Бање са
традицијом
Spa’s with
tradition

Вијекови здравља са Лакташким бањама
Centuries of health with Laktasi spa’s

Историјски оквир
Historical background
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ccording to archeological findings, traces
prehistoric communities of people existence in the area
of Laktasi Municipality can be followed from the period
of tens thousand years Before Christ when the Romans
established their rule by the support of legions of the famous military leader Germanikus. The Romans found
members of Pannonian tribes here, most probably Oseriates, whereas in the south of Laktasi there lived Maezaei
tribes. Soon after the conquest of huge Balkan and Pannonian territories, the Romans created two new provinces:
Pannonia and Dalmatia and the border between the two
was in the vicinity of Laktasi, which is proved in the name
of the locality Ad Fines – on or near the border which was
in the nearby village of Mahovljani. Nevertheless, the Roman rule started to weaken from the 4th century so that
in East Goths under the rule of Teodorihon the Great and
his successors took over the rule in the next century. Then
followed the short domination of Langobards, followed
by the devastation of Avars and Slavs, who forced their
way along the Roman road: Sirmium – Servicium - Salona (Sremska Mitrovica – Gradiska – Solin near Split).
At the beginning of the 7th century, South Slavs would
permanently inhabit major part of the Balkans peninsula,

ако казује археологија, постојање праисторијских људских заједница на простору општине
Лакташи може се пратити још од неколико десетина
хиљада година прије нове ере, па све до првих година
нове ере, када су уз помоћ легија славног војсковоће Германикуса власт успоставили Римљани и тиме
ове крајеве увели у историјско доба. Римљани су на
овом простору затекли припаднике панонских племена, вјероватно Осеријате, док су ју жније од Лакташа били настањени Мезеји. Недуго послије освајања
големих балканских и панонских пространстава, Римљани су створили двије нове провинције: Панонију
(Pannonia) и Далмацију (Dalmatia), а граница између
њих била је управо у непосредној близини Лакташа,
што потврђује и име локалитета Ад Финес (Ad Fines
– на или близу границе) који научници смјештају у
оближње село Маховљане. Међу тим, римска власт
ће од 4. вијека почети да слаби, да би стољеће касније завладали Источни Готи, под Теодорихом Великим
и његовим насљедницима. Услиједиће краткотрајна
доминација Лангобарда, а потом и пустошења Авара
и Словена, који су надирали старом римском цестом
Сирмијум – Сервицијум – Салона (Сремска Митро-
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вица – Градишка – Солин код Сплита). Почетком 7. вијека Ју жни Словени ће трајно населити
већи дио Балканског полуострва, па и ове крајеве, с тим да се тешко може поуздано установити
која су њихова племена
настанила простор лакташке општине. Неколико вијекова касније,
успостављена је власт
хрватскe средњовјековне
државе, а скоро читав 12.
вијек протећи ће у борби Византије и Угарске
за превласт. Од 13. вијека овај крај је познат као
жупа Врбас, кoја ће ући
у састав средњовјековне
Босне тек на њеном врхунцу, за краља Твртка
(1357-1391) а, потом, и
почетком 15. вијека, за
војводе Хрвоја Вукчића.
Послије смрти поменутог војводе 1416. године, ова жупа је поново
у саставу Угарске, све до
доласка Ту рака 1528. го-

including these regions,
although it is difficult to
establish which of their
tribes inhabited the area
of Laktasi Municipality.
Several centuries later, the
rule of the Croatian medieval state was established,
whereas the whole 12th
century would pass in the
fight between Visantinian
and Hungarian rule. From
the time of the 13th century, this area was known as
the Vrbas County, which
would become a part of
Mediaeval Bosnia only in
the time of the King Tvrtko (1357 1391), and then,
at the beginning of the
15th century, during the
rule of the Duke Hrvoje
Vukcic. After the death of
the above named Duke
in 1416, this County was
part of Hungarian Empire again until the coming of Turks in the year
1528. The Turkish Empire
lasted for three and a half
century, until the Berlin

ГЕРМАНИКУС
GERMANIKUS
Славни римски војсковоћа – унук Марка Антонија,
посинак цара Тиберија, брат и таст цара Клаудија, муж
Агрипне Старије (унука цара Октавијана Августа), отац
деветоро дјеце, међу којима су и цар Калигула, Агрипна
Млађа, Ливила и Друзила, те дјед цара Нерона – угушио
је устанак Илира 6-9. године н.е. и, потом, ове крајеве
укључио у састав Римског Царства.
Famous Roman military leader – grandson of Marko Aurelius, step-son of Marko Antoine, brother and father-inlaw to the czar Claudius, the husband of Agrippa the elder
(grand daughter of the czar Octavius Augustus), father
of nine children, amongst whom were the czar Caligula,
Agrippa the younger, Livila and Druzila, and the grand
father tot he Emperor Nero – suppressed the rebellion of
Illyrians in the years 6-9) of the Christian era and included
these regions in the Roma Empire.
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дине. Османлијска власт
потрајаће три и по вијека, до Берлинског конгреса 1878. године, када
су велике силе Босну и
Херцеговину – још увијек формално турску по-

крајину – уступиле на
управу Аустро-Угарској.
То стање ‘’једна земља
– два господара’’ потрајало је до 1908. године,
када је цар Фрањо Јосиф прогласио анекси-

ју (припајање) Босне и
Херцеговине. Међу тим,
након свега 10 година,
Хабзбуршка монархија се распала, а Босна и
Херцеговина се нашла у
границама југословен-

