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Апстракт: Бањски туризам у Србији поседује значајан туристички потенцијал. 
Данас је конкуренција на туристичком тржишту, а поготово између дестинација 
бањског туризма веома изражена. Конкурентност било које туристичке дестина-
ције, а посебно дестинације бањског туризма у великој мери зависи од кључних 
атрибута туристичке понуде. Овај рад садржи резултате студије која је спроведе-
на са циљем да унапреди разумевање перцепције туриста о важности атрибута 
туристичке понуде Врњачке Бање као бањске дестинације. Прегледом литера-
туре издвојени атробути су груписани у факторе, као би се одредило које групе 
атрибута имају највећу важност у свести бањских туриста. Издвојено је укупно 
шест фактора. Након тога је на основу т-теста утврђена статистички значајна 
разлика између туриста који планирају да поново посете и препоруче Врњачку 
Бању и туриста који не планирају да поново посете и препоруче ову туристичку 
дестинацију, када су у питању њихови ставови према издвојеним факторима. На 
крају, путем АНОВА теста, истраживање утврђује статистички значајну разлику 
у односу према атрибутима у зависности од дужина боравка туриста у Врњач-
кој Бањи. Препознавање кључних атрибута бањске туристичке дестинације у 
перцепцији бањских туриста омогућава да организације и појединци задужени 
за туристички развој формирају понуду која ће одговарати потребама туриста и 
постићи висок ниво конкурентности на туристичком тржишту. 
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Увод

Потреба за местима која нуде лечилишне моћи путем природних, 
термалних и минералних извора одавно је присутна и популарнa у свету, 
а посебно дугу традицију има на простору Европе. Земље са природним 
изворима минералне воде су у стању да пруже препознатљиве спа услуге 
и привуку домаће и стране посетиоце. Због свог хемијског састава и фи-
зичких квалитета, природне минералне воде производе терапеутске ефек-
те који се користе за превенцију, лечење и рехабилитацију (Јовичић, 2008). 

Према броју изворишта термалних и термоминералних вода 
наша земља би могла да има чак 360 бања, међутим број активних бања 
је скоро десет пута мањи. Данас Србија као земља богата бањама рас-
полаже са четрдесетак званичних бања и лечилишта и још толико „на-
родних“ и „дивљих бања“ (Маћејка, 2003). Постојећу понуду бањских 
лечилишта у Србији у последње време допуњују велнес и спа садржаји. 
Изградња нових и модернизација постојећих велнес и спа садржаја у 
бањским лечилиштима у Србији је од изузетног значаја имајући у виду 
да је један од разлога недовољне посете како домаћих тако и страних 
туриста овим дестинацијама управо непотпун спектар туристичких 
производа/услуга. У наредном периоду потребно је уложити значајне 
инвестиције у савременију опрему за превенцију, опуштање и рехаби-
литацију, као и бoљи квалитет смештајне понуде у смислу подизања 
стандарда квалитета туристичких услуга.

Конкурентност туристичких дестинација је повезана са способно-
шћу да се туристима обезбеди веће задовољство у односу на конкурент-
ске дестинације (Попеску и Павловић, 2013). Како би могле да конкури-
шу на међународном туристичком тржишту, бање у нашој земљи треба 
да узму у обзир искуства других земаља, као и савремене тенденције 
у развоју бањског туризма кроз уважавање специфичности појединих 
бања. На светском тржишту понуда бања се свакодневно динамично 
мења, развија и обогаћује. Свака бања покушава да пронађе нешто у 
понуди што ће је издвојити у односу на друге бање и привући већи број 
посетилаца (Fontanari and Kern, 2003).

Циљ истраживања је указати на важност атрибута на обликовање 
квалитетне и конкурентне здравствено-туристичке понуде, као и дати 
претпоставке за даљи развој здравственог туризма у Врњачкој Бањи. 
Анализа перцепције тренутне туристичке понуде и њених кључних 
атрибута, омогућава унапређење туристичке понуде бањског туриз-
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ма у будућности, посебно адресирањем атрибута чија важност може 
значајно да утиче на конкурентност Врњачке Бање као туристичке де-
стинације. Такође, утврђивање односа бањских туриста укључених у 
будуће позитивно бихејвиорално понашање према сваком издвојеном 
атрибуту, указује на евентуалне пропусте у бањско-туристичкој пону-
ди чиме се подстиче њихова лојалност и у будућности. 

„PULL“ фактори и конкурентност дестинације бањског туризма 

Концепт „push“ и „pull“ фактора укључује теорију да људи путују 
јер на доношење одлуке о путовању утичу унутрашња мотивација и 
спољне силе у виду атрибута на дестинацији (Uysal and Jurowski, 1994; 
Crompton, 1979). „Pull“ фактори произилазе као резултат атрактивно-
сти саме дестинације, па се пре свега посматрају кроз перцепцију тури-
стичке понуде, односно као снага којом туристичке атракције у дести-
нацији привлаче туристе (Uysal and Jurowski, 1994). Они махом укљу-
чују опипљиве ресурсе, као што су рекреативни објекти, саобраћајна 
инфраструктура, културне атракције и друго (Kim and Lee, 2002). 
Одређене дестинације комбинују поменуте ресурсе, док се друге дести-
нације фокусирају на један препознатљив ресурс и његову усмереност 
ка специфичном тржишном сегементу (Kim and Lee, 2002). 

Конкуренција на глобалном туристичком тржишту расте из дана 
у дан (Cracolici and Nijkamp, 2005), условљавајући туристичке дестина-
ције широм света да креирају јединствену туристичку понуду која би 
их издвојила од конкуренције. Самим тим и управљање конкурентно-
сти дестинације постаје све актуелнија тема интересовања научне јав-
ности (Buhalis 2000; Crouch and Ritchie 1999; Dwyer and Kim 2003). 

Hu и Ritchie (1993) тврде да се туристичке дестинације посматрају 
као пакети туристичких објеката и услуга. Основне ресурсе туристичке 
дестинације чине њени атрибути, приказани као „рull“ фактори који се 
састоје од разних објекта и услуга адресирајући конкретне потребе тури-
ста. Конкурентност и успешност туристичке дестинације зависи од важ-
ности њених кључних атрибута (Crouch, 2010), због чега је потребно ис-
питати перцепцију туриста према сваком атрибуту засебно. На тај начин, 
организације и појединци задужени за развој дестинације имају могућност 
да идентификују оне атрибуте који представљају најважнији детерминан-
те задовољства туриста и њиховог позитивног бихејвиоралног понашања. 
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Дестинације које се баве или планирају да се баве бањским ту-
ризмом своју понуду треба да концентришу на здравствене услуге и 
објекте, заједно са својим редовним туристичким садржајима. Bennett 
et al. (2004) наводе да здравствени туризам данас проширује своје уоби-
чајене услуге на пружање услугa не само пацијентима, већ и пратећим 
члановима породице, посете центрима за медицинске третмане, као и 
остале активности које су везане за здравље. Бањска понуда се пре све-
га базира на програмима лечења и рехабилитације, јер за коришћење 
ових типова здравствено-туристичких производа и услуга имају потпо-
ру домаћих или страних здравствених фондова. Због тога, здравствени 
туризам даје значајан допринос привреди многих земаља, које све више 
нуде здравствене услуге страним купцима. Ипак, промене у правилима 
о стицању права на накнаду која су знатно пооштрена доводе у питање 
основну функцију традиционалних бања чији етос је заснован на леко-
витим лечењима и минералним изворима (Cockerell, 1996). 

Бањске услуге и објекти су основни ресурс и потенцијал развоја 
бањског туризма, али њихов пун ефекат се остварује само у ситуацији 
када су подржани од стране стручних кадрова који су способни да реа-
лизују бањске услуге, посебно оне лечилишне, примењујући поред већ 
традиционалних и најсавременије методе лечења. Само мали број бања у 
Србији је постигао висок ниво медицинских услуга, особља и опреме, што 
је довело до мултипликативног ефекта на њихове туристичке функције. 

