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УВОД

Бањски туризам, како у свету тако и код нас, има изузетно дугу традицију. Корени ове
врсте туризма датирају још из времена Римљана и њиховог доброг познавања особина
воде.  Србија  поседује  велики  потенцијал  за  развој  бањског  туризма  због  бројним
лековитих вода које се одликују разноврсним и богатим хемијским саставом,  а тиме и
широким спектром терапеутских својстава применљивих у балнеолошке сврхе. Бање се
јављају у свим регионима Србије. 

Својеврстан  печат  бањама  дали  су  Турци  за  време  вишевековне  владавине  овим
просторима.  Белешке  путописаца  и  остаци  материјалних  трагова,  посебно  хамами
(купатила), основа су за проучавање прошлости неких наших бања

Квалитет бањског амбијента и добро осмишљен интегрални здравствено туристички
производ,  представљају  најзначајнији  мотив  туристичке  посете  већине  бањских  и
климатских места.

Бање  Србије  пребогате  су  природним  и  антропогеним  мотивима  који  задовољавају
висок степен туристичке сатисфакције. Са туристичког становишта посебно су атрактивне
оне које имају дугу туристичку традицију.

Град Краљево се налази у централном делу Србије, у срцу Шумадије и атрактивно је
туристичко место, пре свега, захваљујући бањским лечилиштима у непосредној близини, а
једна од њих је свакако Матарушка бања. Матарушка бања спада у групу најразвијених
бања Србие које остварују преко 100.000 ноћења годишње. 

Управо  због  великог  значаја  ове  бање,  потребно  је  да  постоји  фокус  ка  њеном
континуираном  економском  развоју  и  расту  који  осим  економске  ефикасности  и
технолошког  напретка  обезбеђује  смањење сиромаштва,  дугорочно и  боље коришћење
ресурса, унапређење здравствених услова и квалитета живота, смањење нивоа загађења и
очување биодиверзитета. Такође, веома је значајно отварање радних места, смањење стопе
незапослености, подстицање рада младих лица и особа са инвалидитетом итд.

Економски  развој  подразумева  разноврсне  активности  појединаца  и  привредних
субјеката које се предузимају у друштву, а што за последицу има стварање материјалних и
других  вредности  којима  се  задовољвају  многобројне  потребе  појединаца  и  друштва
уопште.

Након укратког упознавања са значајем бања, као и економског развоја истих, у даљем
тексту  ћемо  видети  какво  је  тренутно  стање  када  је  у  питању  Матарушка  бања  са
економског аспекта, као и каква је њена перспектива када је у питању  економски раст и
развој.
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