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УВОД

Балнеолошка кла си фи ка ци ја још ни је до-
жи ве ла од го ва ра ју ћу при ме ну. Ипак, то не 
ума њу је њен зна чај на са да шњем ни воу по-
зна ва ња по ја ва и ле жи шта ми не рал них, тер-
мал них и тер мо ми не рал них во да.

Нај кра ће ре че но, струк ту ра кла си фи ка-
ци је под ра зу ме ва: 1) ге о хе миј ску и ге о ло шку 
сре ди ну и ти пич не ком плек се сте на у окви-
ру ко јих се фор ми ра ју ми не рал не во де; 2) 
основ ни јон ски и га сни са став ми не рал них 
во да, као и по ме ну те спе ци фич не ми кро-
ком по нен те; 3) ве ро ват но, при мар но по ре-
кло во да; 4) основ не и спе ци фич не про це се 
фор ми ра ња хе миј ског са ста ва во да; 5) ве ро-
ват ну тем пе ра ту ру раз ли чи тих ти по ва во-
да; и 6) ге о хе миј ски „не мо гу ће“ ти по ве во да, 
чи је је по сто ја ње у од ре ђе ним ге о хе миј ским 
усло ви ма не мо гу ће или ма ло ве ро ват но.

ЦИЉ РАДА

Хи дро ге о ло ги ја, због оби ља ко ри сних по-
да та ка о ма ло ми не ра ли зо ва ним и ми не рал-
ним, тер мал ним и тер мо ми не рал ним во да ма 
у ре зул та ту свих ис тра жи ва ња, пру жа ве ли-
ки број ин фор ма ци ја ко ји го во ре о њи хо вом 
нео спор ном ути ца ју, ка ко на очу ва ње здра-
вља чо ве ка, та ко и на ле че ње обо ле лих осо-
ба, ко је се већ ве ко ви ма при ме њу је у број ним 

ба ња ма Ср би је. Циљ овог ра да био је да се 
при ка же кла си фи ка ци ја ко ја узи ма у об зир 
све основ не ти по ве ми не рал них во да ко је на-
ла зи мо у ба ња ма Ср би је, не за ви сно од ме ста 
по ја вљи ва ња и прак тич ног зна ча ја. У то ме је 
ге нет ска кла си фи ка ци ја по слу жи ла као осно-
ва за бал не о ло шку, што је ра дом до ка за но.

МЕТОДЕ РАДА

У свим на у ка ма ва жи на че ло да од пред ме та 
ис тра жи ва ња за ви си и на уч на ме то да ко ја 
је за то по год на, за пра во, онај сми шље ни 
по сту пак ко јем је свр ха да се по мо ћу ње га 
ре ши по ста вље ни про блем. За про у ча ва ње 
та ко сло же них по ја ва као што су ми не рал не 
во де мо ра ју се при ме њи ва ти мно ге ме то де, 
ко је су при том и раз ли чи те, а нај че шће се за 
ре ша ва ње ко ри сти ве ћи број ме то да за јед-
но, тј. од го ва ра ју ћа ме то до ло ги ја ис тра жи-
ва ња. Мно ге од њих раз ви ле су се у окви ру 
дру гих на у ка, нај че шће су слу жи ле за из у ча-
ва ње про бле ма ти ке ко ја ни је у су шти ни хи-
дро ге о ло шка, али су има ле из ве сно хи дро-
ге о ло шко зна че ње, ка ква је и те ма ко јом се 
ба ви овај рад. Из бор ме то до ло ги је ис тра жи-
ва ња био је усло вљен по ста вље ним ис тра-
жи вач ким за дат ком, а то је: што пот пу ни је 
упо зна ва ње по ја ва и ле жи шта ми не рал них 
во да, по себ но оних ко је, с аспек та ко ри шће-
ња у ле ко ви те свр хе, за слу жу ју по себ ну па-

КРАТАК САДРЖАЈ
Увод При ка за на бал не о ло шка кла си фи ка ци ја узи ма у об зир све основ не ге нет ске ти по ве и ви до-
ве ми не рал них во да не за ви сно од њи хо вог ме ста по ја вљи ва ња и прак тич ног зна ча ја. На при ме ру 
ми не рал них во да Ср би је по ка за на је мо гућ ност ње не при ме не, уз бр жу, тач ни ју, јед но став ни ју и, 
што је нај ва жни је, об је ди ње ну струч ну оце ну ми не рал них во да с ле ко ви тог аспек та.
Циљ ра да Циљ ра да је био да се при ка жу ком плек сност и ме ђу соб на по ве за ност свих ак тив но сти 
при от кри ва њу основ не ве зе и за ко но мер но сти на ре ла ци ји хи дро ге о ло шке сре ди не и здра вља 
чо ве ка.
Ме то де ра да Сва до са да шња ду го го ди шња де таљ на ге о ло шка, хи дро ге о ло шка, хи дро хе миј ска, бал-
не о ло шка и број на дру га ис тра жи ва ња мул ти ди сци пли нар ног ти па, са сво јим спе ци фич ним ме то да ма 
и ре зул та ти ма ис тра жи ва ња, уз њи хо ву ана ли зу и син те зу, по слу жи ла су као осно ва за из ра ду ра да.
Ре зул та ти Из пре гле да до са да шњих кла си фи ка ци ја очи глед но је да се њи хо вим упо ре ђи ва њем 
мо гу на ћи за јед нич ки еле мен ти, али не и аде кват но ис ко ри шћа ва ње при за сни ва њу кла си фи ка-
ци о них схе ма, из че га про ис ти че кон ста та ци ја да је ма ло све о бу хват них кла си фи ка ци ја ко је од ра-
жа ва ју усло ве фор ми ра ња, по сто ја ња, об на вља ња и ис ти ца ња ми не рал них во да, што је осно ва за 
при ме ну у бал не о ло ги ји.
За кљу чак При ме ном ове кла си фи ка ци је сви ко ји се ба ве ис тра жи ва њем и ко ри шће њем ми не-
рал них во да пред ста вља ли би их и тре ти ра ли на ја сан, пре гле дан и об је ди њен на чин, за сно ван на 
на уч но по твр ђе ним осно ва ма.
Кључ не ре чи: хи дро ге о ло ги ја; ге не за; бал не о ло ги ја; ми не рал не во де; кла си фи ка ци ја; Ср би ја
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жњу. Ра дом су об у хва ће на ла бо ра то риј ска и те рен ска 
ис тра жи ва ња. Пра ти ла су их и од го ва ра ју ћа те о рет ска 
ис тра жи ва ња ра ди уоп шта ва ња по стиг ну тих ре зул та-
та и од ре ђи ва ње смер ни ца бу ду ћих ис тра жи ва ња кроз 
из ра ду сту ди ја, про је ка та, гра фич ке до ку мен та ци је и 
сл., као осно ве за кон ти ну и ра ну над град њу у ис тра-
жи ва њу и про у ча ва њу.