ПУТ СОЛИ
THE ROAD OF SALT
Кроз Лакташе је пролазио
римски друм који је водио од
Салоне код Сплита, па све
до Сервицијума на Сави (данас Градишка), гдје се спајао
са путем Сисција (Сисак) –
Сирмијум (С. Митровица).
Пут је грађен одмах послије
освајања, а служио је и за
превоз соли са Јадрана, па је
по томе назван ‘’пут соли’’.
Roman road leading from
Salona near Split to Servicium
on the river Sava (nowadays
Gradiska), where it got connected with the road Siscia
(Sisak) – Sirmium (S. Mitrovica), went through Laktasi.
The road was constructed
right after the conquest and
served for the transport of
salt from the Adriatic Sea;
therefore it was named „The
road of salt“.
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Congress in 1878, when
the great powers gave Bosnia and Herzegovina – still
a Turkish county – to the
rule of Austro-Hungarian
Empire. That state of being “one country – two
rulers” lasted to the year
of 1908, when the Czar
Franz Joseph proclaimed
annexation of Bosnia and
Herzegovina. Nevertheless, only ten years later,
Hapsburg Monarchy fell
apart and Bosnia and
Herzegovina found itself
within the borders of the
Kingdom of Yugoslavia.
New counties were created
in that state in the year
1929, one of them being
the Vrbas County with its
seat in Banja Luka. In the
year 1941, the rule of profascistic Independent Croatian State was established,
which failed four years later when Yugoslavia was recovered. The entire region
of Krajina, including the
Municipality of Laktasi,

experienced a disastrous earthquake in 1969, which made
huge damages and stopped the development of the region.
Fortunately, thanks to the municipality administration, in
eighties of the 20th century occurred the so-called “Laktasi economic miracle“, followed by great investments and
fast development of private entrepreneurship. As an illustration, in the year of 1990, around 400 private entrepreneurs and joint stock companies registered in this small
municipality. However, the civil war that followed in the
period 1992-1995, in which the Socialist Yugoslavia split
and the Municipality of Laktasi found itself in the Republic of Srpska, and/or Bosnia and Herzegovina.

ске краљевине. У тој држави је 1929. године установљено 9 бановина, а једна од њих била је Врбаска, са
сједиштем у Бањој Луци. Године 1941. успостављена
је власт пронацистичке Независне Државе Хрватске, која је пропала након четири године, када је обновљена Југославија. Цијелу Крајину, па и лакташку
општину, задесио је 1969. године разоран земљотрес,
који је нанио велике штете и увелико зауставио развој. Срећом, заслугом општинског руководства, 80-их
година 20. вијека догађа се тзв. ‘’Лакташко привредно
чудо’’, праћено великим инвестиционим улагањима
и наглим развојем приватног предузетништва. Илустрације ради, 1990. године у овој омаленој општини
регистровано је већ око 400 приватних предузетника
и мјешовитих предузећа. Међу тим, услиједио је грађански рат 1992-1995. године, у коме се распала социјалистичка Југославија, а лакташка општина нашла
се у саставу Републике Српске, односно Босне и Херцеговине.
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Бања Лакташи
Laktasi spa

W
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ith its medical hot spring, Laktasi municipality has attracted our ignoramus predecessors from the
pre-historic times. This is proved by archeological findings at the locality of Brdasce, in the near vicinity of the
Spa, where remains of animals from the Stone Age were
found. Brdasce used to be inhabited by hunters, on which
there are findings of primitive stone tools. However, the
thermal hot spring attracted people in later epochs, according to remains from their bronze and Iron Age found
in the same locality.
Although we could dispute the knowledge of former inhabitants of the area, there is no doubt that the Romans were very well aware of the curative value of Laktasi
thermal water, which they had used for centuries. Artifacts
prove this from the second, third and fourth century, such
as coins forged for the Czars Gordian III (238-244), Philip I (244-249), Galion (253-268), found near the spring.
These numismatic findings show the live custom of “presenting“ coins to the spring, which, by the way, is still kept
nowadays. Apart from that, excavations made in 1889 at
the locality „Zidine“ (“Walls“) in Jelica forest revealed remains of a public bath (Thermal bath), constructed by

а својим љековитим врелом, Лакташи
су још од далеке праисторије привлачили наше неуке претке. То потврђују археолошка истраживања на
локалитету Брдашце, непосредно поред бање, гдје су
пронађени остаци живота још из старијег каменог
доба. На Брдашцу су обитавали првобитни ловци, о
чему нам казују налази примитивних кремених оруђа. Међу тим, термални извор је и у каснијим епохама
привлачио човјека, о чему говоре остаци из бронзаног и жељезног доба пронађени на истом локалитету.
Ако се за раније становнике то донекле може и
спорити, Римљани су несумњиво веома добро познавали љековитост лакташке термалне воде и користили је вијековима. То потврђују артефакти из другог,
трећег и четвртог вијека као што су новчићи ковани
за царева Гордијана III (238-244), Филипа I (244-249),
Галијена (253-268), пронађени у близини врела. Ти
нумизматички налази указују на жив обичај ‘’даривања’’ воде новцем, који се – узгред речено – задржао
све до новог доба. Осим тога, ископавања спроведена 1889. године на локалитету ‘’Зидине’’ у Јелића гају открила су остатке римског јавног купатила (тер-
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ПОЈТИНГЕРОВА КАРТА

TABULA PEUTINGERIANA

О римском друму који је пролазио кроз данашње Лакташе свједочи и чувена Појтингерова карта (Tabula Peutingeriana), коју је по свој прилици још у 4. вијеку сачинио непознати римски картограф.

