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"Небо је над Београдом пространо и високо, променљиво а увек лепо; и за 
зимских ведрина са њиховом студеном раскоши; и за летњих олуја када се цело 

претвори у један једини тмурни облак који, гоњен лудим ветром, носи кишу помешану 
с прашином панонске равнице; и у пролеће кад изгледа да цвате и оно, упоредо са 

земљом; и у јесен кад отежа од јесењих звезда у ројевима. Увек лепо и богато, као 
накнада овој чудној вароши за све оно чега у њој нема и утеха због свега што не би 

требало да буде." 

Иво Андрић, писац и нобеловац 
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УВОД 
Туризам је у XXI веку постао феномен модерног доба и једна неизоставна 

активност и потреба савременог човека. Туризам има једну основну улогу, а то је да је 
ова делатност успела да усагласи човекове битне функције, а то су: фонд слободног 
времена, ослобађање од досаде и стреса, одмор, разоноду, свестрани развој личности у 
културном и психофизичком погледу. Данас се о туризму говори као о економској, 
културној, социјалној, политичкој и технолошкој појави. Вероватно, је на првом месту 
потребно рећи да је туризам једна културна потреба, која се креира и одржава од самог 
рођења па све до старости. 

Туризам је најпримеренија људска активност која може да створи привредно 
добро од атрактивног природног и културног добра, без његове деградације, применом 
начела одрживог развоја. 

Туризам и културу много тога повезује и они синергијом граде културни 
туризам. Међутим, њихове разлике не дозвољавају већу брзину и ефикасност развоја 
овог вида туризма. 

Културни ресурси Београда попут материјалне и духовне културне баштине, 
савремене уметничке продукције и културних манифестација су основа за развој 
туризма. Туризам третира културу као ресорну основу, представљајући је кроз 
туристичке брошуре без стратегије осмишљених и организованих културно-
туристичких производа. Укључивањем културне баштине у понуду културног туризма 
стварају се услови за њену квалитетнију промоцију и очување. 

У раду ―Културни туризам у функцији развоја привреде града Београда― полази 
се од хипотезе да културни туризам може бити један од значајнијих видова туризма за 
развој привреде градa уз помоћ следећих хипотетичких ставова: 

-Повољан географски положај Београда представља важан фактор за развој 
културног туризма, 

-Београд се одликује добром саобраћајном повезаношћу, 

-Располаже смештајним капацитетима свих категорија, 

-Квалитет туристичке понуде има велики значај, 

-Београд поседује значајне културне ресурсе, 
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-У Београду се одржавају бројне културне манифестације, 

-Развој културног туризма поспешује његову одрживост, 

-Туристичке организације на нивоу града имају велики значај за даљи развој 
културног туризма, 

-Туристички производи града остварују конкурентност Београда у односу на 
остале дестинације. 

Структуру рада чине осам поглавља. У првом поглављу описан је развој 
Београда кроз историју. Друго поглавље је посвећено географском положају Београда. 
У трећем поглављу се говори о основним карактеристикама културног туризма, његово 
дефинисање, врсте, представљени су ресурси културног туризма, дефинисан је 
културно туристички производ. У четвртом поглављу су дате опште карактеристике 
културног наслеђа и његове врсте. Пето поглавље даје детаљан опис мотива културно 
туристичких кретања и културних потреба туриста. У шестом поглављу су 
представљени културни ресурси Београда, као што су: сакрални објекти, установе 
културе, културне знаменитости и атракције и културне манифестације. У седмом 
поглављу је анализиран развој туризма на територији Београда, као и утицај туризма на 
развој привреде града Београда. Осмо поглавље се бави перспективама и могућностима 
развоја туризма не подручју Београда. 

Циљ овог рада је позиционирање Београда као културне туристичке дестинације 
на домаћем и иностраном туристичком тржишту, указивање на значај очувања и 
валоризације културних ресурса Београда. Главни циљ је да се утврде све компоненте 
културног туризма које ће довести до развоја туризма и развоја привреде града 
Београда.  
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Слика 1. Београд, Теразије 1934. године 
Извор: www.skyscrapercity.com 

 

1. ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ БЕОГРАДА 
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Прва стална насеља на територији Београда, настала су током млађег каменог 
доба, око 4500. године пре н.е. и то на Калемегдану, Бањици, Чукарици и Жаркову. 
Почев од бакарног доба па све до времена римских освајања насељавани су у неколико 
махова терени према Дунаву, северна и источна периферија Београда. 

Током I в. на Калемегдану и у његовој непосредној околини поникао је римски 
Сингидунум. Његово језгро чини легијски логор, саграђен од великих камених 
тесаника на горњем платоу Београдске тврђаве. Цивилно насеље развијало се 
постепено око логора, испод Калемегдана и Косовске улице, док се некропола пружала 
дуж пута који је водио ка Виминацијуму. Пошто центар данашњег Београда покрива 
готово у целини остатке Сингидунума, археолошка истаживања овог великог и 
значајног римског града обновљена су у сасвим ограниченом обиму. До данас није у 
целини откривена ниједна већа јавна грађевина, али су нађени многи архитектонски 
остаци и фрагменти мозаика, фресака, рељефа и скулптура који показују да је 
Сингидунум у II и III в. био многољудан град са тргом, светилиштима, купатилима и 
осталим јавним и приватним зградама. Разноврсни предмети из римских гробова, као и 
већи број скулптура од мермера и кречњака које су красиле Сингидунум чувају се у 
Музеју града Београда и у Народном музеју.  

Словени су почетком VII в. населили Сингидунум. Тада, на рушевинама старог 
Сингидунума настаје нови град, који добија ново име - Белиград. Под овим именом 
први пут се помиње у једном писму папе Јована VIII из 878. године Током IX-XII в. 
Београд је често мењао господаре, разаран али и обнављан. Под српску власт је дошао 
тек 1284. године, када га је краљу Драгутину уступио његов таст, мађарски краљ 
Стефан V.  

Свој највећи развој средњовековни Београд постиже у доба деспота Стефана 
Лазаревића. Ушавши у састав деспотовине, 1403. године, Београд је и као тврђава и као 
насеље доживео прави препород, поставши политичко, привредно и културно 
средиште српске државе.  

Падом под турску власт 1521. године тврђава губи пређашњи стратешки значај. 
За време турске владавине од 167 година град није знатније напредовао.  

Под Карађорђем од 1806-1813. године, Београд постаје управно, војно, 
политичко и културно средиште одновљене Србије. Значај Београда још више расте у 
време кнеза Милоша Обреновића. Од средине XIX  в. почиње постепена европеизација 
урбане структуре града, пресецају се и изграђују Кнез Михаилова и друге улице, 
подижу се многа нова здања по европском узору.  

Период између два светска рата је време интензивног препорода и велике 
изградње Београда. У послератном периоду Београд се развијао као главни град нове 
Југославије и убрзо израстао у велики индустријски центар. Тада започиње нова етапа 
у развоју овог града. За кратко време Београд постаје развијен културни, просветни и 
научни центар земље.  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
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2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 
Београд је главни град Републике Србије. Као главни град, Београд је 

административни, економски, културни центар Србије. Налази се у југоисточној 
Европи, на Балканском полуострву, на раскрсници путева Источне и Западне Европе. 
Налази се на крајњем северу централне Србије и смештен је на месту где се Сава улива 
у Дунав. Због карактеристичног положаја, са правом је називан "капијом" Балкана и 
"вратима" средње Европе.   

Налази се на просечној надморској висини од 347 m. Сам центар града се налази 
на 117 m надморске висине. 

У Кнез Михаиловој улици обележене су координате Београда:1 

 44049'14" северне географске ширине 
 20027'44" источне географске дужине 
 надморска висина 116,75 m. 

Укупна површина града Београда износи 
322.628 хектара, а од тога ужем градском 
подручју припада 35.996 хектара. Територији 
Београда припада 17 општина, од којих је већина 
смештена јужно од Саве и Дунава и налази се у 
Шумадији, три општине су смештене северно од 
Саве, у Срему, а највећа београдска општина 
Палилула која се простире на 44.661 ха, обухвата 
подручје са обе стране река, тако да је један њен 
део у Шумадији, а други у Банату. Најмања 
београдска општина је Врачар са свега 292 
хектара површине. 

Према попису становништва из 2011. 
године, Београд има 1.659.440 становника.2 

                                                                                    

                                                                                  Слика 2. Београд нa мапи Србије 
                                                                                                                 Извор: http://sr.wikipedia.org 

                                                           

1
 www.beograd.rs 

2http://sr.wikipedia.org/wiki 
2http://sr.wikipedia.org/wiki 

http://sr.wikipedia.org/
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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3. ПОЈАМ И ДЕФИНИСАЊЕ КУЛТУРНОГ 
ТУРИЗМА 

Туризам и културу много тога повезује и они синергијом граде културни 
туризам. Међутим, њихове разлике не дозвољавају већу брзину и ефикасност развоја 
овог вида туризма. 

Када се говори о културном туризму често се указује на значај овог вида 
туризма у укупном туристичком развоју једног места, региона или земље. При томе, 
само површно се посматра питање елемената који генеришу развој овог вида туризма и 
његов утицај на средину. Основни проблеми произилазе из чињенице да је то спој два 
специфична сектора, културе и туризма, који су доста специфични и динамични. 

3.1.Појам туризма 
Од настанка туризма, многи аутори су дефинисали туризам. Најприхватљивија 

и најсвеобухватнија је дефиниција Хунцикера и Крапфа који дефинишу туризам 
као „скуп односа и појава који произилазе из путовања и боравка посетилаца неког 
места ако се тим боравком не заснива стално пребивалиште и ако са таквим боравком 
није повезана никаква њихова привредна делатност.― 

Врсте туризма: градски, сеоски, аграрни, авантуристички, ловни, верски, 
образовани, екотуризам, каминг туризам, конгресни, манифестациони, наутички, 
здравствени, транзитни, културни... 

3.2.Појам културе 
Овај појам је много комлекснији за дефинисање. Култура спада у појмове које 

није могуће кратко и јасно дефинисати, осим ако не прихватимо да је култура „све―. 
Она обухвата животне стилове, системе вредности, традицију и веровања. То је 
ризница највећих вредности, сећања, историје и разноликог националног и 
интернационалног наслеђа. Она мења друштво, покреће нове правце развоја, гради 
мостове комуникације између тако различитих, а тако блиских. Постоји око 150 
дефиниција културе. 

Култура представља један од најузвишенијих и највиталнијих домена човековог 
живота. Према пореклу појма, култура представља процес раста и узгајања који је 
својствен целом живом свету. Ипак, код човека се то посматра као један систем са 
различитим вредностима укључених у тај процес. Култура уједно представља 
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индивидуалан и колективан ентитет. Колективна култура је сачињена од уобичајених 
форми мишљења, као производ заједничких искустава, система веровања, укуса, 
техничких знања и достигнућа, система успостављања односа између чланова друштва, 
успостављања јавних институција, итд. Индивидуална култура је особеност појединца, 
који живи у друштву и зависи од културе околине, али и својим деловањем модификује 
колективну културу. За туризам, два вида културе се јављају као динамички елементи 
који утичу на понуду и тражњу. Глобално посматрано, колективна култура служи као 
атрактиван ресурс за стварање туристичког производа, док се индивидуална култура 
јавља на страни тражње, као интерес појединаца за даље културно образовање преко 
упознавања других култура. У сличном контексту, култура и развој једног подручја 
може се сагледати као процес и као производ. Култура као процес би била повезана са 
заједницом као антрополошким и социјалним ентитетом са својим системом вредности 
и обичајима. Тако, култура може бити привлачна туристима као ентитет једне локалне 
социјалне заједнице, региона или целе земље. У том процесу туриста увек захтева 
специфичност, аутентичност и значај. Култура као производ је повезана са 
индивидуалном културом и њеном способношћу да ствара. На тај начин упознајемо 
уметничка дела појединаца изражена преко целокупног уметничког стваралаштва 
(архитектура, сликарство, скулптуре, литература, музика, филм, итд.). Према томе, 
културна понуда једног региона подразумева сложену целину културе група и 
појединаца, спојену у један систем вредности. 

Два суштинска елемента једне културе су аутохтоност и континуитет. Може се 
рећи да ниједна култура није настала потпуно одвојено од других култура и да све 
вредности те културе не могу да се припишу искључиво тој културној заједници. Њени 
елементи, значај, вештине, материјални производи су подложни промени и утицају 
других култура са којима је једна култура у контакту. Аутохтоност једноставно може 
да се мери преко специфичног система вредности, правила, институција које једна 
заједница може да изгради. 

Туризам је важан чинилац у стварању једне аутохтоне културе, зато што су 
туристи заинтересовани за специфичности одређене културе. Зато сваки регион или 
земља стварајући своју туристичку понуду потенцира специфичности културе, као 
фактор а који привлачи туристе. На глобалном туристичком тржишту, културни 
туризам треба да понуди специфичан културни производ заснован на 
специфичностима одређене културне групе. При томе, туристи су усмерени на мање 
културне групе. На тај начин се повећава њихово значење и одржава виталност 
њиховог система вредности. Процес гашења једне културе, уколико се догоди, значи 
напуштање њених основних обележја, али не значи и гашење свих њених тековина. 
Напротив, многе од њих се преносе на друге културе. То је повезано са континуитетом 
културе. Скоро је немогуће говорити о аутохтоној култури, а да се не помене 
настављање једне културе на другу. Преношење елемената културе са једне генерације 
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на другу, од једног друштва на друго, представља континуитет, наставак, непрекидно 
трајање културе. Али, не треба прихватити аутоматско преношење културних 
елемената, јер на том путу стоје баријере. На тај начин, чини се сложенијим пут 
проналажења порекла многих елемената савремене културе. 

Туризам, исто тако активно делује на процес утицаја једне културе на другу. 
Уколико се ради о добро балансираном туристичком производу, утицај ће бити у 
границама позитивних инфлуенција у култури, у супротном може да се иницира 
процес акултурације. У екстремном случају може да се изазове такозвани културни 
шок, када се могу изгубити основне тековине једне културе чиме би започео процес 
њеног гашења . 

3.3. Карактеристике културног туризама 
На основу наведеног, може се рећи да не постоји конзистентна дефиниција 

културног туризма. Са становишта различитих дисциплина дају се различите 
дефиниције, а и терминолошки приступи појму су различити. Тако га неки називају 
културним туризмом, историјским туризмом, уметничким туризмом, туризмом 
баштине, етничким туризмом, што ипак нису исти појмови. 

Културни туризам је дефинисан са неколико различитих становишта:3 

 − са економског становишта, културни туризам подразумева присуство 
производа културе на туристичком тржишту са уметничким вредностима које доносе 
профит, а пре свега, општу корист;  

− са туризмолошког становиштва, се дефинише као кретање појединаца 
мотивисано културним потребама и односи се на места која нису туристички развијена 
и културолошки довољно афирмисана. Потребно је да туриста у једном таквом месту 
проведе најмање један дан активно истражујући потенцијале и оствари потрошњу, што 
је предуслов за културни туризам;  

− са културолошког становишта, то је сав онај скривени културни потенцијал 
који један град или регион има, и који доноси културни и уметнички доживљај 
локалној публици и посетиоцима;  

− са едукативног становишта, то је туристичко путовање са жељом да се 
истражује, упозна и научи о националним и локалним културним вредностима средине 
која се посећује. Све чешће се у оквиру туристичко-културне понуде организују школе, 
курсеви и разни други образовно-васпитни садржаји;  

                                                           

3Ђукић Дојчиновић, В., Културни туризам, Београд, 2005. 
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− са организационог становишта, то је интерсекторско повезивање културе и 
туризма – две комплементарне гране које се удружују у креирању заједничког 
производа. Резултат је производ културе који остварује профит на туристичком 
тржишту.  

Наведени бројни и разноврсни приступи у дефинисању указују да је културни 
туризам изузетно широк појам који је готово немогуће дефинисати само с са једног 
аспекта. 

