
ЗДРАВЉЕ ИЗ ВОДЕ



Јошаничку Бању је посећивао, у својим 
многобројним проласцима ка Копаонику и 
Јосиф Панчић који за њу каже да је „најтоплија 
у Јевропи и нема себи друге до оне у Бруси и 
Малој Азији и још се по медичкој редњи може 
мерити с водом у Гострону, само што је ова 
много топлија“. 

„ 
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Јошаничка Бања се убраја међу балнеолошка 

насеља са најтоплијом водом у Европи. Припада 

општини Рашка. Oд Београда je удаљена 245 km и од 

Краљева 74 km. Непосредна близина Копаоника (24 

km) као најатрактивније зимске туристичке 

дестинације, благотворна вода, пријатна надморска 

висина и клима, као и добра саобраћајна повезаност 

добра су основа за развој туристичког места у коме 

је природа у служби здравља. Околина бање је 

богата зеленилом и шумама у којима доминира 

„бањски борјак“ који представља део природе 

посебне вредности, нарочито за здравствене и 

рекреативне потребе.
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Историјски развој Јошаничке Бање као насеља одувек је био уско везан са 
термалним изворима. Претпоставља се да су са лековитим водама 
Јошаничке Бање први били упознати Римљани, а да су њихово благотворно 
дејство користили и Турци о чему сведочи и хамам (турско купатило из XVIII 
века). Прво стручно испитивање лековитости воде  познато је тек 1834. године. 
Вода је испитивана на Бечком медицинском универзитету, на захтев кнеза 
Милоша. Наредне 1835. године воду је испитао и барон Хердер, краљевско-
саксонски управитељ рудокопа, и поново 1846. године. Тих година у бањи су се 
лечили чланови породице кнеза Милоша. За коришћење термалне воде, 1935. 
године сазидано је купатило са 10 када и једним мањим базеном. Према 
речима старијих мештана и људи који су радили у бањи, 60-их година, 
Јошаничка Бања је имала статус бањског лечилишта са пратећим службама, 
здравствену станицу (лабораторију), санитетско возило, хотел Јошаницу, вилу 
Пршић, камп кућице са укупно 50 лежаја и сопствени аутобус са 40 места за 
превоз туриста од железничке станице у Биљановцу до Јошаничке Бање.

Историја

Јошаничка Бања има 5 извора 

минералних вода, који се убрајају међу 

најтоплије у нашој земљи. Главни извор 

даје 7 литара воде у секунди и 

температуре је 77ºC. Остали извори су 

укупног капацитета 30 литара у 

секунди. На основу лабораторијских 

физичко-хемијских анализа као и 

анализа радиоактивности, 

термоминералана вода из главног 

извора припада категорији: Натријум-

хидрокарбонатних-сулфатних и 

водоник-сулфидних-алкалних 

хипертерми. Измерена велика количина 

раствореног водоник сулфида (H2S) је 

балнеолошки веома значајна и овој 

води даје карактеристике сулфидних 

(сумпоровитих) вода. Температура воде 

сврстава је у категорију хипертермалне 

воде што омогућава њено коришћење 

за купање, орошавање, испирање и 

инхалацију, у зависности од индикација 

и начина примене. 

Природни лековити
фактори
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кардиоваскуларне болести,

разна друга обољења (анксиозност, 
опсесивно-компулзивни поремећај лакшег 
степена, психосоматске неурозе).

периферне васкулопатије и 
полинеуропатије свих врста,

неспецифичне болести плућа, нарочито 
применом инхалација,

болести локомоторног апарата (запаљенски 
реуматизам, дегенеративни зглобни и 
ванзглобни реуматизам, стања после 
прелома костију и хирушких интервенција на 
коштано-зглобном систему, последице 
траума, спортске повреде),

неуролошка обољења (неуралгије, 
централне и периферне одузетости, 
ишијалгије),

артеријска хипертензија,

гинеколошка обољења,

кожне болести (псоријаза, екцеми, 
дерматитис),

Медицинске индикације
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Здравље и рекреација
Уређен бањски парк у коме се налази реконструисано Старо и Ново 

купатило, Блатно купатило, отворени базен са термоминералном водом и 

сауна, Јошаничку Бању чини атрактивном дестинацијом за лечење низа 

обољења, кутак за одмор и рекреацију.
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Балнеолошко „Ново купатило“ изграђено је 1935. године у време када је 

Јошаничка Бања формирана као бањско туристичко место. Обновљено је 

током 2016. године. Објекат располаже мањим базеном, 8 мањих 

хидромасажних када и једном великом ђакузи кадом. У купатилу је отворена 

амбуланта физикалне медицине која поседује апарате за све врсте 

електротерапија, ласеротерапију, терапију ултразвука и ниско фреквентну 

магнетну терапију, апарат за пресотерапију - лимфну дренажу 

екстремитета и целог тела.

