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УВОД 

 

„Култура је интегрални део целокупног друштвеног и индивидуалног живота. Она 

представља скуп свих људских тековина, како материјалних (материјална култура), тако 

и духовних (духовна култура), без којих се не би ни могло замислити постојање људског 

друштва, ни у најједноставнијим облицима своје организације1.” 

Култура је једна од најважнијих карактеристика човека и људског друштва у 

целини. Човек је свесно биће које радом делује на своју спољашњу природу, прилагођава 

је својим потребама и ствара сопствену историју. То је резултирало низом производа, 

процеса и промена у материјалној и духовној свери, типичних за егзистенцију људске 

врсте, који у својој укупности чине – културу. Термин култура потиче од латинске речи 

cultus што значи гајење, обрада поља и говори о човековој исконској повезаности са 

природом и обрадом земље. Временом се овај израз почео користити за означавање 

културе духа, у смислу образовања и оплемењавања духа.  

Због сложености људске природе и његове друштвености, култура је веома 

комплексан феномен. Број дефиниција културе је велики али све оне указују на то да  

култура представља све оно што људи имају, мисле и раде као припадници једног 

препознатљивог друштва. 

Културни туризам означава кретање људи које је узроковано културним 

атракцијама изван њиховог уобичајеног мјеста становања, с намјером сакупљања нових 

информација и искустава како би задовољили своје културне потребе.2 

Културни туризам је таква врста туризма у којој су главни циљеви туристичких 

посета музеји, изложбе, концерти, или врста туризма везана за материјалну баштину, 

религијске споменике и световну архитектуру. Култура, културне вредности, културна 

добра, створена су и стварају се вековима у целом свету и у нашој земљи. 

                                                           
1 Ђукић Дојчиновић В., Културни туризам, Београд, стр. 15 
2 Ричардс Г.,1999, European Cultural Tourism: Patterns and Prospects. Амстердам, стр. 16-3  
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 Многе културне вредности су познати циљеви путовања многих туриста. Наша 

земља је имала дугу и бурну историју, чије трагове налазимо у свим крајевима. С тога, 

управо ти материјални трагови и духовне вредности представљају основ за развој 

културног туризма у Србији.. 

Циљ израде овог мастер рада је истраживање могућности развоја културног 

туризма у Србији. 

Предмет рада је анализа потенцијалних материјалних и нематеријалних 

туристичких културних ресурса у развоју културног туризма Србије. 

У првом делу рада сам укратко дефинисала и објаснила појмове културног 

туризма, културних ресурса и добара на којима се заснива његов развој. У главном делу је 

приказ културних добара у Србији који су у функцији развоја културног туризма. 

Поменуте су и најзначајније манифестације, које су у новије време не само од 

националног већ и међународног значаја. На крају рада дата и је СВОТ анализа, која са 

претходно изнетим излагањем доприноси формирању коначне оцене о достигнутом 

степену развоја културног туризма Србије. 
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I.  КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ 

 

1. Појам културног наслеђа 

 

Култура  представља социјални идентитет народа, сведочи о његовој историји и 

степену развоја. Појам „културна баштина“ и „ културни туризам“ се односе на 

туристички производ заснован на наслеђу и култури. Културна баштина је веома снажан 

агенс туризма. Данас су основни мотиви туристичких кретања културни и због тога 

културно – историјске споменике и културну баштину уопште не треба посматрати само 

као део историјског наслеђа, већ их треба валоризовати и укључити у савремене токове 

туризма. 

„Културно наслеђе или баштина је скуп ресурса наслеђених из прошлости, које 

људи идентификују, независно од власништва над њим, као одраз и израз непрекидно 

еволуирајућих вредности, уверења, знања и традиција. Оно обухвата све видове животне 

средине настале интеракцијом човека и простора током времена“.3 

 

1.1 Врсте културног наслеђа 

 

Културну баштину чини материјално и нематеријално културно наслеђе и 

природна баштина која се налази у њиховом непосредном  окружењу. 

Нематеријално и материјално културно наслеђе обухватају различита културна 

добра. Културна добра представљају ствари и творевине материјалне и духовне културе 

од општег интереса на локалном, националном и глобалном нивоу.  

                                                           
3 Министарство културе Републике Србије, www.kultura.gov.rs 
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Материјално културно наслеђе подразумева опипљива културна добра која се у 

зависности од физичких, културних, уметничких и историјских својстава деле на: 

 Покретна културна добра 

 Непокретна културна добра. 

Нематеријално културно наслеђе подразумева неопипљива културна добра: језик, 

обичаје, традицију, музику, старе занате итд. Нематеријално културно наслеђе је културна 

заоставштина која се углавном ставља у други план кад се говори о културном туризму и 

туристима. То нематеријално или неопипљиво наслеђе је заправо прави идентитет културе 

једне регије, државе или народа у целини. Ове вредности истиче и штити УНЕСКО. 

УНЕСКО је дао потпуну класификацију културног наслеђа: 

 Археолошка налазишта - делови земљишта на којима се налазе потпуно 

или делимично ископани, конзервирани и уређени остаци непокретних 

објеката, као и покретни предмети из разних историјских периода. 

 Дела са споменичким и уметничким својствима – архитектонска дела, 

слике и вајарски радови, дела примењене уметности, остварења музичке, 

драмске и филмске уметности. 

 Просторне културно-историјске целине - стара језгра градова, значајније 

сеоске амбијенталне целине, сакрални објекти, етнопаркови, манастирски 

комплекси, средњевековни градови и утврђења. 

 Знаменита места и спомен обележја  

 Фолклорно наслеђе – зграде и простори, предмети народног неимарства, 

ношње, стари занати, наивно сликарство, усмена традиција 

 Веровања 

 Језици 

 Манифестационе вредности – приредбе и фестивали, сајмови, спортске 

манифестације 

 Установе културе са својим активностима – музеји, галерије, културни 

центри 

 Културни пејзажи – вртови, паркови 
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 Културне туре 

 Подводно културно наслеђе 

 Музика и песме4 

Културно наслеђе је много више од споменика и објеката који су сачувани током 

векова. Оно подразумева и живи израз и традицију коју народи у сваком делу света 

наслеђују од својих предака и преносе на наредне генерације. 

 

2. Културни туризам 

 

Појам културни туризам је по својој природи веома сложен и није га једноставно 

објаснити. Првенствено зато што није прост спој појмова „култура“ и „туризам“. 

Светска туристичка организација (WTO) је дала 1985. године две дефиниције појма 

културног туризма – ужу и ширу. 

У ужем смислу културни туризам подразумева „кретање људи са јаком културном 

мотивацијом – лепе уметности, путовања до фестивалских и других културних догађаја, 

посете знаменитости и споменика“. То означава путовања људи који имају високо 

развијену туристичку културу. 

Дефиниција у ширем смислу обухвата „сва кретања људи са јаком културном 

мотивацијом – лепе уметности, путовања до фестивалских и других културних догађаја, 

посете знаменитости и споменика, због задовољавања људских потреба за разноврсношћу, 

усмереним ка повећању културног нивоа појединца и стварању нових знања и искустава“. 

Из ове дефиниције произилази закључак да је мотивација код људи који путују различита 

и резултат је различитих фактора. 

Културни туризам, уопштено представља кретање људи ка културним атракцијама 

и занимљивостима, изван места становања, са намером да упознају дуге народе, њихову 

                                                           
4 www.unesco.org 
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културу и традицију, да сакупе нове информације и искуства да би задовољили своју 

културну туристичку потребу. 

Ричардс је дао стручну дефиницију културног туризма према којој „Културни 

туризам укључује сва кретања људи ка специфичним културним атракцијама, као што су 

баштина, уметничке и културне манифестације ван свог уобичајеног места становања“.5 

ЕСТN (European Cultural Tourism Network) је прихватила постојећу дефиницију 

културног туризма : 

„ Културни туризам може бити дефинисан као туризам заснован на локалним и 

регионалним културним ресурсима. Ово укључује културну традицију, језик, историју, 

културу, пејзаже, изграђено окружење, археолошка налазишта, музеје и културне 

активности попут фестивала, галерија, уметничких атракција, позоришта, али такође и 

атракција везаних за основу производње, занате, друштвену историју и начин живота. 

Културни туризам је у вези са људском активношћу и историјом у ширем смислу“.6 

 

2.1 Културна туристичка потреба и културни мотиви 

 

2.1.1 Културна туристичка потреба 

 

У свим својим активностима човек тежи да оствари неки циљ којим задовољава 

своје потребе. Потребе произилазе из жеље за подмирењем неког недостатка и на тај 

начин дефинишу човека као природно, друштвено и људско биће. 

                                                           
5 Генов Г., 2010, Туризам посебних интересовања, Нови Сад стр 24 
6 European Cultural Tourism Network, ECTN INTERREGIIIC, December 2006, Project Reeport,  
www.cultural-tourism.net; 
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„Потреба је осећај недостатка неког производа, добра или услуге, комбинован 

тежњом да се такав осећај елиминише“7  

Потребе човека су бројне и разноврсне и он их задовољава одређеним редоследом, 

односно према приоритету. Тај редослед зависи од врсте потребе. 

Човек прво задовољава своје егзистенцијалне потребе, тј. потребе од којих зависи 

његов опстанак. Поред њих, постоје и друге потребе којима човек жели да побољша и 

обогати свој живот. Међутим, незадовољавањем истих, он неће угрозити свој опстанак. То 

су секундарне потребе. Њих има много више од примарних, чак толико више да човек није 

у стању да их све задовољи. Са материјалним, технолошким и културним напретком 

друштва, број секундарних потреба се прогресивно повећава. Оне се мењају, модификују, 

добијају нове облике, тако да се истовремено мења и редослед њиховог задовољавања. 

Како је туризам последњих деценија постао феномен глобалних размера, 

туристичка потреба се може сврстати у групу приоритета секундарних потреба. Чак, шта 

више, постоје туристи са развијеном културом путовања, који своје туристичке потребе 

сматрају егзистенцијалним. Недавна истраживања у Француској су показала да Французи, 

који су познати по својој љубави према путовањима, своје туристичке потребе сврставају 

у примарне и да су она последња ствар које би се морали одрећи у оскудици живота. 

Туристичка потреба може бити рекреативна и културна, али може представљати и 

синтезу двеју основних потреба. Када је реч о културном туризму, ту се пре свега јавља 

културна туристичка потреба. Она представља диференцирани облик културне потребе. 

Ствара се у човеку, као резултат одређеног начина живота, услова средине у којој човек 

живи, стеченог образовања, степена културе појединца итд. Културна потреба усмерава и 

подстиче човека да се укључи у туристичка кретања током којих ће задовољити ту своју 

потребу. Као и рекреативна, и културна туристичка потреба се јавља у месту сталног 

боравка туриста, а разрешава у туристичким просторима. 

 

                                                           
7 Rocco F., 1991, Marketing – osnove i načela, Zagreb 
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„ Културна туристичка потреба је у суштини потреба за променом места сталног 

боравка, краће промене начина живљења, потреба за упознавањем нових и другачијих 

простора, нових људи, традиције и културе других простора, упознавања културних 

вредности других простора..“8 

Основни елементи културне туристичке потребе су ефекти који културно обогаћују 

човекову личност. То су: 

 Информисаност – Најједноставнији и најзаступљенији културни елемент 

туристичких кретања. Веома је масован и ефектан по трајању утисака и 

чувању представа у свести људи. Овај елемент је највише заступљен у 

екскурзионим и транзитним кретањима. 

 Упознавање – веома стабилан културни елемент који захтева веће 

ангажовање туриста у опажању и расуђивању и оставља дубљи траг у 

сећању. Подразумева знатно активнији однос туриста према мотивима и 

укључује елемент информисаности. 

 Контактирање – је културни елемент туристичких кретања који исказује 

непосредан однос, приближавање, додир и мешање људи различитих 

културних, образовних, моралних и других убеђења. Оставља дубље, трајне 

трагове и успомене и туристичким кретањима даје огроман социолошки 

значај. 

 Доживљавање – најпотпунији и најкомплекснији културни елемент који 

исказује најактивнији однос туристе према туристичким мотивима и 

објектима. Обухвата све остале културне елементе кретања и највише 

одражава смисао и дух кретања.9 

Културни елементи дају туристичким кретањима шири друштвени значај. 

Туристичка кретања, сама по себи, садрже црте опште покретљивости али културни 

елементи дају тим кретањима посебну димензију.  

                                                           
8 Томка Д., 2005, Туризам и култура, Нови Сад 
9 Јовичић Д., 2005, Основе туризма интегрално – феноменолошки приступ, Београд, стр 64. 
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Њихов значај се огледа у томе што они, више него друга културна средства, утичу 

на ставове и убеђења људи, формирање и неговање културних навика путовања. 

 

2.1.2 Културни туристички мотиви 

„Културни туристички мотиви су сви мотиви који задовољавају културну потребу 

туристичких кретања.“ То су: 

 Етносоцијални, 

 Уметнички, 

 Амбијентални, 

 Манифестациони и 

 Пејзажни културни мотиви.10 

 

Етносоцијална група културних туристичких мотива је веома комплексна и 

хетерогена. Обухвата у целини живот једног народа, његову материјалну и духовну 

културу. Овде спадају фолклор, исхрана, ношња, обичаји и други елементи који чине 

етносоцијална обележја неког народа. Постоји могућност да ови мотиви делују 

самостално али је чешћа ситуација када они појачавају вредност самосталних мотива. 

Облици њихове презентације туристима су различити. За неке се организују фестивали и 

концерти (фолклор), за неке карневали, док се за неке од тих мотива израђују сувенири и 

приређују изложбе. У новије време се организују етнопаркови, који представљају музеје 

на отвореном и у којима се презентују најкарактеристичније вредности народног 

стваралаштва. 

Уметнички мотиви одражавају интересовање туриста за уметничке споменике. Они 

могу бити историјски и савремени, у зависности од времена настанка. Имају ширу основу 

туристичке атрактивности и у односу на етносоцијалне, ови мотиви могу да делују 

самостално, нарочито ако имају монументални карактер. 