Светска туристичка организација културни туризам дефинише као „кретање 
људи с примарно културном мотивацијом, као што су студијске туре,уметничке и 
културне туре, путовања на фестивале и друге културне догађаје, обилазак историјских 
места и споменика, путовања због учења природе, фолклора или уметности и 
ходочашћа―.4 

Грег Ричардс5 је дао дефиницију културног туризма која гласи: „Културни 
туризам означава кретање људи које је проузроковано културним атракцијама изван 
њиховог уобичајеног места становања, са намером скупљања нових информација и 
искустава, како би задовољили своје културне потребе―. У својој техничкој 
дефиницији он каже да културни туризам обухвата „Сва кретања људи проузрокована 
специфичним културним атракцијама као што су културна баштина, уметничке и 
културне манифестације, уметност и драма изван њиховог места становања―.6 

Може се рећи да је у прошлости културни туризам био један од првих форми 
туристичких кретања. Његов почетак се везује за средину XVIII века, када је енглеска 
аристократија практиковала „grandtour“, као могућност упознавања великих 
остварења у историји уметности. У наредним вековима то је утицало на друге слојеве 
енглеског друштва, трговце, банкаре и друге богате грађане да се укључе у културни 
туризам преко путовања чији је циљ био посета великим центрима уметности. Данас, 
када говоримо о културном туризму, говоримо о виду туризма који је базиран на 
културним атрактивностима подручја. У савременим условима културни туризам је 
много више од разгледања споменика културе, то је више процес који се одвија у 
одређено време и у одређеном простору. Културни туризам не може да се стави под 
одредницом „масовни туризам―, зато што је то туризам посвећен презентовању и 
промовисању културних вредности. То је по обиму мали, али добро организовани 
туризам, који садржи и образовне елементе и често су за тај вид туризма 
заинтересовани туристи са високим примањима. То су најчешће високо образоване 
личности са добро издиференцираним способностима да открију недостатке, али и да 

                                                           

4www.unwto.org 
5 Грег Ричардс је најактивнији теоретичар културног туризма у Европи 
6Richards, G., Cultural Tourism in Europe, Atlas, 2005. 
 

http://www.unwto.org/
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се посвете истинским вредностима; људи које одушевљава аутентичност, који су 
свесни различитости и спремни да се упусте у интеркултурну размену. 

Као што се мењао концепт културног туризма, тако су се мењале и дефиниције 
овог вида туризма. Тако, данас можемо говорити о два приступа код дефинисања 
културног туризма. Први је технички аспект дефинисања културног туризма и у 
суштини се односи на приступ „места и споменици― којим се описују културне 
атракције које се посећују. У том смислу, рекло би се да културни туризам обухвата 
„сва кретања људи ка посебним културним атракцијама, као што су места са 
културним наслеђем, уметничке и културне манифестације, итд.― 

Други приступ је шири и главно је да је упућен ка мотивационој страни 
туристичке посете и назива се концептуалним приступом у дефинисању културног 
туризма. При оваквом дефинисању акценат се ставља на то да се туристи у културном 
туризму упознају са производима, али и процесима других култура. На тај начин, 
приступ „места и споменици― добија шири контекст, тако да се културне атракције не 
гледају издвојено од културе средине у којој се налазе.  

Технички и концептуални приступ у дефинисању културног туризма су 
присутни и код WTO. Две дефиниције које она нуди гласе:7 

 кретање људи подстакнуто у основи културном мотивациојом као што су 
студијске туре, извођачке уметности и културне туре, путовање на 
фестивалима и другим културним догађајима, посета местима и 
споменицима, путовања са циљем проучавања природе... 

 кретање људи ради задовољавања човекових потреба за дивирзитетом, са 
циљем да се подигне културни ниво појединаца, да се подигне ниво 
знања и искуства.  

Анализирајући два гледишта културног туризма, може се закључити да је 
техничко дефинисање, колико да скраћује погледе ка овом виду туризма, корисно као 
практичан алат у дефинисању и одређивању обима културног туризма у једном 
подручју. Без оваквог приступа не би се могла одредити структура туриста према овом 
виду туризма. Друга, концептуална дефиниција, због своје опште конотације, нема 
много практичне примене, али је важна у делу планирања културног туризма који у 
пракси не сме само да укључује технички аспект активности повезаних са посетама 
одређеним местима, споменицима, догађајима.  

                                                           

7www.unwto.org 

http://www.unwto.org/
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3.3.1. Врсте културног туризма 

 Религиозни- специјализовано туристичко путовање , повезано потпуно или 
делимично са жељом посетилаца за задовољавањем религиозних потреба. Спада у 
најстарији забележен вид туризма. У њега се укључују посете различитим религиозним 
центрима, света места, споменици, зграде, локалитети и сл., од којих су многи са 
историјском и архитектонском вредношћу. Ту спадају и посете великим религиозним 
догађајима, религиозни празници, црквене службе, славе, фестивали и друго. Производ 
религиозног туризма је разноврстан, нестандардан и има специфичне захтеве према 
организацији и реализацији.  
 Образовни - Образовни туризам, који се може назвати и истраживачки туризам, 

је специјализовано туристичко путовање које је директно повезано са повећањем 
образовног и професионалног развоја становништва. Једна од демографских промена 
која утиче и на путовања је управо повећање броја високошколованих људи у свету.  
 Фестивалски - одликује се динамиком и масовношћу, предлаже туристима 

учешће у различитим формама традиционалних и савремених културних празника. То 
су фестивали различитих врста уметности, аутентичних догађаја и сл., укључујући и 
филмске, позоришне, и атр фестивале, карневале, културне празнике, артистички 
доживљај. У фестивалски туризам спадају и адаптације познатих народних празника, 
празници специфичних националних симбола и сл. 
 Културни  туризам  повезан  са  културно-историјским  наслеђем - који 

представља вид туристичког путовања, са циљем да се посете историјски и 
архитектонски споменици, музеји, манастири, тврђаве итд;  
 Нематеријални културни туризам - заснива се на упознавању туриста са 

начином живота локалног становништва, њиховом традицијом, обичајима, и који је 
дубоко повезан са руралним и урбаним туризмом.  

 

3.3.2. Ресурси културног туризма 

Ресурси представљају постојеће материјалне и нематеријалне вредности једне 
социјалне заједнице које могу бити коришћене за реализацију различитих врста 
програма и производње. Културни ресурси су дефинисани као колективни доказ о 
досадашњим активностима и достигнућима људи. Зграде, објекти, локације, функције 
и структуре, са научног, историјског и културног значаја су примери културних 
ресурса.8 

Да би се културни туризам могао развијати на одређеном подручју, морају се 
проценити квалитет и потенцијал постојећих ресурса. Ова процена помаже у 

                                                           

8 Јелинчић, Д., Абецеда културног туризма, Меандар, Загреб, 2008. 
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сагледавању садашњег и потенцијалног развоја туризма датог простора. Такође, треба 
организовати управљачке механизме који ће осигурати мудро и рационално 
коришћење и заштиту постојећих ресурса. 

Културни ресурси могу бити:9 

• археолошка подручја,  
• архитектура (рушевине, познати објекти, читави градови),  
• музеји, уметност, скулптуре, занати, галерије, фестивали, разни догађаји,  
• музика и плес (класични, фолклор и савремени) драма, театар и филм,  
• језик и литература,  
• верске светковине, ходочашћа,  
• целокупна народна култура и субкултура.  
 
По другој подели то су:10 

 материјална културна добра,  
 свакодневне културне активности,  
 специјални догађаји или места од посебног историјског значаја.  

Код материјалних културних добара разликују се производи уметности и 
уметничких заната. Културне активности свакодневног живота укључују кухињу и 
одевање, језик и посебне начине забаве,плеса, живота и рада. Специјални изрази 
културе се заснивају на јединственој културној историји, архитектури и специфичној 
традицији.  

UNESCO предлаже следећу поделу материјалних и нематеријалних ресурса 
културног туризма:11 

 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 туре.  

 

                                                           

9Richards, G., Cultural Tourism in Europe, Atlas 
10Cook, J., Yale, J., Marque, J., Tourism the business of trave, Prentice-Hall, London, 2005. 
11 www.unesco.org 
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3.4. Културно-туристички производ 
Како би се што боље објаснило шта конкретно подразумева туристички 

производ у културном туризму, мора се поћи од опште дефиниције туристичког 
тржишта. Најприхваћенија дефиниција која обједињује специфичности размене у 
туризму јесте да је туристичко тржиште место где се сусрећу туристичка понуда и 
тражња, односно, да је то скуп односа и појава понуде и тражње, на подручју услуга и 
добара, а који служе за подмирење туристичких услуга на одређеном простору, а 
настају под утицајем туристичких кретања. Предмет размене на овако дефинисаном 
туристичком тржишту је туристичка услуга, односно, туристички производ. Основне 
карактеристике туристичког производа (услуге), јесу неопипљивост (не постоји 
могућност да туриста пре куповине види, проба, опипа услугу), недељивост (тренутак 
пружања услуге немогуће је одвојити од тренутка коришћења услуге), непостојаност 
(условљења мобилношћу туристичке тражње) и немогућност складиштења (услуге се 
по природи ствари не могу складиштити). Чињеница је да туризам, као делатност, 
обједињује низ других делатности, које својим производима и услугама, утичу на 
формирање туристичке понуде. Неке од делатности су услужног карактера (саобраћај, 
угоститељство, трговина, туристичко посредништво), мада има и делатности које имају 
чисто робни карактер (прехрамбена и кондиторска индустрија, занатство). Из овога 
проистиче да производ који настаје као синтеза свих ових  делатности, а обједињен 
туризмом, има интегрални карактер, тј. то је парцијални елемент произвођача на 
страни туристичке понуде. Културни ресурси постају туристички ресурси планским 
обликовањем, а културни производ постају процесом презентације и интерпретације. 
Нити једно место, знаменитост или догађај нису туристички ресурси сами по себи. 
Постају туристички ресурси тек када их туристички систем означи, створи и уздигне 
до статуса атракције.12 

 Преображајем културног наслеђа у производ, почиње кумулативни процес, јер 
се повећава број туриста, све већи број туристичких агенција се оријентише на исти 
производ и све га више представљају у брошурама туроператора који се појављују на 
туристичком тржишту. Туристички производ у културном туризму је веома 
комплексан јер постоји велики број атракција који интересују културне туристе. 
Могућности за формирање производа (услуге) који ће бити предмет размене у 
културном туризму су разноврсне, што се може закључити према броју културних 
добара који могу бити предмет интересовања туриста.  

У данашњим условима културни ресурси се морају нудити на тржишту као 
културни „производ―. Културни „производ― постаје све важнији, туристи су купци и 
зато се према њима треба тако и понашати. Мидлетон и Кларк истичу сложеност 
културног „производа―, и наводе да су главне компоненте таквог производа: квалитет 

                                                           

12Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Факултет за туристички и 
хотелијерски менаџмент, Београд, 2009. 



Културни туризам у функцији развоја привреде града Београда 

Мастер рад 

17 

 

промотивног материјала и информације на веб-страницама које утичу на прва 
очекивања туриста од посета одређеној атракцији, затим прва визуална импресија, 
приступ атракцији, физички изглед, амбијент, привлачност улаза у атракцију, 
гостољубивост запослених, излагање, презентација и интерпретација културних 
ресурса, аудиовизуални материјали и било који додатни догађаји и активности, 
излагање, презентација и интерпретација споредних атракција итд.  

Културни „производ― нису саме грађевине или предмети из прошлости већ је 
производ начин њихове интерпретације. Културни ресурси морају бити за туристе 
извор емоција, пружити им одређени доживљај. Није довољно понудити само 
разгледавање културно-историјских знаменитости, музеја, галерија и сл. ресурса, 
потребно је формирати културни „производ―, - од ресурса створити атракцију. Сваки 
културни ресурс мора пружити доживљај, мора омогућити туристу да осети „историју― 
знаменитости и да ужива у посети. На тај доживљај утиче читав низ фактора, од 
опипљивих елемената понуде, пружене услуге, очекивања, понашања и ставова самих 
туриста до читавог низа неконтролисаних варијабла, попут гужва при разгледању, 
гужва на прилазним путевима, лепог или лошег времена итд. 

Типови атракција и активности који се процењују, а значајни су за културни 
туризам, могу се односити на:13 

− културно наслеђе изграђеног окужења које може пружити могућности посете 
археолошким локацијама, историјским местима и парковима и читавим историјским 
квартовима, споменицима, посебним историјским елементима попут мостова и 
индустријских целина и одигравању (симулацији) историјских догађаја и начина 
живота;  

− остале аспекте културног наслеђа: плес, музику, драму, традиционалну одећу, 
кухињу; 

− специјализоване атракције које укључују научне и образовне институције које 
могу бити отворене за јавност, тематске паркове, спортске објекте и догађаје, посебне 
уметничке теме попут религиозних представа или музичких комада и специфичних 
типова музике: класичне, фолк, опере, рок, џеза, кантри музике итд.;  

− остале облике туризма који укључују: важна религиозна места која привлаче 
поклонике; места из којих се много људи одселило из прошлости сада могу бити места 
за завичајни туризам (за туристе који посећују родбину и земљу својих предака); места 
на којима су се некада људи борили, радили или студирали могу бити развијени за тзв. 
носталгични туризам;  

                                                           

13Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Факултет за 
туристички и хотелијерски менаџмент, Београд, 2009. 
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− урбана места која пружају комбинацију могућности за обилазак историјских 
места, музеја, зграда са интересантним архитектонским стилом, споменика, 
позоришних представа, ноћних клубова и важних спортских догађаја итд.  

У пракси је могућа ситуација у којој туристичка дестинација која поседује мање 
квалитетне ресурсе постиже боље резултате на туристичком тржишту. Таква ситуација 
може произаћи из чињенице да једна дестинација може надокнадити мањак природних, 
културних или историјских ресурса знањем - људским фактором, капиталом или 
нивоом развоја инфраструктуре и супраструктуре. Оно што је основна карактеристика 
производа у културном туризму је високо учешће туристе у обликовању самог 
производа, посебно када туристи активно учествују у животу локалне заједнице, 
разним едукативним и креативним радионицама што не мора бити случај са 
производима у другим видовима туристичких кретања. У оквиру културног туризма, 
туриста има бројне могућности да учествује у остварењу културних догађаја, што 
зависи првенствено од нивоа његове потребе и заинтересованости за активно учешће. 
Како конзумирање туристичког производа у културном туризму има едукативни 
карактер, многи теоретичари истичу да је производ у културном туризму „разлика у 
стању свести туристе пре и после посете културном добру―, при чему се он 
манифестује едукативном функцијом, повећањем свети о значају очувања културних 
добара за локално становништво и цело човечанство обезбеђујући на тај начин 
одрживост овог вида туризма и стварањем могућности да се препознају уметничке 
вредности. Из свега изнетог, закључује се да, туристички производ представља спој 
производа и услуга разних привредних делатности које, функционишући заједно, 
туристи, учеснику у културним туристичким кретањима, омогућавају стварање 
одређеног доживљаја, којег он, у форми сећања, односи кући. Да би доживљај био што 
потпунији, у овим облицима туристичких кретања веома је заступљено активно 
учествовање туриста у реализацији туристичког производа.  

Историја, култура, архитектура често су један од главних мотива за долазак у 
туристичку дестинацију. Нова искуства, нови доживљји мотивишу туристе да посете 
културно наслеђе и културне знаменитости. Укључивање у туристичке токове разлог је 
не само посети познатих културних атракција него и посети нових атракција и 
догађаја. За успешан пласман дестинације на туристичком тржишту потребно је 
познавати мотиве доласка у дестинацију и мотиве за посету културним атракцијама, те 
располагати информацијама јесу ли туристи задовољни понуђеним културним 
„производом―. Важно је спознати интеракцију између културних ресурса, као што су 
споменици, манифестације и сл., с једне стране, и очекиваног доживљаја туристе, с 
друге стране. Чак и пасиван одмор захтева одређену угодност, добра или услуге и 
одређен степен доживљаја. Културни „производ― треба формирати као атракцијски 
„производ― што се нуди туристима који траже да се ближе упознају с прошлим и 
садашњим наслеђем дестинације. Важан је начин интерпретације места, историје, 
људи, уметности итд., јер се само тако може створити доживљај. 
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4. КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ 
Културно наслеђе као појам означава суштински део културе, који игра кључну 

улогу у туризму. Култура као категорија је својствена свакој заједници или индивидуи, 
ипак вредности означене као културно наслеђе у својој форми су највиталнији део 
туристичке понуде једног региона. Ово посебно важи за регионе у развоју где су други 
ресурси ограничени и културно наслеђе се посматра као ресурс који може да буде 
импулс за даљи развој. Појам „наслеђе― у туризму се односи на оно што је наслеђено 
од претходних генерација и то како на природно, тако и на саграђено наслеђе. Преко 
упознавања природног и изграђеног културног наслеђа стварају се специфичне 
могућности да се портретира прошлост у садашњост. Културно наслеђе је од огромног 
значаја за друштво, предствљајући туристичку вредност преко које могу да се 
задовоље туристичке потребе посетилаца. 

У својим најширим размерама културно наслеђе обухвата сва материјална и 
нематеријална (духовна) добра која је човек створио у својој вишевековној историји. 
То значи да културно наслеђе укључује: знање, веровање, уметност, обичаје и многе 
друге способности пренесене од човека који је део друштва. То је један вид колективне 
меморије преко које се манифестују различите културе. 

Многи од објеката или предмета које данас сматрамо културним наслеђем, у 
прошлости нису имали тај статус. Неки пак, своју важност и значај преносе од 
претходних генерација до данас и задржавају важан статус који су претходно добили. 
Трећи пак, са протоком времена могу да изгубе значај и интерес заједнице за њима.  

4.1. Врсте културног наслеђа 
Постоје две врсте културног наслеђа: материјално и нематеријално (духовно). 

Материјално културно наслеђе чине опипљива културна добра која се на основу 
физичких, културних, историјских својстава деле на:14 

 покретна културна добра, 
 непокретна културна добра. 

