чењу анемије значајни су арсен, бакар и кобалт. У Горњој Трепчи мине-
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ралне воде се користе за прављење купки у кади и базену, за подводну ма-
сажу и за пијење (Пантелић, Драшковић, Алексић, 1996). 

 
Вегетација 

 
 У бањи расте самоникла вегетација, а засађени су дрвореди бо-
рова и јела и биљке цветнице. На десној страни бањског потока је пла-
нина Вујан, са листопадним шумама букве и граба. На левој страни по-
тока је нижи простор у коме расту воћњаци. Јужно од Горње Трепче је 
Мојсињско поље, познато по производњи поврћа, које служи исхрани 
пацијената. Брдо Кремењача у источном делу села Горња Трепча, нека-
да је било без вегетације. Кремењача је пошумљена углавном багремо-
вим дрветом. На локалитету Липар расте седамнаест врста липа. Биљни 
покривач утиче на смањење дневног и годишњег колебања температуре 
ваздуха (Милошевић, 2004). Вегетација на посетиоце бање Горња Треп-
ча оставља естетски утисак и доприноси пријатнијем боравку. Хорти-
културно повезивање зелених површина условљава санитарно-хигијен-
ску функцију бање Горња Трепча, која утиче на туристичку функцију. 
Формирање бањског парка би могло допринети укупној туристичкој 
вредности Горње Трепче.  

  
Вредновање и заштита природних туристичких потенцијала бање 

Горња Трепча 
 

 Урађена је процена вредновања 45 бања у Србији, међу којима је 
анализирана и бања Горња Трепча. Резултати су изражени у поенима и из-
двојени у три групе. Максималан број поена је 100. Термоминерални изво-
ри могу да имају највише 50 поена, очуваност природног амбијента до 30 
поена, уређеност и опремљеност бање до 20 поена. Деградација животне 
средине, дефинисана урбанизацијом и измењеношћу природног пејзажа, је 
бодована до 50 негативних поена. Урбанизација је бодована до 30 негатив-
них поена, измењеност природног пејзажа до 20 негативних поена. 

Резултати истраживања на примеру бање Горња Трепча приказани 
су табеларно. 

 
Табела 9. – Вредновање бање Горња Трепча са аспекта природних вредности 
(Николић, 1995) 
 

позитивни поени негативни поени 

природне 
карактеристике 

извора 

природне 
вредности 
амбијента

уређеност и 
опремљеност урбанизација

измењеност 
природног 
пејзажа 

укупне 
природне 
вредности 

50 5 10 30 20 15 
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 Резултати су показали да Горња Трепча има изузетне природне ка-
рактеристике извора, нескладан природни део амбијента, слабу уређеност 
и опремљеност. Негативни поени су изразити код процене урбанизације и 
измењености природног пејзажа, јер су ови елементи бодовани највећим 
бројем негативних поена. Због тога су укупне природне вредности ниско 
котиране. Међу 45 анализираних Горња Трепча се убраја у трећу групу, у 
којој су бање са мање од 30 поена. Иако је максималан број поена према 
вредности извора, евидентни су максимална обезвређеност природне сре-
дине и импровизовани урбани развој, због чега је Горња Трепча сврстана 
у трећу групу, са мало услова за рекреативне делатности. 
 Заштита термоминералних извора се своди на хидролошку заштиту, 
заштиту природних вредности и заштиту на основу урбанистичког плана. 
Треба дефинисати зоне са различитим режимима заштите. У првој зони је 
потребно спровести ревитализацију, обнову, унапређење вегетације и уре-
ђење амбијента. Другу зону треба прилагодити здравственој и рекреативној 
функцији. У трећој зони је дозвољена изградња и активности које не нару-
шавају природну средину (Николић, 1995). Само организоване активности, 
као што су: усвајање комплекснијег Закона о бањским и климатским мести-
ма, спровођење просторне организације доношењем и применом урбани-
стичког плана и утврђивање приоритета заштите бање као природног до-
бра, могу да утичу на складан развој, унапређење и валоризацију бање Гор-
ња Трепча, са доминантном здравствено-рекреативном функцијом.  
 Лековита минерална вода Горње Трепче је доминантан природни 
потенцијал од значаја за здравствено-рекреативни туризам. Термомине-
рални извори бање Горња Трепча су главно обележје њене индивидуално-
сти. У процесу валоризације треба анализирати дејство рељефа, климе и 
биљног покривача на људски организам. Рељеф утиче на климу Горње 
Трепче, сврставајући је у ваздушне бање. Треба уважавати температуру 
ваздуха, влажност ваздуха, облачност и падавине. Ови климатски елемен-
ти условљавају сезонску посећеност Горње Трепче. Комплексно вредно-
вање природних потенцијала бање Горња Трепча, заједно са створеним 
вредностима, тј. вредностима амбијента, је основа њене туристичке одр-
живости, презентације и популаризације.  

