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Апстракт
Рад третира простор Јодне бање у 
Новом Саду, који се у највећој мјери 
поклапа са простором Футошког 
парка, чинећи са њим нераскидиву 
цјелину. Основни проблем у 
функционисању Јодне бање јесте 
чињеница да у формално-правном 
смислу бања више не постоји, а  у 
просторном смислу још увијек 
постоје сви њени елементи. У том 
смислу, предмет рада је простор 
Јодне бање, који обухвата Специјалну 
болницу за реуматске болести, Хотел 
„Парк”, Спортски центар „Сајмиште” и 
Футошки парк који их све обједињује. 
Питање планирања Јодне бање, као 
савременог градског рекреативног, 
спа и туристичког центра, представља 
циљ овог рада. У ту сврху неопходно је 
било приказати историјску позадину 
настанка и развоја Јодне бање, 
сагледати стање у коме се налази, 
критички анализирати просторне 
планове који је третирају и дати конкретне приједлоге за 
њено уређење и опремање.
Кључне ријечи: стање, планирање, уређење, Јодна 
бања, Нови Сад

STATE, PLANNINg AND DESIgN OF JODNA 
SPA IN NOvI SAD

Abstract
The paper treats the area of Jodna spa in Novi 
Sad, which largely coincides with Futoški park, 
making with it the indissoluble unity. The main 
problem in the functioning of the Jodna psa is 
the fact that in legal sense Jodna spa does not 
exists, and in spatial sense there are still all 
of its content. The case of the paper is Jodna 
spa area, which includes the Special Hospital 
for Rheumatic Diseases, Hotel "Park", Sports 
Center "Sajmište" and Futoški park, which 
integrate them. The question of the Jodna spa 
planning, as well as the modern city recreation, 
spa and tourist center, is the goal of this paper. 
For this purpose it was necessary to show the 
historical background of the development of 
Jodna spa, to make the assessment of the state, 
critically analyze spatial plans which treat it and 
provide concrete suggestions for its design and 
equipping.
Keywords: assessment of the state, planning, 
development, Jodna spa, Novi Sad
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Увод
Новосадска Јодна бања риједак је 

примјер интегрисаности некада 
значајног бањског комплекса у 

градско ткиво. У вријеме настанка 
објекта, мјесто на коме је он изграђен 
сматрало се периферијом Новог Сада. 

Јодна бања је дуго функционисала 
као бања у правом смислу те ријечи 

и као таква имала све функције једне 
бање: здравствено-љечилишну, 

спортско-рекреативну и туристичку. 
Здравствено-љечилишна функција 

примарно се заснивала на природним 
својствима воде, а секундарно 
и на различитим терапијским 

процедурама које нису садржале 
природну компоненту. Спортско-

рекреативна функција заснивала се на 
рехабилитацији кроз пасиван одмор, 
активан одмор и спорт, а туристичка 

на угоститељској дjелатности кроз 
присуство хотела, ресторана и 

пансиона. У протеклих четрдесетак 
година, Јодна бања функционише као Специјална 

болница за реуматске болести Нови Сад, при чему 
је њена основна природна компонента потпуно 

занемарена, а функције бање разједињене. Тако, 
бања у функционалном смислу не постоји. Због тога 
се, као и због просторне ограничености на Футошки 

парк и његову непосредну околину, у њеном 
развоју не може примијенити концепт просторних 

индикатора бањског туризма у регионалном 
туристичком смислу (Xелбxић и Базиг, 2010), нити 

говорити о планирању и управљању предјелима 
бањских мијеста (Црнчевић и сарадници, 2010), 

већ инсистирати на развоју класичног градског 
рекреативног, спа и љечилишног комплекса.
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ЗАТЕЧЕНО СТАЊЕ
На подручју Специјалне болнице за рехабилитацију постоји 
неколико објеката: централна бањска зграда, стари хотел 
„Парк”, зграда турског купатила са базеном и кадама, 
котларница и помоћни објекат, што све заједно чини 
комплекс Јодне бање у ужем смислу, затим нови хотел „Парк”, 
Спортски центар „Сајмиште”, Футошки парк, четврт вила и 
Дечја болница, Дом за стара лица и једна основна школа. 
Њихов положај и приближна површина виде се на Карти бр. 