Нематеријално наслеђе обухвата: језик, правне и етичке норме, религиозна 
веровања, обреде, обичаје и многе друге форме формалних и неформалних веза 

                                                           

14 Хаџић, О., Културни туризам, Нови Сад, 2005. 
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успостављених у једној друштвеној структури у којој функционише једна заједница. 
На тај начин, богатство једног простора није само у присуству материјалне културе, 
него и у духовној култури. Она прави квалитативни скок и туристи су заинтересовани, 
не само да виде форме духовне културе изражене преко разних обичаја, обреда и 
других манифестација, него и да на тренутак буду део таквих културних дешавања, па 
се то означава као живо наслеђе. Све то води ка проширивању обухвата и приступа 
култури од стране туризмолога. Туристи посећују дестинације чију садржину чине, 
поред културног наслеђа, свакодневна култура и обичаји локалног становништва. 
Духовно наслеђе је доста комплексно и зато се много теже штити.  

Према УНЕСКУ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) 
у културно наслеђе се убрајају:15 

 
 Археолошка налазишта-делови земљишта на којима се налазе потпуно 

или делимично ископани, конзервирани и уређени остаци непокретних 
објеката, као и покретни предмети изразних 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, етно паркови, 
средњевековни градови и утврђења, манастирски комплекси; 
 

 Знаменита места и спомен обележја; 
 

 Фолклорно наслеђе – зграде и простори, предмети народног неимарства, 
ношње, стари занати, наивно сликарство, усмена традиција, кулинарска 
традиција, традиционалне игре и спортови; 
 

 Веровања – религије, ходочашћа, мисионарство; 
 

 Језици;  
 

 Манифестационе вредности – приредбе и фестивали, сајмови, спортске 
манифестације традиционалних спортова; 
 

 Установе културе са својим активностима – музеји, галерије, културни 
центри, библиотеке; 
 

 Културни пејзажи – вртови, паркови; 

                                                           

15
www.unesco.org 
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 Културне туре; 

 
 Подводно културно наслеђе; 

 
 Музика и песме. 

4.2. Маркeтинг културног наслеђа 
Дуго времена су јавни и приватни сектор у култури своје активности углавном 

усмеравали према очувању наслеђа, означавању културних знаменитости, пружању 
услуга туристима при посети знаменитостима и сл., па су на тај начин више 
промовисали наслеђе из културних него из економских разлога. Културно наслеђе само 
је повећавало свеукупни  квалитет туристичке понуде за туристе који су у дестинацију 
дошли због неких других мотива. Међутим, све већа конкуренција на туристичком 
тржишту условила је потребу потрошачки оријентисаног размишљања које захтева од 
менаџмента културних атракција да дефинише потребе из угла самих туриста,  да 
одговори на њихове захтеве, да разуме шта они очекују од културних атракција и да та 
очекивања испуне.  

Истраживања показују да је упознавање културних ресурса чешће секундарни 
него примарни мотив путовања. Укупно културно туристичко тржиште, укључујући и 
туристе којима је култура секундарни мотив путовања, око три је пута веће од тржишта 
које чине туристи којима је упознавање културних атракција примарни мотив 
путовања. Већина туриста тражи комбинацију културног доживљаја и одмора, а само 
мањи тржишни сегмент су они којима је култура главни мотив путовања.  

Да би се повећао интерес туриста за културне атракције, културне атракције се  
морају одржавати, обликовати и истицати у контексту понуде дестинације заједно с 
осталим услугама. Важно је осигурати делотворан маркетиншки менаџмент културних 
атракција и комбиновати различита подручја интереса у сваком аранжману, и у исто 
време туристима осигурати различите погодности, привлачности и услуге. Потребно је 
креирати догађаје за туристе, било као „производе― или као део свеукупне атракције 
места, водећи рачуна о аутентичности локалне културе. 
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5. МОТИВАЦИЈА КУЛТУРНО 
ТУРИСТИЧКИХ КРЕТАЊА 

 Према Светској туристичкој организацији, 37% свих туристичких 
путовања садрже културне елементе.16 Култура може бити примарни и секундарни 
мотив путовања. Култура се често може сматрати додатним елементом производа у 
масовном туризму. Сматра се да је коришћење културних ресурса инкорпорирано у 
скоро све видове путовања, међутим, туристи су у оквиру сваког туристичког сегмента 
другачије мотивисани. Коришћење културних ресурса је различито, стога се и понуда 
припрема на различите начине и за различите туристичке потребе. 

Култура је примарни мотив путовања оним туристима који путују првенствено 
због културне понуде неке дестинације. Култура се често нуди у широј понуди 
путовања кроз више градова или више различитих крајева.  

Секундарни мотив је оним туристима који путују због конгреса, послова, посете 
родбини и пријатељима и других примарних мотива, а културну понуду унапред 
сврставају у свој програм боравка. 

Радмила Живковић типологију културног туризма према мотивацији разврстава 
на:17 

 примарну; 
 успутну; 
 случајну. 

Примарна мотивација -  ако туриста посећује дестинацију искључиво са 
намером да учествује у њеном културном животу (одлазак на светске изложбе, музичке 
фестивале, позоришне представе, концерте и слично). 

Успутна мотивација - је присутна у случају када се туриста за конкретну 
дестинацију одлучује из неког другог примарног мотива, а културна знања (и искуства) 
имају секундарно значење. У овом случају туриста борави у одређеном месту ради 
одмора, посла и сл., а успут посети било неку изложбу, концерт, ужива у националним 
специјалитетима или упознаје језик домаћина.  

Случајна мотивација је када туриста нема намеру да упознаје културу 
дестинације али се то ипак у контакту културног туристе са локалним становништвом 
дешава. 

                                                           

16
 www.wto.org 

17Живковић, Р., Понашање и заштита потрошача у туризму, Универзитет Сингидунум, Факултет 
за туристички и хотелијерски менаџмент, Београд, 2009. 
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 Мотивацију као основни критеријум за одређење културног туристе узимају 
многи аутори, тако да Ричардс даје поделу на опште културне туристе и 
специјализоване културне туристе.18 Општи културни туристи посећују културне 
активности као део програма боравка учествујући у различитим облицима културног 
живота и скупљајући генерална искуства о страним културама. Њихова знања су 
еклектична, састављена од идеја које имају о локалној уметности, стилу и животу. Код 
специјализованих културних туриста, култура има примарни значај, а културне  

активности најјачи утицај на избор дестинације. Такви туристи обично континуирано 
посећују одређену дестинацију у потреби за културним разумевањем тог простора или 
посећују више дестинација у потрази за тачно одређеном уметношћу. 

У вези са профилом културног туристе може се рећи да је културни туриста: 

 вишег нивоа образовања; 
 више троши; 
 лојалан потрошач; 
 чешће путује; 
 тражи углавном индивидуализоване аранжмане; 
 има тенденцију ка путовању као искуству. 

5.1. Туризам као културна потреба 
Под појмом културних потреба, подразумевају се оне потребе, којима се човек 

остварује као различито биће од свих осталих и као јединствена личност у свом 
друштвеном и културном окружење. Туризам се може схватити као апарат 
подмиривања културних људских потреба, а дело је човека и његових друштвених 
активности. У контексту културе туристичка делатност се формулише као целокупан 
животни стил једног народа: обичаји, веровања, навике, ставови, где се у оквиру 
наведене туристичке културе убрајају врхунска традиционална и историјска блага, али 
и напор да све ове вредности кроз кретања и међусобна мешања идентитета и 
особености различитих култура, буду доступна широком кругу туристичких 
корисника, односно потрошача. 

Може се извести слободна констатација, да избор појединих туристичких 
дестинација и уопше врсте и начина путовања, умногоме зависе од животних стилова и 
опредељења људи. Култура, етика, друштвена класа, образовање, финансије кључна су 
карика у стварању животних опредељења и стилова, који ће сами по себи утицати на 
све изборе у туристичким кретањима, а каже се да је туризам начин понашања 
подтсакнут управо развојем концепта животних стилова. Често се највећи део 

                                                           

18 Richards, G., Cultural Tourisam in Europe, Atlas, 2005. 
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културних навика повлачи из породице као једне институције, а затим свих осталих 
образових система.  

Од специфичних врста туристичких културних потреба могу се издвојити:19 

- потреба за језичким изражавањем и комуникацијом, 
- потреба за сазнавањем, учењем, ширењем видокруга, 
- естетске потребе у свакодневном животу, 
- уметничке потребе, 
- потребе за дружењем и упознавањем различитих култура и цивилизација, 
- стваралачке (кретаивне) потребе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

19Ђукић Дојчиновић, В., Културни туризам, Београд, 2005. 
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6. КУЛТУРНИ РЕСУРСИ У БЕОГРАДУ 

6.1. Сакрални објекти у Београду 
Београд има драгоцене споменике духовне културе, цркве, манастире и 

богомоље различитих вероисповести. Најзначајнија београдска православна црква је 
Саборна црква. Међу најстарије убрајају се Николајевска црква и Богородична црква у 
Земуну. Монументални храм Светог Саве, највећи православни храм, може да прими 
12 000 верника. Значајем и изгледом издвајају се и цркве Ружица и Света Петка, црква 
Светог Марка, Вазнесенска, Топчидерска и црква Александра Невског.  

6.1.1 Црква Светог Марка 

Налази се у центру Београда, у Ташмаjданском парку. Подигнута је између 
1931. и 1940. године, по пројекту архитеката Петра и Бранка Крстића, у српско-
византијском стилу. У цркви се налази саркофаг са костима цара Душана, које су 
пренете из његове задужбине-манастира Св. Арханђела код Призрена. 

По стилу градње, храм је монументална грађевина урађена у духу српског 
средњовековног градитељства, по угледу на задужбину краља Милутина, манастир 
Грачаницу код Приштине на Косову. Наравно, размере храма су много веће и све 
делује величанствено и снажно. Спољашњи зидови су из два боје од природног 
материјала у српско-византијском начину градње. Овај храм је добар пример како 
стари духовни узори обликовани новим грађевинским материјалима могу лепо 
деловати у градској средини не губећи ништа од своје аутентичности и једноставности. 
Звоник храма је у саставу самог храма на његовој западној страни. 

Унутрашњост храма 

Маркова црква дуга је 62 m а широка 45 m, висина главне куполе до крста је 60 
m. Корисна унутрашња површина храма је око 1.150 квадратних метара, а наос храма 
може да прими преко 2.000 верника. Хорска галерија на западној страни прима преко 
150 певача. Храм Светог Марка није ни после више од седамдесет година од почетка 
градње завршен.20 То се односи пре свега на његову унутрашњост, украшавање, 
живопис, одговарајућу расвету, озвучење, грејање. У времену после Другог светског 
рата из објективних разлога није много урађено у самом храму. 
Изнад улазних врата у храм на спољној фасади је икона у мозаику Светог Апостола и 
Евангелиста Марка, дело Вељка Станојевића из 1961. године. 
Иконостас храма, по пројекту архитекте професора Зорана Петровића је из 1991/1992. 
године и урађен је у мермеру, а иконе на њему у техници мозаика дело су академског 
сликара Ђуре Радуловића из Београда, урађене су 1996-1998. године. Десно од главног 
олтара је мањи олтар посвећен Светом деспоту Стефану Лазаревићу, а олтар са северне 

                                                           

20http://www.crkvasvetogmarka.rs 
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стране посвећен је празнику Преображења Господњег. Са десне стране када се уђе у 
храм уз јужни зид храма налази се у мермеру изграђена гробница цара Стефана 
Душана по пројекту др Драгомира Тадића у коју су положене његове мошти донесене 
из његове задужбине манастира Светих Арханђела код Призрена. Са супротне, северне 
стране у истом стилу и од истог материјала саграђена је гробница патријарха Германа. 
На средини храма, испод централне куполе је полијелеј израђен од бакра по пројекту 
др Драгомира Тадића 1969. године, а урадио га је академски вајар Драгутин Петровић.  

У Ташмајданском парку, постављено је више скулптура, међу којима су и: 
фонтана Победа-камена стилизована фигура, Дон Кихот-коњаничка бронзана фигура, 
Вепар-животињска фигура, Златна шума-људски торзо, Лежећи акт, Асоцијативна 
фигура-геометризована фигурална композиција рађена у дрвету, Жена која седи, 
Кућиште-композиција од камена, постављена у парку иза хотела ,,Меторпол―, Девојка 
са голубом-стојећи женски акт у бронзи постављен испред улаза у Стадион 
Ташмајдан.21 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 3. Црква Светог Марка 
Извор: http://www.riznicasrpska.net/riznicasrpska/index 

6.1.2. Спомен –храм Св. Саве 

Све до пред крај XIX века Врачарски плато је био пуста пољана. Тада се, почело 
размишљати о подизању храма посвећеног Св. Сави- првом српском архиепископу, 
државнику и просветитељу. Започеле су и припреме за реализацију ове замисли. Али, 
пошто се одмах није могло приступити изградњи велелепног храма достојног имена и 
дела Св. Саве, саграђена је, у пролеће 1895. године, привремена црквица- капела, која 
је 1935. године замењена другом „привременом― црквом, изграђеном по пројекту 

                                                           

21 Јанићијевић, Ј., Културна ризница Србије, Идеа, Београд, 2005. 

http://www.riznicasrpska.net/riznicasrpska/index
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архитекте Виктора Лукомског. И ратови, и недостатак средстава, а и неразумевање, 
односно изостајање подршке послератних власти, утицали су на стално одлагање 
почетка изградње великог храма. Тек 1935. године, када су добровољним прилозима 
прикупљена знатнија средства, приступило се изградњи Храма Св. Саве, али су радови 
прекинути нападом Немачке на Југославију 1941. године. Настављени су 1986. године. 
Грађевинско предузеће „Трудбеник―, коме је поверена изградња овог објекта, већ 1989. 
године завршило је зидање храма, укључујући и његову куполу тешку око 4000 тона, 
на коју је остављен позлаћени крст величине 12 m, а тежак око 4 тоне. Храм Св. Саве 
својим волуменом заузима површину 91x81 m, са висином куполе од око 70 m. 

Спомен-храм Светог Саве налази се на источном делу Врачарског платоа. Храм 
је омеђен са северне стране Катанићевом улицом, са истока улицом Боре Станковића, 
Браничевском са јужне, и западне стране Светосавским платоом, који се ослања на 
улице Јована Скерлића и Небојшину поред којих је Карађорђев парк. Главни приступ у 
Храм је са запада широком алејом са Светосавског платоа. Храм има још два улаза, са 
севера из Светосавске улице и са југа из улице Јована Скерлића.22  

Слика 4. Храм Светог Саве и споменик Карађорђу 
Извор: www.vracar.org.rs 

6.1.3.Саборна црква 

Саборна црква у Београду, посвећена Светом Арханђелу Михаилу, налази се у 
улици кнеза Симе Марковића. По налогу кнеза Милоша Обреновића, а по жељи да 
храм буде његова задужбина, камен темељац је постављен 15. јуна 1837. године, уз 
садејство митрополита Петра Јовановића и уз присуство кнегиње Љубице и њених 
синова: Михаила и Милана, као и житеља Београда. 

                                                           

22
http://www.hramsvetogsave.com/Hram/ser/Izgradnja/Arhitektura.htm 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_(%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/15._%D1%98%D1%83%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/1837
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%B1%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://www.hramsvetogsave.com/Hram/ser/Izgradnja/Arhitektura.htm


Културни туризам у функцији развоја привреде града Београда 

Мастер рад 

28 

 

Подигнута је 1837-1840. године на месту старије цркве из 1728. године, 
обликована у стилу класицизма са елементима барока, који су нарочито дошли до 
изражаја на црквеном звонику, украшеном позлаћеним кубетом са грбом Кнежевине 
Србије. Дуборезени иконостас изузетне платичне лепоте израдио је 1840-1842. године 
даровити скулптор Димитрије Петровић, а иконе на њему, као и зидне сликане 
композиције на сводовима, насликао је Димитрије Аврамовић, један од најзначајнијих 
српских сликара из средине XIX века. Испред иконостаса чувају се мошти истакнутих 
истоиријских личности и српских светитеља-владара: цара Уроша и деспота Стефана 
Штиљановића. Осим тога, у цркви су гробнице српских црквених великодостојника и 
неких владара (кнеза Милоша Обреновића и његовог сина кнеза Михаила Обреновића). 
Испред главог портала, на улазу у цркву, налазе се гробови Доситеја Обрадовића и 
Вука Стефановића Караџића. Преко 
пута Саборне цркве налази се зграда 
Патријаршије, подигнута на месту где 
се раније налазила српска 
Митрополија. Садашња зграда сазидана 
је 1934-1935. године по плановима 
руског архитекте Виктора Лукомског. 
У згради Патријаршије налази се Музеј 
Српске православне цркве, основан 
1954. г., који располаже веома богатим 
збиркама српске сакралне уметности: 
старим иконама, рукописним и 
штампаним књигама, повељама, 
сликама, црквеним реликвијама, 
дуборезним предметима. Стална 
музејска поставка приказује развој 
Српске православне цркве и њену 
улогу у духовном, просветном и 
културном животу српског народа.  Од 
најзначајнијих експоната треба посебно 
издвојити плаштаницу краља 
Милутина, хаљину кнеза Лазара, 
„Похвалу кнезу Лазару―, дело 
монахиње Јефимије.                                                       Слика 5. Саборна црква 

Извор: http://www.flickriver.com/photos/jup3nep 
 
Ризница Саборне цркве, онаква каква је данас сачувана, на својствен начин 

одражава вишевековну прошлост овог храма. И поред многих ратних разарања, 
пљачки и пожара, успели су се сачувати вредни обредни предмети, иконе и други 
уметнички предмети који су добијени од владара, епископа и других дародаваца. 
Заједно са ретким старим црквеним књигама наслеђеним из ранијих епоха, све то чини 
данас јединствену целину, значајну за проучавање духовних, културних и уметничких 
прилика у којима је Саборна црква играла значајну улогу. 
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6.1.4. Богородична црква Ружица 

Ова црква се налази у северноисточном подграђу Београдске тврђаве, испод 
Зиндан-капије. Саграђена око 1730. године, служила је као аустријски барутни 
магацин, а 1867. године претворена је у цркву названа „Ружица―. Иконе на иконостасу 
насликао је сликар-калуђер Рафаило Момчиловић, док су зидине композиције дело 
руског сликара Андеа Бианка.23 Скулптуре у бронзи испред улазау цркву рад је руског 
архитекте Николаја Крастова из 1924. године. 