Ново купатило
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Старо, турско купатило или „хамам“ је најстарији културно-

историјски споменик у Јошаничкој Бањи од посебне вредности 

као пример оријенталне архитектонске традиције чија је 

оригинална употреба сачувана до данашњег дана. Подигнуто је 

током XVIII века. Смештено је на левој обали реке Јошанице, 20 m 

низводно од главног извора. Обновљено је током 2018. године.

Старо купатило
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Културно историјски
споменици
Црква Пресвете Богородице

У Јошаничкој Бањи је 2013. године отворен Дом културе „Миломир Главчић“, 

задужбина Миломира Главчића из Канаде у коме се налази и библиотека са 

фондом од око 8.000 књига. 

Културно уметничко друштво „Миломир Главчић“ кроз народне игре и песме 

негује културу и традицију овог краја.

Дом културе се налази под управом Центра за културу „Градац“ који 

организује разне културне садржаје: позоришне представе за децу и 

одрасле, културне манифестације, трибине, књижевне вечери, филм и сл. 

Културна
понуда

Црква Пресвете Богородице се налази на узвишењу изнад центра бање, на 

њеној јужној страни. Изграђена је 1868. године, по угледу на много старије 

околне манастире. По времену градње спада у најмлађе споменике на 

територији општине Рашка. Подигнута је на месту раније цркве брвнаре. 

Градња цркве започета је и завршена у време владавине Михаила 

Обреновића III. Освештана је 13. октобра 1868. године. Црква је живописана и 

у њој се чувају две иконе велике уметничке вредности које су старије од 

цркве: „Богородица са Христом“ и „Исус Христос“.
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Кроз историју Јошаничке Бање прошли су многобројни славни 

људи, неки су и рођени у овом крају. Једни од њих су Милунка 

Савић и српски патријарх Герман. 

Милунка Савић рођена је 1889. године у селу Копривница код 

Јошаничке Бање. У судбоносним данима Србије, обукла је мушко 

одело, одсекла косу и ратовала под именом Милун, све док 

приликом првог рањавања у груди није откривено да је војник 

Милун заправо жена. 

Прославила се као бомбаш Дринске дивизије првог позива, била је 

борац у опсади Скадра, Колубарској бици, бомбаш славног Другог 

пешадијског „Гвозденог пука“ Моравске дивизије и другим 

акцијама. Преживела је и велику аустро-угарску и бугарску 

офанзиву и повлачење преко Албаније. За заслуге у 

ослободилачким ратовима одликована је дванаест пута. Носилац 

је две војне златне Карађорђеве звезде са мачевима, златне 

медаље за храброст „Милош Обилић“, две француске легије части, 

Ордена за храброст, Албанске споменице и споменице Солунског 

фронта. Једина је жена у свету која је одликована француским 

орденом „Ратни крст са златном палмом“. После рата, посветила 

се улози мајке и хранитељице више од тридесеторо деце. 

Милунка Савић је умрла 5. октобра 1973. године и њени посмртни 

остаци пренети су у Алеју великана у октобру 2013. године.

Знамените личности
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У центру Јошаничке Бање је 1995. 

године откривен споменик Милунки 

Савић у природној величини, вајара 

Љубише Манчића. Споменик је део 

меморијалног комплекса чија је 

санација завршена крајем 2019. 

године. У оквиру комплекса налази 

се спомен соба „Мултимедијална 

едукативна поставка хероине 

Великог рата Милунке Савић“.