Сту ди ја је об у хва ти ла:
А) Прет ход на ис тра жи ва ња
при ку пља ње, ода бир, ана ли за и ре ин тер пре-

та ци ја по сто је ће пу бли ко ва не и фон дов ске 
до ку мен та ци је (за ви ше од 300 ре ги стро ва них 
по ја ва ми не рал них, тер мал них и тер мо ми не-
рал них во да Ср би је);
при ку пља ње нео п ход них под ло га и ре ин тер-

пре та ци ја по сто је ће пу бли ко ва не и фон дов ске 
ли те ра ту ре;
нео п ход не под ло ге за да ља ис тра жи ва ња (основ-

не и на мен ске кар те);
де фи ни са ње мар шру та за из во ђе ње те рен ских 

ис тра жи ва ња
Б) Те рен ска ис тра жи ва ња
ме ре ње из да шно сти, основ ни па ра ме три фи-

зич ких свој ста ва и хе миј ског са ста ва ми не рал-
них во да;
узор ко ва ње за из ра ду скра ће них и ком плет них 

хе миј ских ана ли за ми не рал них во да
В) Ла бо ра то риј ска ис тра жи ва ња
из ра да хе миј ских, га сних, ра ди о ак тив них, бак-

те ри о ло шких, ми кро би о ло шких и изо топ ских 
ана ли за ми не рал них во да

Г) Ка би нет ски рад
об ра да, ана ли за и ин тер пре та ци ја до би је них 

по да та ка у ра ни јим фа за ма ис тра жи ва ња.
На кон ових фун да мен тал них хи дро ге о ло шких ис-

тра жи ва ња, ко ја су тра ја ла не ко ли ко де се ти на го ди на, 
при ку пи ли су се по да ци нео п ход ни за фор ми ра ње кла-
си фи ка ци о не схе ме. При мен љи ви део је у над ле жно-
сти бал не о ло ги је, гра не ме ди цин ских на у ка.

РЕЗУЛТАТИ

На те ри то ри ји Ср би је, у окви ру шест хи дро ге о ло шких 
ре јо на (Сли ка 1), из дво је не су од ре ђе не кла се и пот кла-
се ми не рал них во да на осно ву анјон ског и ка тјон ског 
са ста ва, као и гру пе, под гру пе и ти по ви ми не рал них 
во да с бал не о ло шког аспек та, че га до сад у прак си ни је 
би ло. Кла си фи ка ци ја Ива но ва [3, 4] при мен љи ва је и 
при ла го ђе на на шим ис ку стви ма и по тре ба ма (Та бе ла 1).

Рејон Дакијског басена (1)

До сад ни су ре ги стро ва не по ја ве при род ног ис ти ца ња 
ми не рал них, тер мал них и тер мо ми не рал них во да, ма-
да се у ра ду Ле ка и са рад ни ка [5] по ми ње из вор ми не-
рал не во де са 9,408 g/l су вог остат ка ко ји је из град њом 
Хи дро е лек тра не „Ђер дап“ по то пљен.

Слика 1. Хидрогеолошки рејони Србије
Figure 1. Hydrogeological regions of Serbia

Табела 1. Основне балнеолошке групе вода [4]
Table 1. General balneologic groups of water [4]

Групе
Groups

Основне подгрупе 
према гасном саставу

Basic subgroups on 
the basis of gas composition

A

Без специфичних 
компонената и својстава
Containing no specific 
components and 
characteristics

a
Азотне
Water containing nitrogen

b
Метанске
Water containing methane

B
Угљокиселе (CO2)
Carbonated (CO2) a

Угљокиселе
Carbonated

V

Сулфидне (H2S, HS)
Water containing hydrogen 
sulfide (H2S, HS)

a
Азотне
Water containing nitrogen

b
Метанске
Water containing methane

v
Угљокиселе
Carbonated

G

Гвожђевите (Fe), арсенске 
(As) и с високим садржајем 
Mn, Cu, Al, Zn
Ferriferous water (Fe), water 
containing arsenic (As) and 
water with high content of 
Mn, Cu, Al, Zn

a
Aзотне
Water containing nitrogen

b
Угљокиселе
Carbonated

D

Бромне (Br), јодне (J) и 
с високим садржајем 
органског материја
Water containing bromine 
(Br), iodine (I) and water 
with high content of organic 
matter

a
Aзотне
Water containing nitrogen

b
Метанске
Water containing methane

E
Радонске (Rn)
Water containing radon (Rn)

a
Aзотне
Water containing nitrogen

b
Угљокиселе
Carbonated

Ž

Силицијумске терме 
(H2SiO3, HSiO3)
Thermal water with silicon 
content (H2SiO3, HSiO3)

a
Азотне
Water containing nitrogen

b
Метанске
Water containing methane

v
Угљокиселе
Carbonated
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Рејон Карпато-балканида (2)

Пре ма га сном са ста ву, при па да ју азот ној под гру пи, са 
са др жа јем од 80% до 90% за пре ми не, осим по ја ве у 
Не ре сни ци, ко ја при па да под гру пи сла бо угљо ки се лих 
во да. Сул фид них во да (гру па „В“) прак тич но не ма јер 
ни је утвр ђен са др жај сум пор во до ни ка и во до ник-сул-
фи да ве ћи од 10 mg/l. При пад ност во да гру пи „Г“ је 
сла бо из ра же на, с ве ро ват но ћом за ње ну по ја ву у окви-
ру рас про стра ње ња оруд ње них зо на. У гру пи „Д“ има 
знат них од сту па ња. Са др жа ји бро ма и јо да су ма њи 
од 25, тј. 5 mg/l. Пре ма са др жа ју бро ма, ис ти че се по-
ја ва у Не ре сни ци. Од ха ло ге них еле ме на та, по ви ше ни 
са др жај флу о ра ја вља се у: Не ре сни ци, Шар ба нов цу, 
Су мра ков цу и Ни ко ли че ву. Ра дон ских во да (гру па „Е“) 
има у Со ко ба њи, Ни шкој ба њи и Миљ ков цу. Гру пи 
„Ж“ или тзв. си ли ци јум ским тер ма ма, без по себ но 
на гла ше ног са др жа ја си ли ци јум-ди ок си да, при па да ју 
во де: Шар ба нов ца, Бре сто вач ке ба ње (50 mg/l), Су мра-
ков ца (45 mg/l), Ма лог Ла о ла и Гам зи град ске ба ње, са 
са др жа ји ма 30–50 mg/l (Та бе ла 2) [6, 7].

Ми не рал не во де ре јо на Кар па то-бал ка ни да има ју 
ми не ра ли за ци ју до 1 g/l, тер мал не су, с тем пе ра ту ром 
20–34°C, pH вред но шћу 6,5–8,4, пре те жно хи дро кар-
бо нат не кла се, кал ци јум ске или кал ци јум ско-маг не-
зи јум ске пот кла се (Та бе ле 3 и 4).