6.1.5. Црква Свете Петке 

Саграђена је на месту старе капеле, изнад извора за који се сматра да је 
„Чудотворац― (пројектовао ју је архитекта Момир Коруновић 1937. године).  Њене 
унутрашње зидове и сводове покривају мозаици, које је 1980-1983. године израдио 
сликар Ђуро Радуловић. Капела Свете Петке је подигнута у периоду када су мошти ове 
светитељке премештене у Београд. Њене мошти су пренете на молбу 
кнегиње Милице Султану. Део моштију је пренет 1417. године у капелу коју је подигао 
непознати великодостојник из Доњег града. Након турског освајања Београда 1521. 
године мошти су однете у  Цариград. 1641. године их откупљује молдавски војвода и 
преноси у град Јаши. Црква Ружица и даље чува једну частицу моштију Свете Петке. 

    Слика 6. Богородичина црква Ружица   Слика 7. Црква Свете Петке 
                   Извор: sr.wikipedia.org      Извор: sr.wikipedia.org 

 

6.1.6. Бајракли џамија 

Бајракли џамија се налази у центру Београда, у Господар Јевремовој улици, 
недалеко од Калемегдана. Назив је добила по барјаку којим се давао знак другим 
џамијама за почетак молитве. Задужбина султана Сулејмана II, једина је преостала 
џамија од некада многобројних на тлу Београда. Подигнута је између 1660. и 1688. 

                                                           

23 Павловић, Д., Наша културна добра и туризам, Туристичка штампа, Београд, 2001.  

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/1980
http://sr.wikipedia.org/wiki/1983
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%82%D1%83%D1%80%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/1417
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(1521)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/1641
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D1%88%D0%B8
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године и припада типу једнопросторних грађевина квадратне основе, са куполом 
ослоњеном на осмоугаони тамбур. Зидана је каменом, док је минаре од опеке. Током 
своје историје више пута је рушена или је мењала функцију. Првобитно се звала 
Чохаџи џамија, по задужбинару, трговцу чохом, Хаџи-Алији.24 Једнопросторна 
грађевина сакуполом и минаретом. У време аустријске владавине претворена је у 
католичку цркву, када је и срушен највећи број београдских џамија. По повратку 
Турака, поново постаје џамија. Хусеин-бег, помоћник главног турског заповедника 
Али-паше, обновио је богомољу 1741. године, па се неко време звала Хусеин-бегова 
или Хусеин-ћехајина џамија. После обнове у XIX веку, коју су предузели српски 
кнезови, постаје главна градска џамија.  

Према другим подацима Бајракли џамију је подигао Алибег Улук Гази 
Хаџиевронос 1523. године. Џамије обично носе име добротвора, вакифа, који је 
финансирао њену изградњу. Ова џамија не носи име добротвора, него је данашње име 

добила по томе што је на њој истицан бајрак 
да би верници знали када је време молитве. 
Има мишљења да је она добила тај назив као 
прва џамија која је подигнута у Београду, као 
она која носи бајрак пред другим 
београдским џамијама. За време аустријске 
окупације у XVIII веку Бајракли џамија је 
била претворена у католичку цркву и 
служила је у ту сврху до поновног турског 
преузимања Београда од Аустријанаца 1739. 
године. После тога, она је поново обновљена 
као џамија. Како је то била једина сачувана 
џамија у Београду, о њој постоји доста 
докумената у Музеју града Београда, у 
Заводу за заштиту споменика културе града 
Београда. Сачуван је и велики број 
фотографија од 70-тих година XIX века. 

          Слика 8. Бајракли џамија 
  Извор: www.wikipedia.org 

Због старине, реткости, очуваности изворне намене, као и репрезентативности 
верске архитектуре и исламске културе стављена је 1946. године под заштиту државе 
као споменик културе, а 1979. године утврђена за културно добро од великог значаја. 

                                                           

24 http://www.srbija.travel/kultura/sakralni-objekti/dzamije/bajrakli-dzamija-beograd/ 

http://www.srbija.travel/kultura/sakralni-objekti/dzamije/bajrakli-dzamija-beograd/
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6.1.7. Храм светог Александра Невског 

Стара црква на Дорћолу, у Београду, изграђена је 1877. године и посвећена св. 
Александру Невском. Године 1891. је одлучено да се подигне већи храм, планове за 
изградњу је урадила архитекта Јелисавета Начић, освећење темеља обављено је 1912. 
године, а црква је завршена 1928-1929. године. Мермерни иконостас је поклонио краљ 
Александар Карађорђевић 1930. године. Иконе су насликане исте године у иконописној 
радионици руског сликара Бориса Сељанка. 

6.2. Установе културе 

Народно позориште 

Народно позориште се налази на Тргу републике, у центру Београда. Зграда 
народног позоришта сазидана је 1869. године, по пројекту архитекта Александра 
Бугарског. Грађевинске радове извео је познати београдски предузимач Јосиф 
Штајнлехнер. Прва позоришна представа у овој згради одржана је 30. октобра 1869. 
године, а приказан је комад „Посмртна слава кнеза Михаила Обреновића―, који је за 
ову прилику написао управник позоришта Ђорђе Малетић.  
Зграда Народног позоришта изведена је по општем типу позоришних објеката који се у 
то доба подижу у Европи, посебну по угледу на зграду Миланске скале, од које је 
преузела ренесанску концепцију  декоративну обраду, у далеко једноставнијим и 
скромнијим нормативима.  

Прва велика преправка, извршена од 1912. до 1922. године по пројекту 
архитекта Јосифа Букавца, обухватила је промену изгледа фасада и ентеријера. Друга 
реконструкција, извршена 1965. године по идејама архитекта Николе Шефцера, 
односила се на измене ентријера-галерија и хола. Данашњи изглед зграда је добила 
1989. године. 

У оквиру њега функционишу уметничке јединице Опера, Балет и Драма, а 
представе се одигравају на Великој сцени и Сцени Раша Плаовић. Почетке домаћег 
стваралаштва у Народном позоришту обележиле су углавном трагедије и драмски 
прикази инспирисани средњовековном и новијом историјом као што су, на 
пример, „Смрт Уроша V― Стефана Стефановића, „Милош Обилић (Бој на 
Косову)― Јована Суботића, „Хајдук Вељко― Јована Драгашевића. Изводили су се и тзв. 
комади с певањем попут драматизација прозе Стевана Сремца „Зоне Замфирове― 
 и „Ивкове славе―, а најпопуларнији и најгледанији од свих, „Коштана― Борисава 
Станковића, први је пут приказана 1901. године те је до данашњих дана остала култна 
представа. 

Од истакнутих домаћих аутора нарочито се истичу млади Бранислав 
Нушић и Јован Стерија Поповић, тада већ препознати домаћи класици, али и уметници 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0_(%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0_(%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0_(%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%80%D1%82_%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B0_V
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88_%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%9B_(%D0%91%D0%BE%D1%98_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88_%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%9B_(%D0%91%D0%BE%D1%98_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88_%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%9B_(%D0%91%D0%BE%D1%98_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%98%D0%B4%D1%83%D0%BA_%D0%92%D0%B5%D1%99%D0%BA%D0%BE_(%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/1901
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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као што су Симо Матавуљ, Светозар Ћоровић, Војислав Јовановић Марамбо, Миливој 
Предић, Лаза Костић, Милован Ђ. Глишић и други. 

Од светских остварења која су обележила прву фазу постојања Народног 
позоришта истичу се дела Софокла, Шекспира, Островког, Калдерона, Молијера, 
Расина, Голдонија, Шилера и многих других.  

 

Слика 9. Зграда народног позоришта      Слика 10. Унутрашњост позоришта 
Извор: www.skyscrapercity.com                                            Извор: www.wikipedia.org 

Народни музеј 

Народни музеј се први пут спомиње 10. маја 1844. године, а његово оснивање се 
везује за Јована Стерију Поповића, тадашњег начелника Попечитељства 
Просвешћенија (Министарство просвете), који је у распису упућеном окружним 
начелствима апеловало да се старине скупљају и предају Народном „музеуму―.25 
Од 1853-1881. године музеј је био у саставу Народне библиотеке. После преузимања 
збирке Друшва Српске словесности, музеј се уселио у део монументалног здања 
Капетан - Мише Анастасијевића, у којем је добио одлике праве музејске установе. По 
пријему збирки српског ученог друштва музеј је морао да се пресели у две суседне 
зграде на месту данашњег Пмф-а, у којем је остао до Првог светског рата. У току рата 
музеј је страдао, 1915. године велики део драгоценог материјала опљачкан је и 
уништен. Свој даљи рад на сакупљању, истаживању, проучавању и публиковању 
резултата рада, наставља под измењеним именом  -  „ Историјско уметнички музеј―, 
где почетком године прима и прве посетиоце. Одавде је 1935. године пресељен у 
зграду Новог двора и употпуњен приватном збирком модерног сликарства кнеза Павла, 
чије је име музеј од тада носио. После ослобођења 1945. године добија нови назив - 

                                                           

25 Јанићијевић, Ј., Културна ризница Србије, Идеа, Београд, 2005. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%83%D1%99
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%8B%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%98_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%9B
http://www.skyscrapercity.com/
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„Уметнички музеј― и убрзо прелази у зграду некадашње Берзе на Студентском тргу, а 
мањим делом у конак кнегиње Љубице. Али, и овде се није дуго задржао. Јер, 1950. 
године проблем његовог трајнијег смештаја решен је усељавањем у репрезентативну 
зграду бивше Инвестиционе банке на тргу Републике, у којој се и данас налази. Музеј 
је тако добио повољне услове за рад. Истовремено, враћено му је и првобитно име – 
Народни музеј. Већ у мају 1952. године био је отворен за посетиоце. 

Народни музеј припада категорији националних музеја. Његову садржину чине 
многобројне археолошке и уметничке збирке, са око 300 000 музејских предмета.26 
Његове колекције знатно су обогаћене у другој половини XIX века. У току XX века из 
његових фондова је издвојен музејски материјал који је послужио за успостављање 
неколико великих и значајних музејских установа - Етнографског и Природњачког 
музеја, Музеја Првог и Другог српског устанка, Доситејевог и Вуковог музеја и др. 
Народни музеј је комплексног карактера: он данас сакупља, проучава и излаже 
споменике материјалне културе и уметности од времена првих трагова људске 
цивилизације на тлу Србије до XVIII века, а затим се тематски сужава на домаћу и 
страну уметност новијег доба, све до наших дана. Фондови Музеја састоје се од 
многобројних и драгоцених збирки праисторијске, античке и средњовековне 
археологије, нумизматичног кабинета и кабинета домаће и стране графике, ремек-дела 
средњовековне и новије српске уметности и значајне колекције страног сликарства. 
Међу највреднијим експонатима који се чувају у Музеју посебно се издвајају: камене 
скулптуре из Лепенског вира, праисторијска керамика из Винче, Плочника, чувена 
„Колица из Дупљаје―; грчки и илиријски накит (маска из Требеништа, златни појас из 
Новог Пазара); дела српске средњовековне културе и уметности ( Мирослављево 
јеванђеље из XII века, фреске из Сопопћана, Студенице, Милешеве; запон хумског 
кнеза Петра и златни прстен краља Радослава из XIII века, прстен краљице Теодоре из 
XIV века, српске иконе из XIV-XVIII века). Музеј располаже и изузетним 
оставарењима чувених страних сликара: Писароа, Жоржа Руоа, Ван Гога, Огиста 
Реноара, Анри Матиса, Марка Шагала, Мондријана и Пикаса. Музеј има и веома богат 
галерију фресака и копија средњовековне скулптуре. 

 

 

 

                                                           

26 Јанићијевић, Ј., Културна ризница Србије, Идеа, Београд, 2005.  
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Зграда Народног музеја 

Зграда Народног музеја налази се у центру Београда, на главном градском тргу, 
Тргу Републике. Саграђена је 1903. године као коауторско остварење архитеката 
Николе Несторовића и Андре Стевановића. Удео Несторовића био је у основном 
архитектонском обликовању зграде, док је Стевановић, стручњак за грађевинске 
конструкције, разрадио основни конструктивни систем.  Зграда је намењена Управи 
фондова Државне хипотекарне банке. За потребе банке, 1930. године, дограђено је 
крило према улици Лазе Пачуа. Све до 1952. године зграду су користиле разне банке, а 
онда је у њу смештен Народни музеј, један од најстаријих у  тадашњој Југославији.  

Зграда Народног музеја, заједно са дограђеним крилом и рестаурисаном 
средњом куполом, чини компактну грађевинску целину, изведену с дубоким 
познавањем и поштовањем академске архитектуре. Богате декорације на фасадама и 
ентеријеру, архитектонску пластику и сликане декорације радили су тада познати 
уметници: Фрања Валдман, Бора Ковачевић и Андреа Доминико. Централна зграда 
Народног музеја данас је у веома лошем општем стању због чега је 2003. године 
уклоњена стална поставка. Зграда је процесу санације. У Народном музеју у Београду 
налази се преко 400 000 археолошких, историјских, нумизмитичких предмета, дела 
примењене уметности и уметничких остварења, фонд старе и ретке књиге, као и 
изузетан архив документарне грађе. Ова богата музејска колекција систематизована је 
у посебне целине – збирке, основне и студијске, рашчлањене првенствено по 
хронолошкој основи, као и по врсти предмета и уметничких дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 11.Зграда народног музеја 
Извор :http://www.znanje.org 

 
 

http://www.znanje.org/i/i29/09iv01/09iv0115/Kultura.htm
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Етнографски музеј 

Најстарији и један од најбогатијих музеја ове врсте на Балкану, прикупља, чува, 
проучава и излаже, првенствено, предмете традиционалне народне културе Срба, као и 
других народа. Акт о издвајању Етнолошког музеја из крила Народног музеја донет је 
још 1898., али се за датум његовог стварног оснивања узима 1901. година, када је 
етнографска збирка пресељена у завешену кућу Стевче Михаиловића.27 Музеј је у 
међувремену два пута пресељаван пре него што је, 1951. године, смештен у део 
садашње зграде на Студентском тргу број 13. После преуређења зграде 1984. године, 
знатно се проширио. У његовим збиркама данас се налазе преко 50 000 музејских 
предмета (народне ношње, накит, покућство, средства за производњу, као и предмети 
везани за духовни живот, обичаје и уметничко стваралаштво) и стотина хиљада 
јединица информационе и документационе грађе. У саставу музеја је и Манакова кућа, 
у којој је изложена спомен-збирка Христифора Црниловића са прворазредним 
примерцима народне ношње и накита XIX и почетка XX века из Србије и Македоније. 

Манакова кућа 

Подигнута је око 1830. године и данас преставља један од ретких примерака 
старе варошке куће балканског стила у Београду. Налази се у улици Краљевића Марка. 
Име је добила по бивше власнику Манаку  Михаиловићу, трговцу родом из 
Македоније. Спрат је служио за становање, док су у приземљу биле кафана и пекара, 
касније пошта и неке занатске радње. Конзерваторско-рестаураторским радовима 
вршеним 1963-1967. г. кућа је осигурана од пропадања, враћен јој је првобитан изглед 
и дата нова намена. На спрату је смештена изузетно вредна етнографска збирка проф. 
Христифора Црниловића, а у приземљу је уређен галеријски простор за повремене 
тематске изложбе, вечери поезије, предавања и окупљања љубитеља прошлости 
Београда. 