Саобраћајна инфраструктура је основ туристичког развоја било 
које дестинације. Бањска туристичка дестинација мора да поседује 
адекватну саобраћајну инфраструтуру која је пројектована у складу са 
туристичким прометом. Удаљеност и повезаност бањске дестинације 
са већим градовима као значајним генератором туристичке тражње за 
бањским услугама, као и брзина и удобност доласка до одредишта у 
великој мери одређује конкурентност бањске дестинације. Важност са-
обраћајне инфраструктуре је потврђена и у студији Lee et al. (2009). 

Средина која је безбедна и сигурна је важан фактор у избору де-
стинације у бањском туризму Истраживања Heung и Kucukusta (2013) 
показују да животна средина и безбедност представљају атрибуте који 
имају највећу важност у бањском и велнес туризму. 

Природно окружење је од изузетног значаја за конкурентску по-
зицију бањске дестинације. Fernandes (2006) тврди да бање преузмају 
све већи значај у контексту здравственог туризма највише због њиховог 
природног окружења које је удаљено од загађених урбаних средина. 
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Повољни климатски и природни услови дестинације позитивно ути-
чу на боравак и опуштање туриста у бањском туризму (Medina-Munoz 
and Medina-Munoz, 2013). Опуштање и релаксација су једни од кључних 
мотива када су у питању бањски посетиоци (Dimitrovski and Todorovic, 
2015). Важност природних ресурса је потврђена и у истраживању које 
испитује топле термоминералне изворе у Тајвану (Lee et al., 2009). Та-
кође, важну предиспозицију за развој бањског туризма има и еколошки 
чиста и незагађена природна средина, јер бања са својом чистом око-
лином и лековитим природним изворима може постићи конкурентску 
предност у односу на све загађенији свет.

Имиџ бање одређује њено место не туристичком тржишту. У кон-
тесту конкурентности, аспект имиџа се третира као посебно значајан, 
јер перцепција туриста о популарности бањске туристичке дестина-
ције одређује и њену позицију на туристичком тржишту. Позитивна 
перцепција имиџа бање одређује ниво сатисфакције, али и бихејвирал-
но понашање туриста, пре свега кроз изградњу лојалног односа који се 
базира на позитивној усменој пропаганди и поновној посети. Важност 
перцепција бањских туриста када је у питању репутација бање је дока-
зана и у истраживању Alén et al. (2006).

Важан сегмент туристичке понуде бањског туризма су и смештај-
ни капацитети. Хотели у бањској дестинацији своје традиционалне ме-
дицинске садржаје све више обогаћују пружањем свеобухватних велнес 
садржаја и туристичких пакета подмлађивања. Мир и тишина у хотелу 
и његова опуштена атмосфера су од круцијалне важности за велнес и 
бањске туристе (Medina-Munoz and Medina-Munoz, 2013).

Pearce (1997) указује да само неколико студија систематски испитује 
конкурентске атрибуте дестинације, са минималним освртом на њихову 
практичну примену. Самим тим циљ овог истраживања је да системат-
ски сагледа перцепцију туриста о важности атрибута за развој бањског 
туризма, и предложи евентуалне смернице како би унапредила конку-
рентску позицију Врњачке Бање као бањске туристичке дестинације. 

Mетодологија 

Емпиријскo истраживање атрибута бањског туризма у Врњачкој 
Бањи је спроведено на узорку од 207 испитаника од почетка марта 2014. 
године до краја октобра 2015. године. У спроведеном истраживању је ко-
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ришћен пригодан узорак. Узорак се састојао од туриста који су у утврђе-
ном периоду посетили Врњачку Бању као бањски туристи. Анкетари су 
били запослени у Туристичкој организацији Врњачка Бања који су у пе-
шачкој зони, контактирали посетиоце који су се изјаснили као туристи 
и предложили им да попуне упитник. Након што су туристи показали 
интересовање за попуњавање упитника, дато им је детаљно објашњење 
и уручен им је упитник који се састоји од једне штампане странице. Ис-
питаници су замољени да документују степен слагања са наведеним 
тврдњама када је у питању важност одређених атрибута у бањском ту-
ризму. Тврдње су представљене на Ликертовој скали од 1 до 5 (1 - у пот-
пуности се не слажем; 5 - у потпуности се слажем). На крају, истраживање 
је закључено са питањима која се осносе на основне демографске податке 
о испитанику. Пре дистрибуције, упитник је тестиран, како би се прове-
рило да ли су тврдње у њему довољно јасне и недвосмислене. 

Тврдње су одабране на основу прегледа литературе у области 
бањског и велнес туризма (Heung and Kucukusta, 2013; Lee et al., 2009). 
Све коришћене тврдње су додатно адаптиране за потребе студије. Сва-
ка варијабла је мерена путем коришћења две до девет тврдњи. 

По завршетку истраживања, сви употребљиви подаци су анали-
зирани у оквиру статистичког пакет за друштвене науке (SPSS 20.0). 
У раду су коришћене методе примерене постављеном циљу истражи-
вања – непосредно теренско анкетирање и интервјуисање, као и одгова-
рајуће математичко-статистичке методе обраде и презентовања добије-
них података. У истраживању су спроведене различите анализе. Прво 
је спроведена дескриптивна статистика у циљу добијања средњих вред-
ности и вредности стандардне девијације за сваку тврдњу понаособ. Де-
скриптивном статистиком је приказан и демографски профил укупног 
узорка. Након дескриптивне анализе спроведена је факторска анализа 
у циљу идентификовања главних атрибута у бањском туризму. Конач-
но, спроведен је т-тест како би се одредило да ли постоји статистички 
значајна разлика између испитаника када је у питању њихов став према 
издвојеним атрибутима и поновној посети и задовољству атрибута.

Резултати

Демографске карактеристике узорка приказане су у табели 1. 
Анализа узорка показује да узорак чини више жена (53.6%) него мушка-
раца. Највећи део испитаника припада старосној групи од 18-24 година 
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старости (40.9%) и од 21-25 (22.7%) у односу на остале старосне групе. 
Када је у питању образовање, највећи део испитаника је са завршеном 
средњом школом (49.3%). И на крају, већи део испианика није ожењен 
(удат) (60.9%), док је 39.1% у браку.

 
Табела 1 - Демографске карактеристике узорка (n=207)

Пол Број испитаника (%)
Мушки 96 (46.4%)
Женски 111 (53.6%)
Старост

18-20 61 (29.5%)
21-25 47 (22.7%)
26-35 41 (19.8%)
36-45 20 (9.7%)
46-55 24 (11.6%)
>56 14 (6.8%)

Образовање
Основна школа 11 (5.3%)
Средња школа 102 (49.3%)

Виша школа 37 (17.9%)
Факултет 52 (25.1%)

Магистратура/Докторат 5 (2.4%)
Брачни статус
Ожењен/удата 81 (39.1%)

Неожењен/неудата 126 (60.9%)

Средње вредности свих тврдњи коришћених у истраживању са 
вредностима стандардне девијације су приказани у табели 2. Средње 
вредности у распону од 3.85 до 4.52, сугеришући да су генерално сви 
атрибути перципирани од стране испитаника као важни. Највећа вред-
ност аритметичке средине је за тврдњу „Прелепа природа“ (4.52), док је 
најнижа вредност је за тврдњу „Довољно места за паркинг“ (3.85).
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Taбела 2 - Дескриптивна статистика

Аритметичка 
средина

Стандардна 
девијација

Чист ваздух и чиста вода 4.4783 0.72290
Прелепа природа 4.5266 0.68125
Мирно окружење створено за одмор 4.3805 0.82937
Безбедна средина 4.3237 0.83409
Сигурна средина 4.4348 0.74021
Добра саобраћајна повезаност 4.1159 1.05485
Здрава и укусна исхрана 4.2464 0.81976
Терапеутске услуге високог квалитета 4.2029 0.97910
Модеран и функционалан смештај 4.2464 0.83152
Квалификовани и професионални 
здравствени и wellness центри 4.2705 0.87259