Специјална болница за реуматске болести – Комплекс 
Јодне бање
Комплекс Специјалне билнице за реуматске болести чине: 
централна зграда, стари хотел „Парк”, турско купатило, 
котларница са димњаком и неколико помоћних објеката. 
Зграда турског купатила није у функцији и пропада, док 
стари хотел „Парк” и котларница имају другачију намјену од 
првобитне. Некадашњи хотел функционише као болнички 
стационар, сјеверни дио котларнице је преуређен у стамбени 
простор, док је јужни ван употребе. Једино је централна 
зграда задржала првобитну функцију. Комплекс Јодне бање 
захвата површину од 0,94 ha (Таб. 1).
У основи централне зграде је извучени кубус са централним 
холом и дворишним анексом (Сл. 1). Главном фасадом 
доминира улаз са великом и двије мање, бочне куполе. 
Богата флорална пластика и детаљи од кованог гвожђа, као 
и облик куполе, дају неоспоран печат сецесије. Објекат је у 
одличном стању послије скорашњег реновирања, а у њему 
су смјештене ординације, сале за терапију и канцеларије 
љекара и управе (Станчић, 1991). 
Зграда стационара спојена је са главном зградом, тако 
да чине јединствену цјелину. Архитектура некадашњег 
хотела прилагођена је главном објекту и грађена је у стилу 
академизма (Сл. 2). Објекат је покривен мансардним кровом, 
а архитектонски елементи који су посебно наглашени јесу 
еркери на крајевима ходника, плитке терасе у низу на првом 
спрату, као и више наглашених парапета на другом спрату. 
Објекат је реновиран прије 4–5 година, што индицира 
његово добро стање. У приземном дијелу су ординације, а на 
спратовима болничке собе (Оп. цит).
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НАСТАНАК И РАЗвОЈ
Новосадска јодна бања настала је 1897. год., приликом 
бушења првог артешког бунара, на простору некадашње 
Футошке шуме, за потребе водоснабдјевања Новог Сада. На 
дубини од 193 m појавила се термо-минерална јодна вода, 
температуре 24,6°С и издашности 300 l/min. Сецесијска 
зграда Јодне бање завршена је 1910. године. Године 1914. 
утврђен је тачан хемијски састав воде, а првих година ХХ 
вијека Варошко купатило биљежи годишњи промет од 15.000 
посјетилаца. Експолатација минералне воде за пиће почела је 
1911. год., када је отворена фабрика за флаширање природне 
воде (Кекић и сарадници, 1999). Због све већег интересовања, 
Савет града одлучио је да изгради хотел уз зграду купатила. 
Хотел, који је пројектовао Ђорђе Табаковић, завршен је 1931. 
године. У то вријеме купалишна зграда је имала 43 кабине, са 
кадама првог и другог разреда, три базена, као и одјељења 
за специјалне терапијске процедура: електро, фото, крио, 
хелио, фанго и физио терапију (Давидовац, 1933). Послије 
ослобођења 1945. год., зграде Бање су служиле за потребе 
санитета армије, а потом су национализоване. Од тог периода, 
па све до 1963. год., Јодна бања је пословала као здружена 
угоститељско-здравствена, а послије тога као искључиво 
здравствена установа (Јовановић, 1982). На локалитету 
Футошки парк отворено је седам бушотина, чија вода има 
исте, или веома сличне, физичко-хемијске карактеристике 
(Лашков, 1978). Године 1977. од Бање остаје само назив, јер 
од тог периода почиње да дјелује без природног фактора 
у лијечењу. Држава је препознала историјске, културне 
и умјетничке вриједности комплекса Варошког јодног 
купатила, које је 1986. год. проглашено за споменик културе 
(Девечерски и остали, 2007).