Музеј Николе Тесле 

Музеј Николе Тесле је основан 5. децембра 1952. године. Смештен је у Улици 
Крунској 51, у згради саграђеној између 1927. и 1929. године као кућа Ђорђа 
Генчића по пројекту архитекте Драгише Брашована. Зграда музеја је проглашена за 
споменик културе 1987. године. 

По Теслиној жељи, његова заоставштина пренета је у Београд 1951. године. 
Сталну поставку чине оригинална документа, књиге, часописи, планови и цртежи 
највећег српског проналазача. То је изузетно вредна колекција која садржи преко 160 
000 оригиналних докумената, 2 000 књига и часописа, 1 200 историјских и техничких 

                                                           

27 http://etnografskimuzej.rs/ 

http://sr.wikipedia.org/wiki/5._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/1952.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1927.
http://sr.wikipedia.org/wiki/1929.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%88%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%9B%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1987
http://etnografskimuzej.rs/
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експоната, 1 500 фотографија и стаклених фотоплоча, оригиналних техничких 
предмета, инструмената и уређаја, 1 000 планова и цртежа. 

Природњачки музеј 

Природњачки музеј основан је 1895. године под именом Јестаственички музеј, 
као прва специјализована установа која се бавила националном природном баштином. 
Прва изложба је отворена 1904. године. 

У привременом простору чува се природна и културна баштина у 117 
природњачких збирки, са приближно 1 500 000 различитих примерака из Србије, 
Балканског полуострва, али и целог света. По броју примерака издвајају се: 
минералошка, петролошка збирка, збирке фосилних и рецентних мекушаца, инсеката, 
птица, сисара, као и Генерални хербаријум Балканског полуострва. Природњачки музеј 
нема сталну поставку, а изложбена активност одвија се у Галерији Природњачког 
музеја. 

Музеј савремене уметности 

Налази се на левој обали Саве, на самом њеном ушћу у Дунав. То је несумњиво 
најлепша и најсавременија уређена музејска установа Београда. Подигнута је 1961.-
1965. године по пројекту архитекте Ивана Антића и Иванке Распоповић. Музеј је 
основан 1958. године са циљем да се скуља, проучава и излаже дела савремене 
југословенске ликовне уметности.  

 

 

 

 

 

 

           Слика 12. Музеј савремене уметности 
                                          Извор: http://www.msub.org.rs/o-muzeju 

У својим збиркама има преко 35 000 сликарских и вајарских радова највећих 
југословенских стваралаца XX века: Надежде Петровић, Саве Шумановића, Јована 
Бијелића, Петра Добровића, Петра Лумбарде, Мила Милуновића, Стојана Аралице, 
Ивана Табаковића, Зоре Петровић, Љубице Сокић, Марка Челебоновића, Пеђе 
Милосављевића, Стојана Ћелића, Томе Росандића, Сретена Стојановића и др. Стална 
музејска поставка приказује главне развојне токове ликовне уметности у земљи. У 

http://www.msub.org.rs/o-muzeju
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музеју се повремено приређују посебне тематске изложбе домаћих и страних уметника. 
Осим тога, Музеј има и посебан Салон, где се редовно приређују изложбе ликовних 
уметника. У оквиру Музеја су и посебни легати и спомен-музеји. 

Музеј примењене уметности 

Налази се у улици Вука Караџића. Основан је 1950. године, има богате 
колекције уметнички обрађеног метала, керамике, стакла, порцелана, текстила, 
костима, намештаја, као и графике и дизајна. Стална музејска поставка приказује 
развој примењене уметности и уметничких заната у Србији од доласка Словена на 
Балкан до данас. Од многих експоната посебну пажњу привлачи српски 
средњовековни накит, средњовековни костим и вез. Поред националне примењене 
уметности, у Музеју се чува и материјал из многих земаља, који је преко културних и 
привредних веза доспео у наше крајеве. Музеј примењене уметности по оснивању је 
откупио вредну збирку разноврсних уметнички обрађених предмета, које је током 
тридесет година скупљао сликар и графичар Љуба Ивановић. 

Музеј града Београда 

Налази се у Змај Јовиној улици. Основан је 1929. године, као комплексни музеј, 
са својих 80 000 експоната прати изузено богату прошлост града, од праисторије до 
данас. Веома је значајна збирка античке материјалне културе и уметности, у којој се 
истичу ситна пластика и портрет цара Макрина с почетка III века.  

У саставу Музеја града Београда су и поставке културно-историјског (Конак 
кнегиње Љубице, Збирка икона Секулић), завичајног (Завичајни музеј Земуна и Музеј 
Младеновца), и меморијалног типа (Музеј Томе Росандића, Музеј Јована Цвијића, 
Музеј Паје Јовановића, Спомен музеј Иве Андрића, Музеј Бањичког логора), као и 
археолошко налазиште Винча. 

 
Конак кнегиње Љубице 
  
Налази се у улици кнеза Симе Марковића. Саградио је кнез Милош Обреновић 

1829-1831. године као кнежевску резиденцију, али су у њему становали само његова 
супруга кнегиња Љубица и синови Милан и Михаило. Изградњом овог објекта 
руководио је Хаџи Никола Живковић, главни кнежев неимар. Зграда има све одлике 
репрезентативних градских кућа грађених у „балканском стилу―, али декоративним 
елементима секундарне намене већ наговештава утицај архитектуре Запада. Зграда је 
током времена служила и као Лицеј, Касациони и Aпелациони суд, Музеј кнеза Павла 
и Републички завод за заштиту споменика културе. 
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6.3. Београдски дворови 

Стари двор 

Зграда Старог двора, саграђена између 1882. и 1884. године, по пројекту 
архитекта Александра Бугарског, била је двор кнеза Милана Обреновића, који се 1882. 
године крунисао за краља Србије. На месту овог двора раније се налазио ―Μали 
Дворац―, у коме је за време владавине кнеза Александра Карађорђевића било смештено 
министарство иностраних дела. Подизањем данашње зграде формирао се комплекс 
дворских објеката са великом баштом, обухваћен зиданом оградом, изузев на делу 
према данашњој Улици Српских Владара. Као грађевински комплекс репрезентативне 
намене, почео се формирати око 1840. године. Изградњом прве куће на данашњим 
Теразијама, који је подигао бивши председник Државног саветника Стојан Симић. У ту 
кућу, као званичну резиденцију, уселио се кнез Александар Карађорђевић 1845. 
године. Касније, државна институција, министарства и конзулати, у објектима 
изграђеним у низу поред Крагујевачког друма, су учинила овај део Београда једним од 
најлепших и најживљих.  

Зграда Старог двора на углу данашњих улица Краља Милана и Драгослава 
Јовановића, чији главни улаз гледа на Трг Николе Пашића, као архитектонско 
остварење, у коме су се око ценралног хола групусали наменски простори, споља 
обликована у духу италијанске ренесансе оживљене античким каријатидама, дорским 
стубовима и грифонима, представља изузетно дело Бугарског. Извео га ја инжењер 
Јосиф Штајнлехнер. За Стари двор везани су и значајни политички, друштвени и други 
догађаји српске историје XIX века. У овој згради је 1889. године абдицирао краљ 
Милан у корист сина Александра; у њој су 1919. и 1920. године одржаване седнице 
привремене Народне скупштине. После њеног исељења и изградње Новог двора, Стари 
двор је намењен за дворске завбаве и пријем високих страних гостију. 

За зграду Старог двора већ одавно је речено да представља једну од 
најзначајнијих архитектонских остварења у Србији у току читавог XIX века. Веома 
репрезантативног изгледа, са очигледним претензијама да засени све оно што је до тада 
обликовано или адаптирано у Србији као простор намењен за резиденцију, једној од 
оних историјских, архитектонских и споменичких наслеђа града сврстаних у 
категорију од изузетног значаја. Сада је користи Скупштина града Београда. 

 

 

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B3_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%9B%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Нови двор 

Нови двор је монументално здање у центру Београда, на Андрићевом венцу у 
коме се налази седиште Председника Републике Србије. . Ова грађевина је споменик 
културе под заштитом државе.28 

Грађен је од 1911. фо 1922. године, са прекидима у току Балканског и Првог 
светског рата, за двор династије Карађорђевића. Започет је под краљем Петром Првим, 
а завршен под Александром, који се у њега као званичну резиденцију, уселио 1922. 
године. Зграда је подигнута по пројекту архитекта Стојана Тителбаха, на месту 
порушеног Дворца престопонаследника Михаила који је саградио кнез Милош 
Обреновић у време друге владанине, 1858-1860., а који је порушен 1910. године.   

Зграда новог двора изграђена је на другом углу тадашњег дворског комплекса, 
на линији Краљ Миланове улице, као пандан Старом двору. Са четри етаже и 
карактеристичним угаоним кубетом, зграда Новог двора означила је посебно 
архитектонско остварење у Београду после Првог светског рата. У Првом светском 
рату, приликом бомбардовања, зграда је знатно оштећена. Реконструкција, доградња и 
занатски радови започети су 1918. године, одмах после ослобођења, под надзором 
архитекта Момира Коруновића. Друга преправка изведена је 1952. године, по пројекту 
архитекта Милана Минића. Зграда је тада проширена према Старом двору, са новим 
улазом, са потпуно новим фасадама и свечаном салом, која је украшена двама 
изузетним уметничким триптихонима-Косовским бојем Петра Лубарде. 

 

    Слика 13. Стари двор                                             Слика 14. Нови двор 
    Извор: http://citymagazine.rs                                                       Извор: sr.wikipedia.org 

   
 

                                                           

28
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/stari_grad/zgrada_novog_dvora.html 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://citymagazine.rs/dogadjaj/agenda-do-20-januara/
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/stari_grad/zgrada_novog_dvora.html
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Краљевски двор 

Краљевски дворови на Дедињу данас су званична резиденција српске краљевске 
породице Карађорђевић и смештени су у елитном делу Београда. Краљевски дворови 
су тек од недавно отворени за јавност и представљају веома атрактивну дестинацију 
током обиласка. Краљевски комплекс на Дедињу састоји се од Краљевског и Белог 
двора. Краљевски двор је изграђен 1929. године и данас на овом великом имању живи 
принц Александар Карађорђевић II са својом супрогом принцезом Катарином. 

Касније изграђени Бели двор и припадајуће зграде биле су намењене синовима 
тадашњег краља Александра I - принцу Петру (будућем краљу Петру II и оцу садашњег 
престолонаследника, принца Александра II), принцу Томиславу и принцу Андреју. 
Изградња Белог двора трајала је четири године, од 1934. до 1937. године. Међутим, 
након атентата који је на краља извршен 1934. године  у Марсеју, млади краљ Петар II 
преселио се у Краљевски двор у којем је живео са мајком краљицом Маријом и 
двојицом браћа. Краљевска породица је у дворовима живела до почетка Другог 
светског рата када је протерана, а тадашња власт преузела је управљање над имањем. 
Чак је и Јосип Броз Тито једно време користио Бели двор за своје приватне намене и 
примање званичних гостију. У Краљевском и Белом двору налазе се вредне уметничке 
колекције слика великих сликара попут Рембранта и Николе Пусена, као и скултпуре и 
декоративни објекти велике вредности. У Краљевском двору је смештена колекција 
краља Александра I, док се у Белом двору који је урађен у неокласичном стилу могу 
видети предмети које је одабрао кнез намесник Павле Карађорђевић. Улазни хол Белог 
двора препознатљив је и као место у којем је Слободан Милошевић снимао своје 
политичке говоре током 90-тих година.29 

                                                                 Слика 15. Краљевски двор 
                                                                           Извор: www.nspm.rs 

                                                           

29Јанићијевић, Ј., Културна ризница Србије, Београд, 1996. 
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                                                        Слика 16. Бели двор 
                                                  Извор: www.beautifulserbia.info 

6.4. Културне атракције града 

6.4.1.Скадарлија 

Скадарлија је део старог Београда између Палилуле и Дорћола, настала у 
историјском и урбаном тренутку израстања београдске вароши изнад шанца у првој 
половини XIX века. Скадарска улица, дужине око 500 метара, налази се у најстрожем 
центру Београда. Спонтани развој започела уз спољњи део бедема на југоисточној 
страни вароши, нерегуларном трасом названом ,,Циганска махала―, да би прве 
регулационе потезе, дочекала без солидног грађевинског фонда и са ниском 
социјалном структуром становника. 

Као појам и просторно решење београдске вароши, под Скадарлијом се од самог 
почетка подразумевала Скадарска улица, у којој су кафане и кафанице. До Првог 
светског рата Скадарлија је привлачила око три генерације београдске интелигенције-
глумце, књижевнике, сликаре, новинаре и др. – било да су у њу повремено свраћали, 
било да су је редовно посећивали или у њој становали. Група познатих историјских 
личности становала је у Скадарлији или близу ње, међу њима књижевници Ђура 
Јакшић, Јован Јовановић Змај, Антун Густав Матош, Бора Станковић, Бранислав 
Нушић, Драгомир Брзак, глумци Милорад Гавриловић, Добрица Милутиновић, Жанка 
Стокић и остали-имена која су и одредила основни валер Скадарлије као „београдског 
Монмартра―. Они су, сви заједно, и ако не истовремено у београдску средину преко 
Скадарлије доносили особени светски и боемски начин живљења и понашања, слободу 
духа и одбацивање конвенција, где се пило и стварало. Скадарлија, која је почела да 
личи на остале улице Београда, је за потребе туризма реконструисана да поново личи 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
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на Скадарлију са почетка XX века. Скадарлија је данас једно од обавезних места које 
посећују страни туристи. 

 Иако боемска по карактеру и слободоумна по мишљењу и понашању 
повремених или сталних гостију, Скадарлија је своју споменичнст остварила 
захваљујући могућностима комуницирања на малом простору, на коме је створен један 
особени космополитизам препознатљивих, интимних и скупних догађања.30 

Кућа Ђуре Јакшића 

Саграђена је средином XIX века међу првим објектима Скадарлије, као 
карактеристична троделна кућа, бондручне конструкције, покривене ћерамидом, и са 
свим одликама објеката маловарошке архитектуре насталим укрштањем домаћих и 
страних утицаја, посебно у приградским 
деловима. Значајна је и као меморијални 
споменик везан за последње године 
живота, стварања и смрти Ђуре Јакшића, 
великог песника и драмског писца, 
једног од највећих сликара епохе 
романтизма у Србији. Испред куће се 
налази и споменик Ђури Јакшићу испред 
његове куће, подигнут 1990. године, рад 
вајара Јована Солдатовића.                            Слика 17. Кућа и споменик Ђуре Јакшића 

                                                                           Извор: www.beograd.rs 
 

 
Кафана „Три Шешира― 

Најстарији је објекат састављен у Скадарлији - један од првих који су подигнути 
у време њеног оснивања. Назив „Три шешира― добила је по радионици за израду 
шешира, која се у Скадарлији спомиње већ 1882. године. Али, сачувана су и другачија 
сећања о томе како је добила име које и данас носи. Кафана „Три шешира― забележена 
је у литерарним сећањима као легитимни наследник „Дарданела―, чију је боемију, 
заједно са „Позоришном кафаном―, преузела почетком XX века и задржала га до Првог 
светског рата. 

6.4.2. Кнез Михаилова улица 

Пешачка зона и трговачки центар – Кнез Михаилова улица законом је 
заштићена као један од најстаријих и највреднијих градских споменичких амбијената, 
са низом репрезентативних зграда и грађанских кућа насталих крајем 1870-их година. 

                                                           

30
 Ристановић, С., Кроз Србију и ЦрнуГору, Београд, 2005. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
http://?????:%20www.beograd.rs
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Кнез Михаилова улица и четврти старог београда који јој гравитирају, са 
зградам углавном из XIX в. и многим просветним и културним институцијама у њој, 
представљају једну од најочуванијих историјски амбијнталних целина града. Осим 
тога, улица и данас представља најживљи трговачки и угоститељси центар Београда. 
Као најкраћа комуникација између града и Калемегдана, Кнез Михаилова улица је 
тресирана и изграђена на основу првог регулационог плана Београда. Своје садашње 
име улица је добила 1870. године и до данас га није мењала. На крају улице, који је 
ближи Калемегдану, налазе се најстарији објекти као што су: 

 Зграда САНУ, подигнута 1923—1924. године, по плановима из 1912. године, 
рад  Драгутина Ђорђевића и Андре Стевановића, у стилу академизма са 
елементима сецесије. У згради се налазе: Библиотека САНУ, једна од најбогатијих у 
Београду; Архив САНУ са богатом грађом о историји Србије; Галерија САНУ у 
приземљу зграде, са посебном салом за предавања, књижара и антикварница. 

 Зграда бившег хотела „Стара круна― саграђена 1869. године, у духу романтизма 
са елементима ренесансне палате. Од 1986. овде се налази Библиотека града Београда. 

 Кућа Марка Стојановића, подигнута је 1889. године у стилу неоренесансе. Овде 
се налазио Академија ликовних уметности. У приземљу зграде се данас налази 
галерија овог факултета. 