Одлични услови за рекреацију и спорт 4.1546 0.94780
Одлични услови за одржавање 
конференција, семинара 4.0966 0.96055

Професионализам и стручност медицинског 
особља 4.1932 0.90915

Модерна бањска техника 3.9130 1.11136
Популарност бањског места 4.1739 0.81174
Довољно места за паркинг 3.8551 1.03730
Добра репутација, имиџ 4.1401 0.87283
Висок ниво хигијене у смештајним 
капацитетима 4.2947 0.89504

Дуга традиција бављења бањским туризмом 4.2077 0.83628
Објекти за забаву 3.9517 0.94385
Добар квалитет термоминералних вода 4.1981 0.95754
Разноликост третмана у понуди 4.1643 0.84880
Обезбеђена константна медицинска помоћ 4.1836 0.97797
Медицинска помоћ прилагођена потребама 
туриста 4.2174 0.97348

Одлични климатски услови 4.2802 0.85261
Повољна цена смештаја и исхранe 4.1546 0.86196

Након дескриптивне статистике, примењена је факторска анали-
за како би се тврдње које описују атрибуте груписале у факторе. Ре-
зултат факторске анализе је издвојених седам фактора са сопственим 
вредностима већим од један, што чини 66.003% од укупне варијансе, 
користећи критеријуме предложене од стране Hair et al. (2006). Kaiser–
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Mayer–Olkin вредност износи 0.850, доказујући да је дистрибуција вред-
ности био адекватан за обављање фактора анализе. Cronbach’s alpha (a) 
вредности за свих седам фактора су у распону од 0.616 до 0.879 који се 
подразумева као прихватљив (Lance et al., 2006). 

Taбела 3 - Експлоративна факторска анализа

Фактори Factor 
Loading Eigenvalue

% of 
variance 

explained

Cronbach 
Alpha

Фактор 1:                                    
Бањски здравствени садржаји 4.531 17.428 0.879

Разноликост третмана у 
понуди 0.736

Обезбеђена константна 
медицинска помоћ 0.697

Терапеутске услуге високог 
квалитета 0.674

Квалификовани и 
професионални здравствени и 
wellness центри

0.669

Добар квалитет 
термоминералних вода 0.657

Професионализам и стручност 
медицинског особља 0.638

Медицинска помоћ 
прилагођена потребама туриста 0.608

Модерна бањска техника 0.595
Одлични услови за рекреацију 
и спорт 0.583

Фактор 2:                          
Саобраћајна инфраструктура 2.497 9.604 0.697

Довољно места за паркинг 0.804
Добра саобраћајна повезаност 0.624
Фактор 3: Безбедност 2.261 8.695 0.672
Сигурна средина 0.736
Безбедна средина 0.607
Фактор 4:                           
Природно окружење 2.188 8.414 0.716

Прелепа природа 0.772
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Мирно окружење створено за 
одмор 0.694

Чист ваздух и чиста вода 0.596
Фактор 5:                                     
Имиџ 2.123 8.165 0.662

Дуга традиција бављења 
бањским туризмом 0.790

Популарност бањског места 0.597
Добра репутација, имиџ 0.540
Фактор 6:                           
Смештајни капацитети 1.816 6.985 0.616

Модеран и функционалан 
смештај 0.693

Повољна цена смештаја и 
исхранe 0.639

Висок ниво хигијене у 
смештајним капацитетима 0.510

Фактор 7:                                       
Угоститељска и 
конференцијска понуда

1.745 6.713 0.366

Забавни садржаји 0.727
Одлични услови за одржавање 
конференција, семинара 0.557

Белешке: Метод издвајања фактора: Principal Component Analysis: Метод коришђен 
за ротацију фактора: Varimax: Приказане су само вредности веће од 0.5; Проценат 
укупно описане варијансе је 66.003%; КМО = 0.850; Bartlett test of Sphericity: p = 0.000

Фактор један, бањски здравствени садржаји, има највећу вредност 
варијансе (17.428%), и поузданости коефицијента 0.879 (Табела 3). Овај 
фактор обухвата девет тврдњи основне услуге специфичне за здрав-
ствени аспект бањског туризма. Саобраћај, као фактор два, обухвата 
две тврдње са варијансе вредности од 9.604%, објашњаваја саобраћајну 
инфраструктуру, кроз добру саобраћајну повезаност и довољан број 
паркинг места у Врњачкој Бањи. Фактор три, безбедност (8.695%), са-
стоји се од две тврдње, са фокусом на сигурну и безбедну средину. Фак-
тор 4 (8.414%), под називом Природно окружење обухвата три тврдње 
које описују нетакнуто природно окружење Врњачке Бање. Фактор 5 
(8.165%), под називом имиџ, односи се на популарност и имиџ Врњач-
ке Бање као туристичке дестинације. Фактор 6, смештајни капацитети 
(6.985%), укључује три тврдње које описују квалитет смештајних капа-
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цитета у Врњачкој Бањи. И на крају, фактор 7, угоститељски и конфе-
ренцијски садржаји, описује најмањи део варијансе (6.713%) и укључује 
две тврдње, али је због ниске интерне конзистентности, вредности 
Cronbach’s alpha (a) 0.366, која је мања од 0.5, искључен из даље анализе.

Након издвојених фактора, потребно је спровести дескриптив-
ну статистику за сваки фактор засебно, како би се утврдиле вредности 
аритметичке средине и стандардне девијације. 

Табела 4 - Дескриптивна статистика издвојених фактора
Аритметичка 

средина
Стандардна 
девијација

Бањски здравствени садржаји 4.1664 0.68133
Саобраћајна инфраструктура 3.9855 0.91629
Безбедност 4.3792 0.68436
Природно окружење 4.4605 0.59613
 Имиџ 4.0998 0.68401
Смештајни капацитети 4.2319 0.64938

Резултати дескриптивне статитике показују да бањски туристи 
посматрају природно окружење као најважнији ресурс за развој туриз-
ма у Врњачкој Бањи, док је саобраћајна инфраструктура најмање ва-
жан. Добијени резултати указују на чињеницу да бањски туризам мора 
пре свега да поседује факторе који су пре свега привлачни туристима, 
а тек након тога се у у обзир узима и инфраструктурна опремљеност. 
Односно, ако бањско туристичко место нуди атрактивне садржаје, 
тада саобраћајна повезаност и довољан број паркинг места немају то-
лику важност. Еколошки чисто и препознатљиво природно окружење 
Врњачке Бање је значајна компаративна предност у односу на друге де-
стинације, па и фокус њене понуде на јединствено природно окружење 
јој омогућана препознатљивост у односу на конкуренцију. 

На крају испитивања питали смо испитанике да ли би поново по-
сетили Врњачку Бању и да ли би је препоручили, као одраз њихове би-
хеивиоралне намере. Резултати показују да већина испитаника жели да 
поново посети Врњачку Бању и да су спремни да препоруче Врњачку 
Бању својим пријатељима и познанацима.
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Табела 5 - Резултати бихеивиоралне намере испитаника

Да ли планирате 
да поново посетите 

Врњачку Бању?

Да ли би сте 
препоручули            

Врњачку Бању?
Да Не Да Не

Број испитаника (%) 187 (90.3%) 20 (9.7%) 192 (92.8%) 192 (92.8%)

Интересантно је било да се испита да ли постоје статистички зна-
чајне разлике између испитаника који су се изјаснили да планирају да 
поново посете Врњачку Бању и оних који не планирају поновну посе-
ту, када су у питању издвојени атрибути. За утврђивање разлика ко-
ришћен је t-тест. Анализа је показала да постоји статистички значајна 
разлика у ставовима испитаника код свих издвојених атрибута. 