Рејон Српског кристаластог језгра (3)

У овом ре јо ну нај ве ћи број по ја ва ми не рал них во да 
при па да гру пи, од но сно под гру пи угљо ки се лих во да – 
19, док под гру пи азот них при па да де сет по ја ва. Не ма 
по ја ва ко је би се свр ста ле у гру пу „В“ (сул фид них во-
да) за то што је са др жај ових ком по не на та ни зак (<10 
mg/l), али је по сто ја ње H2S и HS до ка за но у Ку лин ској 
ба њи, Су вој че сми, Ту лар ској ба њи, Си ја рин ској ба њи, 
Врањ ској ба њи и др. У гру пи „Г“ су, пре све га, по ја ве 
ми не рал них во да с на гла ше ним са др жа јем гво жђа: 
Ми ра ше вац, Сво ји но во, Ђа во ља ва рош, Ту лар ска, Си-
ја рин ска и Бу ја но вач ка ба ња. С по ви ше ним са др жа јем 
ман га на од ли ку ју се во де у Ораш ју, Ми ра шев цу и Ђа-
во љој ва ро ши. С на гла ше ним са др жа јем Al2O3 ис ти чу се 
Па ла нач ки ки се љак, Ђа во ља ва рош и Бу ја но вач ка ба ња, 
док се по ви шен са др жај цин ка ве зу је за Ђа во љу ва рош, 
Ве ли ку вр би цу и Це ро вац. У гру пи „Д“ не ма во да с из-
ра зи то на гла ше ним са др жа јем бро ма, али се по ве ћа ним 
са др жа јем од ли ку ју по ја ве у Ју го ву, Па ла нач ком ки се-
ља ку и Це ров цу, али да ле ко ис под пред ви ђе не нор ме. 
У гру пу бор них во да, са са др жа јем ве ћим од 35 mg/l, 
мо гу се свр ста ти и воде у Ју го ву, Па ла нач ком ки се ља ку, 
Жа ре ву, Су вој че сми, Вуч кој ба њи и Си ја рин ској ба њи. 
Слич но је и са са др жа јем јо да, али за то са др жај флу о ра 
од пре ко 5 mg/l свр ста ва их у флу ор не во де: Па ла нач ки 
ки се љак, Су ва че сма, Врањ ска и Бу ја но вач ка ба ња. По-
ви шен са др жај строн ци ју ма ве зан је за Ју го во, Жа ба ре, 
Ту лар ску и Си ја рин ску ба њу (ви ше од 3 mg/l); вред но-
сти 1,23–3,1 mg/l су за са др жај ли ти ју ма – Ју го во, Лом-
ни ца, Ту лар ска и Бу ја но вач ка ба ња. При сут ност во да 

гру пе „Е“, а ра дон ске по себ но, углав ном ни је ти пи чан за 
ми не рал не во де ово га ре јо на (нор ма је 185 Bq/l). У гру пу 
„Ж“, тј. у си ли ци јум ске во де са са др жа јем SiO2 ве ћим 
од 50 mg/l, при па да ју во де следећих бања: Па ла нач ки 
ки се љак, Ораш је, Ри бар ска, Ку лин ска, Вич ка, Про лом 
и Врањ ска ба ња (Та бе ле 2 и 3) [6, 7].

Ми не рал не во де Срп ског кри ста ла стог ба се на су, 
из у зев Ђа во ље ва ро ши и Ју го ва, са ми не ра ли за ци јом 
пре ко 5 g/l. То су хлад не и тер мал не во де с тем пе ра ту-
ром од 10,5 до 95°C и pH вред но шћу од 3,5 (Ђа во ља 
ва рош, Про лом ба ња) до 9 (Ри бар ска и Ку лин ска ба-
ња). Нај ве ћи број по ја ва при па да кла си хи дро кар бо-
нат них во да на три јум ске и кал ци јум ско-маг не зи јум ске 
пот кла се или кла си хи дро кар бо нат но-сул фат них во да, 
та ко ђе на три јум ске или кал ци јум ско-маг не зи јум ске 
пот кла се (Та бе ле 3 и 4).

Рејон Шумадијско-копаоничко-косовске 

области (4)

Ви ше од по ло ви не ана ли зи ра них по ја ва, по осно ву 
га сног са ста ва, при па да гру пи угљо ки се лих во да, док 
оста ле по ја ве при па да ју азот ном ти пу. За раз ли ку од 
прет ход них ре јо на, у ово ме мо гу да се из дво је сул фид-
не во де, гру па „В“. То су ми не рал не во де Ма та ру шке 
и Ба ње Сла ти не. Гру пи „Г“ при па да ле би по ја ве ми-
не рал них во да са са др жа јем Fe2O3 ве ћим од 20 mg/l: 
Кру ше ви ца, Жа ре во, Ки се ла ба ња, По клек, Но са ње, 
Бе лан це, Ки се ла во да. Си ту а ци ја са гру пом „Д“ и са-
др жа јем флу о ра ве ћим од 5 mg/l је сле де ћа: Пар ти за ни, 
Тан ко си ћа Сла ти на и Вре о ци. Гру пи „Д“ при па да ју во-
де Ко ра ћич ке ба ње због са др жа ја јо да од 6 mg/l. Ви ше 
од 35 mg/l HBO2 има ју во де у Сел тер су, Ба њи Сла ти ни, 
Ма го ву, Кур шу млиј ској ба њи, Кло ко ту, Гој бу њи, Но-
са њу, Жи ти њу, Ба љев цу, па се мо гу из дво ји ти у бор не 
во де. Из ра зи то ра дон ских во да (гру па „Е“) у овом ре-
јо ну не ма. Из над гра ни це од 185 Bq/l на ла зе се во де у 
Брај ков цу и По не шу. Гру пи „Ж“, си ли ци јум ским во да-
ма, при па да ју во де са са др жа јем SiO2 ве ћим од 50 mg/l: 
Пар ти за ни, Оњег, Га ра ши, Бу ко вич ка ба ња, Вр њач ка 
ба ња – Сне жник, Бе ли из вор, Јо ша нич ка, Лу ков ска и 
Кур шу млиј ска ба ња, Љу шта, Ки се ла ба ња, По клек, Но-
са ње, Кло кот ба ња и Ки се ла во да (Та бе ле 2 и 3). Тре ба 
ис та ћи да ви ше од 34 по ја ве од ли ку је по ви ше ни са др-
жај ове ком по нен те, чи је су гра ни це 20–50 mg/l. На гла-
ше ни са др жај строн ци ју ма од пре ко 5 mg/l од ли ку је 
во де у Ле шта ни ма, Ру дов ци ма, Чи бут ко ви ци, Жи ти њу 
и Цр ни ше ви. Ви ше од 5 mg/l ли ти ју ма спе ци фич не су 
за Сел терс, Чи бут ко ви цу и Бу ко вич ку ба њу [6, 7].

Пре ма то ме, 53 по ја ве овог ре јо на има ју ми не ра-
ли за ци ју ма њу од 2 g/l, 19 по ја ва ми не ра ли за ци ју 2–3 
g/l, 11 по ја ва 3–5 g/l, а шест ми не ра ли за ци ју ве ћу од 5 
g/l. Три де сет по ја ва су хлад не во де, 15 има по ви ше ну 
тем пе ра ту ру до 20°C, 44 има ју тем пе ра ту ру 20–35°C, 
а 10 ве ћу од 35°C. Вред ност pH јед не по ја ве је ма ња 
од 5,5, 44 по ја ве су бла го ки се ле во де са pH 5,5–6,8, 
а 15 по ја ва је у гра ни ца ма не у трал них 6,8–7,2; сла бо 
ал кал ним во да ма при па да 21 по ја ва, а ал кал ном ти пу 
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Табела 2. Одлике најзначајнијих појава минералних вода у Србији
Table 2. Charasteristics of the most important springs of mineral waters in Serbia

  Бр.
No

Појаве
Occurence

Литолошки састав
Lythological structure

TDS
(g/l)

Основни генетски тип
Basic genetic type

Температура (°C)
Temperature (°C)

Издашност (l/s)
Well yield (l/s)