                                                           
10 Јовичић Д., н. д. стр.117. 
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 Дела се на: 

 Архитектонске – које обухватају разне врсте грађевина са уметничким 

вредностима, архитектонским значењем и културном функцијом. 

 Ликовне – у ову групу се убрајају вредности из најранијих периода људске 

историје и савремена остварења из области сликарства и вајарства. 

 Театралне – ови мотиви обухватају остварења оперске, музичке и драмске 

уметности. 

 

 „Амбијентални мотиви су веће или мање просторне целине, па и појединачни 

грађевински објекти, који поседују неке од атрибута туристичке атрактивности“.11 Ова 

група мотива се најчешће односи на комплексе антропогених објеката, различите типове 

насеља, привредне и саобраћајне објекте, паркове, спортско-рекреативне центре и др. 

Пошто се ради о појединачним објектима, ови мотиви имају углавном комплементарно 

дејство, док су знатно ређи случајеви када имају статус самосталних мотива. Туристичка 

атрактивност амбијенталних мотива везана је за њихову намену, функционалност и 

индивидуалност. 

Манифестациони мотиви – ова група мотива се односи на приредбе и 

манифестације. Веома важне одреднице везане за ове мотиве су њихова врста и значај. 

Манифестациони мотиви немају материјална својства и презентују се туристима у виду 

туристичких манифестација. Могу бити културне, уметничке, спортске, политичке и др. 

Ови мотиви се успешно могу комбиновати и допуњавати са амбијенталним и 

етносоцијалним мотивима.  

Пејзажни мотиви су комплексни туристички мотиви и састоје се из природних и 

антропогених елемената. Имају полиатрактивно дејство јер су сачињени из различитих 

елемената. Из тога произилази и њихов комплементаран карактер.    

 

 
                                                           
11 Јовичић Д., н. д. стр.119 
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3. Врсте културног туризма 

 

Крај 20. века је обележио прогресиван развој културног туризма у свету са 

тенденцијом да буде убрзанији у 21.веку. Упоредо са све већим демографским променама 

и променама животног стила, повећањем слободног времена и материјалних средстава, а 

сходно предвиђањима Светске туристичке организације, јача улога туризма на глобалном 

нивоу.  

Један од водећих сегмената туристичког тржишта у будућности ће свакако бити 

културни туризам који обухвата следеће врсте туризма: 

 Религиозни (образовни религиозни туризам, ходочашће, мисионарство), 

 Образовни (образовна путовања, конгресни), 

 Фестивалски (фолклорни празници, фестивали различитих врста 

уметности), 

 Културни туризам повезан са културно-историјским наслеђем 

(историјски и архитектонски споменици, музеји и галерије) 

 Нематеријални културни туризам12 

Религиозни туризам је облик културног туризма који подразумева туристичка 

путовања ради задовољења религиозних потреба. Укључује посете различитим 

религиозним центрима, светим местима, споменицима са историјском вредношћу. 

Обухват и посете великим религиозним догађајима, религиозним празницима, славама и 

др. 

Образовни туризам, који носи назив и истраживачки туризам, је специјализовано 

туристичко путовање које је у директној вези са повећањем професионалног и образовног 

развоја. Овај вид туризма укључује туристе који су мотивисани жељом за проширивањем 

знања. У оквиру образовног туризма се посебно издваја конгресни туризам. Конгреси су 

                                                           
12  Хаџић О., 2005, Културни туризам, Нови Сад, стр.27 
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манифестације различитог карактера (научне, културне политичке, спортске) и времена 

трајања. Конгресни туризам је један од најскупљих видова туризма. 

Фолклорни туризам кроз различите облике класичног фолклора обогаћује 

различите аспекте културног туризма. Туристи посећују празнике и саборе народног 

стваралаштва, празнике традиционалних националних производа и др. Ту спадају народни 

вашари и празници, где се приказују аутентични фолклори, народне ношње, национална 

кухиња и сл. 

Фестивалски туризам подразумева туристичка кретања узрокована одржавањем 

различитих манифестација. То су фестивали различитих врста уметности, аутентичних 

догађаја и др. Укључују филмске, позоришне и арт фестивале, карневале, културне 

празнике. 

Културни туризам, повезан са културно-историјским наслеђем је вид туристичког 

путовања, са циљем да се посете историјски и архитектонски споменици, музеји, 

манастири, тврђаве и др. 

Нематеријални културни туризам се заснива на упознавању туриста са начином 

живота локалног становништва, њиховом традицијом, обичајима. Туристи се укључују у 

њихове дневне активности, уче локални језик, учествују на локалним манифестацијама. 

Овај вид културног туризма је дубоко повезан са руралним и урбаним туризмом. 

Поред значајних еконмских ефеката културни туризам остварује и нематеријалне 

ефекте који су изузетно значајни и који уједно представљају основу за његов опстанак и  

даљи развој. Под њима се подразумева развијање свести и бриге о важности, значају и 

заштити културних вредности, очување социјалног интегритета и културног идентитета 

локалних заједница. 
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4. Ресурси културног туризма 

 

У свом основном значењу, ресурси су постојеће материјалне и нематеријалне 

вредности једне социјалне зајднице које стоје на располагању и могу бити коришћене за 

реализацију различитих врста програма и производње.  

Свако локално подручје или заједница поседује како природне тако и антропогене 

ресурсе који могу бити у функцији развоја туризма. Из тог разлога, потребно је 

сагледати садашњи развој и  проценити квалитет и потенцијал тих ресурса за будући 

развој туризма на датом подручју. Природни и културни ресурси су важно наслеђе које је 

потребно чувати и за будуће генерације и које може бити искоришћено као кључни 

покретач развоја туризма. Неки од тих ресурса, поготову културни, могу бити мање 

опипљивији од других, али изузетно значајни у развоју културног туризма. Због тога је 

потребно извршити њихову валоризацију али и осигурати њихово рационално 

коришћење и заштиту. 

Материјални и нематеријални ресурси културног туризма могу бити: 

 Културно – историјски, археолошки, архитектонски и музички центри 

 Етнографски, уметнички, специјализовани и други музеји, 

 Изложбе, склуптуре, галерије 

 Споменици – сакрални и профани 

 Ходочашћа, верске светковине и верски фестивали 

 Стари занати, обичаји, традиција, народна ношња 

 Плес и народна песма, национални и интернационални    фестивали,     

локалне манифестације, језик 

 Национална и локална храна и пиће 

 Културно – историјске и уметничке туре13 

 

                                                           
13 www.unesco.org 



КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ СРБИЈЕ 

 
 

17 
 

На проширеној УНЕСКО листи нематеријалног наслеђа нашле су се и различите 

светковине, кулинарски специјалитети, технике ткања и други стари занати, народна 

музика и фолклор... Све ово се може приближити туристима и укључити у културну 

туристичку понуду Србије.  

Веома важно питање у области културних ресурса је њихова заштита. Области са 

значајним и вредним културним ресурсима и локално становништво су најчешћи носиоци 

понуде културног туризма.  

Ове пределе посећује велики број туриста, који значајно повећавају негативни 

утицај на културне ресурсе. Основни проблем који овде настаје је усаглашавање заштите 

природних и културних ресурса и идентитета локалне заједнице са њиховим коришћењем 

у туризму. Из тог разлога, у оваквим подручјима потребно је развити менаџмент 

културних ресурса, како би се обезбедило њихово рационално и одрживо коришћење. 
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II ПОЈАМ И КЛАСИФИКАЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

 

Многи предмети, објекти појаве и догађаји  настали током дуге историје развоја 

човечанства имају нека заједничка својства – њих су створили људи као резултат духовног 

доживљаја ствари и појава, односно уметничког стварања. Уметничко дело, као 

опредмећен људски доживљај је резултат субјективног доживљаја, али истовремено 

пружа задовољство и ономе ко га посматра, слуша или упознаје. Осим уметничких дела, 

човек током свог личног и друштвеног културног развоја ствара и друге творевине  које 

можда немају својства уметничког дела, али која имају историјски, друштвени или други 

културни значај. Та дела су настала или настају као израз материјалне и духовне културе 

једног човека, групе или народа и имају својства која задовољавају неку од културних 

потреба (естетски доживљај, забава, разонода, информисање). Такве творевине се називају 

културним добрима. У стручној и научној литератури постоји велики број различитих 

термина, дефиниција и критеријума разврставања различитих творевина које је  човек 

створио. То су: културни или културно-историјски споменици, културна добра, културне 

вредности,итд. 

Културно-историјски споменик – „Споменици културе су непокретне и покретне 

ствари, као и групе ствари које се због своје историјске, научне техничке или културне 

вредности сматрају за културна добра од посебног значаја за друштвену заједницу. 

Споменици културе се користе и употребљавају према својој намени и природи ради 

задовољавања културних и других потреба људи“.14 

Овај појам је ужи од појма културног добра и представља групу уметничких 

туристичких атрактивности који су настали радом уметника и других стваралаца. 

Културно-историјски споменици су значајан сегмент понуде једног подручја. 

                                                           
14 Сл.гласник СРС 6/90. 



КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ СРБИЈЕ 

 
 

19 
 

Културно добро – Под овим појмом се подразумевају ствари и творевине 

материјалне и духовне културе од општег интереса које уживају посебну заштиту 

утврђену законом. Културно добро је шири појам од културно-историјског споменика. 

Културна добра су саставни део живота човека. Својим основним својствима, она 

утичу на обогаћивање и оплемењавање човекове личности и доприносе његовом духовном 

уздизању. Културна добра су неизбежан део туризма и туристичка кретања су без њих 

готово незамислива. Из тог разлога, поред својих основних својстава она морају 

поседовати и одређене додатне карактеристике. То су: 

• Да имају споменичка својства – уметничка, естетска 

• Да имају културни и историјски значај 

• Да имају својства атрактивности, препознатљивости, спектакуларности или 

друге културне карактеристике 

• Да буду уређени и припремљени за туристичку презентацију. 

 

 

1. Врсте културних добара 

 

Културна добра, у зависности од својих физичких, уметничких, културних и 

историјских својстава се деле на покретна и непокретна. 

 По истим критеријумима, непокретна културна добра у Србији се деле на: 

 Археолошка налазишта; 

 Дела са споменичким и уметничким својствима 

 Просторне културно-историјске целине 

 Знаменита места и спомен обележја 

Сва културна добра унутар наведених категорија се могу такође класификовати као: 
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 Културна добра уписана у Листу светске културне баштине 

 Културна добра од изузетног значаја 

 Културна добра од великог значаја 

 Остала културна добра15 

 

2. Карактеристике културних добара 

 

Класификација културних добара врши се на основу њихових својстава и 

карактеристика и могућности туристичке уређености и презентације. У том погледу, у 

Србији је могуће издвојити одређене групе културних добара са карактеристичним 

примерима. 

Археолошко налазиште – је део земљишта на коме се налазе откривени и потпуно 

или делимично ископани, конзервирани и уређени остаци непокретних објеката, као и 

покретни предмети из ранијих историјских периода. 

Србију карактерише велики број репрезентативних археолошких локалитета, али је 

степен археолошке истражености још увек на ниском нивоу. Они су свом саставу садрже 

разноврсне предмете материјалне културе помоћу којих је могуће извршити 

реконструкцију некадашњег живота и друштва. Свакако да је најзначајније и до сад 

најбоље испитано налазиште Лепенски Вир, које представља не само националну, него и 

светску вредност. Поред лепенског Вира, значајнија археолошка налазишта су: Винча, 

Старчево, Гомолава, Атеница, Рисовача и др. Нажалост већина њих је недовољно 

испитана и опремљена за туристичку посету. 

У односу на археолошке локалитете, који привлаче пажњу мањег броја туриста, 

већу туристичку вредност имају предмети материјалне културе античког периода. 

                                                           
15 Јовичић Д. 2009, Туристичка географија Србије, Београд, стр. 90. 
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 Ту се пре свега мисли на остатке старих римских градова Сингидунума, 

Сирмиума, Гамзиграда, Наисуса и Медијане. Ови објекти су боље очувани и за 

туристичку посету боље уређени од археолошких локалитета. 

Дела са споменичким и уметничким својствима – Ова група културних добара 

је веома разноврсна и обухвата сва дела која имају уметничка својства, без обзира на 

период у којем су настала. Имају изражени културни и историјски значај. Сва дела, према 

врсти уметности се могу поделити у три групе: 

• Дела архитектуре – објекти и њихове целине 

• Дела ликовне уметности- Сликарства, вајарства и примењених уметности 

• Остварења драмске, музичке или филмске уметности 

Ова група културних добара је у већој мери заступљена у градовима широм Србије. 

Позната архитектонска здања попут двораца, палата, вила се могу наћи у Београду, Новом 

Саду, Сремским Карловцима и углавном представљају основни мотив доласка туриста. 

Дела сликарства и вајарства су још бројнија али у функцији туризма она су скоро увек 

допунски мотиви. Реч је, пре свега, о средњевековном фреско-сликарству, чије је вредност 

међународног значаја. 

Просторне културно-историјске целине – су урбана или рурална насеља или 

њихови делови, односно простор са више непокретних културних добара од посебног 

историјског и културног значаја.16 

Категорија просторних културно-историјских целина је најбројнија али и 

најпогоднија за туристичку валоризацију и презентацију. У питању су простори, односно, 

целине, комплекси зграда са околним амбијентом који су веома интересантни туристима. 

У овој групи се налазе наша очувана и заштићена, али уједно и највреднија остварења 

културног развоја. 

 

 

                                                           
16 Јовичић Д. н.д ст. 90. 



КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ СРБИЈЕ 

 
 

22 
 

Просторне културно-историјске целине се могу поделити у неколико група: 

•  Манастирске целине 

•  Средњевековни градови и утврђења 

•  Стара језгра градова 

•  Сеоске архитектонске целине 

•  Остале амбијенталне целине 

 

Манастирске целине – ова група културних добара је од посебног значаја за развој 

културног туризма у Србији. Као таква, има посебно место у туристичкој валоризацији и 

презентацији. Ови споменици сакралне архитектуре се јављају као непоновљиви 

комплекси у времену и простору. Одликују се бројношћу, релативно су добро очувани и 

законом заштићени. Подељени су у неколико група, према доминантном уметничком 

стилу, и свака од њих има своје специфичности и значај. Репрезентативни примери рашке 

школе попут Студенице и Сопоћана уписани су на УНЕСКО-ву листу светске културне 

баштине, а поједине фреске из тог периода, попут Белог Анђела у Милешеви или Распења 

у Студеници, заштићене су као остварења међународног значаја. Моравска школа је дала 

специфичан стил средњевековној српској уметности, чији манастири указујуна 

јединствени спој културе и историје. Манастири поствизантијске уметности, међу којима 

се посебно издвајају Фрушкогорски и Овчарско-кабларски комплекс, сведоче о очувању 

народног духа у условима тешког ропства. У целини, манастири представљају врло 

привлачне амбијенте за посету и боравак у њима. Међутим, треба посветити већу пажњу 

њиховој бољој презентацији и промоцији. 

Средњевековни градови и утврђења – Ова група културних добара је такође 

заступљена на нашим просторима. Дугогодишње турске владавине је за собом оставила 

већи број утврђења и мањих градова који су карактеристични по свом изгледу. Нажалост, 

они још увек нису у довољној мери валоризовани и представљени туристима.  
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Последњих година, покушаји да се Калемегдан, Петроварадин, Смедеревски град и 

Нишка тврђава више укључе у туристичку понуду и презентују туристима, били су мање-

више успешни, док су други, попут Голубца и Рама маргинализовани. 

Стара језгра градова – места која су врло омиљена туристима и која су врло често 

и разлог њихове посете градовима. Углавном су то места трговине, културе, забаве и 

сусрета људи. Интересантна су због своје специфичности у односу на остале делове града 

и углавном сваког од њих  карактерише стил неког уметничког правца. Тако, очувана 

стара језгра Сремских Карловаца, Суботице, Београда, Новог Пазара, а поготову градова 

на Косову веома посећена од стране туриста. 

Сеоске архитектонске целине – су настале у некадашњим селима, данас варошима 

и градовима. Представљају остварења народног градитељства које има свој специфичан 

уметнички израз који је карактеристичан за наше крајеве.То је комбинација византијске и 

романске уметности која је у неким деловима наше земље дубоко прожета утицајем 

ислама. Из тог разлога, оне имају посебан значај за развој туризма.  

Остале амбијенталне целине – ова група културних добара обухвата чаршије, 

базаре, пијаце, трговачке улице, места на којима су се догодили значајни догађаји и др. 

Веома су привлачна, како због своје физиономије, тако и због јаког одраза културног 

идентитета локалног становништва. У овим просторима, туристи могу да упознају живот 

обичног човека, који је специфичан у датој регији или земљи. Углавном имају допунски 

карактер у туристичкој понуди.  

Знаменита места и спомен обележја – су простори и објекти од посебног значаја 

за историју нашег народа. То су типични споменици, који појединачно или у групи указују 

на значајне догађаје, личности и места: спомен гробља, појединачни споменици и 

меморијална места. Њих у нашој земљи има доста, већином су добро очувани и уређени. 

Нека меморијална места имају међународни значај јер су везана за европску историју и 

представљају велике и лепо уређене комплексе. 
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III КУЛТУРНА ДОБРА У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА 

СРБИЈЕ 

 

Поред разноврсне и специфичне мотивске базе за развој туризма, за Србију је 

карактеристично и богато културно наслеђе, које у појединим локалитетима и местима, 

има не само локалну и регионалну, већ и светску туристичку вредност. Србија има 

изузетно повољан географски положај на Балканском полуострву, и добру саобраћајну 

повезаност. Преко њене територије су пролазиле и данас пролазе и укрштају се 

саобраћајнице међурегионалног и интерконтиненталног значаја. Тим путевима, још у 

најранијим периодима, кретали су се различити народи и укрштале и прожимале 

различите културе. С обзиром да је територија наше земље била насељена још у 

праисторији, сва културна остварења, како материјална тако и духовна, од тог времена до 

данас, представљају изузетну и непоцењиву основу за развој културног туризма. 

Регионални заводи за заштиту споменика културе су у Србији регистровали око 

2800. споменика културе различитог значаја и времена настанка. Они су сврстани у 

неколико категорија по свом значају. За развој туризма су посебно значајни, као 

самостални или комплементарни мотиви, споменици из групе културних добара од 

изузетног и великог значаја. Марта 1979. године, одлуком Супштине СР Србије, утврђено 

је 201 непокретно културно добро, од је чега 73 од изузетног значаја и 128 од великог 

значаја.17 

 

                                                           
17 С.Станковић, 2002, Туризам Србије, Београд, стр. 166. 
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Слика бр.1Распоред културног наслеђа у Србији 

Извор: (www.kartasrbije.rs) 

 

http://www.kartasrbije.rs/
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1. АРХЕОЛОШКО НАСЛЕЂЕ 

1.1 Праисторијско раздобље 

 

Током праисторије територија Србије је у два маха била културно средиште 

Европе, тако да се данас овде налазе бројни остаци древних цивилизација. Поред 

археолошких налазишта, која сведоче о људском присуству још из праисторијских 

времена, у нашој земљи су присутна и налазишта плеистоцених животиња: мамута, бизона 

и џиновских јелена. У Србији, археолошка налазишта људских насеобина потичу још из 

доба палеолита 40.000 пре нове ере. Најстарије познате цивилизације у Европи потичу из 

мезолита и млађег неолита – Лепенски Вир  (6.500–5.500пне) и Винча (5.500-3500пне). 

Лепенски Вир је археолошко налазиште на ниској дунавској тераси у Ђердапској 

клисури. Једно је од најзначајнијих средишта праисторијске културе. На овом локалитету 

су пронађени материјални трагови цивилизације која се развијала у времену од 6.500 до 

5.500 године пре нове ере. Локалне заједнице ловаца и рибара које су живеле на подручју 

Ђердапа су, током раног холоцена, створиле сложену и дуговечну културу. Та култура, 

названа култура Лепенског Вира, је оригинална и самоникла. Карактерише је сакрална 

архитектура. Само насеље Лепенски Вир је посебног облика. У средишту насеља се 

налази пространи трг, који је служио за обављање ритуала, и комплекс од 140 кућа 

трапезоидне основе. Око огништа су камене склуптуре велике вредности. То су први 

људски ликови обликовани у природној величини, због чега је ова уметност привукла 

пажњу научне јавности из целог света. 

Археолошко налазиште Винча се налази у истоименом селу, на десној обали 

Дунава, 14 км од Београда. Насеље има облик ниског брежуљка. На самој обали реке се 

данас можевидети стрма тераса са културним слојем дебљине преко десет метара. Ту се у 

правилном низу ређа девет слојева са остацима неколико насеља из различитих периода. 

Ово подручје је насељено у доба старијег неолита. У насељима првог хоризонта 

становништво је живело у колибама и бавило се израдом оруђа и оружја од камена. 
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 У осталих осам хоризоната грађене су простране куће а становништво се бавило 

земљорадњом и сточарством. Током млађег неолита (4.500-3.500 године пре нове ере) 

Винча постаје велики привредни, културни и верски центар средње и југоисточе Европе. 

Нагли пад Винча доживљава после појаве бакра, када  околне заједнице успостављају нове 

друштвене односе, развијају сточарство и почињу са израдом бакарног оруђа и оружја. 

Ипак подручје остаје насељено и даље. И данас су видљиви трагови старосрпског гробља 

из периода од 10. до 13. века 

                        
Слика бр.2 Материјални трагови из Винче 

                                                 Извор: (www.net4toru.org.rs) 

Старчево је археолошки локалитет на левој обали Дунава, северозападно од 

истоименог села у близини Панчева. На основу пронађених матријалних трагова утврђено 

је да је ово подручје било насељено у доба старијег неолита. Овде су живела трачанско-

илирска племена, а касније и Римљани. Старчевачка култура је најстарија култура 

неолита. Развијала се упоредно са винчанском. Поред великог броја каменог оруђа и 

оружја, главна одлика ове културе је керамика сликана белом, црном и црвеном бојом. 

 

  

http://www.net4toru.org.rs/
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1.2 Античко културно наслеђе 

 

На територији Србије најбогатије је античко културно наслеђе које је за собом 

оставило велико Римско царство. Србија се шест векова налазила у склопу Римске 

империје и за то време настали су велики градови (Сирмиум, Виминацијум, Сингидунум, 

Наисус, идр), отворени многи каменоломи и рудници, изграђени путеви и мостови, 

утврђења и царске палате. Утврђена је и граница дуж десне обале Дунава. Истовремено 

почиње и успон културе који траје све до најезде варвара у ВИ веку. Три царске градње из 

тог периода – Ромулиана (Гамзиград, код Зајечара), Медиана (Брзи Брод, код Ниша) и 

Иустиниана Прима (Царичин град, код Лебана), означавају сам врх античке културе и 

уметности на овим просторима. 

Сирмиум је један од најважнијих римских градова. Налазио се поред реке Саве, на 

подручју данашње Сремске Митровице. Основан је у И веку старе ере. Због стратешки 

важног положаја на граничном подручју Римске империје проглашен је једним од четри 

Римске престонице. Свој врхунац у развоју достигао је 294.године. У њему је рођено 6 

римских императора. Био је једно од средишта раног хришћанста. Крајем 4. века, 

продором варвара, град је уништен. 

Виминацијум – антички град, данас Костолац, недалеко од Пожаревца, на ушћу 

Млаве у Дунав. Један од значајнијих римских градова и логора од 1. до 6. века. Био је 

важан административни и војни центар. Захваљујући свом положају остварио је велики 

економски напредак. У самом граду је био изграђен велики амфитеатар кога су 

окруживале монументалне зграде и раскошне терме. Град је имао свој аквадукт и 

канализацију. Висе пута је пустошен од стране Хуна и Авара. 

Медиана се налази недалеко од најпознатијег, стратешки значајног античког града 

Наисуса, данашњег Ниша. Многи римски императори су му придавали посебну важност, а 

нарочито Константин Велики као свом родном граду. Медиана је изграђена почетком ИВ 

века наше ере, као резиденција римских царева приликом њихових посета Наисусу. 

Захвата површину од преко 40 хектара, у близини реке и термалних извора. Археолошким 
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истраживањима је откривена веома раскошна резиденција са украсним стубовима, 

мозаицима и фрескама. Крајем 4. века страдала је у пожару а 441. године је потпуно 

уништена у најезди Хуна. Данас су још увек видљиви остаци темеља. 

Иустиниана Прима или Царичин град је један од најзначајнијих римских градова у 

унутрашњости Балкана. Налази се у близини Лебана, у подножју планине Радан. У њему 

је рођен цар Јустинијан, а данас се сматра његовом задужбином. Град је окружен 

бедемима унутар којих се налази језгро које чине Акропољ, Горњи и Доњи град. У центру 

Горњег града, на тргу налазила се бронзана статуа цара Јустинијана. Археолози су овде 

пронашли девет базилика, више репрезентативних грађевина, водовод.. Посебу пажњу 

привлаче подни мозаици, помоћу којих се могу разумети литургијски обреди овог 

времена, као и фреско-сликарство. Живот у Царичином граду трајао је током 6. и 7. века, 

када је прекинут најездом Словена и Авара. Домаће становништво је напустило град. 

Фелиx Ромулиана је античка царска палата у Гамзиграду, недалеко од Зајечара. 

Изградио је Гај Валерије Максимијан у 3 веку, на месту највећег војног логора. Има 

квадратну основу са двадесет кружних кула и капија. Унутар бедема огроман простор је 

подељен на два дела.У једном је царска палата а у другом су објекти за јавну употребу. 

Палата је украшена подним мозаицима и фрескама великих уметничкких вредности. 

После провале Гота и Хуна делимично је уништена. Обновљена је за време владавине 

цара Јустинијана. Комплекс Гамзиград – Ромулиана је 2007. године  уписан у Листу 

светске културне баштине под окриљем УНЕСкО-а. 
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Слика бр.3 Ромулиана  

Извор: (www.wikimedia.com) 

 

2. Манастири Србије 

 

Својим положајем на Балканском полуострву Србија се одувек налазила између 

културе Истока и Запада, које су утицале на стварање јединственог културног наслеђа. 

Културна баштина наше земље је богата и разноврсна. По свом броју, а и значају, посебно 

се издвајају средњевековни византијски и православни споменици, а пре свега српски 

манастири. 

Српски православни манастири су света места за духовни и молитвени живот. 

Најстарије и најлепше храмове подигли су моћни српски владари, а неки су у њима 

провели своје последње године као монаси. Манастире као задужбине су остављали и 

властела, монаси и обични грађани. Углавном су грађени као задужбине, али и као места 

заједничке молитве.У неким манастирима се вековима чувају мошти наших светаца. У 

њима су се преписивале и украшавале богослужбене књиге. 

http://www.wikimedia.com/
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 Прве штампарије у Србији биле су у манастирима Грачаници и Милешеви. 

Манастири су данас аутентични споменици народног градитељства, укупне духовне и 

уметничке лепоте. Кроз њихове градитељске форме могуће је пратити ток уметности.  

Манастири у Србији се могу, према времену свог настанка, поделити у неколико 

група:  

1. Манастири рашке школе 

2. Манастири моравске школе 

3. Манастири поствизантијске уметности 

 

2.1 Рашка школа 

 

Рашка уметност је добила свој назив по Рашкој области, која се простире дуж 

горњег и средњег тока реке Ибра и дуж реке Рашке, која се улива у Ибар. По овој области 

названа је и прва српска држава Рашка чији је центар био град Рас – прва српска 

престоница. 

Уметност Рашке школе представља врхунско достигнуће читавог културног 

стваралаштва средњевековног друштва. Одиграла је веома значајну улогу у развоју 

свеукупне српске уметности, и то не само на простору Рашке већ и у осталим областима 

које су припадале српској средњевековној држави.Рашки стил градитељства синтетизује и 

уобличава оријенталну и византијску уметност са романском и делимично готском 

уметношћу. Највећа вредност Рашке школе огледа се у црквеној архитектури и фреско-

сликарству. Док се архитектура стварала под утицајима култура Византије и Запада, 

рашко фреско-сликарство се развијало од краја 12. века под утицајем византијског 

сликарства. Фреско-сликарство Студенице, Милешеве, Грачанице и осталих 

средњевековних манастира у Србији представља највиши домет сликарства у време 
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настанка, и то не само на Балкану, већ и у свету. Најзначајнији манастири ове епохе су 

Студеница, Жича, Милешава, Сопоћани, Ђурђеви ступови, Високи Дечани и др. 