Карта бр. 1. 
Постојеће стање објеката и површина на простору Јодне бање
Map No.1. 
State of the structures and surfaces of   Jodna spa area
Извор: Вук Гарача, на основу личног увида у стање на терену
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служе за потребе одржавања и као стамбене просторије, али 
немају битних архитектонских обиљежја. Сви објекти, осим 
главног, у изузетно су лошем стању и нису у функцији (ПДР 
Футошког парка, 2005).
Комплекс Специјалне болнице за реуматске болести је, као 
правни и просторни субјекат, физички одвојен од Футошког 
парка жељезном оградом и у појединим дијеловима бујном 
вегетацијом, па му је могуће прићи једино преко капије 
из улице Николе Тесле. На тај начин је и функционално и 
визуелно Јодна бања одвојена од парка као рекреативне 
површине.

Зграда котларнице је самостални слободностојећи објекат 
ког одликује једноставна архитектура индустријских 
објеката са почетка XX вијека, а мансардни кров га повезује 
у стилску цјелину са осталим објектима. У непосредној 
близини котларнице је високи димњак (Сл. 3). Са централним 
објектом повезана је и зграда турског купатила (Сл. 4), која 
је посједовала централни базен, као и неколико када. Унутар 
ње налазиле су се туш-кабине, кабине за пресвлачење, као 
и сауна и просторије за масажу. Зграда је рађена у стилу 
еклектике и никада није у потпуности завршена. Објекат није 
у функцији од 1977. год., од када интензивно пропада. По 
ободу централног објекта смјештени су помоћни објекти који 

Сл.1. 

Сл.3. Сл.4. 

Сл.2. 

Спортски центар „Сајмиште”
Други важан комплекс, који доприноси спортско-рекреативној функцији Бање, 
јесте Спортски центар „Сајмиште” (Сл. 5). Комплекс се налази на 48.000 m2 (Таб. 1) 
и састоји се од комплекса базена (олимпијски, дјечји и базен за бебе), клизалишта, 
аутоматске куглане са четири терена, спортске дворане од 5.000 m2, спортске 
амбуланте и пословног простора. Пратећи простори су трибине са угоститељским 
простором, гардеробама и јавном телефонском говорницом. СЦ „Сајмиште” у 
свом саставу посједује и низ отворених спортских терена. Ријеч је о травнатом 
фудбалском терену, два асфалтна терена за рукомет и одбојку, кошаркашком 
терену, девет тениских терена и трим стази (ПДР СЦ „Сајмиште”, 2000). Посебну 
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Сл.5. 

Сл.7. 

Сл.6. 

Сл.8. 

вриједност овог спортско-рекреативног центра представља комплекс 
отворених базена, који, у пуном смислу те ријечи, употпуњују рекреативне 
садржаје цјелокупног бањског комплекса.

Футошки парк Едукат. и угоститељ. 
центар Специјална болница Хотел „Парк” Спортски центар 

„Сајмиште”

8,71 hа 0,21 hа 0,94 hа 3,45 hа 4,8 hа

Табела бр. 1. 
Приказ површина Јодне бање и њиховe 
намијенe 
Table No. 1. 
Surfaces of Jodna spa and its purpose

Извор: ПДР Футошког парка, 2005, ПДР СЦ „ 
Сајмиште ”, 2000.