 Задужбина Николе Спасића, саграђена 1889. године, по пројектима арх. 
Константина Јовановића у стилу неоренесансе, за стамбену кућу београдског 
трговца Николе Спасића. 

Кнез Михаилова улица се завршава Тргом републике и Теразијама. 

6.4.3. Трг републике 

Трг републике је централни градски трг у граду Београду. Обухвата простор 
између „Градске кафане―, биоскопа „Јадран―, Народног позоришта и Дома 
Војске Србије. Садашњи трг формиран је после рушења Стамбол-капије и подизања 
зграде Народног позоришта. После успостављања српске власти и рушења Стамбол-
капије, простор данашњег Трга Републике дуго је остао неизграђен. Народно 
позориште стајало је више од 30 година као једина велика зграда. Када је 1882. године 
подигнут споменик кнезу Михаилу, почело је постепено урбано формирање овог трга. 
На месту данашњег Народног музеја била је подигнута дугачка приземна зграда у којој 
се, између осталог, налазила позната кафана „Дарданели―, стечиште уметничког света. 
Зграда је срушена да би се на њеном месту 1903. године подигла Управа фондова 
(садашња зграда Народног музеја). 

6.4.4. Трг Теразије 

Формирао се као посебан простор испред улаза у стари део града средином XIX 
в. Најстарији објекат је Теразијска чесма коју је 1860. године подигао кнез Милош 
Обреновић. У околини се налази неколико знаменитих зграда: хотел „ Москва― грађен 
у стилу руске сецесије 1906. године, затим палате „Анкер―, „Атина―, „Албанија―и 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%A3
http://sr.wikipedia.org/wiki/1923
http://sr.wikipedia.org/wiki/1924
http://sr.wikipedia.org/wiki/1912
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%9B%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1889
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B3_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/Trg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0_(%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
http://sr.wikipedia.org/wiki/1882
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/1903
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чувена Крсмановићева кућа, у којој је 1918. године проглашена Краљевина Срба, 
Хрвата и Словенаца. Нешто даље се налазе зграде Министарства правде, Министарства 
просвете, Зграде Старог и Новог двора. Крајем XIX и у првој половини XX века, 
Теразије постају центар друштвеног живота Београда, са хотелима, кафанама и 
трговинским радњама. Од значајнијих објеката, треба поменути хотел ''Париз'', 
саграђен око 1870. године на месту где је данас Безистан. Срушен је приликом 
реконструкције трга 1948. године. На месту где је данас ''Душанов град'' била је кафана 
''Код златног крста'', у којој је 1896. године држана прва биоскопска представа. До 
хотела ''Париз'' био је стари хотел ''Касина'', саграђен око 1860. године, у којем је 
кратко време заседала Народна скупштина Србије. Овде су, до 1920. године, 
приређиване представе Народног позоришта. Садашњи хотел ''Касина'' саграђен је на 
истом месту 1922. године. На тој страни Теразија, између два рата, налазили су се 
кафана и биоскоп ''Таково''. 

6.4.5. Калемегдан 

Калемегдан је најлепши и највећи београдски парк, истовремено је и 
најзначајнији културно-историјски комплекс, у којем доминира Београдска тврђава 
изнад ушћа Саве у Дунав. Назив Калемегдан односи се само на просторни плато око 
Тврђаве који је осамдесетих година XIX века претворен у парк. Плато је, док је 
Тврђава била главно војно упориште Београда, служио да се непријатељ осмотри и 
сачека за борбу; због тога и његово име потиче од турских речи "кале" - град, то јест 
тврђава и "мегдан" - поље. Турци су Калемегдан називали и Фићир-бајир што значи 
"брег за размишљање". 

Београдска тврђава  

Београдска тврђава подигнута је на гребену изнад ушћа Саве у Дунав у 
раздобљу од II до XVIII века као комплекс одбрамбеног карактера.  Тврђава се налази 
на врху 125,5 m високог завршног гребена шумадијске геолошке плоче. Литице 
гребена гледају према Великом ратном острву и ушћу реке Саве у Дунав. Налази се 
између следећих улица: Булевар Петра Бојовића, Улица Тадеуша Кошћушког и 
Париска улица. Тврђава је данас својеврстан музеј историје Београда. Ову целину чини 
сама Београдска тврђава, подељена на Горњи и Доњи град, и парк Калемегдан.  

Горњи град 

На прилазу Горњем граду некада се ширило пространо тврђавско поље – 
Калемегдан. После повлачења Турака у другој половини XIX века, поље је претворено 
у парк. Из правца центра Београда, преко Калемегдана, у Београдску тврђаву се улази 
кроз Стамбол капију (унутрашња и спољна) и Сахат капију. У средњовековно 
утврђење улазило се са источне стране кроз Зиндан-капију и Деспотову капију Горњег 
града. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D1%9B%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D1%83_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
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Стамбол капија је једна од четири капије Београда на изласку из вароши. 
Будући да је кроз њу водио друм у правцу Истанбула (Стамбола), по томе је добила и 
назив. Остале три су Сава-капија, Варош-капија и Видин-капија. Стамбол капију 
направили су Аустријанци за време своје владавине северном Србијом 1718-1739. 
године, а легенда каже да је капију подигао Лаудон, које изградио и ров око ширег 
Београда назван Лаудонов шанац. Као видљиви трагови прошлости, сачувани су до 
данас остаци бедема и поједини 
објекти из разних епоха, међу 
којима су најзначајнији:  

Деспотова капија и куле, 
подигнута у првој деценији XV 
века за време деспота Стефана 
Лазаревића - представља 
најаутентичнији и најбоље очуван 
простор из тог времена. Данас се 
кула користи као народна 
опсерваторија; 

 

                                                                                          Слика 18. Стамбол капија 
                                                                                           Извор: www.skyscrapercity.com 

Зиндан капија са кулама, потиче из XV века, а састоји се од лучно заведене 
капије са висећим мостом и две округле куле са обе стране. Сама реч „зиндан― значи 
тамница;  

Слика 19. Зиндан капија 
Извор: http://peperonity.com 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/1718
http://sr.wikipedia.org/wiki/1739
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86&action=edit&redlink=1
http://www.skyscrapercity.com/
http://peperonity.com/
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Победник 

Висине 14 m, постављен 1922. године на платоу Горњег града, поводом 
прославе десетогодишњице пробоја Солунског фронта (аутор споменика је Иван 
Мештровић). Споменик представља победу српске војске 
над Отоманском и Аустроугарском империјом у ратовима од 1912. до 1918. године.31 
Представља победу над феудализмом и ропством, мрачно и средњовековно доба које 
су оличавале старе и конзервативне царевине престале су да постоје после Првог 
светског рата, а наг мушкарац и ратник оличава ново ренесансно доба, које је дошло у 
ове крајеве. Сиви соко у левој руци осматра свет око себе и пази да се мрачне, тиранске 
и стране завојевачке силе не пробуде, а ако се то деси, мач у десној руци је ту да те 
силе зла уплаши или победи. Такође, донета је одлука да фигура победника, нагог 
ратника, његова мушкост буде окренута у правцу Беча, престоници поражене Аустро -
Угарске империје, а његова позадина да буде окренута према Пашином конаку и даље 
у правцу Истанбула, престоници поражене Отоманске империје. 

Споменик и плато испод њега дневно посети више од 5 000 туриста. Победник 
је најфотографисанији и најпопуларнији београдски споменик.32; 

Слика 20. Победник 
Извор :http://www.petitpiaf.com/sr/beograd 

                                                           

31
 Јанићијевић, Ј., Културна ризница Србије, Београд, 1996. 

32 http://sr.wikipedia.org/sr 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1912.
http://sr.wikipedia.org/wiki/1918.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BB
http://www.petitpiaf.com/sr/beograd
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Чесму Мехмет-паше Соколовића, у  XVI веку подигао турски велики везир 
Мехмет паша Соколовић; 

Римски бунар, подигли су велико аустријанци у периоду 1721.-1731. године. 
Бунар је дубок 62 m, а двојно спирално спушта се 35 m до нивоа воде. Сам назив 
Римски бунар је споран, јер нема података да је саграђен у време Римљана; 

Споменик деспоту Стефану Лазаревићу, бронзана статуа постављена 1981. 
године, у спомен на владара у чије је време Београд први пут постао престоница српске 
државе. Рад је вајара Небојше Митровића; 

Јакшићева кула, саграђена истовремено када и источно подграђе Београдске 
тврђаве, порушена је у периоду од 1717.-1739. године, а потпуно обновљена 1938. 
године, када је добила садашњи изглед; 

Костурница бранилаца Београда, изграђена 1937. године, када су, приликом 
копања темеља за реконструкцију цркве Св. Петке, пронађене кости српских војника 
погинулих у одбрани Београ 1914.-1915. године и пренете у ову костуурницу испод 
Јакшићеве куле.  

Доњи град 

Цело приобално подручје Београдске тврђаве, уз Дунав и Саву, обухвата Доњи 
град, где се у средњем веку налазио главни део београдског насеља, који је бедемина 
опасао деспот Стефан Лазаревић. 

Међу сачуваним објектима у Доњем граду издвајају се :  

Кула Небојша 

Кула је добила назив негацијом глагола бојати се, што би значило да се кула не 
боји ни једног непријатеља и да је неосвојива. Саграђена је као осматрачница, која је 
(са још једном кулом) штитила улаз у средњовековно пристаниште на Дунаву. Датира, 
вероватно, из XV века. Горњи део куле порушен је и поново президан у XVIII веку, 
када су порушени прозорски отвори и озидана упрошта за топове мањег калибра. Кула 
је октогонална, има подрум, приземље и три спрата. Име је преузела од много старије и 
познатије куле Небојша која се налазила у Горњем граду Београдске тврђаве. Позната 
је као тамница и мучилиште (у њој су Турци 1798. године погубили грчког родољуба 
Ригу од Фере). Кула Небојша је последњу рестаурацију доживела 1964. године, а данас 
затворена за јавност, док су њени спољашњи зидови у добром стању; 

Капија Карла VI, саграђена је 1736. године као славолук на улазу, у част Карла 
VI. Градитељ ове барокне капије је Никола Доксад де Морес; 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/1964
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Адам у Доњем граду, саградили су, вероватно, Турци крајем XVIII века, као 
објекат јавног карактера. Више пута је рушен, преправљан и рестауриран. Данас се у 
њему налази Планетаријум Астрономског друштва „Руђар Бошковић―. 

6.5. Споменици у Београду 

Споменик Кнезу Михаилу 

Подигнут је 1882. године, у спомен на Михаила М. Обреновића (1823-1868), 
српског кнеза за чије су друге владавине турске посаде 1867. године напустиле 
Београд, Смедерво, Кладово, Ужице, и Шабац, што се узима као датум потпуног 
ослобођења Србије.Споменик је постављен на Тргу Републике (некад Позоришни трг) 
у Београду, испред зграде Народног Музеја и у непосредној близини Народног 
позоришта. 

Споменик је изведен у бронзи и састоји се из три дела: постамента, пиједестала 
и коњаничке статуе. Бронзана фигура кнеза на коњу, ослободиоца Србије од Турака, 
чија испружена рука показује на још неослобођене крајеве. Пиједестал је овалног типа 
са рељефним фризом. Представе предњег и задњег фриза су преузете из круга 
династичке митологије која велича древност и херојство српског народа и њихову 
обнову под Обреновићима. 

  Аутор споменика, културе и постамента, био је фирентински вајар Енрико 
Паци. Идеја о подизању споменика кнезу Михаилу јавила се непосредно по његовој 
погибији. Образован је одбор за прикупљање добротворних прилога и спроведена су 
два јавна конкурса, 1868. и 1873. године, те одређено место на коме ће се споменик 
налазити. Вајар Паци је 1874. године извајао монументалну скулпторску групу, 1879. 
извршио њено ливење у Бриселу, а постављање и свечано отварање обављено је 1882. 
године кад је предат на чување београдској општини. Споменик кнезу Михаилу је први 
монументални споменик у Србији и до данас  једина коњаничка статуа у Београду 
израђена у композицији фигуре кнеза Михаила на коњу, смештене на високом 
мермерном постаменту са рељефом чија је декоративна обрада подрешења тематици 
ослобођења Србије од турака.Због својих значајних историјских и уметничких 
вредности, Споменик кнезу Михаилу утврђен је за културно добро од великог значаја. 

Споменик Вуку Караџићу 

Споменик Вуку Караџићу, великом реформатору српског језика, подигла је 
Београдска општина на једном од највећих градских скверова. Представљен је фигуром 
која делује скромно и монументално, баш онако како је Вук Караџић био, као човек-
скроман, као стваралац-величанствем и непоновљив. Налази се у парку , на углу 
Рузвелтове улице и Булевара краља Александра. 
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Постављен и откривен 7. новембра 1937. године, у оквиру прославе 
стопедесетогодишњице рођења Вука Стефановића Караџића, заслугом Српске 
књижевне задруге, која је дала идеју и приуштола средства за овај споменик. Бронзана 
фигура рад је вајара Ђорђа Јовановића. 

       Слика 21. Споменик кнезу Михаилу              Слика 22. Споменик Вуку Kараџићу 
            Извор:spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs                           Извор:sh.wikipedia.org/wiki/Vukov_Spomenik 

Споменик браниоцома Београда из 1915. године 

Налази се на обали Дунава, код Спортског центра. Бронза и камен, висина 350 
cm. Подигнут 1988. године. На споменику су уписане речи из наредбе мајора 
Гавриловића: "Тачно у три часа непријатељ се има разбити вашим силним јуришем, 
разнети вашим бомбама и бајонетима. Образ Београда, наше престонице, мора бити 
светао. Војници, јунаци, Врховна команда избрисала је наш пук из свог бројног стања. 
Наш пук је жртвован за Краља и Отаџбину. Ви немате више да се бринете за ваше 
животе који више не постоје. Зато напред у славу! Живео Краљ! Живео Београд!"33 

Играли се коњи врани 

Композиција „Играли се коњи врани― израђена је у бронзи и постављена пред 
улазом у Дом Народне скупштине Србије. Она је рад чувеног вајара Томе Росандића. 
Тако су разиграни коњи Росандића стигли пред Скупштину 1938. године и данас су ту 
на вечитој стражи.  

 

 
                                                           

33Јанићијевић, Ј., Културна ризница Србије, Београд, 1996.  

http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=713
http://sh.wikipedia.org/wiki/Vukov_Spomenik
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Споменик Иви Андрићу 

Споменик највећем српском и југословенском писцу XX века, добитнику 
Нобелове награде за књижевност, налази се у продужетку Пионирског парка, у 
близини зграде Председништва Србије. У знак поштовања и као трајну успомену на 
дугогодишњег суграђанина, споменик су заједно подигли Задужбина Иве Андрића, 
Град Београд и Република Србија, поводом обележавања стогодишњице рођења нашег 
нобеловца. 

Споменик Доситеју Обрадовићу 

Споменик је подигнут 1911. године испред некадашње Народне библиотеке у 
Кнез Михаиловој улици, а на садашње место пренет је 1930. године. Доситеј је 
представљен у покрету са штапом у десној и шеширом у левој руци. На споменику је 
исписана максима: "Идућ учи, у вјекове гледај!" 

Споменик Милошу Црњанском је подигнут 1993. године поводом обележавања 
стогодишњице рођења овог великог писца. Висок је 260 cm. Аутор споменика је 
Дринка Радовановић, а израђен је од бронзе. 

 
Слика 23. Размештај културних знаменитости у ужој зони Београда 

Извор: Стратегија развоја туризма града Београда 
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6.6.  Културне манифестације 
Термин манифестација потиче од латинске речи манифестаре која значи – 

објавити, јавно наступати у сврху заједничког изражавања припадања једном циљу. 
Савремено значење речи манифестација је карневал, фестивал, смотра, свечаност и 
друго, док се у истом значењу користити термин– организовани догађај. 

Манифестације имају велики културни значај. Културни значај се испољава 
кроз очување и промоцију традиције и културне баштине, друштвени значај у 
унапређењу социјализације локалне заједнице, али и привлачењу страних и домаћих 
гостију. 

Манифестације пружају велике могућности за привлачење домаћих и страних 
туриста и повећање укупних привредних ефекта који се огледају у броју посетилаца, 
броју ноћења, коришћеним услугама, потрошњи, итд. Према истраживању Туристичке 
организације Србије (ТОС), манифестације су прве на листи туристичких мотива за 
долазак страних туриста у нашу земљу. Већина домаћих манифестација има наглашене 
елементе традиције, а њихова посебност се огледа у разноврсности догађаја и 
просторној дистрибуцији. 