Манастир Студеница се налази на истоименој реци у подручју Ибра. Представља 

најзначајнију и најмонументалнију задужбину Стефана Немање, родоначелника династије 

Немањића која је влада Србијом пуна два века.  

Манастир је изграђен 1190. године и његова архитектура је сачувана у целини. Од 

12. века када је основана монашка заједница, Студеница ни у једном тренутку није 

прекидала свој вишевековни живот. Као задужбина и гробница Стефана Немање, 

послужила је као узор многим владарима за подизање маузолеја. Манастир окружују 

бедеми унутар којих се налазе конаци и друге грађевине. Средишње место овог комплекса 

заузима Богородичина црква која се убраја међу најважније споменике рашке градитељске 

школе. Фреске Богородичине цркве, сликане 1208-1209. године, које представљају права 

ремек дела, обележиле су пут српског средњевековног сликарства. Посебно место у 

комплексу овог манастира заузима Краљева црква, задужбина краља Милутина из 1314. 

Студеница је један од најпознатијих српских средњевековних споменика културе. 

Са својим храмовима, трпезаријама, кулама и конацима, Студеница је задржала своју 

првобитну функцију и изглед. 1986. године је, као прворазредни, законом заштићен 

споменик, уписан у УНЕСКО-ву Листу светске културне баштине. 

Жича – манастир у селу Крушевици, у близини данашњег Краљева. Манастир је 

подигао Стефан Првовенчани као своју задужбину почетком 13. века. Има велики значај у 

историји српског народа. У њој је Стефан Првовенчани крунисан за првог српског краља 

1217. године. Убрзо постаје седиште прве српске независне архиепископије и црква у којој 

се наследници Стефана Првовенчаног крунишу за краљеве. Када је почетком 13. века 

седиште српске архиепископије премештено у Пећку Патријаршију, Жича није изгубила 

свој значај. У њој су боравили великодостојници Српске цркве пред губитак незавсности. 

Манастир је више пута разаран и обнављан 

Манастир Милешева се налази у долини реке Милешевке, поред средњевковног 

града Милешевца, у близини Пријепоља. Задужбина је краља Владислава Немањића, који 
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је био други син Стефана Немањића. Изграђена је крајем треће деценије 12. века, пре него 

што се Владислав крунисао за краља. Ту су сахрањени први српски архиепископ Свети 

Сава и сам ктитор. Архитектура манастира је скромна и претежно у романском стилу. 

 Милешевске фреске се убрајају међу највећа достигнућа рашке школе и европског 

сликарства тог добаа. Ту су и најстарији очувани ликовни портрети Немањића: Стефана 

Првовенчаног, његових синова Владислава ии Радослава, његовог брата Светог Саве и оца 

Св. Симеона, који је једини насликан као светитељ, док су остали приказани као личности 

још за живота, а Владислав приказан као ктитор. Од религиозних композиција 

најпознатија и највреднија је Анђео на гробу Христовом – Бели Анђео. Ликовна вредност 

ове фреске је оцењена као ремек-дело читаве европске уметности тог доба. У Милешеви је 

Твртко И Котроманић крунисан за краља Босне и Србије. О високом угледу Милешеве 

говори и чињеница да је била друга по рангу међу свим српским манастирима, одмах 

после Студенице. После губитка независности државе, Турци су Милешеву спаљивали 

висе пута али је она увек изнова обнављана захваљујући помоћи румунских, молдавских 

кнежева и руских царева и великодостојника. Упркос проблемима за време турске 

владавине, Милешева је развијала богату културну делатност. Једна од првих штампарија 

у држави била је у овом манастиру, где су пре свега штампане литургијске књиге. 

                                                                                                                                                                                                                                                        
Слика бр. 4 Фреска Бели Анђео 

                                                           Извор: (www.mw2.google.com) 

http://www.mw2.google.com/
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Ђурђеви ступови – манастир смештен на врху шумовитог узвишења које доминира 

изнад Новог Пазара. Подигнут је 1170. године као задужбина великог жупана Стефана 

Немање одмах после пресудне битке код Пантина.  

Према његовој биографији, подигао је манастир у знак захвалности св. Ђорђу, што 

га је избавио из тамнице, где су га затворила браћа. Главно место у овом манастирском 

комплексу заузима црква Св. Ђорђа. Поред ње су трпезарије, конаци, цистерне и зидине са 

улазном кулом. Краљ Драгутин је током своје владавине обновио манастир и том 

приликом је изграђена капела коју је наменио себи за гробницу. Манастир је напуштен 

крајем 17. века у време аустро-турских ратова, када су неке од зграда страдале у пожару. 

Већа разарања црква је доживела током ослобађања Новог Пазара од Турака и за време 

Другог светског рата. Као део целине Стари Рас са Сопоћанима, манастир Ђурђеви 

ступови се налази на Листи светске културне баштине под окриљем УНЕСКО-а. 

Манастир Сопоћани налази се покрај извора реке Рашке, западно од Новог Пазара. 

Овај храм је, као своју гробницу подигао краљ Урош I, трећи син Стефана Првовенчаног 

1265. године. Средином 14. века манастир је обновио и проширио цар Душан. Од некада 

већег манастирског комплекса, који је сачињавало висе грађевина до данас је очувана 

црква Св. Тројице. Манастир је био окружен масивним зидом и имао два улаза. 

Украшаван је фрескама, а живопис је био позлаћен. Убраја се у најимпресивнија 

остварења византијског фрско-сликарства. Поред уобичајених тема из Новог завета и 

светитељских фигура, у њему су представљени догађаји из живота првих Немањића, 

портрети ктитора и чланова његове породице. Најпознатија и највреднија фреска је 

композиција Смрт Богородице. Налази се на западном зиду цркве и одликује се 

симфонијом жутих, плавих, зелених и љубичастих боја. По својој величини и 

комплексности представља једно од највећих дела цлокупне европске уметности. 

Манастир је страдао одмах после Косовске битке 1389. године, када су спаљене и 

порушене зграде. Обновљен је за време деспотовине и током 16. и 17. века ј доживео 

процват. 1689. године Турци су га спалили и опустошили. Остао је пуст све до данас. У 

оквиру целине Стари Рас са Сопоћанима, зајдено са Ђурђевим Ступовима, уписан је у 

Листу светске културне баштине УНЕСKО-а. 
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Пећка Патријаршија је манастирски комплекс на левој обали Пећке Бистрице, на 

улазу у Руговску клисуру. У манастиру се налазе четири цркве, сазидане једна уз другу, 

тако да данас чине јединствену архитектонску целину. Најстарија је црква Св. Апостола из 

13 века а њен ктитор је био српски архиепископ Арсеније И који је седиште српске 

архиепископије пренео овде из Жиче. Почетком 14. века саграђене су три мање цркве. 

Манастир је током 13. и 14. века био водећи духовни центар и главно уметничко средиште 

у коме се стекло веома богато и разноврсно културно-историјско наслеђе. Падом српске 

државе под турску власт Пећка Патријаршија је престала да буде седиште 

великодостојника српске цркве све до 1557, када је обновљена. У цркви Св. Димитрија се 

налази манастирска ризница са бројним иконама, рукописима и књигама. У унутрашњости 

цркава Патријаршије се налазе мермерни саркофази у којима се чувају мошти пећких 

архиепископа и патријарха. Од 2006. године је уписана у Листу светске културне баштине 

под окриљем УНЕСКО-а. 

 

2.2 Манастири моравске школе 

 

Моравска школа се ствара у другој половини 14. века, када су започела велика 

освајања Турака Османлија. Ратови са освајачима су изазвали велика померања како 

политичких тако и културних средишта на простору средњевековне Србије. После 

трагичне битке на Марици 1371. године, на подручју трију Морава настаје нова српска 

држава, од Косова до Дунава, којом влада кнез Лаазар Хребељановић. Основао је нову 

престоницу у Крушевцу, која постаје нови културни центар. У ближем и даљем окружењу 

града подигнута су бројна утврђења и низ манастира особене архитектуре. Моравска 

школа означава специфичан стил градитељства у средњевековној српској уметности. 

Посебно стилско обележје представља декоративна камена пластика која украшава 

прозоре и портале манастира и цркава. У поређењу са другим школама, моравска школа 

има највише оригиналног израза. Најрепрезентативнији манастир ове школе је Манасија, а 

поред ње, својом вредношћу истичу се још и Раваница, Љубостиња и Каленић. 
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Манастир Манасија (Ресава) се налази у непосредној близини Деспотовца, поред 

реке Ресаве, по којој је добио првобитно име. Данашњи назив добио је знатно касније. 

Изграђен је у период од 1408-1418.године. Ктитор манастира је деспот Стефан Лазаревић, 

син кнеза Лазара.  

Због стања које је било у време његовог настанка, манастирски комплекс је опасан 

са 11 импозантних бедема који су представљали модеран систем одбране. Унутар тих 

бедема, централно место заузимала је величанствена и масивна кула – Деспотова кула.   

Када је Србија пала под власт Турске, живот у манастиру је замро у потпуности. Био је 

више пута пустошен, пљачкан и паљен од стране турске војске. У првој половини 18. века 

делимично је обновљен, али је опет страдао током Првог српског устанка. Манастир 

Манасија је чувен због тзв “ Ресавске школе” у којој су годинама преписиване, критички 

обрађиване и украшаване многе књиге. Ресавско писање је било веома цењено и 

послужило је као узор каснијим преписивачима. Зидно сликарство је доста страдало током 

времена, тако да је данас сачувано само у фрагментима. Заједно са фрескама из манастира 

Каленић, фреске овог манастира представљају највећу вредност међу моравским 

споменицима. 

 
   Слика бр.5 Манастир Манасија 

               Извор: (www.wikipedia.org) 

http://www.wikipedia.org/
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Љубостиња – манстир на пропланку на левој обали Љубостињске реке, недалеко 

од Трстеника. Задужбина је књегиње Милице, жене кнеза Лазара Хребељановића. 

Подигнута је пре Косовске битке. Историја манастира је непозната због недостатка 

писаних података. Према постојећим подацима, живот у манастиру се непрекидно одвијао 

током 15., 16. и 17. века.  

Црква унутар манастира, посвећена Успењу Богородичином неколико пута је била 

обнављана јер је страдала од налета Турака. Типичан је пример моравске градитељске 

школе и један од ретких српских споменика чији је градитељ по имену познат. У оквиру 

манастирског комплекса налази се стари конак, монументална грађевина из доба Милоша 

Обреновића. 

Манастир Раваница налази се у подножју Кучајских планина, у селу Сење код 

Ћуприје. Комплекс са црквом Св. Вазнесења и осталим грађевинама опасан чврстим 

одбрамбеним бедемима са седам кула је задужбина кнеза Лазара. Саграђен је између 1357. 

и 1377. године. Фреске су израђиване пре Косовског боја, а део је досликан после 

Лазареве погибије. Пошто је погинуо на Косову 1389. године Лазар је проглашен за свеца 

а мошти су му сахрањене у Раваници. Током велике сеобе народа тадашњи монаси, који 

су пребегли у Угарску, понели су са собом, као највећу светињу  његове мошти. Касније 

су оне премештене у фрушкогорски манастир Врдник, који убрзо добија назив Сремска 

Раваница.1989. године мошти кнеза Лазара су враћене у манастир Раваницу.  

Као значајно средиште духовног, културног и уметничког живота Раваница је 

утицала на настанак висе цркава и манастира. Од свих средњевековних српских 

задужбина Раваница се највише помиње у народној поезији. 

 

 

2.3. Поствизантијска уметност 

 
Током 15. века дешавају се велике промене на простору Балканског полуострва. 

Дошло је до пропасти Византијског царства а касније су словенске државе изгубиле своју 

независност и потпале под власт Отоманског царства. Међутим, то није прекинуло 

уметничко стварлаштво источноправославне цркве. Турци нису уништили њену 
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организацију структуру, нити су спречили уметничку делатност. Иако у тежим условима, 

та делатност се и раље развијала по угледу на стару византијску традицију. 

Поствизантијска уметност је назив за стваралаштво Српске православне цркве у доба 

владавине Турака. Са тежњом да се очува народни дух и не прекине традиција 

градитељства, ниче нови низ манастира међу којима су најпознатији: комплекс 

Фрушкогорских манастира, комплекс Овчарско-кабларских манастира и појединачни 

манастири-Ајдановац код Прокупља, Поганово код Пирота и Буково код Неготина. 

 

2.3.1 Фрушкогорски манастири 

 
На ниској, острвској планини Фрушка гора, на простору дужине 50 км и ширине 10 

км, смештено је 16 српских православних манастира. Подигнути су у касном средњем 

веку, када је тежиште српске културе, због налета Турака било премештено у јужну 

Угарску. Ова јединствена културно-историјска целина је проглашена за културно добро од 

изузетног значаја за Србију и српски народ. 

Овај комплекс, идући од запада ка истоку чине манастири: Привина Глава, Дивша, 

Кувеждин, Петковица, Шишатовац, Бешеново, Мала Ремета, Беочин, Раковац, Јазак, 

Врдник, Старо Хопово, Ново Хопово, Гргетег, Велика Ремета и Крушедол. 

 

 
Слика бр.6 Распоред фрушкогорских манастира 

  Извор: (www.panacom.net) 
 

http://www.panacom.net/
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Крушедол је један од најзначајнијих српских манастира. Налази се на јужним 

падинама Фрушке горе, у близини Сремских Карловаца. Својевремено је имао веома 

значајну културно-историјску улогу: био је седиште Сремске епархије; после велике сеобе 

Срба 1690. године у њему су одржавани црквено-народни сабори; маузолеј је породице 

ктитора Бранковића, патријарха Арсенија III и Арсенија IV и краља Милана Обреновића. 

Основали су га деспотица Ангелина и њен син владика Максим, између 1509. и 1516. 