Хотел „Парк”
На сјеверном ободу Футошког парка налази се нови хотел 
„Парк” (Сл. 6). Хотел је изграђен 1961. год., а изградњом 
новог блока 1981. год. хотел је значајно проширен, тако 
да посједује 22.000 m2 затвореног простора, велике баште 
и паркинг (ПДР Футошког парка, 2005). Укупна површина 
коју окупирају хотелски садржаји износи 3,45 ha (Таб. 1). 
Хотел је приватизован 2004. год., када почиње потпуна 
реконструкција, до нивоа услуга од 5 звјездица. Хотел „Парк” 
има на располагању 222 собе, ресторан „Парк”, Титов салон, 

бал дворану, банкет салу, конгресни центар од 7 сала укупног 
капацитета 1200 мјеста, као и спа центар са затвореним 
базеном, сауном, соларијумом, теретаном и просторијама за 
масажу.

футошки парк
Футошки парк је настао 1910. год., по пројекту Армина 
Пеца Млађег (Црнојачки и Нинић-Тодоровић, 1987). До 
Другог свјетског рата парк је био стециште културних 
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такве, заједно са Футошким парком и комплексом Јодне 
бање, чине цјелину. Ријеч је о улицама др Хемпта, Николе 
Тесле, Ђорђа Бешлина, Пере Добриновића, Ненада Митрова, 
Паје Јовановића, Милана Петровића, Уроша Предића, док 
улице Боре Продановића и Хероја Тепића ограничавају тај 
комплекс. Четврт вила, послије 1945. год. губи свој луксузни 
карактер, функцију љетњиковца и одмаралишта, а посебно 
карактер мјеста гдје се окупља висока класа. Објекти су 
временом пропадали, а исту судбину су доживјеле и баште, 
дворишта и окућнице. Оваква ситуација је још увијек 
актуелна. Фасаде на вилама махом су у лошем стању, а 
дворишта су зарасла у коров и претворена у складишта и 
паркиралишта. Поједини објекти су и напуштени, или тако 
дјелују. Не треба посебно истицати колики је значај  вила и 
њихове архитектуре за стварање идентитета бања (Марић и 
сарадници, 2009).

ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ЈОДНЕ БАЊЕ
Планирање и урећење посматраног простора регулисано је 
Планом детаљне регулације Футошког парка (Службени лист 
Града Новог Сада, број 18/2005) и Планом детаљне регулације 
Спортског центра „Сајмиште” (Службени лист Града Новог 
Сада, број 11/2000, 14/2007), а дијелом који се односи на 
четврт вила Генералним планом Града Новог Сада до 2021. 
године (Службени лист Града Новог Сада, број 39/2006). 

Комплекс Специјалне болнице за реуматске болести
Први пројекат изградње нових и обнове постојећих објеката 
израдио је РО „План изградње Новог Сада”, а усвојила га је 
Скупштина града Новог Сада 1976. године. Том приликом 
планирана је изградња савремног терапеутског блока на 
мјесту котларнице и турског купатила, што би омогућило 
повезивање туристичко-рекреативних и угоститељских 
објеката, који већ постоје у непосредној близини. Поред 
осталог, планирано је и одјељење за хидротерапију са 
десет специјалних када, два базена димензија 2 х 6 m и 
једним јодним базеном. Пацијентима и гостима били би 
доступни и садржаји као што су сауна, турско купатило, 