Taбела 6 - t-тест између туриста који су изразили жељу за поновном посетом и 
оних који нису изразили жељу за поновном посетом Врњачкој Бањи када су у питању 
издвојени фактори

А-Туристи који планирају 
поновну посету (n=187)

Б-Туристи који не планирају 
поновну посету (n=20)

Аритметичка 
средина А

Аритметичка 
средина Б t statistics

Бањски здравствени садржаји 4.2269 3.3926  4.806 **

Саобраћајна инфраструктура 4.0469 3.2000  3.543 **

Безбедност 4.4115 3.9667  2.454 *

Природно окружење 4.4896 4.0889  2.540 *

Имиџ 4.1597 3.3333  2.844 *

Смештајни капацитети 4.2760 3.6667  3.600 **

** Сигнификантно на нивоу 0.05; * Сигнификантно на нивоу 0.1

Резултати t-теста (табела 6) показују да туристи који планирају 
поновну посету Врњачкој Бањи као бањској дестинацији су све атри-
буте оценили у просеку више од туриста који не планирају поновну 
посету. Самим тим, туристи који планирају поновну посету Врњачкој 
Бањи перципирају виши степен важности када су у питању издвојени 
атрибути, него што је то случај са туристима који не планирају поновну 
посету. Три атрибута показују статистички значај на нивоу 0.05 (бањ-
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ски здравствени садржаји, саобраћајна инфраструктура и смештајни 
капацитети), док код осталих атрибута статистички значајна разлика 
је на нивоу 0.1. Највећи јаз између туриста који планирају да поново 
посете Врњачку Бању и бањских туриста који не планирају поново да 
посете бању је код атрибута бањски здравствени садржаји. Јасно је да је 
потреба за побољшањем садржаја са аспекта оцене корисника услуга – 
туриста пре свега у делу бањских здравсвених садржаја, што треба да 
буде једна од приоритетних активности бањских одмаралишта.

Када је у питању будућа препорука Врњачке Бање као дестина-
ције бањског туризма, резултати показују да 192 испитаника показује 
намеру да препоручи Врњачку Бању, док само 15 испитаника тврди не 
планира да препоручи Врњачку Бању својим пријатељима и познани-
цима. Самим тим, било је интересантно да се испита да ли између те 
две групе постоје статистички значајне разлике у оцени важности атри-
бута. За утврђивање разлика коришћен је t-тест. Анализа је показала да 
постоји статистички значајна разлика у ставовима између поменутих 
група код свих атрибута осим код одмора. 

Taбела 7 - t-тест између туриста који би препоручили и туриста који не би препо-
ручили Врњачку Бању када су у питању издвојени фактори

А-Туристи који планирају да 
препоруче (n=192)

Б-Туристи који не планирају 
да препоруче (n=15)

Аритметичка 
средина А

Аритметичка 
средина Б t statistics

Бањски здравствени садржаји 4.2276 3.5944 4.099 **

Саобраћајна инфраструктура 4.0615 3.2750  3.763 **

Безбедност 4.4037 4.1500  1.582 ns

Природно окружење 4.5062 4.0333  3.461 **

 Имиџ 4.1783 3.3667 3.390 *

Смештајни капацитети 4.2923 3.6667  4.263 **

** Сигнификантно на нивоу 0.05; * Сигнификантно на нивоу 0.1

Резултати t-теста (табела 7) показују да туристи који планирају 
да препоруче Врњачку Бању су издвојене атрибуте оценили у просе-
ку више од туриста који не планирају да препоруче Врњачку Бању, 
што указује да туристи који показују намеру препоруке придају већу 
важност издвојеним атрибутима. Највећи јаз између туриста који пла-
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нирају да препоруче Врњачку Бању и туриста који не планирају да 
препоруче је код атрибута саобраћајна инфраструктура и имиџ, што 
указује да препорука у великој мери зависи од квалитета саобраћајне 
инфраструктуре и перципираног имиџа, наговештавајући потребу да 
се поменути атрибути унапреде у циљу позитивне усмене пропаганде 
бањских туриста у будућности. 

У наставку за потребе истраживања је утврђена и статистички значајна 
разлика у ставовима бањских туриста о важност атрибута када је у питању 
дужина боравка туриста. Статистички значајна разлика постоји код свих 
атрибута осим одмора. Резултати АНОВА теста приказани су у табели 8. 

Табела 8 - Резултати ANOVA теста

Фактори F P
Бањски здравствени садржаји 2.235 0.085 *

Саобраћајна инфраструктура 2.197 0.090 *

Безбедност 1.713  0.165 ns

Природно окружење 6.934  0.000 ** 
 Имиџ 2.138 0.097 *

Смештајни капацитети 3.646 0.014 *

** Сигнификантно на нивоу 0.05; * Сигнификантно на нивоу 0.1

Може се закључити да се ставови према важности атрибута зна-
чајно разликују у односу на дужину боравка туриста у Врњачкој Бањи. 
Post hoc Tukey тест је идентификовао да постоје статистички значајне 
разлике код свих атрибута осим код одмора. Разлика у ставу према важ-
ности атрибута је посебно изражена када је у питању природно окру-
жење, па туристи који остају за викенд или недељу дана перципирају 
високо важност природног окружења (вредност аритметичке средине, 
М=4.55 и М=4.60), док је за туристе који долазе у Врњачку Бању само 
на једно ноћење важност природног окружења мање важна (вредност 
аритметичке средине, М=3.98). 

Закључак

Понуда бањског туризма у Србији је једнострана и непотпуна. 
Врњачка Бања као туристички најатрактивнија дестинација бањског ту-
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ризма у Србији такође се суочава са многобројним проблемима који у 
значајној мери утичу на њену конкурентност, не само на националном 
већ и на међународном тржишту. Концепција развоја бањског туриз-
ма, конкретно на подручју Врњачке Бање, треба да се заснива на пону-
ди што квалитетнијих туристичких садржаја, како би се у будућности 
на адекватан начин позиционирала на тржишту. Због тога спроведено 
истраживање указује на атрибуте који су од посебне важности за бањске 
туристе, на основу којих је могуће обликовати понуду која осликава по-
требу туриста. Емпиријским истраживањем дошло се до резултата који 
кроз оцену здравствених, природних и других ресурса дестинације, дају 
препоруке за даљи развој Врњачке Бање као туристичке дестинације, 
кроз њену оријентацију уз континуирано побољшање квалитета услуга.

Као потенцијална конкурентска предност Врњачке Бање се на-
меће њено нетакнуто природно окружење, посебно уређен парк у 
централном градском језгру, али и близина Гоча и Западне Мораве. 
Близина Врњачке Бање и планине Гоч омогућава комплементарни раз-
вој бањског и планинског туризма, што потврђују и одређене студије 
(Станковић и Павловић, 2005). Такође, Врњачка Бања треба да се про-
филише и као дестинација активног одмора, јер једино на тај начин 
је могуће постићи максималну валоризацију природног окружења. 
Увођење садржаја активног одмора који комбинују боравак у природи 
и физичку активност у склопу медицинских третмана, потенцијално 
може да обезбеди виши степен задовољства туристичким боравком. 
Активан одмор који укључује рекреативне активности у природи пози-
тивно утиче на одређене физиолошке процесе, који регенеришу орга-
низам исцрпљен напорним свакодневним радом. Специјална болница 
„Меркур“ у оквиру своје понуде нуди услуге центра медицинске есте-
тике са третманима против старења, затим пелоид центар, балнео цен-
тар, такође нуде и селфи пакете у смислу да се сваком пацијенту појед-
начно прилагођавају услуге (http://www.vrnjcispa.rs/), у оквиру којег 
би физичке активности у природи могле да дају пун допринос (плани-
нарење, хајкинг, трекинг, пливање, вожња бицикла, џогинг и друго). 

Бањски здравствени садржаји представљају фактор који обједињује 
атрибуте који чине основу здравствено-туристичке понуде. Све већа 
конкуренција на туристичком тржишту, намеће потребу прихватања 
нових захтева купаца, односно корисника услуга. У складу са захтевима 
корисника, и променама на тржишту, треба обликовати, иновирати и 
уводити нове здравствено-туристичке услуге (турбо џет базен, џакузи, 
инфра-ред сауна, хидро и аеро масажа, слана пећина, калдаријум, руска 
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бања, парно купатило, финска сауна, тепидаријум). Идентификованим 
циљним сегментима треба прилагодити промоцију и пласман ради по-
бољшања економских перформанси и стварања препознатљивог имиџа 
дестинације, а самим тим и унапређења њене конкурентности. У су-
протном, уколико се понуда не може уклопити у промене на тржиш-
ту, односно прилагодити новим захтевима тражње, њихово пословање 
временом постаје нерентабилно што резултира нестанком са тржишта. 