Степен 
истражености

Level of research

1 Бања Кањижа
Kanjiža Spa S 1.6-4.3 HCO3-Na 27–63 19 U

2 Јунаковић бања
Junaković Spa S 5.8-6.6 Cl-HCO3-Na 46–49 20 U

3 Бечеј
Bečej S 4.0 Cl-HCO3-Na 65 25 U

4 Врдник
Vrdnik L 1.9 HCO3-SO4-Mg,Ca 33 45 U

5 Бања Селтерс
Selters Spa L 7.2 HCO3,Cl-Na 32–60 20 U

6 Паланачки кисељак
Palanački kiseljak L 8 HCO3,Cl-Na 50 4 P, U

7 Љиг бања
Ljig Spa S 1.32 HCO3-Na 33 4 U

8 Бања Ковиљача
Koviljača Spa L 1.42 HCO3-Na,Ca,Mg 30 20 U

9 Буковичка бања
Bukovica Spa L 4.32 HCO3-Na 31–34 3 U

10 Горња Трепча
Gornja Trepča V 0.57 HCO3-Mg,Ca 27–31 21 U

11 Овчар бања
Ovčar Spa L 0.7 HCO3-Ca,Mg 36–38 50 P, U

12 Врњачка бања
Vrnjačka Spa M 2.9 HCO3-Na 36 6 U

13 Матарушка бања
Mataruška Spa V 1.5 HCO3-Na,Mg 25–51 72 U

14 Богутовац
Bogutovac S 0.50 HCO3-Mg,Ca 25 10 R

15 Рибарска бања
Ribarska Spa M, G 0.4 HCO3,SO-Na 44 37 U

16 Брестовачка бања
Brestovačka Spa V 0.71 SO4-Na,Ca 20–41 7 U

17 Гамзиградска бања
Gamzigradska Spa L 0.65 HCO3,Cl-Na 30–42 10 U

18 Сокобања
Soko Spa L 0.55 HCO3-Ca,Mg 22–46 25 U

19 Прибојска бања
Pribojska Spa L 0.4 HCO3-Ca,Mg 36 70 U

20 Луковска бања
Lukovska Spa L 1.9 HCO3-Na,Mg,Ca 64–67 12 U

21 Нишка бања
Niška Spa L 0.45 HCO3-Ca 37 35 U

22 Јошаничка бања
Jošanička Spa G, M 3.25 HCO3,Cl-Na 50–77 19 P, U

23 Куршумлијска бања
Kuršumlijska Spa L, M, V 3.1 HCO3-Na 64 16 P

24 Пролом бања
Prolom Spa V 0.22 HCO3-Na 31 10 U

25 Сијаринска бања
Sijarinska Spa M 4.75 HCO3-Na 61–76 36 P, U

26 Новопазарска бања
Novopazarska Spa L 1.6 HCO3-Na 51 5 P, U

27 Звоначка бања
Zvonačka Spa L 0.42 HCO3-Ca 28 5 N

28 Врањска бања
Vranjska Spa G, M 1.4 HCO3,SO4-Na 63–95 80 P, U

29 Бујановачка бања
Bujanovačka Spa S, G 4.8 HCO3-Na 42 7 U

30 Николичево
Nikoličevo V 6.40 HCO3-Na 24 - R

31 Сува чесма
Suva česma M 4.2 HCO3-Na 24 P

32 Шарбановац
Šarbanovac V 3.13 HCO3,SO4-Na 29 R

33 Миљковац
Miljkovac L 5.86 HCO3-Ca,Mg 33 - N

34 Звоначка бања
Zvonačka Spa L 4.16 HCO3-Ca 28 - N

35 Ргошка бања
Rgoška Spa L 5.0 HCO3-Ca,Mg 30 - R

36 Бања Врујци
Vrujci Spa L 4.6 HCO3-Ca,Mg 27 P

37 Богатић
Bogatić L 8.60 HCO3-Na 80 P

38 Дубље
Dublje L 9.86 HCO3-Na 50 P

Укупно
Total 693

L – кречњаци; S – пескови; G – гранити; M – метаморфити; V – вулканити; N – идентификован локалитет, неоцењен; R – регионална оцена; P – започета 
детаљна истраживања; U – комерцијално коришћење
L – limestone; S – sand; G – granite; M – metamorphyc rocks; V – volcanic rocks; N – unidentified locality, unevaluated; R – regional evaluation; P – started detailed 
research; U – commercial use
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Табела 3. Генетска и балнеолошка класификација минералних вода Србије према класификацији Иванова [3]
Table 3. Genesis and balneological classification of mineral waters in Serbia according to Ivanov classification [3]

Рејон
Region

Локалитет
Locality

Формула хемијског састава
Chemical formula T (°C) Класа

Class
Поткласа
Subclass

Гасни састав
Gas composition

Специфичне компоненте
Particular composition

Класификациони индекс
Classifi cation index

2
Брестовачка 
бања

Brestovačka Spa

4 3
61-74 15-30 9-11

0,38-0,52
49-68 28-40 3-9

SO HCO Cl
M Q=13

Ca Na+K Mg
17–41 SO4- HCO3 (III) Ca-Na (4) N2 Mn, Zn, SiO2, Sr; 2

2

B II N

III 4a (SiO )

2
Сокобања

Soko Spa

3 4
81 17

0,46
66 25

HCO SO
M Q>10

Ca Mg
43 HCO3 (II) Ca-Mg (2) N2 SiO2, Sr, Rn, Ra; 2

2

B II N

III 2a (SiO )

2
Нишка бања

Niška Spa

3 4
80 11 9

0,27-0,41
61 26 13

HCO SO Cl
M Q>9

Ca Mg Na+K
19.5–
39.1 HCO3 (II) Ca (1) N2 SiO2, Sr, Rn, Ra; 2

2

B II N

II 1a (SiO )

3
Рибарска бања

Ribarska Spa

3 4 3
47 26 19

0,31
93

HCO SO CO
M Q>20,0

Na+K
38–56 HCO3 (II) Na (6) N2 - O2 F, SiO2

2 2

2

B I-III N -O

II 6b (F,SiO )

3
Пролом бања

Prolom Spa

3
86 8

0,17
90 8

HCO Cl
M Q=0,4

Na+K Ca
26.4 HCO3 (II) Na (6) N2- O2 Rn, SiO2

2 2

2

B I N -O

II 6a (SiO ,Rn)

3
Сијеринска бања

Sijerinska Spa

3 4
71 25

2,5-4,8
85 8 7

HCO SO
M Q>20,0

Na+K Ca Mg
16–75 HCO3 -SO4 (III) Na (6) CO2 F, Fe, Sr, Li, Rb, Mn, Ra 2B I-III CO

III 6a (F,Fe,Sr,Rb)

3
Врањска бања

Vranjska Spa

3 4
50 42 8

1,3
94 6

HCO SO Cl
M Q>60,0

Na+K Ca
63–100 HCO3 -SO4 (III) Na (6) N2 F, H2S, Al, Sr, Li, Mn,SiO2

2

2 2

B I-III N

III 6a (H S,SiO )

3
Бујановачка 
бања

Bujanovačka Spa

3
95

4,95
92

HCO
M Q 6,0

Na+K
 24.5–43 HCO3 (II) Na (6) CO2 F, Li, Sr, Rb, Cu, SiO2

2

2

B I CO

II 6a (Sr,Rb,SiO )