године. Ангелина је подигла женски манастир, који је данас црка у селу Крушедол. У 

оквиру манастирског комплекса је црква Благовештење из 16. века. Одмах по завршетку 

градње цркве, насликан је најстарији део садашњег иконостаса чије иконе са апостолима 

представљају најлепше примере српског касновизантијског иконописа. Претрпео је многа 

разарања, од којих најтеже било 1716. године приликом повлачења Турака из Срема, када 

је спаљен а мошти Бранковића су расуте. 

 
Слика бр.7 Манастир Kрушедол 

Извор: (www.wikipedia.ogr) 
 

Врдник – манастир у месту Врдник, на Фрушкој гори. Заједно са црквом 

посвећеном Вазнесењу Христовом, подигнут је у 16. веку. Веома важан тренутак у животу 

манастира представља долазак монаха из манастира Раванице. Под налетом Турака, 

српско становништво се повлачило ка северу, насељавајући гранично подручје јужне 

Угарске. Са њима су се повукли и монаси који су, као највећу светињу, понели мошти 

кнеза Лазара из Раванице. Касније су мошти чуване у овом манастиру, који од тада носи 

назив и Сремска Раваница. Ово је свакако утицало на даљи живот манастира. На једном од 

унутрашњих зидова цркве био је насликан призор из Косовског боја али је касније 

http://www.wikipedia.ogr/
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потпуно уништен. У 19. веку саграђено је потпуно ново црквено здање а стара црква је 

срушена. 

 

Гргетег – фрушкогорски манастир, југозападно од Сремских Карловаца. Према 

предању, саградио га је деспот Вук Бранковић (Змај Огњени Вук), за свог слепог оца, 

хиландарског монаха Гргура, по коме је манастир добио име. Први пут се манастир 

помиње у турским документима из средине 16. века. Неколико пута рушен и напуштан, 

манастир је обновљен почетком 18. века. Током 50-их и 60-их година 18. века манастир је 

проширен. Изграђена су здања конака и нова црква са барокним изгледом. 

 

 

2.3.2 Овчарско-кабларски манастири 
 

Група Овчарско-кабларских манастира је смештена у истоименој клисури која је 

стешњена између планина Овчара и Каблара, на Западној Морави.  

У живописном амбијенту, између Пожешке и Чачанске котлине смештено је 10 

манастира који чине Српску Свету гору, насталу у 16. и 17. веку. Сви заједно 

представљају ренесансу Рашке градитељске школе, са значајном улогом у духовном 

животу српског народа. 

На левој страни Западне Мораве, под Кабларом су: Благовештење, Илиње, Јовање, 

Никоље и Успење, а под Овчаром су Ваведење, Вазнесење, Преображење, Сретење и 

Св.Тројица. Многи од манастира су временом препављани и обнављани. Због изградње 

пруге у том подручју манастир Преображење је премештен на нову локацију, Јовање је 

поново грађено због изградње хидроцентрале Међувршје, Вазнесење је знатно обновљено 

а Илиње и Успење су у периоду између два светска рата поново подигнути на старим 

местима. 

Најзначајнији манастири ове целине – Благовештење, Никоље, Сретење и Св. 

Тројица су стручно конзервирани и заштићени као споменици културе од великог значаја 

за историју и културу Србије. 
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Благовештење – манастир на узвишењу изнад Овчар бање, у подножју Каблара, 

недалеко од Чачка. Оснван је у средњем веку али данашња манастирска црква потиче из 

1602. године. Манстир се помиње 1625. године као центар преписивачке делатности. У 

цркви се налази гробница смедеревског митрополита .  

У комплексу манастира, сем цркве, постоји неколико зграда и конака подигнутих у 

разним временима. Манастиркса црква је складна грађевина рашког типа. По архитектури, 

сачуваним фрескама, иконама и комадима дрвеног и каменог намештаја манастир 

Благовештење је репрезентативан пример из прве половине 17. века. 

Један он најзначајнијих споменика у групи Овчарско-кабларских манастира је 

Никоље. Смештен је на левој обали Западне Мораве у близини Овчар бање. Време 

настанка није познато. Први пут се помиње 1489. године, па се предпоставља да би он 

могао да буде најстарији манастир ове групе. Према сачуваним подацима, њега је подигла 

група светогорских монаха. У 16. и 17. веку је овде деловала преписивачка школа, у 

оквиру које је настало више рукописних књига. Једно време се у манастиру налазило 

чувено „ Никољско јеванђеље“ из 15. века. У некада богатој манастирској ризници данас 

се налази неколико рукописних књига из 16. века, манастирски печат из 1613. године, 

сребрни предмети и неколико икона. После пропасти Првог српског устанка, манастир је 

био уточиште одбеглих. За време владавине Милоша Обреновића манастир је доживео 

велику обнову. Црква је омалтерисана и надзидана, а у јужном делу комплекса подигнут је 

спратни конак, једно од најлепших здања тог времена. 

Манастир Св. Тројица се налази у атару села Дучаловићи, на западним обронцима 

Овчара, у непосредној близини Овчар бање. У манастирском комплексу доминира црква 

која представља најлепше архитектонско дело међу свим Овчарско-кабларским 

манастирима. Не зна се тачно време настанка. Помиње се први пут 1594-1595. године. 

Црква је саграђена у другој половини 16. века после обнове Пећке патријаршије. 

Приметан је утицај рашке градитељске школе. По својој архитектури и пропорцијама 

црква овог манастира је једна од најлепших грађевина турског доба. Од некадашњег 

живописа преостале су само две фреске из прве половине 17. века 
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3. Остали сакрални објекти у Србији 

 
Поред манастира, сакрални споменици Србије су бројни и разноврсни. Верски 

састав становништва наше земље је одувек био разнолик. Највећи број верника је 

православне вере, за њима следе римокатолици, муслимани и протестанти, док су остале 

религије слабије заступљене. Сходно томе, велики је број сакралних објеката који имају 

вишевековни историјски континуитет. 

 Сви они се могу поделити у неколико група. то су: 

1. Православне цркве средњег века 

2. Православне цркве новог века 

3. Православне цркве 20. века 

4. Католичке цркве 

5. Џамије 

 

3.1 Православне цркве средњег века 

 

Међу српским православним црквама средњег века може се издвојити неколико 

репрезентативних примера. То су Црква Св. апостола петра и Павла (Петрова црква) и 

Богородица Љевишка. 

Црква Св. апостола Петра и Павла, позната и као Петрова црква налази се 

југозападно од Рашке, поред пута за Нови Пазар, на једном узвишењу. Нема података о 

времену њеног настанка, али се помиње у списима као епскопско седиште у 10. веку. На 

њеном месту се раније налазио хришћански објекат из 6. века.Црква припада најстаријим 

средњовековним сакралним споменицима на територији Србије. Изузетно је значајна за 

проучавање историје српске сакралне архитектуре тог времена јер представља јединствен 

објекат по свом архитектонском склопу. За српску историју овај храм има посебан значај 

јер се за њега везују посебни догађаји из живота Великог жупана Стефана Немање. 
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 У овој цркви је он поново крштен примивши православну веру. Овде је одран 

сабор на коме су осуђени богумили, као и сабор на коме је Немања предао власт свом 

сину Стефану Првовенчаном. Овде се Стефан Немања замонашио и добио име Симеон. У 

цркви постоје три слоја фрагментарно очуваних фресака које датирају из периода 9. и 10. 

века, краја 12. и последње деценије 13. века.  

Изузетна културно-историјска вредност овог споменика, његова архитектура и 

фреске из различитих епоха чине Петрову цркву не само најстаријим српским 

православним храмом већ и једним од најзначајнијих објеката који сведочи о синтези 

уметности Истока и Запада. Црква је 1979. године уписана у УНЕСКО Листу светске 

баштине као део целине Стари Рас са Сопоћанима. 

У старом делу града Призрена својом архитектуром доминира црква Богородице 

Љевишке, која представља стожер међу осталим призренским споменицима. Њен значај се 

не огледа само у архитектонским вредностима и лепоти фресака већ и у вишеслојности 

која је откривена приликом истраживања. Испод темеља данашње цркве утврђено је 

постојање више старијих и значајнијих храмова, од којих најстарији потиче из 10. века. У 

овој цркви се током 11. века налазило седиште епископије. Касније, у 12. је страдала и то 

вероватно када је Стефан Немања заузео Призрен. Пошто је ово подручје припојено 

српској држави, Стефан Немањић је дозволио Светом Сави да је припоји Српској цркви. 

Богородица Љевишка је темељно обновљена током 1306-1307. године по налогу краља 

Милутина, тако да је црква заправо његова задужбина. Уметничку вредност овог 

споменика чине два слоја фресака. Први је са почетка 13. века и састоји се из само три 

фреске: Свадба у Кани, Исцељење и Богородица са Христом Хранитељем. Други слој 

фресака је настао у периоду од 1307. – 1313. године када је црква била претворена у 

џамију. Својим естетским вредностима издвајају се портрети припадника династије 

Немањића, међу којима је величанствен портрет самог ктитора, краља Милутина. Од 2006. 

године црква Богородица Љевишка је, заједно са манастирима Пећком Патријаршијом, 

Грачаницом и Дечанима, под заједничким називом „Средњевековни споменици на 

Косову“, уписана у УНЕСКО Листу светске културне баштине. 
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3.2 Православне цркве новг века 

 

После готског и романског стила који су карактерисали средњи век и чији су се 

утицаји прожимали и оставили особене споменике на територији наше земље, ренесансе 

која у основи није донела нове типове сакралне архитектуре, наступа доба барока. Јављају 

се потпуно нове идеје како у просторним схватањима тако и у вајарској и сликарској 

декорацији сакралне архитектуре. Основна тежња била је да се људи поново што више 

приближе цркви и Богу. У Србији, из овод периода постоји неколико споменика. 

Углавном се ради о Саборним црквама. 

Саборна црква Св. архангела Михаила у Београду грађена је у периоду од 1837-

1840. године, на месту старе цркве из 18. века. Архитектонски је обликована у стилу 

класицизма са елементима барока. Опремање и декорисање је изведено између 1841-1845. 

године. Испред иконостаса се чувају мошти истакнутих личности српске историје и 

српских светитеља: цара Уроша и деспота Стефана Штиљановића. У цркви су и гробнице 

црквених великодостојника и владара: кнеза милоша Обреновића и његовог сина, кнеза 

Михаила Обреновића. Испред главног портала, на улазу у цркву, налазе се гробови 

Доситеја Обрадовића и Вука Караџића. Саборна црква у Београду се убраја у највеће 

црквене грађевине подигнуте у Кнежевини Србији. Везује се за преломну етапу у развоју 

српске уметности 19. века и њено приближавање западноевропској уметности. Такође, 

веома је значајна као катедрални храм града за који су везани многи историјски догађаји 

Београда и Србије. 

Саборна црква Св. Тројице у Нишу подигнута је непосредно после ослобађања 

града од Турака 1872. године. Данас је значајан споменик културе. Градитељ цркве се 

користио ренесансним искуствима али је уносио и елементе националне средњевековне 

архитектуре што се види на куполама цркве. Нишка Саборна црква, како својом 

архитектуром, тако и иконама које су рађене за њен иконостас, заузима значајно место у 

српској историји уметности. На цркви су присутни различити стилски мотиви: српско-

византијска, романско-византијска и исламска архитектура, али и ренесанса и западни 
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барок. Таква концепција обележила је прекретницу у историји српске архитектуре, која се 

огледала у напуштању класичних концепција и стварању националних обележја. У храму 

се чувају скупоцене црквене сасуде које је 1913. године даровао руски цар Никола II. Иван 

Васиљевић је 1902. године цркви поклонио велики крст са руским и српским свецима. 

Посебну драгоценост представљају мошти Светог Великомученика Артемија, који се са 

посебном пажњом чувају у храму. Саборна црква је тешко страдала у савезничком 

бомбардовању 1944. године и у пожару 2001. године. 

 

3.3 Џамије 

 

Ислам је настао још у 7. веку на простору Арабијског полуострва. Култура коју је 

носио са собом продрла је у наше крајеве заједно са Турцима. После битке на Марици 

1371. године и Косовског боја 1389. године, једна по једна, словенске државе губе 

независност. Током прве половине 16. века турска освајања стигла су до Беча и 

Османлијско царство је заузело читав Балкан. Његова вековна владавина је на простору 

Србије оставила велики број споменика који припадају исламској архитектури. То су у 

првом реду џамије. У свим градовима, које су Турци освојили или засновали, подигнут је 

велики број ових објеката. У средишњим, а пре свега југоисточним крајевима Србије, где 

се највише задржало муслиманско становништво, њихова насеља се и данас разликују по 

свом изгледу од осталих, пре свега по исламском обележју, са џамијама као 

најизразитијим сведочанствима те културе. 

Алтум-алем џамија се налази у Новом Пазару, на дну старе чаршије, најстаријег 

градског језгра. Назив џамије значи „ са златним алемом“ односно са драгим каменом. 

Изграђена је у првој половини XВИ века. До скора се веровало да је џамију подигао 

оснивач Новог Пазара Иса-бег Исхаковић. Међутим, откако је пронађена задужбинска 

повеља, установљено је да је ктитор овог здања био угледни и богати Мевлана 

Муслихудин. Налази се у ограђеном комплексу који образују мектеб (школа) и нишани са 

исклесаним записима. Овај тип џамије није карактеристичан за просторе Србије. 
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Бајракли џамија у центру Београду је једина, до данас, очувана џамија у нашем 

главном граду. Подигнута је између 1660-1688. године. Између 1718-1739. године, за 

време аустроугарске владавине, била је претворена у католичку цркву, када је и срушен 

највећи део београдски џамија. По повратку Турака поново је претворена у џамију. Године 

1741. је обновљена, када се звала Хусеин-ћехајина или Ћехаја-бегова џамија, по ктитору 

обнове Хусеин-ћехаји. Данашњи назив џамија је добила по барјаку којим се са минарета 

давао знак осталим београдским џамијама за истовремени почетак молитве. По 

архитектонском склопу припада типу једнопросторне поткуполне џамије. Унутрашња 

декорација је веома скромна. После обнове у 19. веку, коју су извели српски кнезови, 

постаје главна градска џамија. Данас је Бајракли џамија једина активна исламска 

богомоља у Београду. 