Са друге стране, саобраћајна инфраструктура се посматра као 
фактор који је најмање важан за развој бањског туризма. Бањски тури-
сти који долазе у Врњачку Бању не перципирају високо важност добре 
саобрћајне повезаности и довољног броја паркинг места, јер највећим 
делом долазе у бању због лечења. Ипак иако резултат показује да сао-
браћајна инфраструктура нема високу важност код бањских туриста 
не сме ни на који начин искључити њен значај у обликовању укупног 
туристичког задовољства. 

Добијени резултати указују на висок степен лојалности ка Врњач-
кој Бањи као бањској туристичкој дестинацији. Позитиван став према 
поновној посети и препоруци је посебно изражен код лојалних туриста, 
али се не сме занемарити и перцепција туриста који не исказују позити-
ван став према лојалности ка Врњачкој Бањи. Због тога, посебан нагласак 
треба да буде на испуњавању њихових потреба, јер се на тај начин обез-
беђује одржив туристички развој који гарантује раст тржишног учешћа.

Перцепција важности одређених атрибута се разликује и у односу 
на дужину боравка туриста. Та разлика је посебно изражена када је у 
питању природно окружење, јер му највећу важност придају туристи 
који долазе на викенд или недељу и више дана, у односу на туристе који 
долазе у Врњачку Бању само на једно ноћење, који недовољно времена 
проведу у природи, па самим тим и природно окружење није високо 
котирано од стране њих. Са друге стране, туристи који проводе више 
времена у Врњачкој Бањи траже додатне садржаје (спортско-рекреатив-
не, као и разне културне манифестације) и истражују непосредну око-
лину уживајући у нетакнутој природи. 

Пошто је бањска туристичка понуда у Србији махом униформна, 
конкурентност Врњачке Бање као туристилке дестинације ће зависити 
од способности креирања препознатљиве и квалитетне туристичке по-
нуде. Обезбедити препознатљиву и квалитетну туристичку понуду која 
је разликује од конкуренције и препознаје потребе бањских туриста је 
континуиран задатак. Спроведено истраживање перцепције бањских 
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туриста о важности атрибута пружа јасне смернице у ком правцу је по-
требно модификовати туристички производ како би он максимално 
опслужио захтеве туриста и самим тим се што успешније позициони-
рао на тржишту. Истраживања показују да је фокус нових софистици-
раних, пробирљивих и радозналих туриста који свој најчешће кратак 
одмор желе да употпуне најразличитијим садржајима све више усмерен 
на објекте са велнес и спа понудом. 

Ограничење спроведеног истраживања је последица величине 
узорка, као и преовлађујућа фокусираност истраживања на важност 
атрибута у бањском туризму на примеру Врњачке Бање. У будућем 
истраживању је могуће проширити контекст, односно укључити у 
истраживање и испитивање задовољства бањских туриста или ИПА 
анализу (Importance Performance Analysis) како би добили потпуније и 
прецизније информације не само о важности атрибута, већ и њиховом 
утицају на задовољсво боравка у Врњачкој Бањи.
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Abstract: Spa tourism in Serbia has a considerable tourist potential. Today there is 
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nation, greatly depends on key attributes of tourism supply. This paper includes the 
result of a study which was carried out in order to improve tourists’ perception of the 
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Introduction

The demand for places which offer healing powers by natural, thermal 
and mineral springs has been present and popular in the world for a long 
time and has a particularly long tradition in Europe. Countries with natural 
mineral springs can offer recognizable spa services and attract both domestic 
and foreign visitors. Thanks to its chemical structure and physical qualities, 
natural mineral water has therapeutic effects which are used in prevention, 
treatment and rehabilitation (Јовичић, 2008). 

According to the number of thermal and thermo mineral water springs, 
our country could even have 360 spas; however, the number of active spas 
is almost ten times less. Today, Serbia, as a country rich in spas, has around 
forty official spas and sanatoriums and the same number of “popular” and 
“wild” spas (Маћејка, 2003). Wellness and spa centers have been recently 
added to the current supply of spa sanatoriums in Serbia. The construction 
of new and modernization of the existing wellness and spa contents in spa 
sanatoriums in Serbia is of great importance bearing in mind that one of 
the reasons for unsatisfactory number of visits to these destinations made 
by both domestic and foreign tourists is actually an incomplete spectrum 
of tourist products/services. It is necessary to make significant investments 
in up-to-date equipment for prevention, relaxation and rehabilitation in the 
coming period, as well as to provide a higher quality of accommodation in 
order to raise the quality standard of service.

Competitiveness of tourist destinations is linked with the ability of 
providing greater pleasure for tourists compared to competitive destinations 
(Попеску и Павловић, 2013). In order to be competitive on the international 
tourist market, the spas in our country should take into consideration the 
experience of other countries, as well as modern tendencies in the develop-
ment of spa tourism regarding specific characteristics of some spas. The spa 
supply is being daily and dynamically changed on the world market; it is 
also developing and becoming richer. Each spa tries to find something in the 
supply which will distinguish it from other spas and attract more visitors 
(Fontanari and Kern, 2003).

The research aim is to point out how important the attributes are for 
shaping high-quality and competitive heath-tourism supply, as well as to 
make assumptions for the future development of health tourism in Vrnjacka 
Banja. The analysis of the current tourism supply perception and its key attrib-
utes makes it possible to promote tourism supply in spa tourism in future, es-
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pecially by emphasizing attributes whose importance may have a significant 
impact on Vrnjacka Banja’s competitiveness as a tourist destination. Also, by 
determining the relationship between future spa tourists and their positive be-
havior towards each separate attribute, it will be possible to point out eventual 
mistakes in spa tourism supply which will encourage their loyalty in future.

„Pull“ factors and destination competitivness of spa tourism 

The concept of „push“ and „pull“ factors includes the theory that 
people travel influenced by inner motivation and outer force in the form of 
destination attributes which make them to bring a decision about traveling 
(Uysal and Jurowski, 1994; Crompton, 1979). „Pull“factors are the result of 
the destination attraction and therefore they should be observed through the 
tourism supply perception, that is, as a force by which tourist destinations 
attract tourists (Uysal and Jurowski, 1994). They generally include tangible 
resources, such as recreation facilities, transport infrastructure, cultural at-
tractions, and so on (Kim and Lee, 2002). Certain destinations combine these 
resources, while other destinations focus on one recognizable resource and 
its direction towards a specific market segment (Kim and Lee, 2002). 

The competition on the global tourist market is growing from day to 
day (Cracolici and Nijkamp, 2005), causing tourist organizations all over the 
world to create a unique tourism supply which would distinguish them from 
the competition. Therefore, the management of the destination competitive-
ness is becoming a topic of current interest in scientific circles (Buhalis 2000; 
Crouch and Ritchie 1999; Dwyer and Kim 2003). 

Hu and Ritchie (1993) claim that tourist destinations are regarded as 
packages of tourist facilities and services. Main resources of a spa destination 
consist of its attributes, shown as “pull” factors which include various facili-
ties and services addressing concrete tourist needs. Competitiveness and suc-
cess of a tourist destination depend on its key attributes (Crouch, 2010), which 
is the reason why a tourist perception of each and separate attribute should be 
investigated. That way, organizations and individuals responsible for the de-
velopment of a destination are able to identify these attributes which represent 
the most important pleasure determinants and positive behavior of tourists. 