4
Бања Selters

Selters Spa

3
55 44

7,3-8,0
94

HCO Cl
M Q>5,0

Na+K
31–57 HCO3 -Cl (VII) Na (1) CO2 F, Br, Li, Sr, Rb, Ba, Ra,HBO2, SiO2

2

2

B III CO

VII 1b (F,Br,SiO )

4
Буковичка бања

Bukovička Spa

3
98

2,2-5,0
86 8

HCO
M Q>5,0

Na+K Ca
14–31 HCO3 (II) Na (6) CO2 Ra, F, Li, Sr, Rb, Ba, Rn, SiO2

2

2

B II-III CO

II 6a (Ra,F,SiO )

4
Љиг бања

Ljig Spa

3
93

0,86
76 13 10

HCO
M Q>3,0

Na+K Ca Mg
30–33 HCO3 (II) Na (6) N2 F, Li, Sr, Mn, Zn, SiO2

2

2

B II N

II 6a (SiO )

4
Горња Трепча

Gornja trepča

3
93

0,52
74 19

HCO
M Q>20,0

Mg Ca
31 HCO3 (II) Mg-Ca (2) N2 Cs, Sr, SiO2

2

2

B II-III N

II 2a (Cs,Sr,SiO )

4
Матарушка бања

Mataruška Spa

3
87 10

1,39-1,48
57 26 14

HCO Cl
M Q>10,0

Na+K Mg Ca
21–42.8 HCO3 (II) Na-Mg (5) N2 H2S, F, Cs, Sr, Li, Rb, Mn, SiO2

2

2 2

B II-III N

II 5a (H S,F,SiO )

4
Богутовачка 
бања

Bogutovačka Spa

3
92

0,6
43 29 28

HCO
M Q>3,0

Mg Ca Na+K
19–25 HCO3 (II) Mg- Ca- 

Na (3) N2 H2S, Ra, F, Sr, SiO2
2

2

B III-IV N

II 3a (H S,Ra,Fe)

4
Врњачка бања 
(Топли)

Vrnjačka Spa

3
97

1,77
70 19 11

HCO
M Q>6,0

Na+K Mg Ca
36 HCO3 (II) Na (6) CO2 Sr, Li, Rb, Ba, Cs, F, SiO2

2

2

B III-V CO

II 6a (Sr,Li,Rb,SiO )

4
Јошаничка бања

Jošanička Spa

3 3 4
70 16 10

0,3
49 24 24

CO +HCO Cl SO
M Q>30,0

Na+K Mg Ca
22–78.5 HCO3 (II) Na-Mg-Ca 

(3) N2 H2S, F, SiO2
2

2 2

B II N

II 3a (H S,F,SiO )

4
Луковска бања

Lukovska Spa

3 4
87 7

1,56
34 32 31

HCO SO
M Q>20,0

Na+K Mg Ca
24–61 HCO3 (II) Na-Mg-Ca 

(3) CO2 H2S, F, Sr, Li, Zn, As, SiO2
2

2 2

B III-V CO

II 3a (H S,F,SiO )

4
Куршумлијска 
бања

Kuršumlijska Spa

3
96

3,12
86 7

HCO
M Q>10,0

Na+K Mg
37–68 HCO3 (II) Na (6) CO2 H2S, F, Li, Sr, HBO2, SiO2

2

2 2

B III-V CO

II 6a (H S,F,SiO )

4
Новопазарска 
бања

Novopazarska Spa

3
92

1,72
79 10

HCO
M Q>3,0

Na+K Mg
30–54 HCO3 (II) Na (6) N2 H2S, Ra, F, Li, Sr, Rb, Cs, SiO2

2

2

B III-V N

II 6a (H S,Ra,F)

4
Бањска

Banjska

3
74 16

1,36
70 13 11

HCO Cl
M Q>2,5

Na+K Mg Ca
31.5–54 HCO3 (II) Na (6) N2 H2S, F, Li, Ba, Sr, SiO2

2

2 2

B II-V N

II 6a (H S,F,SiO )

5
Бања Врдник

Vrdnik Spa

3 4
77 16

0,89
46 25 25

HCO SO
M Q>6,0

Mg Na+K Ca
33 HCO3 (II) Mg-Na-Ca 

(3) N2 F, Sr, Ba, Li 2B III-IV N

II 3a (F,Sr,Ba)

5
Бања Ковиљача

Koviljača Spa

3
79 20

1,4
41 30 27

HCO Cl
M Q>20,0

Na+K Ca Mg
15–30 HCO3 - Cl (VII) Na-Ca-Mg 

(3) N2 H2S, Sr, Li, Ra 2

2

B III-IV N

VII 3a (H S,Sr,Li)

5
Радаљска бања

Radaljska Spa

3 3
78 13

0,18
89

CO +HCO Cl
M Q>5,0

Na+K
14.5–30 HCO3 (II) Na (6) N2 H2S, F, Li, Ra, SiO2

2

2 2

B I N

II 6a (H S,F,SiO )

5
Овчар бања

Ovčar Spa

3
90

0,64
60 32

HCO
M Q>30,0

Ca Mg
35–38 HCO3 (II) Ca-Mg (2) N2 H2S, Sr, SiO2

2

2 2

B II-IV N

II 2a (H S,Sr,SiO )

Крунић О. и Сорајић С. Балнеолошка класификација минералних вода Србије

Бања Селтерс

Рејон
Region

Локалитет
Locality

Формула хемијског састава
Chemical formula T (°C) Класа

Class
Поткласа
Subclass

Гасни састав
Gas composition

Специфичне компоненте
Particular composition

Класификациони индекс
Classifi cation index

2
Брестовачка 
бања

Brestovačka Spa

4 3
61-74 15-30 9-11

0,38-0,52
49-68 28-40 3-9

SO HCO Cl
M Q=13

Ca Na+K Mg
17–41 SO4- HCO3 (III) Ca-Na (4) N2 Mn, Zn, SiO2, Sr; 2

2

B II N
III 4a (SiO )

2
Сокобања

Soko Spa

3 4
81 17

0,46
66 25

HCO SO
M Q>10

Ca Mg
43 HCO3 (II) Ca-Mg (2) N2 SiO2, Sr, Rn, Ra; 2

2

B II N
III 2a (SiO )

2
Нишка бања

Niška Spa

3 4
80 11 9

0,27-0,41
61 26 13

HCO SO Cl
M Q>9

Ca Mg Na+K
19.5–
39.1 HCO3 (II) Ca (1) N2 SiO2, Sr, Rn, Ra; 2

2

B II N
II 1a (SiO )

3
Рибарска бања

Ribarska Spa

3 4 3
47 26 19

0,31
93

HCO SO CO
M Q>20,0

Na+K
38–56 HCO3 (II) Na (6) N2 - O2 F, SiO2

2 2

2

B I-III N -O
II 6b (F,SiO )

3
Пролом бања

Prolom Spa

3
86 8

0,17
90 8

HCO Cl
M Q=0,4

Na+K Ca
26.4 HCO3 (II) Na (6) N2- O2 Rn, SiO2

2 2

2

B I N -O
II 6a (SiO ,Rn)