манифестација, приредби и омиљено састајалиште грађана. 
Током рата оштећени су објекти Јодне бање и флора парка. 
Од вриједнијих стабала, до данас је очуван извјестан број 
примјерака калифорнијског либоцедра, мечје лијеске, 
платана, мочварног чемпреса, бијеле тополе и сребрнолисне 
липе. Од 1910. год, парк је претрпио многобројне промјене 
(Нинић-Тодоровић и остали, 2008). Укупна зелена површина 
парка износи 85.285 m2, од чега на травнате површине 
отпада 57.440 m2, на шибље 14.720 m2, перене 1.000 m2, 
цвијетне гредице 650 m2 и засаде ружа 124 m2. Од укупне 
површине травњака, 2.680 m2 припада језеру, у којем је 
вода присутна у периоду обилних падавина и вишег нивоа 
подземних вода, док стазе покривају 1.434,85 m2. Остала 
површина, која припада парку, а налази се под објектима 
који су његов саставни дио, износи 46.381 m2 (ПДР Футошког 
парка, 2005). Парк захвата површину од 8,71 hа (Таб. 1). 
Због својих културно-историјских, васпитно-образовних, 
рехабилитационих, естетско-обликовних, урбанистичко-
просторних и санитарно-хигијенских функција и вриједности, 
стављен је под заштиту рјешењем о претходној заштити 
Футошког парка (Службени гласник Републике Србије, бр. 
23/2005), као природно добро 3. категорије. Парк има нову 
расвјету, мада би њен интензитет могао бити много јачи. 
Стазе за шетњу налазе се у изразито лошем стању, тако да се 
њима, на појединим мјестима, не може ходати. Парковски 
мобилијар и комунални објекти (клупе, корпе за отпатке, 
јавне чесме) веома су проријеђени, а велики број њих нема 
више употребну вриједност. Језеро које се налази у дијелу 
парка према Футошкој улици, потпуно је неуређено и обрасло 
барском вегетацијом, тако да се водено огледало не види (Сл. 
7). Мало је познато да се у Футошком парку налази неколико 
извора термо-минералне јодне воде, али ни један није у 
функцији, нити естетски уређен (Сл. 8).

Четврт вила
Уз источни, сјеверни и југозападни обод парка простире се 
четврт приватних луксузних кућа – вила (Сл. 9). Неколико 
улица се издваја као посебан архитектонски комплекс и као 

Сл.9. Сл.10. 
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часовника, сандука за пошту и сличних објеката. 
У парку нема угоститељских, нити културних садржаја, па 
би отварање кафе-посластичарнице у његовом централном 
дијелу, уз редовно одржавање музичких и плесних 
манифестација, било више него корисно за привлачење 
посјетилаца. У вези са тим, ПДР Футошког парка планира 
мањи едукативно-угоститељски центар, на површини од 
2108 m2, у централном дијелу парка. Ради се о простору 
старог артешког купатила, на коме се налазе пословни 
и помоћни објекти ЈКП-a „Градско зеленило”, за које је 
планирана пренамјена у едукативни центар за дјецу. Уз овај 
објекат налазила се и котларница хотела „Парк”, која није 
била у функцији, а планом је предвиђена реконструкција и 
пренамијена објекта, гдје би угоститељство била основна 
функција. Међутим, и поред важећег планског и правног 
документа, извршена је узурпација поменутог простора 
од стране хотела „Парк”, при чему су постојећи објекти 
котларнице и ЈКП-a „Градско зеленило” порушени новембра 
мјесеца 2010. год., а на њиховим парцелама изграђен je нови 
објекат у функцији приватног дома за стара лица (Сл. 10). 
Објекат посједује П+1+М, као и пространо двориште, које 
је комбинованом жељезно-бетонском оградом издвојено 
из цјелине Футошког парка, чиме су парк и бања додатно 
осиромашени за припадајућу површину и планиране 
функције, а законски и плански акт флагрантно прекршен. 
Да би се овако атрактивна површина употпунила, неопходна 
је вода као елемент парковског ансамбла, која у извјесном 
облику постоји, али током већег дијела године не испуњава 
своју естетску функцију. Стога ПДР Футошког парка предлаже 
оживљавање постојеће водене површине у југозападном 
дијелу парка, његовим продубљивањем, регулисањем и 
наглашавањем обалске линије језера, као и формирањем 
водоскока и водених каскада. У том смислу, предвиђено је да 
линија језера треба углавном да поштује постојеће обрисе, 
да приступ језеру треба обезбиједити поплочавањем ивице 
језера и изградњом приступних стаза до језера, при чему 
је јасно наглашено да није потребно подизати заштитну 
ограду око језера. Када претходно поменути радови буду 
окончани, планирано је уношење одговарајуће барске фауне: 
лабудова, гусака, различитих врста патака и пловки, као што 
је то случај у Дунавском парку. Слично, када се ради о другим 
дијеловима парка, треба такође размишљати о уношењу 
пригодне фауне, која би својим присуством оплеменила 
простор намијењен одмору, рекреацији и разоноди. На исти 
начин, на простор парка би могле бити пуштене вјеверице, 
које ПДР Футошког прака и помиње, али у исту категорију 
потпадају и паунови, фазани, патуљасти зечеви (зечеви су 
нарочито распрострањени у парковима широм САД-а) и 
мање врсте папагаја.