Туристичке манифестације се јављају као вид туристичке понуде, чији је 
садржај блиско повезан са локацијом одржавања, због чега су, као туристичка вредност 
постале најбрже растућа туристичка атракција и  најраспрострањенија врста 
туристичких догађаја. Оне се издвајају по својој специфичности, едукативном 
садржају, посебно када се ради о обележавању историјских догађаја од локалног 
значаја и значају за остваривање туристичких ефеката и циљева, као и способности да 
креирају позитиван имиџ дестинације и допринесу нивоу туристичке атрактивности, 
медијске покривености и опште промоције места и дестинације. Фестивали и догађаји 
су елеманат традиције једне заједнице, а њихов број и врсте стално расту. При томе, 
они су једнозначно повезани са туризмом. Такође, догађаји привлаче стране посетиоце, 
који су од велике важности за локалну заједницу, у чему се и огледа улога локалних 
догађаја. Као такве, туристичке манифестације представљају веома значајан чинилац у 
везивању туриста за једну дестинацију, у преношењу знања и искустава и стварању 
добрих међуљудских односа, као и потпунијем упознавању једне дестинације кроз 
интерпретацију културне баштине. 

Економски аспект манифестација је од изузетног значаја, а може бити пресудан 
за њихово одржавање. Фестивали могу да буду генератори прихода који се не огледа 
само кроз зараду (туристичке) привреде, већ и грађана који пружају различите услуге у 
току трајања манифестације. 



Културни туризам у функцији развоја привреде града Београда 

Мастер рад 

52 

 

6.6.1.Културне манифестације у Београду 

У погледу понуде културних манифестација у Београду се реализује 11 
највећих, чијије оснивач Град Београд и 40 мањих које Град финансијски помаже, као 
и низ осталих редовних и повремених манифестација различитог садржаја и намене. 

Београдски сајам књига 

Међународни београдски сајам књига је најпосећенија манифестација у Србији 
и  једна је од најстаријих и најважнијих књижевних манифестација у региону. Основни 
циљ Сајма је пружање могућности издавачима, ауторима, књижарима, 
библиотекарима, дистрибутерима књига, компанијама за мултимедију и другим 
актерима, да успоставе контакте, размене искуства, склопе пословне договоре и 
остваре друге видове пословне и културне сарадње. Сви издавачи из Србије и 
најугледнији издавачи из региона на Сајму представљају своју годишњу издавачку 
продукцију. 

У оквиру Београдског сајма књига додељује се више награда: Издавач године, 
Издавачки подухват године, Дечја књига године и Најлепша књига. Ове награде 
додељују се издавачкој продукцији и делима која по свом квалитету и по значају 
научног и уметничког достигнућа представљају изузетан напор издавача, уредника и 
писаца. За награду могу конкурисати сви издавачи из Србије, излагачи на Сајму. На 
Сајму се сваке године организује богат пратећи програм: конференције, округли 
столови, сусрети с писцима, трибине, радионице… 

Одржава се сваке године у октобру,  и из године у годину привлачи све већи 
број посетилаца. 

Међународни филмски фестивал – ФЕСТ 

ФЕСТ је фестивал најбољих филмских остварења у протеклој години, који се 
одржава више од три деценије и опстаје мењајући у одређеном смислу своју 
концепцију. Одржава се почетком године. Први ФЕСТ је одржан између 8. и 16. 
јануара 1971. под слоганом „Храбри нови свет―, у Дому синдиката.  

Београдски интернационални театарски фестивал – БИТЕФ 

Битеф је интернационални фестивал извођачких уметности, основан 1967. 
године одлуком Скупштине града Београда као стална манифестација од посебног 
значаја за Град. Одржава се сваке године у септембру. 

Основни циљ Битефа је да представи најзначајније ауторе, продукције и 
феномене савремене извођачке сцене. На тај начин Битеф иницира и промовише 
различите приступе театру, шири границе културних идентитета и креира мапу 
професионалних контаката. Битеф такође подстиче развој српске сцене извођачких 
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уметности и доприноси њеној потпунијој афирмацији у европском, као и ширем 
међународном контексту. 

Од свог оснивања 1967. године, Битеф је непрекидно пратио и подржавао 
најновије позоришне тенденције. Растући и развијајући се, постајао је један од 
највећих и најважнијих европских фестивала. Већ више од четири деценије свог 
постојања Битеф превазилази све политичке и културне баријере и успешно иде у 
корак са бурном еволуцијом позоришне уметности.  

Битеф је један од ретких фестивала који обухвата како експерименталне, тако и 
традиционалне форме. Револуционарних шездесетих и седамдесетих година, гледаоци 
су имали прилику да виде неке од најхрабријих сценских експеримената који су водили 
ка разарању драмске форме, али такође и значајна класична остварења, као и представе 
традиционалног оријенталног театра. Битеф је постао један од најважнијих фестивала 
за српску културу, и један од најпосећенијих културних фестивала у Београду. 

Београдске музичке свечаности – БЕМУС 

 Основане су 1969. године. Представљају најстарији и најзначајнији музички 
фестивал у Србији и један од најпрепознатљивијих фестивала уметничке музике у 
Југоисточној Европи. Уживајући статус културне манифестације од посебног значаја за 
град Београд, БЕМУС је члан Европске асоцијације фестивала од 2002. године.  

Иако се одувек посебна пажња поклањала промоцији локалних уметника и 
њиховог стваралаштва, БЕМУС дугује своју репутацију пре свега представљању 
најатрактивнијих иностраних програма. Поред светски познатих извођача, БЕМУС 
отвара врата концертних дворана младим музичарима који су на почетку своје 
професионалне каријере. Подједнака пажња се поклања ексклузивним продукцијама 
савремене музике и музичко-сценских остварења (опере, балети и мултимедијални 
пројекти), који често теже алтернативним уметничким резултатима, а БЕМУС се 
појављује у улози продуцента или копродуцента већине таквих пројеката. 

Београдски фестивал документарног и краткометражног 
филма  

Потиче од Фестивала југословенског филма, основаног 1953. године у Пули, 
Хрватска (СФРЈ). На фестивалу су приказивани и играни и документарни филмови. 
Године 1959. одбор је одлучио да оснује нови фестивал, намењен искључиво 
документарним и краткометражним филмовима. У Београду је покренут Југословенски 
фестивал документарног и краткометражног филма. 

Током своје дуге историје, фестивал је имао успоне и падове. Први преокрет 
десио се касних седамдесетих када су филмови из иностранства избачени, број гостију 
смањен, уједно и број (и квалитет) пратећих програма, а све као последица недостатка 
средстава. 
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Једно од најзначајнијих издања фестивала свакако је оно из 1999. године. Иако 
је Београд тада био бомбардован, фестивал није отказан. Одржан је од 14. до 19. априла 
1999. године, али је премештен из Дома Синдиката у нешто сигурнију салу Дома 
омладине. Фестивал је међународног карактера од 2004. године, приказујући филмове 
и у интернационалном и у домаћем такмичарском програму. Сваке године Београдски 
фестивал документарног и краткометражног филма представља и низ пратећих 
програма, пројекција и културних догађаја. Познат је и као Мартовски фестивал. 

Београдски летњи фестивал – БЕЛЕФ 

Душу Београда током лета одређује Београдски летњи фестивал БЕЛЕФ. Први 
БЕЛЕФ  је одржан 1991. године. Од тада сваке године привлачи све већи број туриста. 
Овај фестивал традиционално обједињује три велике уметничке области: сценску 
делатност (позориште и уметничку игру), визуелне уметности (видео арт, инсталације, 
преформансе и принтове) и музику. Кроз бројна гостовања, сопствене продукције и 
копродукције са иституцијама културе, сродним летњим фестивалима у региону и 
иностранству, БЕЛЕФ подстиче да се иде даље у ангажовању, неговању и развоју 
креативних потенцијала, радозналости, истраживачке снаге појединца, али и у 
неговању потреба аудиторијума, публике.Одржава се у периоду јул-август. 
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7. КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЈА 
ТУРИЗМА И ПРИВРЕДЕ НА ПРОСТОРУ 

ГРАДА БЕОГРАДА 
 

7.1. Kарактеристике туристичког тржишта Београда 
 
Туристичка понуда Београда улази у нову историјску развојну фазу за коју мора 

пронаћи нове ресурсе, садржаје и капацитете раста. С обзиром на свестране 
потенцијале Београда, туризам треба да буде један од носилаца привредног развоја 
Града. 

Београд представља главну туристички дестинацију на подручју Србије. 
Повољан промет од туризма и велика посећеност Београда од домаћих и страних 
туриста забележени су у периоду седемдесетих и осамдесетих година двадесетог века. 
Током последње деценије XX века забележени су негативне тенденције у динамици 
туристичког промета Београда и Србије. Распад претходне Југославије, ратна збивања, 
санкције и тешка економска ситуација довеле су до пада домаћег и иностаног 
туристичког промета у Београду. Погоршање услова пословања домаћих туристичких 
агенција са иностаним организаторима путовања довело је до прекида сарадње. До 
нових негативних тенденција дошло је 1999. године када је извршен напад земаља 
чланица НАТО-а на нашу земљу, што је довело и до бројних оштећења на саобраћајну 
мрежу земље. Уништење важних саобраћајних комуникација довело је до даљег пада 
туристичког промета у Београду. Почетком XXI века долази до оживљавања 
туристичких токова у нашој земљи. Задњих година долази до знатног пораста 
интересовања за Београд као значајни културни туристички центар, што подразумева 
да туристичка понуда Београда мора бити адекватног квалитета и стандарда и да 
одговара захтевима свих сегмента туриста.  

 

7.2. Карактеристике туристичке понуде Београда 
 
 Наиме нетакнуто природно окружење, природне и културне реткости, као и 

идилична атмосфера треба да буду основа за привлачење туриста. Као такав, туризам 
треба да подигне ниво стандарда и квалитета живота становништва. Многобројне 
активности које се дешавају у овом окружењу треба да омогуће туристима да у 
потпуности уживају у овим пределима и да открију природно и историјско благо овог 
подручја. Осим активног одмора у природи, домаћем и иностраном тржишту ће се 
понудити и стандардни производи и активности рекреације, здравља и спорта са 
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карактеристичним елементима овог краја. Постоје могућности за заједничка улагања, 
рентирање или уговоре о вођењу  послова и требало би да преовлада пораст понуда, 
праћен снажним растом економије, пословних путовања, туризма и побољшањем авио 
саобраћаја ка Србији. Пораст у понуди би такође требао да буде видљив у хотелима 
нижих категорија као и хотелима са пет звездица који ће се наћи на најбољим 
локацијама и понудити можда нешто мало другачије од досадашње понуде. Када 
потражња буде задовољена и хотелски оператери се нађу на тржишту Београда, 
тржиште хотелских инвестиција ће се такође развити. Сведоци смо да је потражња за 
добрим локацијама од стране домаћих и страних инвеститора у сталном порасту за 
самосталне или мешовите пројекте, очекује се да ће интернационални ланци бити 
покретачи квалитетне понуде на овом атрактивном тржишту. Понуда земљишта и цене 
су тренутно велика препрека, али ће се наставити повећање могућности за изградњу, 
поготово по завршетку процеса приватизације и реституције. Често се говори о 
хотелским операторима који улазе на тржиште Београда, али је ова грана индустрије 
под велом тајне, па је истинитост оваквих новости тешко утврдити.34 

Побољшање животног стандарда и глобализацијски процеси на туристичком 
тржишту битно су утицали на промене понашања туристичких потрошача. Долази до 
афирмисања додатних, нових потреба, и до промена у ставовима потрошача према  
квалитету. Савремени туристи су искусни путници, добро су информисани, желе 
садржајнија туристичка искуства, настоје оптимално задовољити своје потребе, с 
обзиром на време и новац које су уложили у путовање. Њих карактерише динамичност, 
знатижеља, жеља за упознавањем нових средина, жеља за атрактивним догађајима. 

Оштра конкуренција на међународном туристичком тржишту и све већи број 
учесника с развијеном и квалитетном понудом омогућују им већи избор услуга. Зато се 
одлучују за оне туристичке дестинације које нуде одговарајући квалитет и бирају друге 
ако квалитет незадовољава њихова очекивања. 

Елементи понуде који често одлучујуће утичу на избор дестинације путовања 
јесу и културне атракције. Оне су битан мотив за путовање и често се њиме користе у 
промоцији и креирању престижа дестинације на тржишту. Тежња за откривањем 
аутентичног наслеђа готово је увек на попису мотива за путовање. Данас се у свету све 
се веће значење даје културним и еколошким садржајима у туристичкој понуди, 
регионалне разлике постају све важније. Подручја интереса прилично су различита и 
укључују: културно-историјске споменике, уметност, забаву, спорт, културне догађаје 
и сл. Само посетом туристичке дестинације у неном природном окружењу могу се 
видети, осетити и у потпуности спознати регионална и национална прошла и садашња 
културна креативност, раскош фолклора, изобиље културног и уметничког богатства у 
музејима, историјским градовима и грађевинама које одишу споменичким и митским 
духом. Оригиналност, разноврсност и обиље таквих културних ресурса одређује 
квалитете туристичких атракција, што повећава вредност свеукупне туристичке понуде 
сваке дестинације и земље. 

Осим статичких културних ресурса, за привлачење домаћих и страних туриста 
важни су фестивали и посебни догађаји као што су музички концерти, позоришне 

                                                           

34Черовић, С., Стратегијски менаџмент у тиризму, Универзитет Сингидунум, Београд, 2009. 
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представе, књижевност, општа култура, фолклор, карневали, спорт, разна такмичења и 
сл.. Они постају кључни елементи у међународној туристичкој промоцији на данас све 
конкурентнијем туристичком тржишту. Могу придонети анимацији статичких 
културних атракција, створити жељу за поновним доласком, за посетом дестинацији у 
вансезонском периоду или пак за одласком у нетрадиционална туристичка подручја. 

7.3. Карактеристике туристичке тражње Београда 
Највећи број туриста долази у Београд у пролеће (мај и јун) и у јесен (од 

септембра до децембра), у зависности од пословних активности, активности у оквиру 
владе и других институција, конвенција, конференција, семинара, састанака и сајмова. 
Туристичка тражња у јулу и августу је ниска због недостатка квалитетних производа за 
одмор и пакет аранжмана. Београд спада у ред водећих туристичких дестинација у 
Србији са учешћем у укупном броју посетилаца од преко 30% и у укупном броју 
ноћења близу 20%. Туристички промет на подручју Београда имао је позитивну 
динамику у периоду 2000 -2007. године у свим посматраним годинама, са изузетком 
2006. године када је дошло до пада броја ноћења туриста у односу на претходну годину 
и 2003. године када су забележени негативни индикатори у кретању и броја туриста и 
њихових ноћења. 35 

 

Основни индикатори структуре туристичког промета указују на доминантно 
учешће иностраних туриста: 

 У укупном броју посетилаца у 2012. години, број иностаних туриста је 
знатно већи него број домаћих. Исти случај је и у 2010. и 2011. години. 

 

Табела 1. Учешће домаћих и иностраних туриста у укупном броју туристичком 
промету (мерено бројем посетилаца) у 2010., 2011. и 2012. години 

  
Година Домаћи Инострани Укупно 
2010. 223046 395408 618454 
2011. 178777 440347 619124 
2012. 189375 471299 660674 

                      Извор: Републички завод за статистику, Град Београд, 2013. 
 
 

 
 

                                                           

35 Стратегија развоја туризма града Београда, Економски институт, Београд, 2008. 
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Табела 2. Учешће домаћих и иностраних туриста у укупном броју туристичком 
промету (мерено бројем ноћења) у 2010., 2011. и 2012. години 

 
Година Домаћи Инострани Укупно 
2010. 509807 809822 1319629 
2011. 466227 870972 1337199 
2012. 493531 937853 1431384 

                      Извор: Републички завод за статистику, Град Београд, 2013. 
 
Београд представља водећу дестинацију у Србији када се ради о посетама 

страних туриста. Инострани туристички промет исказан бројем долазака страних 
туриста и бројем ноћења у периоду 2010-2012. на подручју Београда, има позитивну 
динамику. Број страних посетилаца у 2012. години достигао је 471 299 што представља 
повећање од 19 % у односу на 2009. годину. У истом периоду регистровано је за 20% 
више ноћења страних туриста, а остварено је 937 853 хиљада ноћења. То је довело и до 
повећања учешћа страних туриста у укупном туристичком промету у 2012. години.  

Динамика домаћег туристичког промета на територији Београда бележи 
тенденцију пораста седемдесетих, осамдестих и деведесетих година. Пад домаћег 
туристичког промета је карактеристичан за перод од 2005-2010. године. Након тога, од 
2010. године, домаћи туристички промет има све већи удео у у укупном туристичком 
промету. 