3
Сијеринска бања

Sijerinska Spa

3 4
71 25

2,5-4,8
85 8 7

HCO SO
M Q>20,0

Na+K Ca Mg
16–75 HCO3 -SO4 (III) Na (6) CO2 F, Fe, Sr, Li, Rb, Mn, Ra 2B I-III CO

III 6a (F,Fe,Sr,Rb)

3
Врањска бања

Vranjska Spa

3 4
50 42 8

1,3
94 6

HCO SO Cl
M Q>60,0

Na+K Ca
63–100 HCO3 -SO4 (III) Na (6) N2 F, H2S, Al, Sr, Li, Mn,SiO2

2

2 2

B I-III N
III 6a (H S,SiO )

3
Бујановачка 
бања

Bujanovačka Spa

3
95

4,95
92

HCO
M Q 6,0

Na+K
≈ 24.5–43 HCO3 (II) Na (6) CO2 F, Li, Sr, Rb, Cu, SiO2

2

2

B I CO
II 6a (Sr,Rb,SiO )

4
Бања Selters

Selters Spa

3
55 44

7,3-8,0
94

HCO Cl
M Q>5,0

Na+K
31–57 HCO3 -Cl (VII) Na (1) CO2 F, Br, Li, Sr, Rb, Ba, Ra,HBO2, SiO2

2

2

B III CO
VII 1b (F,Br,SiO )

4
Буковичка бања

Bukovička Spa

3
98

2,2-5,0
86 8

HCO
M Q>5,0

Na+K Ca
14–31 HCO3 (II) Na (6) CO2 Ra, F, Li, Sr, Rb, Ba, Rn, SiO2

2

2

B II-III CO
II 6a (Ra,F,SiO )

4
Љиг бања

Ljig Spa

3
93

0,86
76 13 10

HCO
M Q>3,0

Na+K Ca Mg
30–33 HCO3 (II) Na (6) N2 F, Li, Sr, Mn, Zn, SiO2

2

2

B II N
II 6a (SiO )

4
Горња Трепча

Gornja trepča

3
93

0,52
74 19

HCO
M Q>20,0

Mg Ca
31 HCO3 (II) Mg-Ca (2) N2 Cs, Sr, SiO2

2

2

B II-III N
II 2a (Cs,Sr,SiO )

4
Матарушка бања

Mataruška Spa

3
87 10

1,39-1,48
57 26 14

HCO Cl
M Q>10,0

Na+K Mg Ca
21–42.8 HCO3 (II) Na-Mg (5) N2 H2S, F, Cs, Sr, Li, Rb, Mn, SiO2

2

2 2

B II-III N
II 5a (H S,F,SiO )

4
Богутовачка 
бања

Bogutovačka Spa

3
92

0,6
43 29 28

HCO
M Q>3,0

Mg Ca Na+K
19–25 HCO3 (II) Mg- Ca- 

Na (3) N2 H2S, Ra, F, Sr, SiO2
2

2

B III-IV N
II 3a (H S,Ra,Fe)
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2

2
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2
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34 32 31
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2
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2
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HCO
M Q>3,0

Na+K Mg
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2
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2
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че ти ри по ја ве са pH ве ћим од 8,5. Пре ма га сном са ста-
ву, реч је о угљо ки се лим и азот ним во да ма. По себ но 
се ис ти чу ки се ља ци хи дро кар бо нат но-на три јум ског, 
хи дро кар бо нат но-кал ци јум ско-маг не зи јум ског ти па и 
хи дро кар бо нат но-маг не зи јум ског ти па. Кла са хи дро-
кар бо нат них во да, у окви ру ко је је пот кла са на три јум-
ских во да, за у зи ма до ми нант но ме сто; сле ди пот кла са 
кал ци јум ско-маг не зи јум ских, на три јум ско-кал ци јум-
ских, маг не зи јум ско-на три јум ских, маг не зи јум-кал ци-
јум ских и кал ци јум ских во да. Од оста лих кла са тре ба 
по ме ну ти хи дро кар бо нат но-хло рид не, с на три јум ском 
пот кла сом, уз на три јум ско-маг не зи јум ске, од но сно 
маг не зи јум ско-кал ци јум ске (Та бе ле 3 и 4).

Рејон Динарида западне Србије (5)

То је ре јон у окви ру ко јег пре о вла ђу је азот ни тип во-
да (43 по ја ве), у од но су на угљо ки се ле, ко је су ре ги-
стро ва не на 22 ло ка ли те та. Из ра зи тих пред став ни ка 
гру пе „В“ не ма – ја вља ју се, али ис под пред ви ђе них 
гра ни ца. У гру пи „Г“, од свих ком по не на та, ис ти че се 
са др жај Al2O3 у во да ма у Че че ву и Сту де ни ци, са ви-
ше од 10 mg/l. Исто је и са гру пом „Д“. Пре ма из ра зи-
тој за сту пље но сти бро ма ис ти чу се во де у Ко тро ма ну 
(ви ше од 35 mg/l). Са са др жа јем пре ко 5 mg/l флу о ра 
су во де: Рај чи но ви ћа ба ња, Сла тин ски ки се љак и Не-
гри шо ри (флу ор не во де пре ма кла си фи ка ци ји). У гру-
пу „Е“ мо гу да се из дво је не ке по ја ве ра дон ских во да; 
то су во де Де жа ве, Цер ске сла ти не и Ба ње Ба да ње. У 
гру пи „Ж“ не ко ли ко по ја ва пре ла зи гра нич не вред-
но сти: Цер ска сла ти на, Ду бо во и Пећ ка ба ња. Ви ше 
од 10 mg/l ме та бор не ки се ли не има ју во де у Ко тра жи, 
При лич ком ки се ља ку, Рај чи но ви ћа ба ње и Че че ву 
(Та бе ла 2) [6, 7].

Од ли ке овог ре јо на су: ми не рал не во де са ми не ра-
ли за ци јом ма њом од 1 g/l – 37 по ја ва, док је пет по ја ва 
са ми не ра ли за ци јом ве ћом од 5 g/l. Два де сет по ја ва 
има тем пе ра ту ру до 15°C, а де сет тем пе ра ту ру ве ћу 
од 35°C. При ро ду сла бо ки се лих во да (пХ 5,5–6,8) 
има 20 по ја ва, а бла го ал кал них 28. На осно ву га сног 
са ста ва пре о вла ђу је азот ни тип во да (43), док су 22 
по ја ве угљо ки се ле. На осно ву ма кро са ста ва нај ве ћи 
број при па да хи дро кар бо нат ној кла си (60 по ја ва), са 
до ми нант ним уче шћем пот кла се на три јум ских во-
да и пот кла сом кал ци јум ско-маг не зи јум ских во да 
(Та бе ле 3 и 4) [6, 7].