сала за масажу, фризерски салон, продавница ортопедских 
помагала, јавна телефонска говорница, продавница дневне 
штампе, као и угоститељски блок са кафаном и рестораном. 
Поред медицинског блока, била је планирана и изградња 
смјештајних капацитета који би располагали са 150 лежајева. 
ПДР Футошког парка такође предвиђа реконструкцију 
и ревитализацију постојећих објеката (базена и главног 
бањског објекта) и изградњу новог објеката (умјесто 
старих дотрајалих објеката), што би требало да заокружи 
комплекс Јодне бање. У вези са тим, Завод за заштиту 
споменика културе Града Новог Сада доставио је мишљење 
да је неопходно уклањање бесправно подигнутих објеката и 
адаптираних зграда уз сјеверну и западну границу парцеле, 
као и објекта котларнице, која није у функцији, уз услов да 
нови објекат својом архитектуром, габаритом и висином 
не угрожава непокретно културно добро, као ни његову 
видљивост и приступачност. Планом је још предвиђено да 
нови објекат буде повезан приземним анексом са објектом 
базена (турско купатило) и посредно топлом везом са 
главним објектом, те да главни улаз у објекат буде са сјеверне 
стране из Футошког парка, а колски из Улице Николе Тесле. 
Намјена новог објекта мора бити усклађена са намјеном 
главног објекта, а цијели комплекс треба да буде обликован 
и повезан са Футошким парком у неодвојиву цјелину без 
ограда и препрека. ПДР је у просторном складу са поменутим 
пројектом, па се претпоставља да ће и у функционалном 
смислу бити задржани сви планирани туристички и 
угоститељски елементи.

футошки парк
Футошки парк представља основну рекреативну површину 
Јодне бање и спону између свих субјеката који се налазе 
на њеном простору, из ког разлога треба обратити посебну 
пажњу на уређење и опремање ове јединствене зелене 
површине. Прошло је много времена од посљедње 
реконструкције зелене биомасе парка 1964. год., па би 
требало на основу културно-историјске грађе и првобитног 
пројекта парка извршити реконструкцију арихтектонско-
грађевинских елемената, чишћење и реконструкцију језера 
и ревитализацију биљног материјала. Такође, потребно 
је направити пројекат обнове мобилијара и комуналних 
објеката и стаза, како би парк поред биоеколошке добио 
и рекреативну функцију. ПДР Футошког парка предвиђа 
активирање старих артешких бунара, којих је седам на 
простору парка, као и њихово надсвођавање атрактивним 
надстрешницама од транспарентног материјала, како би 
били видљиви и привлачни за посјетиоце парка (Ћурчић, 
Јовановић, 1999). Ово се посебно односи на први извор 
Свети спас, који се налази у централном дијелу парка, као и 
на постављање централне фонтане у дијелу парка од улаза 
из Хајдук Вељкове улице. Поменути плански документ ипак 
не узима у разматрање постављање јавних тоалета, који би 
морали бити саставни дио парковских површина. Недостаје 
и низ објеката урбаног мобилијара, од којих је планом 
предвиђено постављање само клупа за одмор, а не и јавних 
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Закључно разматрање
Јодна бања у ширем смислу не функционише као туристички 
центар са интегрисаном угоститељском, љечилишном и 
рекреативном функцијом, због тога што су субјекти који 
функционишу на посматраном простору, несинхронизовани у 
спровођењу сопствених активности и потпуно отуђени једни 
од других. Ипак, просторне, урбанистичке, па и функционалне 
вриједности у највећој мјери су сачуване, што уз правилан 
приступ отвара могућности зa ревитализацију новосадске 
Јодне бање, као једног од фактора развоја туризма и 
рекреације на подручју Новог Сада. То подразумијева опсежне 
активности на планирању и уређењу посматраног простора, 
a прије свега поштовање законских прописа и планских 
аката. Узимајући у обзир да планска акта у великој мјери на 
одговарајући начин третирају посматрани простор, пажњу 
треба усмјерити, прије свега, на активности око уређења 
комплекса Специјалне болнице за реуматске болести и 
Футошког парка, као интегративног фактора између објеката 
који се налазе на његовом рубу и који у просторном смислу 
представљају саставне елементе Јодне бање. Поред обнове 
постојећих објеката у склопу Специјалне болнице и изградње 
нових на мјесту оних који немају културно-историјску 
вриједност, важно је, уз  болничке и љечилишне, увести и 
рекреативне садржаје, доступне грађанству и туристима. 
То би, прије свега, значило обнову праксе употребе термо-