Destinations which plan to be engaged in spa tourism should focus 
their supply on health services and facilities alongside with their regular 
tourist contents. Bennett et al. (2004) say that today health tourism is expand-
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ing its usual services by offering them not only to the patients, but also to the 
family members who accompany them, by organizing visits to the spa cent-
ers for medical treatments, as well as by other activities related to health. Spa 
supply is above all based on treatment and rehabilitation programs, since 
these types of health-tourism products and services are supported by both 
domestic and foreign health funds. Therefore, health tourism makes a signif-
icant contribution to the economy of many countries which provide health 
services for foreign customers. Yet, since the rules concerning the right to 
compensation have been changed and intensified, it raises the question of 
the basic role of traditional spas whose ethos is based on healing treatments 
and mineral springs (Cockerell, 1996). 

Spa services and facilities represent a basic resource and a develop-
ment potential of spa tourism but the full effect can be reached only in the 
situation when they are supported by experts who are capable of carrying 
out spa services, particularly sanatorium services, applying the latest treat-
ment methods besides the traditional ones. Only a small number of spas in 
Serbia has a high level of medical service, staff and equipment, which has 
caused a multiplied effect on their tourist function. 

Traffic infrastructure is the basis of tourist development in any desti-
nation. Spa tourist destinations must possess and adequate traffic infrastruc-
ture which is designed according to the tourist circulation. The distance and 
connection of a spa destination with big cities, which represent an important 
factor of tourist demand for spa services, as well as the speed and comfort 
while going to the destination, play a great part in determining the competi-
tiveness of a tourist destination. The importance of the traffic infrastructure 
has been confirmed in the study of Lee et al. (2009). 

A secure and safe environment is an important factor in choosing des-
tination in spa tourism. The research study of Heung and Kucukusta (2013) 
suggests that the environment and safety represent attributes of the greatest 
importance in spa and wellness tourism. 

Natural environment is of great importance for a competitive position 
of a spa destination. Fernandes (2006) claims that spas are becoming more and 
more important in the context of health tourism mostly because of their natu-
ral environment which is far away from polluted urban areas. Favourable cli-
matic and natural conditions of a destination have a positive influence on the 
staying and relaxation of tourists in spa tourism (Medina-Munoz and Medina-
Munoz, 2013). Relaxation is one of the key motifs for spa visitors (Dimitrovski 
and Todorovic, 2015). The importance of natural resources has been proved by 
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the study which investigates hot thermo mineral springs in Taiwan (Lee et al., 
2009). Also, an ecologically clear and unpolluted natural environment has an 
important predisposition to the development of spa tourism since a spa, with 
its clean surroundings and natural mineral springs, can gain a competitive 
advantage over the world which is getting more and more polluted.

The spa image determines its place on the tourist market. In the context 
of competition, the image aspect is considered to be particularly important 
since tourists’ perception of the popularity of a spa destination determines 
its position on the tourist market. A positive image perception of a spa deter-
mines not only the level of satisfaction, but also tourists’ behavior, above all, 
through loyal relationships based on a positive oral promotion and repeated 
visits. The importance of spa tourists’ perceptions considering spa reputa-
tion has been proved in the study of Alén et al. (2006).

An important segment in tourism supply in spa tourism is accommoda-
tion capacity. Hotels in a spa destination are enriching their traditional medi-
cal contents by offering all-inclusive wellness services and tourist packages of 
rejuvenation. Peace and quiet in a hotel and a relaxed atmosphere are crucial 
for wellness and spa tourist (Medina-Munoz and Medina-Munoz, 2013).

Pearce (1997) points to just a few studies which systematically investi-
gate competitive attributes of a destination, with a minimum review of their 
practical application. Therefore, the aim of this research is to gain a systematic 
insight into tourists’ perception of the importance of attributes for the devel-
opment of spa tourism and to suggest possible guidelines in order to improve 
a competitive position of Vrnjacka Banja as a spa tourist destination. 

Methodology

Empirical research of spa tourism attributes in Vrnjacka Banja was car-
ried out on a sample of 207 respondents from the beginning of March in 
2014 to the end of October in 2015. An appropriate sample was used in the 
research. It consisted of the tourist who visited Vrnjacka Banja as spa tourist 
in a fixed period of time. Pollsters were employees who worked in the Tour-
ist Organization of Vrnjacka Banja. In the pedestrian zone, they contacted 
visitors who claimed to be tourists and asked them to fill in a questionnaire. 
Having shown an interest in filling in the questionnaire, the tourists were 
given a detailed explanation and one printed page questionnaire. The re-
spondents were asked to document the degree of a agreement with written 
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statements related to the importance of certain attributes in spa tourism. The 
statements were presented on Likert scale from 1 to 5 (1 – I strongly disagree; 
5 – I strongly agree). At the end, the research was finished with questions re-
lated to the basic demographic data about a respondent. Before the question-
naire was distributed to the respondents, it had been tested in order to check 
whether the statements were sufficiently clear and unambiguous. 

The statements were selected based on previous review of the litera-
ture dealing with spa and wellness tourism (Heung and Kucukusta, 2013; 
Lee et al., 2009). All statements used in the questionnaire were additionally 
adapted to suit the aim of the study. Each variable was evaluated by using 
two out of nine statements. 

After the research had been finished, all usable data were analyzed 
within the Statistical package for social sciences (SPSS 20.0). Suitable methods 
corresponding to research objective were used-direct field poll and interview, 
as well as appropriate mathematical and statistical methods of processing and 
presenting obtained data were used. Various analyses were carried out in the 
research. Descriptive statistics was done first in order to obtain mean values 
and standard deviation values for each statement alone. Descriptive statistics 
also showed the demographic profile of the whole sample. After the descrip-
tive analysis, factor analysis was conducted in order to identify main attributes 
in spa tourism. Finally, the t-test was done to determine whether there was a 
statistically significant difference between the respondents considering there 
attitude towards extracted attributes, repeated visits and pleasure attribute.

Results

Demographic charateristichs are shown in the Table 1. The analysis 
shows that there are more women (53.6%) than men in the sample. The ma-
jority of repondents belong to an age gropu from 18-24 (40.9%) and from 
21-25 (22.7%) compared to other age groups. As for education, the majority 
of repondents finished secondary school (49.3%). Finally, a great number of 
repondents is umnarried (60.9%), while 39.1% is married.
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Table 1 - Demographic characteristics of the sample (n=207)

Sex Number of respondents (%)
Male 96 (46.4%)

Female 111 (53.6%)
Age
18-20 61 (29.5%)
21-25 47 (22.7%)
26-35 41 (19.8%)
36-45 20 (9.7%)
46-55 24 (11.6%)
>56 14 (6.8%)

Education
Primary school 11 (5.3%)

Secondary school 102 (49.3%)
College 37 (17.9%)

University 52 (25.1%)
MSc/PhD 5 (2.4%)

Marital status
Married 81 (39.1%)
Single 126 (60.9%)

Mean values for all statements used in the research with standard de-
viation values are shown in Table 2. Mean values ranging from 3.85 to 4.52, 
suggest that all the atributes are percieved as important by the respondents. 
The highest value of arithemtic mean is for the staement „Wonderful nature“ 
(4.52), while the lowest is for the statement „Insufficient parking space“ (3.85).