Tabula Peutingeriana (Peutinger Map) made already in the 4th
century by the famous Roman cartographer prove the existence
of the road passing through the present territory of Laktasi.
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ме), које је подигну то
поред извора љековите
воде. Тада су откривени
и темељи зграда са специјалним системом загријавања, те римске цигле, грнчарија и стакло.
Истраживања из 2000.
године потврдила су постојање римских терми,
о чему нам говоре подне
опеке и цигле, те комади
грнчарије, стакла и новца. У околини Лакташа
пронађени су и трагови
неколико вила рустика, односно имања римских латифундиста, па
се сасвим основано може тврдити да су терме,
осим војника, користили
и ти земљопосједници са
својим породицама.
Након власти Рима,
услиједио је тзв. ‘’мрачни средњи вијек’’, о коме, када је у питању бања Лакташи, нема много
сачуваних историјских
свједочанстава, па не
можемо говорити ни о

the medical water spring.
Foundations of a building with special heating
system were discovered at
that time, as well as Roman bricks, pottery and
glass. Researches from the
year 2000 proved the existence of Roman thermal
baths with floor bricks as
well as pieces of pottery,
glass and coins. Traces of
several rustic villas, and/
or properties of Roman
landowners, confirm with
certainty that those landowners and their families,
apart from soldiers, used
thermal baths.
Upon the Roman
rule came the so-called
“dark Middle Age“ from
which there are not many
historic evidence on Laktasi spa so that we cannot
speak about any organized
use of the thermal water of
Laktasi.
The Turkish conquest at the beginning of
the 16th century brought

евентуалном организованом коришћењу лакташке
термоминералне воде.
Ни турска освајања почетком 16. вијека нису
ништа битно промијенила. Такво стање потрајало
је све до 19. вијека, када почиње озбиљније интересовање за бању. Пу тописци из тог времена казују о
благотворности извора, али и о слабој уређености и

no significant changes to that effect. The situation was
such all the time until the 19th century when the interest
for the spa became significant. Itinerary writers from that
period wrote about the beneficial values of the spring,
but also about poor conditions of the spa and the lack of
visitors. One of them described how fully dressed visitors

Римски цар
Гордијан III
Новчићи са
његовим ликом
пронађени су у
Лакташима.

Roman Czar
Gordian III
Coins with his
image were found
in Laktasi.
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КОЧИЋ О
ЛАКТАШКОЈ ИЛИЏИ

KOCIC ON
ILIDZA OF LAKTASI

Почетком 20. вијека судбином лакташке бање позабавио се и знаменити српски писац, народни трибун
и посланик у босанском
сабору, Петар Кочић. Наиме, приликом једног обраћања Сабору 1911. године, он
казује како у његовом срезу
‘’осим Слатине која је колико-толико уређена’’ постоји
‘’ниже Бање Луке и такозвана Лакташка илиџа’’, која је
без сумње ‘’творевина старих
Римљана и њихових војника’’. Током љетних врућина,
а нарочито за црквених празника, додаје крајишки трибун, у бању Лакташе сливао
се свијет из околних села,
од Бање Луке до Градишке.
А само врело – то је, тврди
Кочић, ‘’читава ријека која
шиба и салијева се у Врбас.
Вода је јако љековита и на
гласу је да лијечи костобољу,
грозницу, шугу, красте и убоје.’’ На жалост, бања је веома

At the beginning of the 20th
century, the fate of Laktasi Spa
drew attention of the famous
Serbian author, national tribune and member of the Bosnian Parliament, Petar Kocic.
In one of his parliamentary
speeches delivered in 1911. he
said that in his county “apart
from Slatina which was more
or less arranged“, there is also
“the so-called Ilidza of Laktasi near Banja Luka“, which is
undoubtedly “the creation of
the old Romans and their soldiers“. In the course of summer
heats, and particularly during church holidays, added
the tribune of Krajina, people
from the surrounding villages from Banja Luka to Gradiska, flooded the spa in Laktasi.
Moreover, the spring itself is,
claimed Kocic, “the whole river rushing to the Vrbas River.
The water is curative and said
to cure gout, fever, scabies,
crusts and bruises.“ Unfortunately, the spa is neglected and

запуштена и неуређена: све
се своди на једну ‘’округлу
озидану јаму, ... пречника 3
метра а дубине од 1 метар’’.
Због тога би, закључује Кочић, ову илиџу ‘’по сваку цијену требало уредити’’.

not arranged: there is only one
“round built hole, ... 3 meters in
diameter and 1 meter deep“. That
is why, concluded Kocic, this
Ilidza “should be arranged at
all cost. “

were entering the spring covered by simple stones and
then ran around the hill in order to get dry faster.
Only upon the arrival of Austro-Hungarian rule
there started a serious, scientific interest in remedial ther-

посјећености бање. Један од њих биљежи како купачи
улазе у само врело обложено једноставним каменом
и то у одјећи, а онда трче око брежуљка да би се брже
осушили.
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mal springs in Bosnia and Herzegovina, therefore in
Laktasi as well, for which the gratitude belongs to the
professor Ernst Ludwig. This geologist from Vienna was
the first scientist who carried out researches to define the
substance of medical springs in Laktasi. Nevertheless, the
biggest credit for the research and knowledge of the spas
in Bosnia and Herzegovina is given to the famous academic Fredrik Kacer who carried out researches in over
90 thermal springs while working in Zemaljski museum.
Anyway, along with the Habsburg’s rule started the period of European influence and the overall progress, which
reflected the fate of Laktasi spa. More and more villagers
living in the surrounding visited the spa, as well as tourists from far-away regions. This positive trend continued
in the new, Yugoslav state so that around the year 1920
the trader Vlado Popovic opened the first pub offering