 

                                              
Слика бр.8 Бајракли џамија                                                                                                                          

Извор: (www.panacomp.com) 

Хадум џамија која се налази у Ђаковици, у средишту старог дела града. Њен назив 

у преводу је слуга, евнух. То име носи из разлога што ју је подигао Хадум сулејман-ага 

Бизебан који је био слуга царског харема у време султана Мурата III.  

http://www.panacomp.com/
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Изграђена је у току 1592. и 1593. године. Својим архитектонским изгледом припада типу 

класичне османлијске једнопросторне грађевине. 

 Вредност џамије представљају сликане декорације на унутрашњим зидовима, које 

је сврставају међу јединствене исламске објекте на простору Србије. Око џамије, као 

главног језгра, развила се Велика чаршија, комплекс типично оријенталне архитектуре. 

 

4. Средњевековни градови и утврђења 

 

Вештина утврђивања пренета је у балканске земље из оријенталних подручја. Јос у 

Византији су постојала утврђења која су се градила за време Крсташких ратова. Доласком 

на Балкан, Турци су унели и нови систем обезбеђивања затечених феудалних градова.  

Током  14. и 15. а нарочито у 17. и 18. веку, током ратова Турци и Аустроугари су 

из основа прерађивали стара утврђења на стратешки значајним положајима. Тако су 

настале велике и моћне тврђаве у већим градовима, које су и данас сведоци присуства 

ислама у нашој земљи. 

Београдска тврђава, подигнута над ушћем Саве у Дунав, представља најстарије 

историјско језгро Београда, око којег се развило цивилно насеље још у праисторији, 

антици и средњем веку. Настајала је у раздобљу од 2. до 17. века, као комплекс 

одбрамбеног карактера. Касније, у античко доба, уз утврђење настаје Сингидунум, а на 

истом месту Словени подижу Београд. У 12. веку, византијски цар Манојло Комнин је 

подигао на римским рушевинама ново утврђење, а током XИВ века комплекс ј проширн 

до речних обала. У време владавине деспота Стефана Лазаревића Београд, као ново 

средиште Србије је ојачан утврђењима Горњег и Доњег града. Ново раздобље је започело 

током владавине Турака. Представљала је једно од најјачих војинх упоришта у Европи. 

Подељена је на Горњи и Доњи град и парк Калемегдан. У тврђаву се улазило кроз 

Стамбол капију и Сахат капију. 
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На десној обали Дунава, преко пута Новог Сада, налази се Петроварадинска 

тврђава. На овом месту се првобитно налазило неолитско насеље, касније римско, 

византијско и угарско утврђење које су Турци освојили 1526. године. Аустроугарска је 

заузела тврђаву 1687.године а затим у 18. веку изградили нови Петроварадин који је био 

„Дунавски Гибралтар“. Састоји се из две целине: Горњег и Доњег града. Горњи град је 

Тврђава у ужем смислу, опасана високим бедемима са стрмим одсецима. Доњи град чини 

мало насеље са мрежом уских и вишеспратних зграда. У горњој тврђави изграђен је низ 

подземних лагума и галерија. Испод саме тврђаве је жупна црква Св. Јураја. У новије 

време Петроварадинска тврђава је обновљена и адаптирана и добила је туристичко-

угоститељску и културну намену. У комплексу тврђаве је и Музеј града Новог Сада који 

има богату историјску, етнографску и археолошку збирку. 

 

                               
Слика бр.9 Петроварадинска тврђава 

                                                   Извор: www.wikipedia.org) 

 

http://www.wikipedia.org/
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Нишка тврђава, која се налази у центру града, на десној обали Нишаве, настала је у 

18. веку. Према натпису на плочи изнад главног улаза, подигао ју је Ахмет Кан III. 

Грађена је од камена из оближњег мајдана, али су употребљавани и други грађевински 

материјали. Има четири велике капије: Стамбол, Београдску, Видинску и Велику капију. 

Све су и данас добро очуване. Унутар тврђаве се налазило насеље са дућанима, богомоља, 

касарне и остали војни објекти. Између Стамбол капије, амама и зграде Историјског 

архива налази се Бали-бегова џамија. Грађена је у 16. веку у време највећег успона 

Османског царства. Тврђава је, због свог стратегијског карактера, била у турском поседу 

све до 1877. године, када је преузимају српске власти. Проглашена је спомеником културе 

од изузетног значаја, у којој се данас одржавају бројни културни и уметнички догађаји. 

Средњевековни град Рас се налази у непосредној близини Новог Пазара, на брду 

Градина.Настао је за време владавине Јована II Комнина, у 12. века. У комплексу овог 

града налазе се три археолошка локалитета: утврђење на Градини, пећина са манастиром 

Св. Арханђела испод утврђења и насеље Пазариште са урбанизованом структуром 

грађевина, на чијој се периферији налази црква из 12. века. Тврђава Рас је најстарија војна 

грађевина средњевековне Рашке и средиште српских владара. Као таква има изузетан 

значај за проучавање српске прошлости. У првој половини 12. века Рас је постао главно 

упориште српске државе и тада је утврђење ојачано, изграђени су нови објекти. Био је 

веома важан политички центар државе, нарочито у првим деценијама њене независности. 

Постепено је изгубио своју важност, нарочито оснивањем Новог Пазара. У околини Раса 

се налази и група средњевековних манастира и цркава, који су 1979. године уписане на 

Листу светске културне баштине УНЕСКО-а, под називом Стари Рас са Сопоћанима. 

 

5. Фолклорно наслеђе у Србији 

 

Под фолклором се подразумева она народна уметност која се спонтано развијала 

као део традиционалне духовне културе. Она се може посматрати кроз различите видове, 

почев од материјалних остатака архитектуре, уметничко-занатских производа и ликовног 
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стваралаштва, до изражавања кроз приредбе, такмичења и различите скупове. За ово 

стваралаштво не постоје никакве професионалне школе. Његов творац је народ и оно се 

вековима преносило с колена на колено-традицијом.У оквиру фолклорног наслеђа 

посебно место заузима народно градитељство које означава архитектуру, која је заснована 

на стеченом занатском умећу.  

То је архитектура поднебља и традиционалних знања. Народно градитељство као 

део културног наслеђа својим присуством оплемењују људски дух и простор и сведоче о 

прошлим временима. 

У оквиру народног градитељства посебно место заузимају етнопаркови. Због 

великог броја споменика на различитим локацијама, тешке приступачности и удаљености 

од главних саобраћајница предузимају се акције којима се врши избор 

најкарактеристичнијих и најлепших примерака споменика народног неимарства ради 

преношења и окупљања у етнопаркове. Музеји „ под отвореним небом“ настају у новије 

време и представљају прворазредне туристичке атракције које су посећеније од било које 

друге врсте музеја. У Србији се етнопаркови отварају током 20. века. 

Музеј народног градитељства – етнопарк „ Старо село“ налази се у Сирогојну, 

близу Ужица. Осован је 1980. и на отвореном простору приказује архитектуру, унутрашње 

уређење зграда, начин привређивања и организацију породичног живота у брдско-

планинским пределима Златибора и југозападне Србије. Све зграде су пренте из околине 

златиборских села. Музеј обухвата 40 објеката саграђених од дрвета. У његовом саставу 

су и сеоска црква брвнара и старо сеоско гробље. Један део овог етнопарка има музејски 

карактер, у сругом су специјализоване трговине са приручним радионицама а трећи део је 

прилагођен угоститељству. 

У селу Тршићу, недалеко од Лознице налази се етнографски парк са спомен кућом 

Вука Стефановића Караџића, творца српског језика. Идилични сеоски амбијент је 

употпуњен зградама типичним за овај крај Србије. Приликом израде етнопарка нарочита 

пажња је била посвећена жељи да се трајно обележи и сачува успомна на Вука и његово 

дело, као и да се очувају природна средина и просторне вредности. 1993. године је на 

месту Вукове куће подигнута спомен кућа и брвнара. 1964. године, поводом обележавања 
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150 година Вукове смрти, подигнут је амфитеатар са позорницом. У Тршићу се сваке 

године одржава културна манифестација Вуков сабор. 

 

6. Културно-туристичке зоне 

 

На основу просторног размештаја поменутих разнородних споменика, може се 

уочити једна законита правилност, која је условљена историјским, гографским и 

комуникацијским разлозима. Наиме споменици у нашој земљи се већим делом налазе у 

централном делу, њихова концентрација је већа у зонама главних комуникационих 

праваца, углавном речних долина. Њихову, већ постојећу вредност, повећава атрактиван 

природни амбијент у коме се налазе. Од ове правилности делимично одступа само 

фрушкогорски манастирски комплекс. 

Због овог, приметног, зоналног распореда може се говорити о издвајању посебних 

културно-историјских зона, које због својих природних, еколошких и рекреативних 

вредности имају карактер културно-туристичких зона. Оне истовремено имају и повољан 

саобраћајно-географски положај јер се налазе на главним транзитним правцима.  

То су: 

• Фрушкогорска културно-туристичка зона, 

• Дунавско-ђердапска културно-туристичка зона, 

• Културно-туристичка зона долине Рашке, 

• Овчарско-кабларска културно-туристичка зона, 

• Ресавска културно-туристичка зона, 

• Ибарска културно-туристичка зона.18 

 

                                                           
18 Јовићич Д., н.д. стр 93. 
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Фрушкогорска културно-туристичка зона. Смештена на обронцима Фрушке горе, 

на погодним локацијама пропланака или уз речне долине, група од 16 манастира чини 

складну целину са околним абијентом. Манастири, настали у периоду од 16. до 19. века, 

Стражилово (гроб песника Бранка Радичевића), Сремски Карловци (Карловачка 

гимназија, Саборна црква), близина Новог Сада као другог највећег града у Србији 

представљају природну и културну основу за развој различитих облика туризма. 

Слика бр 11. Фрушкогорска туристичка зона 

                                                       Извор: (www.srbija.travel/) 

Дунавско-ђердапска културно-туристичка зона. Ова зона обухвата ток Дунава 

кроз Ђердапску клисуру- највећу, најдужу и најсложенију клисуру у европи. Поред 

изузетних природних вредности које су везане за саму клисуру, на десној обали Дунава 

налазе се значајни материјални трагови из ранијих периода. То су моћни градови-тврђаве 

– Београдска, Смедеревска, Рам, Голубац и Фетислам, док се између њих налазе Лепенски 

Вир, Караташ и многа мања археолошка налазишта и други споменици културе. 

Туристички потенцијали ове регије су многобројни иразноврсни. Због постојања 

природних и антропогених ресурса, могућности за развој туризма су многобројне. 

http://www.srbija.travel/
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Слика бр 12 Дунавско Ђердапска туристичка зона 

Извор: (www.djerdap.rs) 

 

Културно-туристичка зона долине Рашке. Ова културна зона представља 

природни наставак Ибарске зоне, с обзиром на то да је река Рашка лева притока Ибра. 

Изузетно је значајна као део јединственог културно-историјског идентитета и наслеђа 

српског народа. На овим просторима је столовала династија Немањића, која је за собом 

оставила непроцењиво благо у виду бројних цркава и манастира. У њој су манстири 

Сопоћани, Ђурђеви ступови, стари градови Рас и Јелач, Петрова црква, бројни 

археолошки локалитети, Новопазарска и Рајчиновачка бања, и већи градови Нови Пазар и 

Рашка који имају бурну историјску прошлост. 

http://www.djerdap.rs/
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Слика бр.13 Рашка туристичка зона 

                                                Извор: (www.raskaoblast.com)   

 

Овчарско-кабларска културно-туристичка зона је истоимена клисура, стешњена 

између планина Овчар и Каблар. Клисуру је усекла Западна Морава, раздвајајући 

Чачанску од Пожешке котлине. У овом живописном шумском амбијенту се налази 

комплекс од 10 манастира  који су настали у периоду између 16. и 17. века, Овчар бања, 

два вештачка језера и две хидроелектране. Ову регију карактерише развијен транзитни 

туризам, с обзиром на то кроз њу пролази једна од већих магистралних саобраћајница.   

http://www.raskaoblast.com/
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Слика бр.14 Овчарско-кабларска туристичка зона 

Извор: (www.serbia.com) 

 

Ресавска културно-туристичка зона се налази испод огранка планине Бељанице, у 

Источној Србији. Највећу културну вредност ове регије представљају два манастира 

Манасија и Раваница. У њима су сачуване фреске велике вредности, књиге и иконе 

украшене златом и бисерима. Поред манастира, ова регија је позната по лепим крашким 

пејзажима, клисури и водопадима реке Ресаве, репрезентативној Ресавској пећини и 

заштићеном прашумском комплексу Винатовача. 

http://www.serbia.com/
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Слика бр.15 Ресавска туристичка зона 

                                                Извор: (www.wikipedia.org) 
 

Ибарска културно-туристичка зона. Ова зона, посматрана у континуитету са 

Рашком, представља колевку историје и културе српског народа. У овој регији се по својој 

вредности издвајају манастири Жича, Студеница, Градац, Стара и Нова Павлица, стари 

градови-тврђаве – Маглич, Брвеник и Звечан, Матарушка и Богутовачка бања. Посебну 

драж овој регији даје брза и слаповита река Ибар са својом непоновљивом клисуром.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.org/
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7. Значајније манифестације у Србији 

 

Појам „манифестација“ потиче од латинске речи манифестатион која означава 

јавно испољавање, показивање, објављивање. Према једној од најпотпунијих дефиниција 

„туристичке манифестације означавају јавно извођење или приказивање различитих 

категорија људског достигнућа које се издвајају по својој специфичности, остварујући 

туристичке ефекте и циљеве, а организују се у свим насељима која имају свој интерес у 

томе“.19 

У Србији су манифестације честе и бројне. Од јануара до децембра у нашој земљи 

се сваке године, на различитим местима одржавају манифестације различитог карактера: 

фестивали, смотре, сабори, свечаности, сајмови, које окупљају све већи број туриста.  

 

7.1 Вуков сабор 

 

Вуков сабор је најстарија и најмасовнија културна манифестација у Србији. 