Table 2 - Descriptive statistics

Arithmetic 
mean

Standard 
deviation

Fresh air and clean water 4.4783 0.72290
Wonderful nature 4.5266 0.68125
Quiet surroundings suited for rest 4.3805 0.82937
Safe environment 4.3237 0.83409
Secure environment 4.4348 0.74021
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Good traffic connection 4.1159 1.05485
Healthy and delicious food 4.2464 0.81976
High quality therapeutic services 4.2029 0.97910
Modern and functional accommodation 4.2464 0.83152
Skilled and professional health and wellness centers 4.2705 0.87259
Perfect conditions for recreation and sport 4.1546 0.94780
Perfect conditions for conferences, seminars 4.0966 0.96055
Professional and skilled medical staff 4.1932 0.90915
Modern spa technology 3.9130 1.11136
Spa popularity 4.1739 0.81174
Sufficient parking space 3.8551 1.03730
Good reputation, image 4.1401 0.87283
High level of hygiene in accommodation capacities 4.2947 0.89504
Long tradition in spa tourism 4.2077 0.83628
Entertainment facilities 3.9517 0.94385
Good quality of thermo mineral water 4.1981 0.95754
Variety of treatment supply 4.1643 0.84880
Constant medical help 4.1836 0.97797
Medical help adapted to tourists’ needs 4.2174 0.97348
Perfect climate conditions 4.2802 0.85261
Favourable food and accommodation cost 4.1546 0.86196

After the descriptive analysis, factor analysis was done in order to group 
attribute statements into factors. The result of factor analysis showed seven sepa-
rate factors with their own values higher than 1, which made 66.003% of the total 
variance according to the criteria suggested by Hair et al. (2006). Kaiser–Mayer–
Olkin value was 0.850, which proved that the value distribution had been ad-
equate for factor analysis. Cronbach’s alpha (a) values for seven factors ranged 
from 0.616 to 0.879, which is considered to be acceptable (Lance et al., 2006). 
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Table 3 - Exploratory factor analysis 

Factors Factor 
Loading Eigenvalue

% of 
variance 

explained

Cronbach 
Alpha

Factor 1:                                               
Spa health contents 4.531 17.428 0.879

Variety of treatment supply 0.736
Constant medical help 0.697
High-quality therapeutic services 0.674
Skilled and professional health and 
wellness centers 0.669

Good quality of thermo mineral water 0.657
Professional and skilled medical staff 0.638
Medical help adapted to tourists’ needs 0.608
Modern spa technology 0.595
Perfect conditions for recreation 
and sport 0.583

Factor 2:                                               
Traffic infrastucture 2.497 9.604 0.697

Sufficient parking space 0.804
Good traffic connection 0.624
Factor 3:                                              
Security 2.261 8.695 0.672

Safe environment 0.736
Secure environment 0.607
Factor 4:                                             
Natural environment 2.188 8.414 0.716

Wonderful nature 0.772
Quiet surroundings suited for rest 0.694
Fresh air and clean water 0.596
Factor 5:                                                
Image 2.123 8.165 0.662

Long tradition in spa tourism 0.790
Spa popularity 0.597
Good reputation, image 0.540
Factor 6:                               
Accommodation capacities 1.816 6.985 0.616

Modern and functional 
accommodation 0.693
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Favorable food and accommodation 
cost 0.639

High level of hygiene in 
accommodation capacities 0.510

Factor 7:                                    
Catering and conference supply 1.745 6.713 0.366

Entertainment contents 0.727
Perfect conditions for conferences, 
seminars 0.557

Notes: Factor extracting method: Principal Component Analysis: Method used for fac-
tor rotation: Varimax: Only values higher than 0.5 have been shown; Percentage of the 
total described variance is 66.003%; КМО = 0.850; Bartlett test of Sphericity: p = 0.000

Factor one, spa health contents, has the highest variance value (17.428%), 
and reliability coefficient of 0.879 (Table 3). This factor includes nine state-
ments about the basic service specific for health aspect of the spa tourism. 
Traffic, as factor 2, includes two statements with the variance value of 9.604%, 
and explains the traffic infrastructure through good traffic connection and suf-
ficient parking places in Vrnjacka Banja. Factor 3, safety (8.695%), includes two 
statements with a focus on a safe and secure environment. Factor 4 (8.414%), 
referred to as Natural surroundings includes three statements which describe 
indicted natural environment of Vrnjacka Banja. Factor 5 (8.165%), named the 
image refers to the popularity and the image of Vrnjacka Banja as a tourist 
destination. Factor 6, accommodation capacities (6.985%), includes three state-
ments which describe the quality of accommodation capacities in Vrnjacka 
Banja. Finally, factor 7, catering and conference contents, describes the small-
est part of the variance (6.713%) and includes two statements, but because of 
a low internal consistency and Cronbach’s alpha value (a) of 0.366, lower than 
0.5, has been excluded from further analysis.

After the analysis of extracted factors, it is necessary to conduct de-
scriptive statistics for each factor alone in order to estimate arithmetic mean 
values and standard deviations. 
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Table 4 - Descriptive statistics of extracted factors

Arithmetic 
mean

Standard 
deviation

Spa health contents 4.1664 0.68133
Traffic infrastructure 3.9855 0.91629
Safety 4.3792 0.68436
Natural environment 4.4605 0.59613
Image 4.0998 0.68401
Accommodation capacities 4.2319 0.64938

The results of the descriptive statistics suggest that the spa tourist con-
sider the natural environment as the most important resource for the devel-
opment of tourism in Vrnjcka Banja, while the traffic infrastructure is less 
important. Obtained results point to the fact that spa tourism must possess 
factors which are attractive to tourists, and only after that infrastructural ca-
pacity should be taken into account. In other words, if a spa tourist destina-
tion offers attractive contents, than traffic connection and sufficient parking 
space don’t have a great importance. Ecologically clean and recognizable 
natural environment of Vrnjacka Banja represents a significant comparative 
advantage in relation to other destinations and therefore the focus of its sup-
ply on the unique natural environment makes it possible for Vrnjacka Banja 
to be recognized among competitive destinations. 

At the end of the survey we asked the respondents if they would visit 
Vrnjacka Banja again and recommend this destination as a reflection of their 
behavioral intention. The results show that a great majority of respondents 
wishes to visit Vrnjacka Banja again and that they are willing to recommend 
Vrnjacka Banja to their friends and acquaintances.

Table 5 - Results of behavioral intention of respondents

Do you plan to visit 
Vrnjacka Banja again?

Would you recommend 
Vrnjacka Banja?

Yes No Yes No
Number of 

respondents (%) 187 (90.3%) 20 (9.7%) 192 (92.8%) 192 (92.8%)
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It is quite interesting to investigate if there are statistically significant 
differences between the respondents who said that they planned to visit 
Vrnjacka Banja again and those who didn’t plan another visit regarding 
extracted attributes. In order to determine the differences t-test was used. 
The analysis showed that there was a statistically significant difference in 
respondents’ attitudes towards all extracted attributes. 

Table 6 - t-test among tourists who wanted to visit Vrnjacka Banja again and those who 
didn’t want it regarding the extracted factors 

А-Tourist who plan to visit 
Vrnjacka Banja again (n=187)

B-Tourists who do not plan 
another visit (n=20)

Arithmetic 
mean А

Arithmetic 
mean B t statistics

Spa health contents 4.2269 3.3926  4.806 **

Traffic infrastructure 4.0469 3.2000  3.543 **

Safety 4.4115 3.9667  2.454 *

natural environment 4.4896 4.0889  2.540 *

Image 4.1597 3.3333  2.844 *

Accommodation capacities 4.2760 3.6667  3.600 **

** Significant at the level of 0.05; * Significant at the level of 0.1

The results of the t-test (Table 6) show that tourists who plan to visit 
Vrnjacka Banja again as the spa destination grades all the attributes with 
higher marks than those who do not plan another visit. Therefore, the tour-
ists who plan another visit to Vrnjacka Banja have a higher perception of the 
importance of extracted attributes than those who do not plan another visit. 
Three attributes show statistical significance on the level 0.05 (spa heath con-
tents, traffic infrastructure and accommodation capacities), while other at-
tributes have a statistically significant difference on the level 0.1. The biggest 
gap between the tourist who plan another visit to Vrnjacka banja and those 
who don’t is within the attributes related to spa health contents. It is clear 
that there is a necessity to improve spa contents considering the aspect of the 
marks given by service users and, above all, in the sector of spa health con-
tents, which should be a priority among activities in a spa resort.

Considering the issue of a future recommendation of Vrnjacka Banja 
as a spa destination, the results show that 192 respondents intend to recom-
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mend Vrnjacka Banja while only fifteen of them claim that they to not plan 
to recommend Vrnjacka banja to their friends and acquaintances . Therefore, 
it was interesting to investigate if there were statistically significant differ-
ences between the two groups regarding the importance of the attributes. In 
order to determine these differences t-test was used. The analysis showed 
that there was a statistically significant difference in attitudes between the 
groups regarding all attributes, expect the vacation.