Тек са доласком Аустро-Угарске почиње
озбиљно, научно интересовање за љековите изворе у
Босни и Херцеговини, па и у Лакташима, за шта је
понајприје заслу жан професор Ернст Лудвиг . Овај
бечки геолог био је, наиме, први научник који је од
1886. до 1888. године испитивао састав и љековитост
извора у Лакташима. Ипак, највеће заслуге за изучавање и познавање бања у Босни и Херцеговини има
чувени академик Фридрих Кацер, који је као стручњак сарајевског Земаљског музеја испитивао преко 90
термоминералних извора.
Било како било, са хабзбуршком влашћу отпочело је доба европеизације и свеколиког прогреса,
што се одразило и на судбину лакташке бање. Њу сада све чешће посјећују околни сељаци а појављују се
и први ту ристи из далеких крајева. Позитиван тренд

ЧЕСМА

FOUNTAIN

Упоредо са изградњом бањских објеката, 1930-1931. године, у Лакташима je поред
главног друма подигнута и
скромна спомен чесма на
којој је у духу оног времена
писало:
Богу се помоли
Сети се дана тешких
И борба витешких
Где су ти браћа пала
Док су ти слободу дала.

Along with the construction of spa premises in Laktasi
in the period 1930-1931, a
modest memorial fountain
was erected by the main road
with the following text on
it, which reflects the spirit of
that time:
Here, take off your hat,
Say a prayer to God
Recall those hard times
And chivalrous fights
In which our brothers fell
While securing your freedom
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ро је кафану отворила и
чувена породица Кесић,
која је, такође, нудила и
смјештај за госте бање.
Међу првим гостима који су се ду же
задржавали били су чланови бањолучких јеврејских породица Сарафић,
Нахмисас и други. У то
вријеме, у бању су често
навраћали бањолучки
љекари Славко Пиштељић и Бранко Чубриловић, а из Београда је
редовно долазио Влада
Симеуновић.
Стварањем Врбаске бановине 1929. године и доласком Светислава Тисе Милосављевића
на њено чело, почиње
ново доба цијеле Крајине, па и бање Лакташи.
Већ при једном од првих обилазака бановине,
Милосављевић је уочио
да се у Лакташима налази термално љековито врело, али је потпуно
неизграђено, па се ‘’свет

Зграда бановинског купатила у изградњи
Facilities of Governor’s construction

настављен је у новој, југословенској држави, па
је око 1920. године трговац Владо Поповић
отворио прву кафану, уз
коју ће понудити и првих 5 соба са 10-ак лежаја, храном и забавом. Помену ти газда упамћен је
и по томе што је својим
гостима обезбиједио први грамофон, први радио, па и оркестар. Уско-

5 rooms with about ten
beds, food and entertainment. The named owner
is remembered for providing his guests with the
first gramophone, radio,
and orchestra. Soon after,
the famous family Kesic
opened a pub that offered
accommodation for the
spa visitors.
Among the first
guests who stayed longer
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were members of the Jewish families Sarafic, Nahmisas and others from
Banja Luka. At that time,
medical doctors Slavko
Pisteljic and Branko Cubrilovic from Banja Luka
were often visiting the
spa, whereas Vlada Simeunovic would come from
Belgrade.
The establishment
of the Vrbas County in
1929 and the arrival of
Svetislav Tisa Milosavljevic to its lead brought a
new era to the entire Krajina, including the Laktasi
spa. In one of his first visit
to the County, Milosavljevic perceived that there
was a thermal medical
spring in Laktasi, completely neglected, so that
“people bathed under the
clear sky“, in simple, stone
basin with no road to it at
all. That is why the entrepreneur governor issued
an order for the construction of an appropriate ac-

Бања Лакташи пред Други свјетски рат

Laktaši spa before the Second World War

купа под ведрим небом’’, у простом, каменом базену до
кога нема ни колског пута. Због тога је предузимљиви
бан одмах наредио да се изгради одговарајући прилаз, а
изнад самог извора да се подигне “једна скромна грађевина, под којом ће бити купатило’’. Радови су отпочели
већ јуна 1930. године, па је до сљедеће године изграђена
округла, куполаста зградица, унутар које се налазио базен пречника 5 метара. Тако је сачињено народно купа-

cess road and “a modest construction, under which there
would be a bath“ above the spring itself. Works started in
June 1930 so that by the next year there was built a round,
dome like object within which was the pool 5 meters in
diameter big. That is how the national bath was created of
“simple arrangement“, which still symbolizes the Laktasi
spa. Until the year 1937 the construction of one more pool
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тило ‘’једноставног уређаја’’, које и данас симболизује лакташку бању. До
1937. године довршена је
изградња још једног базена наткривеног сличним куполастим здањем,
каптирана су врела, те изграђено 6 када. Међу тим,
још увијек у понуди није
било одговарајућег смјештаја гостију.
Послије Другог
свјетског рата граде се и
први капацитети у друштвеном власништву –
бањски павиљони (1947)
и бараке, а онда и аутокамп (1962), те отворени велики, олимпијски и
дјечји базен са бањском
водом (1973). Нова прекретница у развоју бање
Лакташи и њеног туризма биће изградња хотела
‘’Сан’’ 1982. године. Ријеч
је о објекту ‘’Б’’ категорије, са око 200 лежаја, базеном са термалном водом,
кадама за масажу и лијечење, сауном, електротерапијом и другим садр-

covered by similar dome
construction was finished,
springs were captivated
and 6 baths were built.
Nevertheless, there was no
adequate accommodation
for guests yet.
Upon the Second
World War, the first public
facilities were built - spa
pavilions (1947) and barracks, then the car camp
(1962), and the big outdoor, Olympic and children’s pool filled with
thermal water from the
spa. The new milestone in
the development of Laktasi spa and tourism was
the construction of the
hotel “San” in 1982. It is
“B” category hotel with
150 beds, a pool with thermal water, baths for massage and treatment, sauna,
electro-therapy and other
contents. At the same time,
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жајима. Истовремено, и
Лакташи израстају у лијепу, уређену варош која
поново постаје надалеко
позната, прије свега по
својој љековитој бањи.