Рејон Панонског басена (6)

Ово је ре јон угљо во до нич них во да, иза ко јих су, пре ма 
уче ста ло сти, во де азот ног ти па и угљо ки се ле во де. За 
овај ре јон је ти пич но по сто ја ње во да гру пе „В“ (сул-
фид не во де), с по ви ше ним са др жа јем H2S и HS, у оп се гу 
2–11 mg/l. Во да ма из гру пе „Г“ (гво жђе ви те, ар сен ске) 
ни је по кло ње на па жња, али се оче ку је да оне по сто је. 
За раз ли ку од прет ход не гру пе, во де гру пе „Д“ (бром не, 
јод не, с ви со ким са др жа јем ор ган ских ма те ри ја) има ју 
мно го за па же ни је ме сто. У ми не рал ним во да ма Па нон-
ског ба се на при мет не су и тзв. жу те во де из во до но-
сних хо ри зон та до око 250 ме та ра, ко је су по сле ди ца 
по ви ше ног са др жа ја ор ган ских ма те ри ја. Нај че шће се 
сре ћу сле де ће ор ган ске ма те ри је: ор ган ске ки се ли не 
(кар бок сил на, наф тен ска и ху мин ска), фе но ли, ор ган-
ска је ди ње ња сло же ног хе миј ског са ста ва, ми не рал на 
уља, ма сти и по ли ци клич ни аро ма тич ни угљо во до ни-
ци и аро ма ти. Као при мер ми не рал них во да с по ви-
ше ним са др жа јем флу о ра мо гу по слу жи ти во де Ба ње 
Ру сан де и Ба ње Ка њи же. Во де с по ви ше ним са др жа јем 
бро ма ја вља ју се у Ку ли, При гре ви ци, Ма гли ћу, Ру сан-
ди и дру гим ме сти ма. Ово је ре јон и јод них во да (Ку ла, 
При гре ви ца, Ма глић, Бач ки Мо но штор). Ка да су у пи-
та њу во де гру пе „Е“ (ра дон ске), по себ них ис тра жи ва-
ња ни је би ло, али на осно ву рас по ло жи вих по да та ка 
по зна то је да су и оне за сту пље не и да је, по пра ви лу, 
њи хов са др жај ни зак да би се из дво ји ле у по себ ну гру-
пу. Ми не рал не во де гру пе „Ж“ та ко ђе по сто је и, пре ма 
тим па ра ме три ма, свр ста ва ју се у гру пу си ли ци јум ских 
во да (ви ше од 50 mg/l): Вр би ца, При гре ви ца, Хор гош, 
Цр на Ба ра, Бач ки Мо но штор (Та бе ла 3). Ово је и ре јон 
с по ве ћа ним са др жа ји ма Sr, Li, Ba, HBO2 и HPO4 [6, 7].

Ми не рал не во де Па нон ског ба се на се од ли ку ју ми не-
ра ли за ци јом од ви ше од 5 g/l. На осно ву га сног са ста ва, 
ово је ре јон угљо во до нич них во да, хи дро кар бо нат не и 
хло рид не кла се с од го ва ра ју ћим пот кла са ма, с на три јум-
ском пот кла сом, из у зет но с на три јум ско-кал ци јум ском, 
од но сно амо ни јум-на три јум ском пот кла сом (Та бе ла 4). 
Ове во де има ју по ви ше не вред но сти pH, а у ду бљим де-
ло ви ма Па нон ског ба се на мо гу се оче ки ва ти во де с тем-
пе ра ту ром већом од 50°C, од но сно у оп се гу 20–100°C [6, 
7]. С бал не о ло шког аспек та, нај ва жни је ком по нен те ле-
ко ви тих во да Па нон ског ба се на су: јод, бром, си ли ци јум, 
строн ци јум, ли ти јум, бор, флу ор и ор ган ске ма те ри је. 
Ме та си ли ци јум ска и ме та бор на ки се ли на чест су пра-
ти лац ми не рал них – ле ко ви тих во да Па нон ског ба се на. 
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У ве ћим кон цен тра ци ја ма ја вља ју се у ме зо зој ским, ми о-
цен ским и пон тиј ским во да ма. Ове во де ве о ма су це ње не 
у све ту и мно ге европ ске ба ње успе шно их ко ри сте.

ДИСКУСИЈА

До са да шња бал не о ло шка прак са код нас ко ри сти ла је 
кла си фи ка ци ју Квен ти на (Qu en tin) из 1958. го ди не ко ја 
од ра жа ва ти пи за ци ју ми не рал них во да као ле ко ви тих, 
а сви на ве де ни кри те ри ју ми (осим тем пе ра ту ре) од но-
се се на ми не рал не во де на ме сту њи хо вог ко ри шће ња 
(ку па ти ло, ча ша, бо ца, би ве та) на дан ко ри шће ња, што 
сма тра мо нај ве ћим не до стат ком [2]. Пре ма ми шље њу 
Квен ти на, све ми не рал не во де се де ле у че ти ри гру пе 
(А, Б, В и Г), а у окви ру њих из дво је не су, на осно ву 
јон ског и га сног са ста ва, под гру пе. Ова кла си фи ка ци ја 
од ра жа ва ти пи за ци ју ми не рал них во да као ле ко ви тих. 
При ме ри ка те го ри за ци је не ких ми не рал них во да на 
те ри то ри ји Ср би је на осно ву кла си фи ка ци је Квен ти на 
су: Врањ ска ба ња – на три јум-хи дро кар бо нат на сул фид-
на, флу о рид на и сул фид на хи пер тер ма; Ба ња Ко ви ља-
ча – на три јум-кал ци јум-маг не зи јум хи дро кар бо нат на, 

сул фид на хи по тер ма; Бу ја но вач ка ба ња – на три јум-хи-
дро кар бо нат на флу о рид на, сул фид на, угље но ки се ла хи-
пер терм; Бу ко вич ка ба ња – на три јум-хи дро кар бо нат на, 
флу о рид на, угље но-ки се ла хо ме о тер ма; Ма та ру шка ба-
ња – на три јум-маг не зи јум-хи дро кар бо нат на, флу о рид-
на и ве о ма сул фид на хи по тер ма; Бе чеј – на три јум хи-
дро кар бо нат на, хло рид на, јод на и сул фид на хи пер тер ма 
[2]. На по ми ње мо да је Квен ти но ва кла си фи ка ци ја из-
у зет но по јед но ста вље на ка да је у пи та њу свр ста ва ње 
во да у од ре ђе не гру пе на осно ву ма кро са ста ва, о че му 
је би ло ре чи. С бал не о ло шког ста но ви шта, кри те ри ју ми 
су при ла го ђе ни аутох то ним по тре ба ма да те те ри то ри је.

Ре зул та ти до са да шњих хи дро ге о ло шких ис тра жи-
ва ња омо гу ћи ли су из два ја ње хи дро ге о ло шких ре јо на 
на те ри то ри ји Ср би је, као и основ них ге нет ских ти-
по ва ми не рал них во да, што је по слу жи ло као осно ва 
за кла си фи ка ци ју во да на осно ву хе миј ског са ста ва. 
На те ри то ри ји Ср би је, тј. на ње них шест из дво је них 
ре јо на, пре о вла ђу ју од ре ђе не кла се и пот кла се ми не-
рал них во да на осно ву анјон ског, од но сно ка тјон ског 
са ста ва. Ова по де ла те ри то ри је Ср би је на хи дро ге о ло-
шке ре јо не ура ђе на је има ју ћи у ви ду сле де ће еле мен те: 
исто риј ско-ге о ло шки про це си, струк тур но-ге о ло шки 

Табела 4. Преглед класа и поткласа минералних вода Србије у оквиру издвојених рејона
Table 4. Review of classes and subclasses of mineral waters in Serbia in the selected regions