Посвећена је неговању успомене на живот и дело Вука Стефановића Караџића, 

реформатора српског језика. Централни програм се традиционално одржава у његовом 

родном месту Тршићу код Лознице, сваке године у септембру. Део програма се реализује 

и у Лозници и Београду. Први Вуков сабор је одржан 1933. године и од тада није једино 

одржан 1941. и 1944. године за време Другог светског рата. 

Програм ове манифестације обухвата тематске изложбе, концерте, књижевне и 

филмске вечери, промоције књига и сличне приредбе. Централна свечаност на отвореној 

позорници у Тршићу традиционално почиње извођењем „Химне Вуку“ и подизањем 

заставе сабора. Затим следе поздравни говори књижевника и уметника, а потом се изводе 

уметничко-сценска дела. на крају наступају фолклорни ансамбли. 

                                                           
19 Јовићич Д., н.д. стр.160. 
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Ове године, под покровитељством Министарства културе и града Лознице, у 

организацији „Центра за културу Вук Караџић“ одржан је 78. Вуков сабор, на коме је 

присуствовао велики број домаћих и страних посетилаца, иностраних делегација и гостију 

и представника српске православне цркве. 

Вуков сабор, поред манифестације националног значаја, ове године уписан је на 

УНЕСКО-ву листу светске нематеријалне баштине. 

 

7.2 Међународни београдски сајам књига 

 

Међународни београдски сајам књига је једна од најстаријих и најважнијих 

књижевних манифестација у региону. Одржава се, сваке године октобра месеца, са 

основним циљем пружања могућности издавачима, ауторима, књижарима и другим 

актерима да успоставе контакт, размене искуства и остваре друге видове пословне и 

културне сарадње. 

 Сви издавачи из Србије и најугледнији издавачи из региона на Сајму представљају 

своју издавачку продукцију. Поред излагачког, организује се и богат пратећи програм: 

конференције, трибине, радионице.. У оквиру сајма се додељује више награда: Издавач 

године, Издавачки подухват године и Дечија књига године. Од 2007. године се додељује 

посебна Награда Доситеј Обрадовић и то страном издавачу за допринос у промоцији 

српског језика. 

Београдски сајам књига је једна од најпосећенијих културних манифестација у 

Србији. У 2011. години на Сајму је било преко 150 хиљада посетилаца и био је изузетно 

медијски пропраћен. У току ове године је означен као највећи бренд Београда. 
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7.3 Фестивал глумачких остварења Филмски сусрети 

 

Фестивал глумачких остварења домаћег играног филма „Филмски сусрети“ је 

јединствена манифестација филмске уметности која вреднује креативан рад филмских 

глумаца. Одржава се од 1966. године, када је настао на иницијативу Удружења филмских 

глумаца Србије, пројекцијом филмова на летњој позорници у Нињкој тврђави. Тада су се у 

Нишу окупили глумци, да би се дружили и доделили награду за најбоље пројекције. 

Ово није фестивал у правом смислу речи, није само такмичење, већ првенствено 

дружење глумаца уз добру огранизацију града Ниша и околине. Фестивал има своје 

награде којима су организатори хтели да одају признање глумцима и њиховом раду за 

глумачка остварења у току године одржавања фестивала. Награде додељује жири 

састављен од глумаца, јер су они најкомпетентнији за давање оцена својим колегама. 

Поред домаћих, фестивалу присуствују и инострани глумци. Најпознатији пар који 

је Ниш угостио за време фестивала је светски познати глумац Ричард Бартон са својом 

супругом Елизабет Тејлор.  

Филмски сусрети су увек били и најпосећенији домаћи филмски фестивал. 

Одржавају се сваке године током последње недеље августа у највећем биоскопу под 

отвореним небом, на Летњој позорници Нишке тврђаве, која може да прими око 4.000 

гледалаца. 

Награде овог фестивала су: 

• НАИСА – Гран при фестивала, за најбоље глумачко остварење на 

Фестивалу, 

• ЦАР КОНСТАНТИН – награда за најбољу главну мушку улогу, 

• ЦАРИЦА ТЕОДОРА – награда за најбољз главну женску улогу. 
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7.4 Драгачевски сабор трубача  

 

Драгачевски сабор трубача у Гучи, месту у западној Србији, је највећи фестивал 

трубе у свету, а трећи међу етнофестивалима, после карневала у Рио де Жанеиру и 

Октобарфеста у Минхену.  

Први Драгачевски сабор је почео скромно, средином октобра 1961. године, када су 

учествовала четири оркестра.Те године је најбољи трубач био Драган Јовановић, који је 

2010. године, на 50-ом сабору имао част да подигне саборску заставу. Иначе, по 

традицији, фестивал почиње поред споменика трубачу, пуцњима из прангија, уз саборску 

химну „Са Овчара и Каблара“ и уз звуке трубе. Тих неколико дана у августу, у Гучи је 

весело и бучно, свира се и ноћу и дању. Годишње се окупи око пола милиона људи са свих 

континената, и тај број се константно повећава. На јубуиларном саобору у Гучи је отворен 

Музеј трубе, а први пут су се такмичили и трубачи из иностранства. Било је 2.000 

учесника у програму, око тога 400 иностраних. 

Сабор турбача је постао много више од туристичке манифестације. Има 

карактеристична етнографска обележја. Спрема се добра храна, по старим рецептима, 

излажу рукотворине ткаља и ликовни радови уметника. Посетиоцима, нарочито 

странцима је занимљив момачки вишебој, такмичење у бацању камена са рамена, избор 

најлепше саборашице, итд. Интересантан део програма је драгачевска свадба, са свим 

обичајима који је прате. 

Сабор прате бројни штампани и електронски медији из земље и иностранства, 

пишу се књиге и пубилације, снимају филмски, ТВ и аудио записи. 
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IV SWOT АНАЛИЗА КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА У СРБИЈИ 

 

SWOT анализа је стратегијска анализа којом је могуће изабрати опцију која значи 

максимално коришћење шанси и снага за развој, а истовремено минимизирање претњи и 

слабости. Представља кључну активност и може се реализовати за ниво организације као 

целине, пословне јединице, производ, различите тржишне сегменте и географска подручја. 

У контексту овог рада, наредна SWOT анализа даје приказ предности, слабости, шанси и 

претњи за развој културног туризма у Србији. Њоме је могуће идентификовати позитивне 

и негативне факторе који утичу на развој дате врсте туризма и успоставити равнотежу 

између интерних способности и екстерних могућности. Уз то, могуће је разматрати 

садашњу и потенцијалну позицију Србије на међународном туристичком тржишту, када је 

у питању културни туризам. 

Табела бр. 1 SWOT анализа културног туризма у Србији 

Предности: Слабости: 

• Повољан географски положај Србије • Недостатак саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре 

• Веза са међународним транзитним 
правцима 

• Неравномеран регионални развој 

• Богато културно-историјско наслеђе • Неадекватна валоризација културно-
мотивског потенцијала 

• Разноврсни природни ресурси • Недостатак туристичке и саобраћајне 
сигнализације 

• Архитектура и етнографско наслеђе • Одсуство заштите културног наслеђа 
• Предиспозиције за развој сеоског 

туризма 
• Непостојање организоване 

туристичке понуде 
• Почетак развоја конгресног туризма • Недовољно коришћење културних 

ресурса 
• Одржавање великог броја 

манифестација 
• Недовољно улагање у туристичку 

привреду 
• Очувана животна средина у 

неиндустријалнизованим областима 
• Низак ниво квалитета услуга 

• Постојана атрактивност културних 
мотива током целе године 

• Недостатак примене савремене 
технологије 

 • Недостатак стручних кадрова - 
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Шансе: Опасности: 

• Даљи развој саобраћаја (максимално 
искоришћење друмског и 
жележничког саобраћаја и 
активирање авио саобраћаја) 

• Недовољно инвестирање за изградњу 
неопходне инфраструктуре 

• Партнерства са страним компанијама • Незавршена приватизација 
• Прилив страног капитала кроз 

приватизацију. 
• Неусклађеност понуде и тражње 

• Развој информационе технологије • Неорганизован наступ на 
туристичком тржишту 

• Израда стратегије развоја културног 
туризма 

• Неиспуњавање очекивања туриста 

• Едукација и припрема будућих 
кадрова 

• Недовољна брзина увођења нових 
технологија 

• Јачање позиције на међународном 
туристичком тржишту 

• Минимална улагања у развој 
културног туризма 

• Формирање карактеристичне 
туристичке понуде (укљученост 
манастира, као основних културних 
добара ) 

• Неупућеност локалног становништва 
у значај туризма као развојне гране 

 • Еколошка неедукативност 
 • Недовољна примена стратегије 

одрживог туризма 
 

Наведена SWOT анализа указује на широк спектар снага, слабости, шанси и 

опасности, из којих се могу дефинисати стратешке предности на којима Србија, у 

наредном периоду, може да развија свој културни туризам. 

Туристички производи Србије, генерално гледано, данас још увек нису адекватно 

развијени нити комерционализовани на међународном туристичком тржишту, иако она 

поседује изузетно разноврсну и атрактивну мотивску основу. Разлози оваквог стања су 

многобројни. Један од најбитнијих јесте одсуство Србије на међународном туристичком 

тржишту последњих деценија. И даље су затупљене иницијалне понуде, које су настале 

пре 20-ак и више година и које су, по данашњим стандардима, потпуно немодернизоване. 
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Због затворености тржишта, није било већих иностраних и домаћих улагања и није дошло 

до развоја нових облика туристичке понуде. 

 Због стагнације у протеклом периоду, културни туризам у Србији карактеришу 

бројни и озбиљни недостаци, нарочито на нивоу туристичке понуде. Наша земља још увек 

нема јасно дефинисан положај на светском туристичком тржишту, нема организовану 

туристичку понуду, располаже застарелим капацитетима, има лошу инфраструктуру и 

низак квалитет услуга. 

 Један од водећих проблема у области, не само културног, већ и туризма у целини, 

је статистичко праћење туристичког промета у Србији. То не умањује само значај туризма 

у привредној структури већ се одражава и на будући развој. Туристички промет се, 

добрим делом не региструје од стране државне статистике , па сходно томе не постоје 

прецизни подаци везани искључиво за културни облик промета. 

На основу SWOT анализе,и претходно изнетих чињеница може се закључити да је 

садашњи степен развијености културног туризма у Србији незадовољавајући и  далеко од 

потенцијала којима она располаже. То није само последица недостатка материјалних 

средстава, већ и добре организације у области маркетинга и менаџмента. Такође, постоји и 

одсуство озбиљног истраживања културног туризма као и мотива који опредељују туристе 

да посете одређено културно добро или присуствују некој од културних манифестација. 

Из тих разлога, потребно је предузети одређене активности истраживања могућности за 

развој културног туризма у нашој земљи, односно треба утврдити мере и активности за 

тржишно позиционирање Србије као атрактивне културне туристичке дестинације.  
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У том циљу, неопходно је у наредном периоду водити рачуна о следећим 

активностима: 

• Заштита и ревитализација културних добара, 

• Укључивање у мађународне пројекте из домена културног туризма, 

• Међусобно условљен развој градског и културног туризма, 

• Ангажовање националних, регионалних и локалних туристичких    

организација у презентацији и промоцији културног наслеђа. 

• Укључивање културних установа у развој културног туризма.20 

 

                                                           
20 Стратегија развоја туризма Републике Србије, Први фазни извештај, 2005 
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V ЗАШТИТА И ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ КУЛТУРНОГ 

НАСЛЕЂА 

 

Прекомерна експлоатација природних и културних ресурса, посебно у 20-ом веку, довела 

је до снажних притисака на животну средину. Након Другог светског рата, а нарочито у 

другој половини 20. века долази до нагле и непрекидне експанзије туризма, који се 

заснивао на концепту масовног туризма. Овај коцепт је био оријентисан ка економском 

профиту, узрокујући бројне негативне ефекте: неограничен број туриста, непланска 

изградња туристичке инфраструктуре, повећање аерозагађења, угрожавање природног и 

културног наслеђа, поремећај начина и квалитета живота локалног становништва. 

Масовни туризам је имао позитивне економске ефекте, али и негативне социо-културне 

ефекте по локалну заједницу и туристичке ресурсе. 

Будући да очување природног и културног наслеђа представља предуслов дугорочног 

развоја туризма у целини, неопходна је примена коцепта одрживог туризма. 

„ Под одрживим туризмом се подразумева сваки вид туризма који доприноси заштити 

животне средине, социјалног и економског интегритета и унапређивању природних, 

створених и културних вредности на трајној основи“.21 

Општи циљ одрживог туризма подразумева рационално коришћење туристичких ресурса 

уз јачање економског интегритета и социјалне добити локалне заједнице. Из тих циљева 

прозилазе четири димензије његове одрживости: економска, политичка,социо-културна и 

животна средина-које имају подједнак значај и међусобну повезаност и условљеност. 

Преко ових димезија се најбоље може сагледати међузависност одрживог туризма и 

културног наслеђа, нарочито непокретног. 

Заштита културног наслеђа условљена је законским и планским актима и успостављеним 

системом управљања заштитом наслеђа. У Србији, систем заштите културног наслеђа је 

неадекватно институционализован и неефикасан. Данашњи начин заштите културних 

                                                           
21 Федерација природе и националних паркова Европе – ЕУРОПАРК, 1993. 
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добара није у складу са концептом одрживог развоја. Због тога треба применити 

концепцију интегрисане заштите истих и одрживог развоја делатности које су 

комплементарне туризму. Уз то, процес и процедуру утврђивања статуса заштите за 

непокретна културна добра треба учинити флексибилнијим и једноставнијим. Веома је 

важно да се обезбеди учешће различитих сектора на свим нивоима управљања и активно 

деловање локалне самоуправе и локланог становништва у планирању и остваривању 

заштите културног наслеђа. 

У Србији је одређен део културног наслеђа уписан на „Листу светске културне баштине“ и 

„Листу угрожене светске културне баштине“ који је од светског значаја и треба да буде 

предмет туристичких посета. Међутим, тај формали статус нема велики значај уколико та 

културна добра нису на адекватан начин заштићена, презентована јавности и укључена у 

туристичку понуду земље.  