Laktasi was growing into
a nice, organized town,
which again was known at
a distance, first of all by its
healthy spa.

ДЈЕВОЈКА И БАЊА

A GIRL AND A SPA

У народу је од давнина присутно вјеровање да лакташка
термална вода лијечи очи,
живце, стомачне проблеме,
зглобове, кожне болести, реуму, срце и вене и да ‘’неда
остарити ни мушку ни женску’’. Тако једно предање казује о дјевојци којој је нагло,
из дана у дан, слабио вид.
Уплашивши се да потпуно
не обневиди, дјевојка се по
нечијем наговору почела
умивати бањском водом и
то по три пута свако јутро,
почевши од Ђурђевдана (6.
мај), па до светог Илије (2.
август). Већ на Видовдан
(28. јун) дјевојачке муке су
престале – вид јој се потпуно
вратио. Штавише, ни касније
није имала никаквих тегоба,
већ је, како каже легенда, и у
дубокој старости, коју је доживјела, могла удјенути конац и у најмању иглу.

From ancient times people
have believed that the
thermal water of Laktaši
heals eyes, nerves, stomach
diseases, joints, skin diseases,
rheumatism, heart and vessels
and that it “prevents males
and females from getting
old”. There is a saga of a girl
who was losing her eyesight
day after day. Being afraid
of losing her sight fully, the
girl started washing her face
by the spa water three times a
day starting on St. George’s
day (6th may) till St. Ilija’s
day (2nd August). Already on
Vidovdan (28th June) the girl’s
troubles disappeared – her
sight was back. Moreover, she
had no troubles afterwards
but, according to the legend,
could use the thread and
needle in her late age she saw.

All examinations of Laktasi spa water quality, from
the first to the last ones (1878 – 1985), approve that the
healthy water of Laktasi spa belongs to the category of calcium magnesium hydro-carbonate carbon acid oligomineral home thermals. Ions of calcium and magnesium
(that are very important for human organism), as well as
hydrocarbon ions dominate in anion-cation content. Additional quality is the quantity of solute carbon dioxide
(CO2) of 1.25 g/l. By its organoleptic characteristics the
water is clear, colorless, without odor having refreshing
acid taste. The water temperature is 31 C, so that it belongs to the group of hot, home thermal waters.
Based on the stated characteristics, the water of
Laktasi spa is used for balneal-therapeutic purposes, namely for bathing (in baths and pools) and for drinking.

Детаљна истраживања квалитета воде Бање
Лакташи од првих до посљедњих истраживања (1878
–1985. године), указују да љековита вода Бање Лакташи припада категорији калцијум магнезијум хидрокарбонатних угљенокиселих олигоминералних хомеотерми. У анионско-катионском саставу доминирају
јони калцијума и магнезијума (који су веома значајни
за људски организам), као и хидрокарбонатни јони.
Додатни квалитет представља количина раствореног
угљен-диоксида (CO2) од 1.25 г/л. По својим органолептичким особинама вода је бистра, безбојна, без
мириса, освјежавајућег киселкастог укуса. Температу ра воде је 31 степен Целзијуса, што је сврстава у ред
топлих, хомеотермалних вода.
На основу набројаних квалитета воде, вода се
користи у балнеотерапијске сврхе и то купањем (у кадама и базену) и пијењем.

This healthy water has beneficial influence on patients suffering from the following diseases:

Пијење љековите воде благотворно утиче на
пацијенте са следећим обољењима:

• chronic gastritis and duodentis;
• functional diseases of stomach and bowels;
• chronic non-calculus gall-bladder inflammation;
• conditions after gall-bladder operation;
• biliary kinesis;
• kidney diseases, bladder and urinary vessels
(micro urine lithiasis, conditions after urinary
surgery, chronic cystitis).

• хронични гастритис и дуодентис;
• функционална обољења желуца и цријева;
• хронични некалхулозни холециститис;
• стање послије холецистектомије;
• билијарна дискинезија;
• обољења бубрега и мокраћних путева (микро
уролитијаза, стање након одстрањивања камена
из мокраћних путева, хронични циститиси).
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Купање у води доприноси побољшању стања организма код сљедећих болести:
Познати бањолучки љекар Бранко Чубриловић
био је један од редовних гостију лакташке бање.

• болести очију;
• болести неу ровегетативног система;
• психијатријска обољења;
• ендокринолошка обољења);
• болести срца и крвотока;
• професионалне болести и болести рада;
• болести локомоторног система.

Famous physician Branko Čubrilović was
a regular guest of Laktaši spa.