Рејон
Region

Класа
Class

Поткласа
Subclass

Σ
Ca Ca

Mg
Ca
Na

Ca
Mg
Na

Mg
Na Na

Ca
Na
Mg

Mg
Ca

Mg
Na
Ca

Mg
Ca
Na

Na
Ca

Na
Mg

Na
Ca
Mg

Na
Mg
Ca

NH4
+Na

H
Fe

Рејон Карпато-
балканида
Region with 
Carpathian 
Balcanides

HCO3

HCO3-SO4 5 13 1 1 20

SO4-HCO3 2 2

HCO3-Cl-SO4 1 1 2

Рејон Српског 
кристаластог 
језгра
Serbian Crystal 
Core Region

HCO3 1 1

HCO3-SO4 7 1 15 1 1 25

SO4-HCO3 2 3 5

HCO3-Cl 1 1

Cl-SO4 1 1 2

SO4 1 1

Cl 1 1

Шумадијско-
косовско-
копаоничка 
област
Šumadija-
Kosovo-
Kopaonik 
Region

HCO3 1 1

HCO3-Cl 4 7 1 5 30 1 6 1 1 6 4 1 7 74

SO4-HCO3 3 1 2 1 7

SO4-Cl 1 1

Cl 1 1

Рејон Динарида 
западне Србије
Region with 
dinarides in 
Western Serbia

HCO3 1 1

HCO3-SO4 2 21 2 1 24 2 1 5 2 60

HCO3-Cl 1 1

Cl 2 1 3

Рејон Панонског 
басена
Pannonian Basin 
Region

HCO3 1 1

HCO3-Cl 13 1 14

Cl-HCO3 3 1 4

Cl 5 5

Укупно (%)
Total (%) 10 11 

(4.53)
51 

(20.99)
3 

(1.23)
4 

(1.65)
5 

(2.06)
113 

(46.5)
2 

(0.82)
9 

(3.70)
2 

(0.82)
2 

(0.82)
17 

(7.0)
8 

(3.3)
6 

(2.47)
7 

(2.88)
1 

(0.41)
2 

(0.82)
243 

(100.0)
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усло ви, ли то фа ци јал не ка рак те ри сти ке, ге о мор фо ло-
шки, фи зич ко-ге о граф ски, хи дро граф ско-хи дро ло-
шки, хи дро ме те о ро ло шки, хи дро ге о ло шки и слич ни 
усло ви сре ди не [1]. Да кле, ге о ло шки и ге о хе миј ски 
усло ви ко ји по сто је у зе мљи ној ко ри су осно ва кла си-
фи ка ци је. Њи ма се об ја шња ва ге не за глав них ти по ва 
ми не рал них во да са ге о хе миј ским усло ви ма сре ди не 
где се фор ми ра ју и од ре ђе них ком плек са сте на. Све 
ми не рал не во де, у за ви сно сти од са ста ва, осо би на, зна-
ча ја с ле ко ви тог аспек та, свр ста не су у се дам основ них 
бал не о ло шких гру па, што је при ка за но у ра ду.

Ле ко ви та вред ност при ме не ра зних ми не рал них 
во да за ви си од ве о ма сло же них и ве ћи ном не раз ја-
шње них фак то ра. Пре ма са мом хе миј ском са ста ву 
ових во да, она мо же тек да се на слу ти за по је ди не слу-
ча је ве, а по у зда но се од ре ђу је на осно ву прак тич них 
ис ку ста ва, што се кроз ду же вре ме сти че од мно штва 
бо ле сни ка на ко ји ма ле ка ри бал не о ло зи кон тро ли шу 
деј ство упо тре бље не ми не рал не во де. Спе ци фич на по-
год ност не ке ми не рал не во де за ле че ње од по је ди них 
бо ле сти (тзв. спе ци фич не ин ди ка ци је), сте пен ње не 
ле ко ви то сти и на чин ко ри шће ња (пи је њем, ку па њем 
или ле жа њем у њој, уди са њем ње них ис па ре ња, ма за-
њем бла том – пе ло и дом ко ји је њом за си ћен) мо гу се 
од ре ди ти са мо из ве ли ког бро ја ста ти стич ких по да та ка 
о сте че ним ис ку стви ма. Ра зни та бе лар ни пре гле ди ле-
ко ви тих ком по не на та ми не рал них во да ко ји се че сто 
ци ти ра ју у струч ној ли те ра ту ри мо гу да по слу же са мо 
за на чел ну ори јен та ци ју о мо гу ћем ле ко ви том зна ча ју 
по је ди них са сто ја ка, али ни ка ко о ствар ној ле ко ви-

то сти ми не рал них во да. Пред ло же на бал не о ло шка 
кла си фи ка ци ја узи ма у об зир све основ не ви до ве ми-
не рал них во да, не за ви сно од њи хо вог ме ста по ја вљи-
ва ња и прак тич ног зна ча ја. Ин тер пре та ци ја (чи та ње) 
кла си фи ка ци о ног ин дек са да та је на сли ци 2.

ЗАКЉУЧАК

На при ме ру ми не рал них во да Ср би је по ка за на је мо-
гућ ност ње не при ме не, уз бр жу, тач ни ју, јед но став-
ни ју и, што је нај ва жни је, об је ди ње ну струч ну оце ну 
ми не рал них во да с ле ко ви тог аспек та. Исто вре ме но, 
бал не о ло ги ја би раз ви ла соп стве ну, је дин стве ну ме то-
до ло ги ју пред ста вља ња ле ко ви тих во да. При хва та њем 
и одо бра ва њем ове кла си фи ка ци је омо гу ћиће се мно го 
лак ша ко му ни ка ци ја, бо ље раз у ме ва ње и об је ди њен 
став у стру ка ма ко је се ба ве ми не рал ним во да ма.
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Слика 2. Интерпретација (читање) класификационог индекса
Figure 2. Interpretation (reading) of classification index
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SUMMARY
Introduction Balneological classification of the main occurrenc-
es and deposits of mineral, thermal and thermomineral waters 
of Serbia is based on the classification by V. V. Ivanov from 1977. 
This classification after countless and numerous check-ups on the 
international level has been accepted by the Commission for Min-
eral Waters of the International Association of Hydrogeology (IAH).
Objective The main goal of this paper is to show the complex-
ity and mutual connections of all activities while distinguish-
ing the main links and regularities of legalities on the relation 
hydrogeological environment and human health.
Methods As the basis of this study we used all up-to-date long-
term detailed geological, hydrogeological, hydrochemical, bal-
neological and numerous other researches of multidisciplinary 
character with their specific methods and research results, fol-
lowed by their analysis and synthesis.
Results From the review of up-to-date classifications, it is evi-
dent that by their comparison common elements can be found, 

but not also adequate application when forming classification 
schemes, which results in the statement that there are only 
a few all-encompassing classifications that reflect the condi-
tions of formation, existence, renewal and flowing out of min-
eral waters, which is the basis for the application in balneology. 
One such classification is that by V.V.Ivanov that is usable and 
conforms to our experiences and needs. Results of all previ-
ous detailed geological, hydrogeological and numerous other 
studies with multidisciplinary character represent the basis for 
these investigations.
Conclusion The suggested classification is recommended for 
future application in balneological sciences, because by the 
application of this classification all those involved in the re-
search and usage of mineral waters would represent and treat 
them in a clear, distinct and unified manner based on scholarly 
confirmed foundations.
Keywords: hydrogeology; genesis; balneology; mineral water; 
classification; Serbia
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