План још предвиђа да се цијели парк може користити 
као локалитет на коме ће бити изложена стална поставка 
умјетничких скулптура значајних стваралаца, али се не 
поставља питање извора, односно набавке истих. У том 
смислу би се могла планирати скулпторска умјетничка 
колонија, која би се одржавала једном годишње на простору 
парка, па би тако парк постао стециште једне престижне 
манифестације, као и стални полигон за излагање радова. 
Када је ријеч о СЦ „Сајмиште”, потребно је радити на томе да 
се термо-минерални фактори што прије уведу у употребу. 
То би значило да се отворени базени овог спортског 
комплекса пуне термо-минералном јодном водом, чиме би 
се у значајној мјери поправила ситуација по питању развоја 
бањског туризма. Када је ријеч о изградњи нових смјештајних 
капацитета на посматраном простору, треба напоменути да су 
они планирани у оквиру реновирања комплекса Специјалне 
болнице за реуматске болести, али би се у наредном периоду 
могло порадити на активирању приватног смјештаја (соба и 
апартмана) у вилама по ободу парка.

Карта бр. 2. 
План детаљне регулације футошког парка у Новом Саду 
Map No. 2. Detailed regulation plan of Futoški park in Novi Sad
Извор: ПДР Футошког парка, 2005, Службени гласник Републике 
Србије, бр. 23/2005.
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минералне воде и пелоида, што у савременом бањском 
туризму представља суштину спа концепта. Иста опаска 
односи се и на СЦ „Сајмиште”, који би коришћењем термо-
минаралне воде из постојећих бушотина, осим рекреативног, 
представљао и центар здравствене превенције, па тако од 
локалног, добио шири друштвени значај. Уређење Футошког 
парка, према важећем планском документу, од круцијалне 
је важности за његово атрактивирање и активирање, што 
подразумијева обнову постојећег урбаног мобилијара и 
комуналних објеката и постављање нових, гдје се посебан 
акценат ставља на обнову бунара термо-минералне воде и 
њихово претварање у активне и уређене изворе, наткривене 
атрактивним сводовима, као и на обнову стаза за шетање. 
Основни проблем, када је ријеч о Футошком парку, односи 
се на његову умртвљеност непостојањем одговарајућих 
угоститељских и културних садржаја на његовом простору, 
за шта је ПДР Футошког парка нашао рјешење, које још 
увијек није реализовано и највјероватније неће ни бити, због 
нелегалне узурпације, за те активности планираног простора. 
Овоме треба додати и потребу организовања смјештајно-
угоститељске функције у четврти вила, која са источне стране 
опасује парк, јер осим хотела „Парк”, не постоји нити један 
други угоститељски објекат на предметном простору, који се 
означава као Јодна бања у ширем смислу њеног значења.
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