Споменик
Милунки Савић

Родна кућа Милунке Савић налази се у селу Копривница. Током 2015. године 

обновљене су кућа и окућница (пекара, вајат за дрва, салаш) на аутентичној 

позицији и истим темељима, уз коришћење адекватног материјала од ког су 

куће грађене у то време. У кући се налази етнолошка поставка са 

предметима који датирају из времена када је Милунка живела у Копривници 

(прва половина XX века). 

Манифестација ,,Дани Милунке Савић“, посвећена Милунки Савић, 

организује се од 2016. године, почетком октобра у Јошаничкој Бањи. 

Организатор манифестације је Центар за културу „Градац“ из Рашке.

Првог дана манифестација се одржава у Дому културе у Јошаничкој

Бањи а другог дана у селу Копривница испред Милункине родне куће.

Родна кућа Милунке Савић Дани Милунке Савић
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Борје - наранџаста рута (стаза средње тежине), 

укупне дужине 2.3 km и надморске висине 860 m.

Све стазе заједно чине кружну стазу дужине 10 km.

Јошаничка Бања туристима нуди уређену 

пешачко бициклистичку стазу на којој 

рекреативци али и спортисти могу уживати и 

тренирати у скривеним лепотама и пределима 

бањског борја, хладовини шуме и чистом вазуху. 

Стазе су различите дужине и тежине:

Борје - зелена рута (најлакша стаза),

укупне дужине 4,8 km и надморске висине 870 m.

Борје - црвена рута (најтежа стаза),

укупне дужине 4.5 km и надморске висине 896 m.

Стаза здравља

1

2

3
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Бекчић Бојан

     Милунке Савић бб

     +381 63 471 811

     Милунке Савић бб

Апартмани

     www.hoteloaza.com 

     Милунке Савић бб
     +381 36 5478 102, +381 64 4004 002

Трифуновић Звездан

     +381 36 5478 400
     o�ice@hoteloaza.com 

Трифуновић Димитрије
Апартмани

Хотел Оаза

     Милунке Савић бб

Апартмани

     +381 63 471 811

Апартмани

     +381 36 428 400, +381 36 5478 177

Вукосављевић Божидарка 

Апартман

Апартмани
     Милунке Савић бр. 2

     Милунке Савић бб

Радоичић Југослав 

     +381 36 5478 342, +381  62 226 908

Прибојац Миле

     Милунке Савић бб
     +381 36 5478 259, +381 64 3376 977

Јанковић Срећко

     Милунке Савић бб
     +381 36 5478 218

Собе

Јаковљевић Љубиша
Апартмани
     Милунке Савић 1

Апартман
     Самоковска бр. 31
     +381 64 5073 820

     +381 69 428 4522; +381 36 428 452

Мирослав Вељковић 
Собе
     Копаоничка 3А
     +381 63 8380 586

Раде Јаковљевић 

     Самоковска бр. 21
Апартман
Иванови двори

     +381 64 1100 418

     +381 62 254 151

     Копаоничка бр. 2

Сретен Секулић 
Соба

Смештај

     +381 64 8414 039, +381 63 8237 733

Ресторан „Антерија“

Пицерија „Лола“

     Самоковска бб

     +381 36 5478 178, +381 62 254 151

     Милунке Савић бб

     Милунке Савић бб

     +381 65 6696 176

     Самоковска бр. 6

Ресторан са преноћиштем
„Стари Путник“

Ресторан „Вележ“

     +381 65 4703 212, +381 36 5478 430

     +381 36 5478 201

Здравствена станица

Месна канцеларија

     +381 36 5478 383

Балнеолошко купатило

     Самоковска бб

     Самоковска 2

     Вука Караџића 17а

     Филипа Прибаковића 1

     +381 36 5478 416, 381 36 303 127

Основна школа „Јошаничка Бања“

     Милунке Савић 30

     Вука Караџића 17

Пошта

Бензинска пумпа

Библиотека и Дом културе

     +381 36 5478 440

     Милунке Савић бб

     +381 36 5478 402

     +381 36 5478 205

     +381 36 5478 206

Важни телефониГастро
понуда

РЕСТОРАНИ 



Адреса

Контакт

Маил

Сајт

Немањина 1/2, 36350 Рашка

+381 36 738 670

o�ice@raskaturizam.rs

marketing@raskaturizam.rs

raskaturizam.rs

Контакт

Маил

+381 36 5478 383

josanickabanja@raskaturizam.rs

Јошаничка Бања
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