Bathing in the water improves body conditions at the following diseases:
• eyes illness;
• neurovegetative system;
• psychiatric diseases;
• endocrinology diseases;
• heart and circulation diseases;
• professional diseases and work illnesses;
• loco-motor system diseases.
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Бања Слатина
Slatina spa

A

M

ада народна етимологија каже да име
Слатине потиче од рудокопа у коме се вадило злато и
да се мјесто првобитно звало Златина, вјероватније је
да је насеље добило име по термалном извору. То потврђује и Вук Караџић, који каже: ‘’Слатина је мјесто
гдје извире или пишти вода слана или накисела, те
долази стока, и по томе се села зову тако’’. Уосталом,
ту тезу поткрепљују и идентични топоними у Србији,
Бугарској, Словенији, Хрватској, Румунији, Македонији, Словачкој...
Колико је познато, искоришћавање бање у
Слатини почело је првих деценија 19. вијека, али
доста стихијски и неорганизовано. Пред крај турске владавине бању је искрчио, оградио и присвојио
Мехмед Чарџић из Бање Луке. Помену ти Чарџић ће,
касније, крајем 19. вијека, на мјесту данашње рецепције Институ та ‘’Др Мирослав Зотовић’’, отворити и
прву трговину у Слатини. Чарџићеви ће, уз помену-

lthough the etymology says that the name
Slatina derives from a gold mine at the place that used to
be called Zlatina, it is more probably that the place got the
name after the thermal spring. Vuk Karadzic said “Slatina
is the place where salty or sour water wells, and where the
cattle come and villages are named after it”. In any case,
this thesis is supported by identical names in Serbia, Bulgaria, Slovenia, Croatia, Romania, Macedonia, Slovakia …
It is known that people started using the water in
Slatina in the first decades of 19th century, but rather occasionally and non-organized. At he end of the Turkish
rule, Mehmed Cardzic from Banja Luka cleaned, fenced
and appropriated the spa. The mentioned Cardzic later on
opened the first shop in Slatina in the end of 19. century
at the place of today’s reception of the Institute ‘’Dr Miroslav Zotovic’’. The Cardzics would offer the first accommodation facilities next to the shop–the so-called “Turkish pavilions” with 16 rooms.
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ДАРИВАЊЕ ИЗВОРА

BESTOWAL OF SPRING

Још од предхришћанских
времена вјеровало се да човјек може оздравити тако
што своју болест пренесе на
друге преко предмета којима
се служио. Зато је у Слатини
дуго био жив обичај да се
послије купања у бањи вода
дарује новчићима и да се на
околном дрвећу остављају
дијелови одјеће.

It is believed from the prehistoric times that a man can
heal oneself by conveying his
disease to others through
things he has used. That is
why for a log time one custom
lived in Slatina to bestow the
spa water with coins and to
leave pieces of clothes on the
surrounding trees.

ту трговину, понудити и
прве смјештајне капацитете – тзв. ‘’Турски павиљон’’, који је располагао
са 16 соба.
Нове, аустроугарске власти су одмах по
доласку отпочеле озбиљно радити на уређењу бање. Тако се, на приједлог
среског љекара, др Јаношевског, поријеклом Чеха, већ 1880. године кренуло са изградњом бистрог и блатног базена
са термалном водом, те

New Austro Hungarian authorities started
serious organization of the
spa as soon as they arrived.
After the proposal of the
county physician, dr Janosevski, Check by origin,
they started the construction of a clear and slime
pool with thermal water
and the well in 1880. These
facilities were finished in
1889 and two decades later the construction of the
National baths (Volksbad)
started, with two pools,

уређењем врела. Помену ти објекти завршени
су 1889. године, а тачно
двије деценије касније
отпочела је и изградња
тзв. Народног купатила
(Volksbada), са два базена и посебним улазима
и свлaчионицамa за мушкарце и жене. Дрвена
конструкција
објекта

separate entrance and
dressing rooms for men
and women. Wooden construction of the facilities
filled with bricks and roof
was located at the place of
today’s restaurant “Park”.
The road passing by the
spa on the route Klasnice –
Prnjavor was constructed
in the year 1895, connect-

ПРВЕ АНАЛИЗЕ ВОДЕ
Заслугом професора Лудвига, недуго по доласку аустроугарске власти извршене су прве научне анализе слатинске воде и установљено је да је ријеч о ‘’изворима земно-алкалне и
сулфатичне воде, температуре до 40,7ºC и о изворима киселе
сулфатичне горке воде температуре од 11 до 22ºC . Вода се може употребљавати за пиће и купање и то за лијечење свих хроничних реуматизама, неуралгија, обољења јетре, бубрега...’’

FIRST ANALYSES OF THE WATER
To the merit of professor Ludwig, shortly after the arrival
of Austro-Hungarian rule, the first scientific analyses of the
water from Slatina were made which proved that those were
‘’springs of ground-alkaline and sulphate water, of the temperature to 40,7ºC and springs of acid sulpahte sour water of the
temperature from 11 to 22ºC . The water can be used for drinking and bathing, as well as for the cure of all chronic rheumatisms, neuralgias, liver diseases, kidneys …’’
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ing Slatina to Banja Luka via Krcmarice. In the meantime,
two facilities for “clerks” were constructed and in the year
1897. a “public” hotel was built with 9 rooms and 30 beds,
a cafe, restaurant and a In the twilight of the 20th century
Slatina spa had solid capacities and became famous rehabilitation center visited by visitors from the neighborhood, but also from the entire Empire and other parts of
Europe.

испуњена опеком и кровом на двије воде налазила се
на мјесту данашњег ресторана ‘’Парк’’. Године 1895.
изграђена је и цеста која је, идуђи од пу та Клашнице
– Прњавор, пролазила поред бање и преко Крчмарица везивала Слатину са Бањом Луком. У међувремену,
подижу се и два тзв. “чиновничка’’ објекта, а 1897. године сазидан је и “државни’’ хотел са 9 соба и 30 кревета, кафаном, рестораном и ледаром. Тиме је бања
Слатина у су тон 19. вијека имала солидне капацитете

ПРВА РАЗГЛЕДНИЦА
ИЗ 1898.
Све до краја османлијске
владавине народ се, како наводи некадашњи бањски љекар Славко Пиштељић, ‘’брљугао’’ у јарузи пуној блата, о
чему нам свједоче и најстарије фотографије репродуковане
на првим разгледницама крајем 19. вијека.