Table 7 - t-test among tourists who would recommend Vrnjacka Banja and those who would 
not regarding the extracted factors 

А- Tourist who plan to 
recommend (n=192)

B- Tourist who do not plan to 
recommend (n=15)

Arithmetic 
mean А

Arithmetic 
mean B t statistics

Spa health contents 4.2276 3.5944 4.099 **

Traffic infrastructure 4.0615 3.2750  3.763 **

Safety 4.4037 4.1500  1.582 ns

natural environment 4.5062 4.0333  3.461 **

Image 4.1783 3.3667 3.390 *

Accommodation capacities 4.2923 3.6667  4.263 **

** Significant at the level of 0.05; * Significant at the level of 0.1

The results of the t-test (Table 7) show that the tourists who plan to rec-
ommend Vrnjacka Banja graded all extracted attributes in average with high-
er marks than those who do not plan to recommend Vrnjacka Banja, which 
shows that the tourist who plan to recommend Vrnjacka Banja pay much more 
attention to extracted attributes. The biggest gap between the tourist who plan 
to recommend Vrnjacka Banja and those who don’t is within the attributes 
related to the traffic infrastructure and image, which points to the fact that 
recommendation mainly depends on the quality of traffic infrastructure and 
image perception, all of which implies a necessity to improve these attributes 
in order to maintain a positive oral promotion by spa tourists in future. 

For the purpose of further research, a statistically significant difference 
in attitudes of spa tourists regarding the importance of attributes and the 
duration of the stay was determined. There was a statistically significant dif-
ference within all attributes except the vacation. The results of ANOVA test 
are shown in the Table 8. 
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Table 8 - ANOVA test results

Factors F P
Spa health contents 2.235 0.085 *

Traffic infrastructure 2.197 0.090 *

Safety 1.713  0.165 ns

natural environment 6.934  0.000 ** 
Image 2.138 0.097 *

Accommodation capacities 3.646 0.014 *

** Significant at the level of 0.05; * Significant at the level of 0.1

It can be concluded that the attitudes towards the importance of the at-
tributes are significantly different regarding the duration of the stay in Vrnjac-
ka Banja. Post hoc Tukey test identified the existence of statistically significant 
differences within all attributes, expect the vacation. The difference in atti-
tudes towards the importance of attributes is particularly significant consider-
ing natural environment and therefore the tourists who stay in Vrnjcka Banja 
during the weekend or for a week have a high perception of the importance 
of the natural environment (the value of arithmetic mean, М=4.55 и М=4.60), 
while for those tourists who come to Vrnjacka Banja just for a night the natural 
environment is less important (the value of arithmetic mean, М=3.98). 

Conslusion

Spa tourism supply in Serbia is one-sided and incomplete. Vrnjacka 
Banja being the most attractive destination of spa tourism in Serbia is also 
faced with numerous problems which greatly affect its competitiveness, not 
only on the national but also international market. The development concept 
of spa tourism, in particular in the area of Vrnjacka Banja, should be based 
on the supply of high-quality tourist contents in order to be adequately po-
sitioned on the marked in future. Therefore, this research points to attributes 
which are crucial for spa tourist and based on them it is possible to shape 
the supply which would reflect the visitors’ needs. The results obtained by 
empirical research give an insight into health, natural and other resources 
of the destination, as well as recommendations for a future development of 
Vrnjacka Banja as a tourist destination through its orientation toward a con-
tinuous improvement of the quality of services.

As a potentially competitive advantage of Vrnjaca BAnja, its intact natu-
ral environment stands out, particularly a well tended park in the center of 
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the city, but also the vicinity of mountain Goc and the Zapadna Morava River. 
The vicinity between Vrnjacka Banja and mountain Goc allows a complemen-
tary development of spa and mountain tourism, which has been proved by 
some studies (Станковић и Павловић, 2005). Also, Vrnjacka Banja should 
be presented as a destination for an active holiday since it is the only way to 
obtain maximum valorization of the natural environment. By introducing ac-
tive holiday contents which combine the stay in the countryside and physical 
activity within the medical treatment, it is possible to provide a higher degree 
of pleasure for visitors. An active holiday, which includes recreational activi-
ties in the countryside, may have a positive impact on certain physiological 
processes which regenerate the body exhausted by daily hard work. A special-
ized hospital “Merkur” offers the service of medical aesthetics with anti-age 
treatments, then peloid center, balneal centre and also self-packages adapted 
to individual patients (http://www.vrnjcispa.rs/), within which physical ac-
tivities in the countryside could give full contribution (mountain climbing, 
hiking, tracking, swimming, cycling, jogging and so on). 

Spa health contents represent a factor which unites the attributes that 
make the basis of the health-tourism supply. A strong competition on the 
tourist market imposes the necessity of accepting new customers’ demands, 
that is, the users of services. According to the users’ demands and changes 
on the market, new heath-tourist services should be shaped, innovated and 
introduced (turbo-jet polls, Jacuzzi, infrared sauna, hydro and air massage, 
salty cave, caldarium, Russian spa, steam bath, Finnish sauna, thepidarium). 
Promotion and disposal of goods should be adapted to these identified tar-
get segments in order to improve economic performances and to create a 
recognizable image of the destination and therefore to improve its competi-
tiveness. On the contrary, if the supply can not adapt to the changes on the 
market, that is, adapt to new demands, the business becomes unprofitable 
which results in disappearance from the market. 

On the other hand, the traffic infrastructure is considered to be the least 
important factor for the development of spa tourism. Spa tourists who come 
to Vrnjacka Banja do not have a high perception of the importance of a good 
traffic connection and sufficient number of parking place since they mostly 
come to the spa for medical treatment. Although the results show that the 
traffic infrastructure doesn’t play an important part for spa tourists, its sig-
nificance in shaping and overall pleasure must not be excluded in any way.

The results obtained in the research study point to a high level of loyalty 
to Vrnjacka Banja as a spa tourist destination. A positive attitude towards an-
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other visit and recommendation is particularly pronounced among loyal tour-
ists, but the perception of the tourists who do not have a positive and loyal at-
titude towards Vrnjacka Banja must not be ignored. Therefore, the satisfaction 
of their needs should be emphasized since it is the only way to secure a sustain-
able tourist development which guarantees an increase in tourist participation.

The perception of the importance of certain attributes is different re-
garding the duration of stay. That difference is quite noticeable considering 
the natural environment, since the tourist who come for the weekend or for 
a week think it is more important than those who come only for a night and 
do not spend mush time in the countryside. On the other hand, those tour-
ists who spend more time in Vrnjacka Banja ask for more contents (sports-
recreational, as well as cultural events) and they explore the surroundings 
enjoying the intact countryside. 

Since spa tourism supply in Serbia is mainly uniform, the competitive-
ness of Vrnjacka Banja as s tourist destination will depend on the ability to 
create recognizable and high quality tourism supply. Providing a recognizable 
and high-quality tourism supply which would make it different from the com-
petitive destinations and recognizing the needs of spa tourists represent a con-
tinuous task. The investigation which was conducted about the tourists’ per-
ceptions of the importance of attributes gives clear guidelines on the question 
which direction should be taken in order to modify a tourist product which 
would offer a maximum service and therefore would be more successfully po-
sitioned on the market. The research studies show that the focus of new sophis-
ticated, choosy and curious tourists who want to complete their short vacation 
with various contents is mostly on the facilities within spa and wellness supply. 

The limits of the research study are the consequence of the sample size, 
as well as of the prevailing focus on the importance of attributes in the spa 
tourism on the example of Vrnjacka Banja. It is possible to broaden the context 
in a future research by including the investigation of spa tourists pleasure or 
IPA analysis (Importance Performance Analysis) in order to gain more com-
plete and precise information not only about the importance of the attributes, 
but also about their impact on the pleasure of the stay in Vrnjacka Banja.
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