 
Закључак 

 
 Природни фактори бањског лечења у Горњој Трепчи су рељеф, 
клима, коришћење минералних вода и пелоида, вегетација. Примарне 
природногеографске туристичке вредности бање Горња Трепча су термо-
минерални извори и пелоиди, секундарне рељеф, клима и вегетација. Ове 
вредности утичу на здравствено-лечилишну и рекреативну функцију. 
Успешност развоја туристичких функција бање Горња Трепча је условље-
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на квалитетом презентације, рационалним коришћењем и уређеношћу. 
Повезивање бањско-лечилишне и рекреативне функције Горње Трепче, 
базираних на природним вредностима, један је од циљева израде страте-
гије. Наведене функције треба да допринесу продужењу сезоне и омогуће 
развој еколошки одрживих туристичких активности. 
 На рекреативно-туристичку функцију поготову утиче бањски ам-
бијент, који се убраја у главне мотиве туристичких посета. Планско успо-
стављање складне просторне равнотеже између објеката и природног пеј-
зажа има за циљ стварање препознатљивог бањског амбијента, који у Гор-
њој Трепчи није реализован. 
 Природне туристичке вредности Горње Трепче нису биле довољне 
да би се развој започет седамдесетих година прошлог века наставио. Дру-
штвена небрига је одлучујуће деловала на смањење броја посетилаца. У 
здравствени туризам Горње Трепче треба константно инвестирати, обога-
ћивати рекреативно-забавне садржаје који се намећу као нужност савре-
меног друштва. Циљ таквих инвестиција би требало да омогући најмање 
регионални значај бање Горња Трепча. Планирана изградња отвореног и 
затвореног базена, спортских терена и трим стазе у Горњој Трепчи допри-
неће адекватном развоју рекреативних активности и продужењу боравка. 
Због недовољних улагања у ову бању доминирају сезонски карактер посе-
ћености и лечилишна функција. 
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NATURAL POTENTIALS FOR DEVELOPMENT OF TOURISM OF SPA 
RESORT GORNJA TREPČA  

 
Summary 

 
Spa resort Gornja Trepča is located 8,5 km away from Ibarska main road, 19 km from 
Čačak. It resides in the lower part of mountain Vujan, on 395 m altitude. Visitors enjoy 
the breath of fresh air from this mountain. Climatological station, which stopped 
working in 1995, was located on 380 m altitude. The climate of spa resort Gornja 
Trepča has an effect of a tranquilizer as well as refreshing effect on organism. Numer-
ous values of air temperature show that the most favorable conditions for visitors are in 
the summer period. The fall is more favorable for visitors than spring. Insolation does 
not have significant importance for the development of Gornja Trepča tourism. On 
healthy-recreational tourism days with good climate have an effect, and such days can 
be seen mainly in August and September. Warm summers and mild winters put Gornja 
Trepča in a category of air spa resorts. Mineral waters are the most significant tourist 
value of Gornja Trepča spa resort. The research has shown that mineral waters of 
Gornja Trepča are hydro-carbonate, ground-alkali hypotherms, whose temperature 
ranges from 26˚С to 30˚С. Mild radioactivity of healing waters contributed that Gornja 
Trepča gets name Atomic spa resort. This spa resort has a positive effect on treatment 
of digestion organs, nerves illness, rheumatism. Deciduous forests on mountain Vujan 
make landscape more attractive. The spa resort park would contribute to the landscape 
value. The urbanization has a negative effect on the valuation of natural potentials of 
spa resort Gornja Trepča. The zones should be defined with different protection re-
gimes. Natural potentials for development of Gornja Trepča will be degraded, unless 
the society does not get engaged in its structuring, presentation and affirmation. 