THE FIRST PICTURE
POSTCARD FROM 1898.
Until the very end of the
Turkish rule people were “bathing” in a pit full of mud, stated
the former spa physician Slavko
Pišteljić, which can be seen on
the first picture postcards dated form the 19th century.
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САВЈЕТИ ИЗ БЕЧА
Из аустроутарског периода je и анегдота о два богата Бањoлучанина, који
су отишли у Беч и од тамошњег љекара тражили да им
препоручи бању за лијечење
и одмор. Не знајући одакле
му долазе пацијенти, љекар
им је казао да далеко, у Босни, код вароши Бањe Луке,
постоји једна веома добра и
љековита бања под именом
Слатинa и да би било добро
да се тамо упуте. Да у овој
анегдоти има немало истине потврђује и чињеница да
су у то вријеме у слатинску
бању из Аустрије долазили
многи угледни гости, па чак
и грофови и барони.

RECOMMENDATIONS
FROM VIENNA
An anecdote about two
rich people from Banja Luka
dates back from Austro-

Аустроугарске власти препознале су вриједност Слатине –
разгледница из 1900. године.
Austro-Hungarian authorities recognized the values
of Slatina – picture postcard
from the year 1900.
Hungarian rule and says that
the two men went to Vienna
to ask a doctor there to recommend them a spa for treatment and recreation. Not
knowing where his patients

were coming from, the doctor told them that far away,
in Bosnia, near the town Banja Luka, there was a very good
healthy spa named Slatina
and recommended them to go

there. This anecdote is true as
the fact is that in those times
many respectable guests, even
earls and barons from Austria visited the spa.

In the time of Yugoslav Kingdom created after the
First World War, Serbian entrepreneurs that had inhabited this area during the previous state when they opened
their shops became very active now. Luka Kuruzovic and
Djordjo Avdalovic were the first ones who built private

и постала познато љечилиште у које су све чешће залазили гости из околине, али и цијелог Царства, па и
других дијелова Европе.
У доба југословенске краљевине, створене
по окончању Првог свјетског рата, у Слатини у пр-
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ВАЗДА ПО НАРУЏБИ
За почетак нове туристичке сезоне, на Ђурђевдан
1922. године, познати бањолучки аутопревозници ‘’Браћа Дивјак’’ организовали су
превоз гостију између града
и Слатине луксузним аутом
на коме је писало ‘’вазда по
наруџби’’.

Главна и блатна бања
The main and slime spa

EVER BY ORDER
For the beginning of the
new tourist season, on St.
George’s day in 1922, famous
transport company owners
‘’Braca Divjak’’ organized the
transport of guests from the
town to Slatina and back in
a luxurious vehicle with the
following wording on it: ‘’by
order ever”.

hotels with shops, cafes and pavilions. Shortly after Trivo
Maric, Mladen Djurcija, a baker from Banja Luka and
Franc Princ, who bought facilities from Cardzic in 1932.
and opened his own hotel with one floor and pavilions
behind the hotel joined them..
The creation of the Vrbas County in 1929 started
a new era in the development of Slatina spa. The County
administration initiated and financed a planned and systematic organization of the spa so that four new pavilions
with 90 beds were constructed in a few years and in the

ви план избијају предузимљиви Срби, који су се још
за претходне државе ту доселили и отворили своје
дућане. Међу њима посебно се истичу Лука Ку рузовић и Ђорђо Авдаловић, који граде приватне хотеле
са трговинама, кафанама и павиљонима. Ускоро им
се придру жују Триво Марић, бањолучки пекар Младен Ђурчија, те Франц Принц, који 1932. године откупљује Чарџићеве објекте и отвара властити хотел на
спрат, са павиљонима иза објекта.
Успостављањем Врбаске бановине 1929. годи-
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не отпочела је нова ера у
развоју слатинске бање.
Банска управа је, наиме,
покренула и финансирала планско и систематско уређење бање, па су
за свега неколико година
изграђена четири нова
павиљона са 90 лежаја,
тако да је 1932. године
Слатина у бановинском
и приватном смјештају
нудила око 130 соба са
око 250 постеља. Године
1933. из Бање Луке је доведен и упослен познати цвјећар Ју ре Прањић,
који се са својим радницима бринуо за засаде зеленила и цвијећа у
парку, који са извором
у средишту постаје окосница градње и развоја
цијеле бање. Дуж пу та ка
Бањој Луци изграђено је
неколико
километара
водовода, са 6 јавних че-

year 1932 Slatina offered
130 rooms with around
250 beds in private and
county ownership. In the
year 1933, a famous florist
Jure Pranjic was brought
from Banja Luka who cultivated the green areas and
flowers in the park in the
middle of which was the
spring, whereas the park
became the backbone of
construction and development of the entire spa. Several kilometers long water
supply line was constructed along the road towards
Banja Luka, with 6 public fountains in the town
itself. Slatina got a post
office in those days, telegraph, telephone, power
station whereas the streets
were lit by the public lighting system: electrical bulbs
until midnight, and lanterns after midnight.
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БАН У СЛАТИНИ

BANUS IN SLATINA

Како свједочи његов син,
проф. др Петар Милосављевић, бан Милосављевић је
слободно вријеме и празнике често и радо проводио у
Слатини. Тадашњи управник бање, Чех Јозеф Бателка,
који је запамћен као велики
љубитељ цвијећа, својски се
трудио да старјешини Врбаске бановине и његовој породици буде добар домаћин,
а посебно се старао да приреди каде са љековитим блатом којим је бан видао поткољенице вишеструко поломљене приликом једног
удеса на Солунском фронту.
То слатинско блато дјеловало је веома благотворно на
банове ноге, па су га га оне,
без помоћи штапа, служиле
све до краја живота.