Интегрална заштита подразумева заштиту непокретних културних добара заједно са 

окружењем у оквиру којег се налази и заједно са њим чини огранску целину. Она 

доприноси његовој атрактивности и истовремено спречава посредну или непосредну 

деградацију. Реализација интегралне заштите се, међутим, суочава са различитим 

проблемима од којих су најважнији: проблем доступности непокретних културних добара, 

проблем заштите животне средине, конфликти заштите добара и економски развој 

подручја, однос локалног становништва према културним добрима и развоју туризма. 

Проблем доступности непокретног културног добра је везан са саобраћајну приступачност 

и туристичку сигнализацију. Највећи део непокретог културног наслеђа у Србији има 

лошу приступачност, због неразвијене и неквалитетне мреже локалних и државних путева. 

Систем туристичке сигнализације је неразвијен, са изузетком аутопута који је део 

Коридора 10. Слаба туристичка сигнализација је слабо заступљена и у већим градовима. 

У Србији је неретка појава да локално становништво има равнодушан однос према 

културном добру које се налази на њеном подручју. Такав став је углавном проузрокован 

недовољном информисаношћу о вредности културног добра, слабом укљученошћу у 

програме и пројекте заштите, незаинтересованошћу за развој туризма. Овакво понашање 

води постепеној деградацији културног добра. На подручју непокретног културног добра 
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или у његовом непосредном окружењу често се налазе ресурси који су кључни или 

значајни за економски развој државе или локалне заједнице, па долази до конфликта 

између заштите културног добра и експлоатације ресурса. У Србији таквих примера има 

много. На Фрушкој гори, у непосредном окружењу истоименог националног парка и 

бројних културних споменика, су велики каменолом, фабрике и цементаре, које својим 

активностима угрожавају поменуте вредности. 

Интегрална заштита непокретног културног наслеђа представља један од кључних 

инструмената одрживог туризма и обрнуто. Културно наслеђе, посебно непокретно у 

комбинацији са идентитетом локалне заједнице, је значајан ресурс за развој културног 

туризма, који треба заштитити и одрживо користити. За заштиту културног наслеђа 

значајни су законски и плански акти и успостављен систем заштите. Систем заштите 

културног наслеђа у Србији није адекватан, и нема веће ефекте на заштиту и презентацију 

истог. Потребно је применити концепт одрживог туризма, којим би се рационално 

користило, презентовало и интерпретирало културно наслеђе, а све то у циљу његовог 

очувања за будуће генерације.  
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VI ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА У СРБИЈИ ДО 2014. 

ГОДИНЕ  

 

Природни и културни ресурси Србије нису у довољној мери валоризовани. Главни 

разлози оваквог стања су политичке и социо-економске природе. Интезиван развој 

туризма током друге деценије 20. века прекинут је распадом бивше СФРЈ, ратним 

сукобима, санкцијама, хиперинфлацијом и НАТО бомбардовањем. У том периоду домаће 

туристичко тржиште се пореметило а инострано потпуно распало. Стабилизација 

друштвено-економских и политичких прилика у нашој земљи је уследила после 2000. 

године. Дошло је до побољшања позиције Србије на међународном плану и тиме се 

створила основа за много успешнији и динамичнији привредни и туристички развој. 

Међутим, по оствареним ефектима, наша земља још увек заостаје за ранијим периодом, 

док ће за реализацију развојних планова и циљева бити потребно доста времена. 

У данашњој туристичкој понуди Србије недостају разноврснији производи који би 

могли да привуку пажњу иностраних туриста. Ту се, пре свега, мисли на културне и 

еколошке мотиве. Затим, недовољно су афирмисани концепт одрживог туризма и његова 

интеграција са комплементарним делатностима и природним и културним наслеђем. У 

оквиру овога посебан акценат се ставља на културолошко коришћење, презентацију и 

финансирање заштите добара од стране туризма. Туристичку понуду Србије карактерише 

низак квалитет услуга и неусклађеност цена и квалитета у понуди. Ланац вредности у 

туризму није изграђен, осим донекле у Београду, а тржишни положај наше земље као 

макродестинације није довољно дефинисан. Србија данас још увек има само компаративне 

предности у туризму, које тек треба да трансформише у конкурентске предности. 

Туристички промет и девизни прилив постепено расту од 2004. године. По броју 

ноћења изразит промет је постигнут у планинским и бањским центрима, а по броју 

долазака на првом месту су главни административни центри и остала туристичка места. 

Посебан проблем у овом домену је још увек структура смештајних капацитета. Они су 

већим делом застарели и незадовољавајућег квалитета. Незадовољавајућа је и саобраћајна 
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приступачност и опремљеност туристичких простора туристичком и комуналном 

инфраструктуром. Постојеће комплементарне локалне активности су само делимично 

интегрисане са туризмом, а локлано становништво је делом укључено у туристичке 

пројекте.  

У Србији су за сада главна туристичка места углавном планинска и бањска. У 

потпуности су занемарени социјални садржаји. Не постоји садржајно и функционално 

заокружена регионална туристичка понуда. Афирмисане дестинације попут Копаоника, 

Златибора, Врњачке бање, Сокобање и др. немају културне мотиве у својој понуди иако су 

они заступљени у њиховом окружењу. Међународни значај постигле су манифестације 

„Сабор трубача у Гучи“ и фестивал „Еxit“ у Новом Саду.  

„Основни циљ просторног развоја туризма у Србији је просторно-еколошка 

подршка остваривању концепта одрживог развоја туризма, компромисним интегрисањем 

принципа и стратешких, планских и програмских докумената развоја туризма, заштите и 

уређења туристичких простора, уз отимално задовољавање социјалних, економских, 

просторно-еколошких и културних потреба националног и локалног нивоа, интереса 

тржишта и услова прекограничне и међународне сарадње.“22 

Према Стратегији развоја туризма Републике Србије, концепција развоја туризма у 

наредном периоду обухвата одређене туристичке производе који су у складу са 

просторно-еколошким и културним приликама. 

Без приоритета у наведеном редоследу то су: 

• Градски туризам (градски одмори, манифестације и др.) 

• Кружна и линеарна путовања (туре/ путеви – националних паркова, пећина, 

клисура, римских палата и споменика, средњевековних манастира, 

дунавских мотива, гастрономије) 

• Пословни + MICE 

• Бањски туризам (здравствени, климатски) 

• Планиски туризам (на високим планинама) 

• Наутички туризам 

• Рурални туризам (агротуризам и комбиновани сеоски туризам) 

                                                           
22 Просторни План Републике Србије 2010-2014-2021. 2010.  Београд . стр.199. 
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• Догађаји 

• Специјални интереси23 

Стратегијом развоја туризма  Републике Србије, један од приступа стратешког 

позиционирања Србије је онај којим се Србија позиционира путем интерпретације скупа 

вредности карактеристичних само Србију. Овај приступ подразумева дефинисање бренда 

који треба да обухвати одређене, пре свега културне елементе: 

• Српска култура 

• Људи склони забави 

• Српска уметност и литература 

• Гостопримство њуди отвореног срца 

• Страственост и понос 

• Спој традиције и модерног24 

Овај бренд, такође, мора да укључи различите туристичке догађаје које Србија 

може да понуди: 

• Кратки боравци у Београду и Новом Саду 

• Кружење/Touring кроз Србију које одликује повезивање различитих 

активности и атракција (споменици, гастрономија) 

• Речна крстарења Дунавом 

• Манифестације/ догађаји преко којих Србија веђ данас може презентовати 

своју културу и гостопримство 

• Посете и боравак у српским селима25 

Према Просторном плану Републике Србије, у Србији је предвиђено издвајање 

кластера, путем којих је могуће изградити конкурентске предности на међународном 

туристичком тржишту. 

„Туристички кластери, као ресурсна основа и основна подручја туристичког 

развоја, представљају просторно-функционалне целине обједињене туристичке понуде, са 

                                                           
23 Стратегија развоја туризма Републике Србије, Београд, 2009. стр.9.  
24 Стратегија развоја туризма Републике Србије, Београд, 2009. стр. 13. 
25 Јовичић Д. н.д. стр.240 
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целим туристичким дестинацијама сродних карактеристика, градским туристичким 

центрима и местима, баљским туристичким центрима и местима, као и са обухваћеним 

сегментима кружних и линеарних туристичких праваца и секундарним туристичким 

просторима.“26 

У Србији су издвојена 4 кластера: Војводина, Београд, Југозападна Србија и 

Југоисточна Србија. Ова подела је статистичка и функционална, и није стриктно физичка, 

јер су туристички простори најчешће обухваћени територијама два или више општина и 

неретко су на територијама више региона.Ови простори су приоритети просторног развоја 

туризма у Србији до 2014. године према Просторном плану. 

Београд – са својим окружењем, је за сада једини кластер који може бити 

конкурентан на глобалном туристичком тржишту. Има веома повољан туристичко-

географски положај и чвориште је бројних саобраћајница међународног значаја. Београд 

располаже значајном концентрацијом разноврсних мотивских вредности, инфраструктуре, 

опреме, услуга и релативно развијеном управљачком структуром.   

То је град добре забаве, културе, спорта, конгреса и манифестације. Београд има 

низ предности у односу на остале градове у Србији, када је реч о иностраном туризму. 

Међутим, садашњу, релативно сиромашну понуду града треба обогатити новим 

садржајима као што су: разгледање града пешачењем, градске туристичке аутобуске туре, 

боља презентација културних мотива. Треба и туристички валоризовати положај града на 

ушћу двеју међународних река Саве и Дунава и укључити Београд у међународну 

туристичку понуду која обухвата европске метрополе на Дунаву: Братислава-Беч-

Будимпешта-Београд. 

Војводина – туристички кластер који тек треба валоризовати и позиционирати на 

тржишту. Основу за креирање туристичке понуде чине хидрографски објекти везани за 

Дунав као и низ природних и атнропогених вредности овог подручја. Развој туризма у 

овом кластеру треба да се заснива на диверсификованом мотивском потенцијалу убраних 

насеља, салаша, чарди, националног парка. Војводина је позната по својој 

мултикултуралности, етничкој разноврсности, особеностима фолклора, традиције и 

гастрономије. Основне полуге за раст и развој туризма овог подручја ће свакако бити 

                                                           
26 Просторни План Републике Србије 2010-2014-2021. 2010.  Београд . стр.201 
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Суботица са Палићем, Нови Сад са Фрушком гором, Сремски Карловци, Горње 

Подунавље са објектима заштићене природе. Међутим, да би се то остварило потребно је 

значајно реконструисати и модернизовати смештајне капацитете, побољшати кадрове и 

унапредити менаџерске вештине. 

 Југозападна Србија – регија коју карактерише јединствен спој историје и 

традиције са природним атракцијама и рекреативним активностима. На овом подручју су 

најатрактивније и туристички афирмисане планине, планинске реке са својим велелепним 

клисурама и кањонима и најпрометније бање. Имајући у виду то да је овде настала прва 

српска држава, овај део Србије је најзначајнији по културно-историјском наслеђу. Све ово 

чини изузетну основу за развој различитих врста туризма. Данашње стање туристичке 

инфра и супраструктуре није на завидном нивоу али представља солидну основу за даљи 

туристички развој. Кључ успеха овод дела је изградња аутопута дуж ибарске магистрале, 

заштита и рационално коришћење културних добара и природних вредности простора. 

Југоисточна Србија – је још увек туристички неоткривено али перспективно и 

изузетно важно подручје. Ниш ће, због своје саобраћајне позиције, културних потенцијала 

и организационих могућности и даље бити водећи туристички центар овог кластера. 

Поред две важне бање, Нишке и Сокобање, по туристичком значају се издваја и Зајечар, 

који је репрезентативан пример Тимочке крајине. Овај кластер има изузетно повољан 

саобраћајни положај, јер лежи на Коридору 10, који је од међународног значаја. Зато ће у 

наредном периоду акценат бити стављен на развој транзитног туризма. 
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ЗАКЉУЧАК 

Према предвиђањима Светске туристичке организације до 2020. године у 

туристичке токове биће укључена скоро једна милијарда путника. Као пет водећих 

сегмената туристичког тржишта у будућности означени су: еко туризам, авантуристички 

туризам, крстарења, тематски и културни туризам. Сматра се да преко 40% свих 

туристичких путовања садрже културне елементе. Из тог разлога, потребно је културне 

ресурсе инкорпорирати у туристичку понуду и прилагодити је туристима. 

Антропогени туристички мотиви Србије су веома богати и разноврсни. Међу њима 

највећу вредност имају српски средњевековни манастири и цркве. Као изванредна 

архитектонска здања, богата фрескама и изузетног историјског значаја, треба да буду део 

туристичке понуде Србије на глобалном туристичком тржишту. То се може постићи само 

адекватном валоризацијом и вредновањем тих мотива, као и њиховом презентацијом.   

Србија поседује и богато нематеријално наслеђе. У ову групу се могу убројити 

кулинарски специјалитети, стари занати, народна изворна музика и фолклор, народни 

обичаји. То су раритети различитих области и треба да буду важан елемент културног 

идентитета. 

Културни туризам представља шансу за развој српског, недовољно развијеног 

туризма. Наша земља нема излаз на море, својим архитектонским целинама и објектима не 

може да се пореди са европским градовима, туристичка и саобраћајна инфраструктура су 

на ниском нивоу, кадрови недовољно обучени за обављање посла у туристичкој 

делатности. Постојеће културно-историјско наслеђе није адекватно заштићено, недовољно 

је презентовано, интерпретирано и промовисано, тако да није адекватно укључено у 

туристичку понуду. Још један од проблема развоја туризма у Србији јесте и неразвијена 

туристичка понуда, нарочито производ културног туризма.  

На самом крају, може се извући закључак да је Србија подручје са изузетно 

атрактивним материјалним и нематеријалним културним наслеђем, које пружа добру 

основу за развој квалитетне туристичке понуде. 
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 Водећи се добрим примерима из Европе и земаља у окружењу и развијајући свест 

о значају заштите и туристичке интерпретације природног и културног наслеђа и 

културног идентитета, може да се диференцира од конкуренције и побољша своју 

позицију на туристичком тржишту. 
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