As witnessed by his son,
prof dr Petar Milosavljevic,
Banus Milosavljevic used to
spend his free time and holidays in Slatina. The then manager of the spa, a Check Josef
Batelka, who is remembered as
an admirer of flowers, did his
best to be a good host to the
head of Vrbas county and his
family. He would particularly
prepare baths with healthy
slime in which the Banus
healed his lower legs broken
at many spots in one accident
at the Solun front. The spa
slime had beneficial effect to
the Banus legs so that he did
not need the stick to the end
of his life.

Бан Милосављевић са кћерком
Љубицом и сином Петром у
Слатини

Banus Milosavljevic with his
daughter Ljubica and his son
Petar in Slatina

Бановински павиљони
Governor’s pavilions

After the Second World War, Slatina spa became
a part of the Institute for physical therapy and rehabilitation ‘’Dr Miroslav Zotovic“. Extensive development occurred in eighties when the restaurant ‘’Park“ and the hotel “Slatina” were built and significant investments made
in infrastructure. In the meantime, the town itself became
even more known so that in 70’s of the 20th century complete weekend settlements arose in Slatina. By the end of
20th century the Clinic for sport trauma was built, which
is later used as Garni hotel.
By its physical-chemical characteristics, the water
is mineral (2,700 mg/l) Ca, Mg, hydro carbonate, sulphate,
carbon acid, hyper-thermal, (temperature of 40-42°C).
Ph value is 7,4 (alkaline).It is known for decades that the

сми у самом насељу. Тих година Слатина добија и пошту, телеграф, телефон, електричну централу, а улице је обасјала и јавна расвјета: до поноћи електричне
сијалице, а од поноћи – фењери.
Након Другог свјетског рата, бања Слатина
улази у састав бањолучког Завода за физикалну терапију и рехабилитацију ‘’Др Мирослав Зотовић“. У
овом периоду, осјетнији развој бање наступа осамдесетих година изградњом ресторана „Парк“ и хотела
„Слатина“, када долази до нових значајних улагања,
понајвише у инфраструкту ру. У међувремену, и само
мјесто добија на цијени, па од 70-их година 20. вијека
у Слатини ничу и читава викенд насеља. Крајем 20.
вијека изграђен је објекат Клинике за спортску трауматологију, који се касније користио као гарни хотел.
По својим физичко-хемијским особинама, во-
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Бања Слатина 1936. године
Slatina spa 1936. year

КИСЕЉАК

KISELJAK

У доба Бановине, народ
из града окупљао се на Кисељаку, код четири извора
термоминаралне воде, који
се налазе у долини потока
Слатине, око пола километра од бање. Иначе, тај Кисељак, на коме је узимано
љековито блато и ношено у
блатне базене, уређен је заслугом др Славка Пиштељића.

In the time of Banus people
from the town gathered at
Kiseljak, by the four thermal
springs, which are located
in the valley of the Slatina
brook, about half a kilometer
far from the spa. Otherwise,
that Kiseljak, from which
healthy slime was taken to
the slime pools, was arranged
thanks to dr Slavko Pisteljic.

да је минерална (2,700
мг/л) Ca, Mg, хидрокарбонатна, сулфатна,
угљено кисела, хипертерма (температу ра од
40-42°C). Ph вриједност
је 7,4 (алкална).
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water of Slatina spa gives
excellent results in treatments of the following
diseases:
• rheumatic diseases (inflammatory, degenerative and extra articular
rheumatism);
• post-trauma states;

• chronic uro-genital diseases, including some
forms of sterility:
• neurological diseases;
• post bone infractions in surgical intervention
on bone-joint system.
The water is used externally in the form of bathing with medical exercises, under water massages and
showers. Slatina spa offers various kinds of physical
therapy: thermal therapy, phototherapy, electro therapy,
magneto therapy, laser therapy, various kinds of mas-

Већ десетљећима је познато да вода Бање Слатина постиже изванредне резултате у лијечењу следећих болести:
• реуматска обољења (запаљенски, дегенера
тивни и екстраартикуларни реуматизам);
• пострауматска стања;
• хронична урогенитална обољења, укључујући и неке облике стерилитета;
• неу ролошка обољења;
• стања послије прелома костију и хирушких
интервенција на коштано – зглобном систему.

Разгледница Слатине из
1931. године
Picture postcard of Slatina
from the year 1931.
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Централно врело
(1931. година)
Central spring
(1931. year)

Вода се употребљава
споља у виду бањања
и купања уз примјену
медицинских
вјежби,
подводних масажа и туширања. Бања Слатина
нуди разноврсну физикалну терапију, од термотерапије, фототерапије, електротерапије,

магнетотерапије, ласеротерапије, васкулатора, масаже посебно ултразвучном методом, те
обавезно хидротерапију минералним водама,
подводним туш масажама и купањима.
Све у свему, кроз
скоро стољеће и по ор-

ганизованог рада, Слатина се афирмисала као
јединствени бањско-туристички центар, који,
видјели смо, има богату
прошлост а, вјерујемо, и
будућност.
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sage, hydro therapy with
mineral waters, under-water showers and baths.
All together, in
one and a half century of
organized work, Slatina
has promoted itself as a
unique spa-tourist center,
which, as we have seen, has
a rich past and, we are assured the future.
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