 
 

Табела 3. Ноћења страних туриста из најважнијих емитивних земаља 
 

 2000. 2010. 2011. 2012. 
Б и Х 21488 41264 44358 46586 
Црна Гора - 52043 57188 55274 

  Хрватска 3836 52661   54792 53666 
Македонија 12956  25619 28025 30996 
Словенија 4518   75057 77442 70488 
Аустрија 5653    27523 26704 25058 

  Француска 5135   28953 26652 26949 
  Грчка 11259    29978 30727 33009 
Холандија 3031    12872 15799 18147 
Италија    16907    52107 44729 53837 
Немачка 10003   47407 56613 58730 

  Велика Брит. 6614    31198 34577 34494 
  Бугарска 7393    25046 26067 30639 
  Чешка 2714  12011 11451 11516 
Мађарска 2602   11152 12515 13304 
Пољска 2047    12711 15276 19469 
Румунија 9538    20628 25819 26486 
Русија 24043    36426 40050 46364 
САД 6519   28125 29326 32491 

                          Извор: Републички завод за статистику, Град Београд, 2013. 
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Као најзначајније емитивно тржиште издвојила се Словенија 2011. године, са 

динамичним растом броја ноћења туриста који је са 4 хиљада (2000. године) порастао 
на 77,4 хиљада (2011. године). У укупном броју иностраних ноћења словеначки 
туристи су у 2011. години учествовали са 8,7%, а за њима следе туристи из Црне Горе 
са 57 хиљаде ноћења и учешћем од 7,2 %. Када се у анализу укључе и ноћења туриста 
са подручја Босне и Херцеговине, Хрватске и Македоније, може се оценити да туристи 
из бивших република СФРЈ представљају најбројнији тржишни сегмент и реализују 
око 30,1% укупних иностраних ноћења. 

Међу земљама Европске Уније издвајају се туристи из Италије (53,8 хиљаде) и 
Немачке (58,7 хиљаде), док међу туристима из ваневропских земаља водеће место 
заузимају САД са 32,4 хиљада ноћења у 2012. години. 

У домаћем туристичком промету испољене су тенденције стагнирања у 
посматраном периоду од 2000. године. У 2011. години регистровано је 178,4 хиљаде 
долазака домаћих посетилаца што представља смањење од 3% у односу на 2006. Број 
ноћења домаћих туриста, међутим, порастао је у истом периоду за 4%, тако да је 
остварено 551,2 хиљаде ноћења. Највише су заступљени туристи са подручја уже 
Србије – у 2012. години њихово учешће је износило 87,5 % у броју посетилаца и 89,8% 
у оствареном броју ноћења. Туристи са подручја Војводине учествовали су са 9,9% у 
броју посетилаца и са 8% у ноћењима. Домаћи туристи бораве дуже у главном граду од 
иностраних – у просеку је њихов боравак износио 3,2 дана у 2012. години. 

Туристички промет у Београду карактеришу релативно кратки боравци који се у 
просеку крећу око 2,5 дана, што је краће у односу на просечан боравак у Србији (2012. 
године просечна дужина боравка туриста у Србији је износила 3,2 дана). У 2012. 
години домаћи туристи су у просеку боравили на подручју Београда 3,2 дана, док је 
боравак страних туриста био нешто краћи 2,3 дана. На подручју Београда не долази до 
испољавања изразитих сезонских осцилација туристичког промета што је у складу са 
основним обележјима градске туристичке дестинације. 

 
           Табела 4. Просечна дужина боравка туриста на подручју Београда 
 

Година Просечна дужина боравка 

2000. 2,5 

2005. 2,5 

2011. 3 

2012. 3,2 

                          Извор: Републички завод за статистику, Град Београд, 2013. 
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Табела 5.Ноћење туриста на подручју Београда по месецима у 2012. години 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        

 
 
 

 
                              Извор: Републички завод за статистику, Град Београд, 2013. 

         
 
Табела 6. Ноћење туриста на подручју Београда по месецима у 2013. години 
 

Месец Укупно Домаћи Страни 
Јануар 69319 24247 45072 
Фебруар 77569 26608 50961 
Март 106317 31952 74365 
Април 119283 33046 86237 
Мај 136362 35146 101216 
Јун 129990 36146 93844 
Јул 125668 34290 91378 
Август 130752 34249 96503 
Септембар 141372 36102 105270 
Октобар 139304 35584 103720 
Новембар 115154 33103 82051 
Децембар 117947 31825 86122 

 
                    Извор: Републички завод за статистику, Град Београд, 2013. 
 
 

Месец Укупно Домаћи Страни 
Јануар 86105 25014 61091 

Фебруар 75805 31972 43833 

Март 108805 36970 71835 

Април 114766 36505 78261 

Мај 135847 37701 98146 

Јун 120424 41293 79131 

Јул 111847 37758 74116 

Август 118894 34451 84443 

Септембар 129899 36741 93158 

Октобар 124491 33940 90551 

Новембар 99212 31308 67904 

Децембар 111522 36752 74770 
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На основу података из табела  може се закључити следеће: 
 

- да не постоји карактеристично сезонско варирање тражње карактеристично за 
боравишне туристичке дестинације (летња или зимска сезона), а најнижи обим укупног 
броја ноћења јавља се у току зимских месеци; 

- пролећни и јесењи период посматрани заједно имају веће учешће у укупном 
броју ноћења, док је код страних туриста овај однос још повољнији у односу на обим 
ноћења у зимским и летњим месецима; 

- највећи обим ноћења у 2012. години остварен је у мају, а 2013. године у току 
септембра, ове и сличне осцилације указују да тзв. туризам догађаја има значајну улогу 
у усмеравању туристичке тражње ка Београду као туристичкој дестинацији. 

7.4. Туризам као фактор привредног развоја 
У теорији је дуго био опште прихваћен став да је туризам само изведена, 

последична појава привредног развоја. Такав став се објашњавао тиме да позитивни 
утицаји туризма на привредни развој претпостављају претходно достигнут одређени 
ниво општег друштвеног и привредног развоја. Најзначајнији фактори који покрећу 
развој туризма (доходак и слободно време, али и неки други као урбанизација, 
индустријализација...) пре су свега резултат брзог привредног развоја. С обзиром на то 
да се привредни развој јавља пре појаве туризма, туризам се испочетка сматрао само 
последицом привредног развоја. Међутим, каснија истраживања туризма (и то посебно 
рецептивног) указала су да развој туризма утиче и на остале привредне и друштвене 
делатности то јест на укупни привредни развој. Тако је туризам препознат не само као 
последица привредног развоја већ и као фактор привредног развоја. 

7.4.1. Економски утицаји туризма на привреду 

Туристичка потрошња, као потрошња туриста у местима које посећују, основа 
је разумевања економских утицаја туризма. Савремена економска теорија у 
истраживању доприноса туризма привредном развоју увек полази од туристичке 
потрошње, јер као „резултат ове потрошње настају одређени економски ефекти на 
привреду, како земље и подручја из којих туристи долазе тако и оних земаља и места 
која туристи посећују―.36 Иако се одређени економски ефекти осећају и у привреди 
земље и подручја из којих туристи долазе, ипак се приликом анализе економских 
утицаја туризма, пре свега, анализирају ефекти туристичке потрошње на привреду 
земље и подручја која туристи посећују. У домаћој и страној литератури могу се наћи 
различите класификације за сагледавање економских ефеката туризма на привреду. 
Једна од најчешће коришћених у домаћој литератури јесте подела на директне и 

                                                           

36 Унковић, С., Зечевић Б., Економика туризма, Економски факултет, Београд, 2006. 
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индиректне ефекте на привреду.37 Према овој подели се као најважнији директни 
утицаји туризма на привреду наводе следећи: утицај на друштвени производ и 
национални доходак, утицај на развој привредних делатности туристичке привреде, 
утицај на платни биланс, утицај на запосленост становништва, утицај на инвестиције и 
утицај на бржи развој недовољно развијених земаља и подручја. Индиректни утицај се 
односи на пољопривреду, индустрију, грађевинарство. Туристичка потрошња има 
утицаја на готово све привредне и непривредне делатности. Потрошња страних 
туриста има и мултипликативни утицај на привреду земље у целини.  

7.4.2. Утицај туризма на друштвени производ и национални 
доходак 

Основни показатељ сваке привреде је ниво и динамика друштвеног производа. 
У теорији постоји висок степен сагласности око става да се туризам не може сматрати 
ствараоцем друштвеног производа и националног дохотка, али да ипак туристичка 
потрошња и посредно и непосредно утиче на друштвени производ и национални 
доходак. Посредно, туристичка потрошња утиче тако што подстиче развој области 
материјалне производње које су у улози добављача туристичке привреде, док 
непосредно утиче по основу преливања дохотка из других земаља. Наиме, овај 
непосредан утицај туризам остварује преко промета страних туриста преко кога се, 
посредством остварене иностране туристичке потрошње, врши директно преливање 
иностране акумулације у туристичке дестинације и привреду посећене земље. То је 
разлог велике заинтересованости земаља за развој иностраног туризма и његова 
кључна предност у односу на домаћи туризам. 

По месту регистрације предузећа може доћи до одређених методолошких 
неслагања у компарацијама друштвеног производа нпр. града или покрајине, јер је 
претпоставка да предузећа регистрована у једном граду своју активност имају на 
територији целе државе, а практично њихов обим прихода улази у друштвени производ 
само оног места где су она регистрована. Другим речима, немогуће је разложити 
територијалну активност предузећа из свих привредних грана од њиховог места 
регистрације, што значи да је вероватно да се друштвени производ нпр. Београда на 
неки начин «методолошки пумпа» јер је већина највећих предузећа у Србији 
регистрована управо у Београду, а један (мањи или већи) део своје активности 
обављају у целој држави. 

7.4.4. Утицај туризма на платни биланс 

Платни биланс представља сумарни исказ економских трансакција резидената 
неке економије са остатком света у одређеном временском периоду. Значај појединих 
позиција у платном билансу зависи од заступљености примарних, секундарних и 
терцијарних делатности у структури поједине економије, достигнутог степена 

                                                           

37 Унковић, С., Зечевић, Б., Економика туризма, Економски факултет, Београд, 2006. 
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привредног развоја те укључености у међународне токове роба, услуга и производних 
фактора те финансијских токова. У литератури се често истиче да се утицај туризма на 
националну економију осетио најпре кроз платни биланс земље и да је ово једна од 
најзначајнијих економских функција туризма. Туризам представља веома значајан 
извор девизних средстава због чега га сврставају у фаворизоване извозне гране. За 
земље које су се, пре свега, издвојиле као значајне рецептивне туристичке земље на 
међународном туристичком тржишту, девизни прилив од туризма представља 
најважнију ставку прихода у платном билансу и веома снажан фактор укупног развоја 
привреде. Такође, значајна је чињеница да овај девизни прилив није праћен извозом 
добара преко граница земље, па се ова врста извоза назива „невидљивим извозом― или 
ређе „тихим извозом― и „извозом на лицу места―. Уместо извоза робе овде се „увози― 
потрошач односно туриста чија потрошња у дестинацији представља основ девизног 
прилива. 

7.4.5. Утицај туризма на запосленост 

Развој туризма као високо радно-интензивна делатност може значајно да повећа 
запослености и тако допринесе решавању проблема незапослености који је у данашње 
време један од горућих проблема многих економија. У вези са утицајем туризма на 
запосленост се најчешће помињу две врсте запослености: директна запослености и 
индиректна запосленост. Директна запосленост односи се на запосленост у 
делатностима које су непосредно повезане и зависне од туризма (на пример 
запосленост у хотелима, ресторанима, тоур компанијама, ноћним клубовима итд.). 
Индиректна запосленост односи се на запосленост у делатностима које су посредно 
повезане са туризмом и остварују значајне користи од туризма (као што су на пример 
грађевинарство, трговина, бензинске станице итд.). Развој туризма утиче како на 
пораст директне, тако и индиректне запослености. Туризам се често помиње као 
најзначајнији појединачни извор запослености у свету и процене су да туристичка 
привреда (која осим директне туристичке индустрије обухвата и повезане секторе као 
што су грађевинарство и финансије) обезбеђује до 11% од глобалне запослености. 
Туризам се сматра индустријом која нуди најбоље могућности за економски раст и 
креирање запослености. Међутим, улога и допринос туризма запослености, а тиме и 
развоју, варира значајно према обиму, карактеру и степену развоја и релативне 
важности туристичке индустрије у појединачној земљи или дестинацији. Позитиван 
утицај туризма на запосленост је, као и остали позитивни економски ефекти туризма, 
израженији код групе земаља које се истичу као значајне рецептивне туристичке 
земље. 
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                 SWOT анализа привреде Београда која је у функцији развоја привреде 
ПРЕДНОСТИ 

 Стални пораст укупне привредне 
активности Београда; 

 Коректан ниво развоја мреже и 
активности трговине на велико; 

 Нове тенденције у распореду мреже 
и присутност скоро свих релеватних 
робних марки у домену трговине на 
велико возилима и резервним 
деловима; 

 Добра основа за даљи развој 
пијачне делатности и улазак у неки 
облик ППП сарадње; 

 Сасвим солидне перформансе у 
производњи воде и одвођењу 
отпадних материја; 

 Коректан ниво развоја терцијалног 
финансијског сектора, уз 
присутност скоро свих облика 
банкарских услуга. 

 

СЛАБОСТИ 

 Мали проценат учешћа шире и уже 
туристичке привреде у «прављењу» 
друштвеног производа; 

 Још недовољан ниво развој 
трговинске мреже, посебно у 
трговини на мало, као и значајно 
веши степен концентрације у 
домену свакодневних куповина; 

 Неквалитетна организација послова 
из домена јавне чистоће и 
потенцијални проблеми са 
непостојањем центра за 
рециклирање отпадних материја; 

 Још увек релативно мали ниво 
улагања у јавна кумунална 
предузећа из буџета града и 
везивање суфинансирања и посебно 
инвестирање у ове делатности само 
из овог једног извора. 

 
ШАНСЕ 

 Даље приближавање земље и Града 
европским интеграцијама и 
инфраструктурно везивање за руске 
сировинске изворе; 

 Повећање улагања страних 
инвеститора у трговинску и посебно 
комуналну област привреде 
Београда (концесије страним 
фирмама за бављење јавном 
чистоћом, производњом и 
дистрибуцијом воде, јавним 
паркинг услугама итд.); 

 Већа улагања у инфраструктуру из 
самог буџета града. 

ПРЕТЊЕ 

 Успоравање привредних и 
политичких интеграција земље; 

 Затварање земље и града за бржи 
улазак страних инвеститора, 
посебно у комуналне делатности 
(где је нпр. примена тзв. уговора 
ППП, тј. јавног и приватног 
парстенрства одлично решење и за 
приватни и за јавнисектор); 

 Заустављање развоја конкуренције у 
трговинском сектору и даља 
концентрација тржишног учешћа у 
рукама малог броја ланаца; 

 Неулагање у градњу велетржнице, 
као трговинско-комуналне 
институције која недостаје у 
каналима дистрибуције лако 
кварљивих производа; 

 Успоравање развоја комуналних 
предузећа. 
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Привреду Београда карактерише постепени опоравак од 2000. године што је 
довело до раста друштвеног производа по просечној стопи од 5,6 % годишње. Битно 
обележје развоја градске привреде представља и промена  привредне структуре у 
корист делатности које спадају у терцијарни и квартарни сектор. Поред тога, процес 
развоја индустрије био је праћен модернизацијом, а значајна средства су уложена и у 
изградњу објеката и мреже техничке инфраструктуре. 

Београд има многе предности које могу омогућити његов даљи раст. Kао што 
су: 

-потенцијали грађевинског земљишта који могу да допринсу развоју 
секундарних и терцијарних деланости; 

-мрежа финансијских институција, као и институција из скоро свих привредних 
и непривредних делатности; 

-духовни, интелектулни, културни потенцијали града који му дају специфичну 
врсту атрактивности што је значајно за инвеститоре и пословне људе уопште, а 
посебно у области туризма.  

И поред бројних расположивих потенцијала, не постоји довољна сарадња 
између приватног и јавног сектора која би обезбедила дугорочно и квалитетно 
партнерство у подстицању развојно оријентисаних праграма и јачању конкурентске 
способности туристичке привреде. На подручју Србије, једино у Београду постоје 
организоване активности на усмеравању иностраних туристичких токова. Стварање 
стимулативног економског окружења за развој туризма у Београду зависи од 
успешности носилаца туристичке привреде на различитим нивоима у реализацији 
прокламованих циљева да туризам постане један од приоритетних развојних циљева. 

7.6. Промоција туризма Београда 
Основни носилац информативних и промотивних активности на нивоу Града 

Београда је Туристичка организација Београда (ТОБ). ТОБ је јавна служба Града 
Београда основана са задатком да презентује, развија и промовише туристичке 
вредности српске престонице делујући у складу са одредбама Закона о туризму 
Републике Србије. Остали учесници у промоцији Београда као туристичке дестинације 
су Туристичка организација Србије (ТОС), Привредна комора Београда, посебне 
организације које функционишу на територијама појединих градских општина. 
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Мисија ТОБ-а је:38 

- изградња имиџа Београда као лидера у региону и атрактивне туристичке 
дестинације, 

- развој туристичког производа Београда на принципима одрживог развоја 
и принципима остварења позитивног утицаја и ефеката на квалитет 
живота Београђана, уз постизање атрактивности дестинације за домаће и 
стране туристе; 

- повезивање свих услуга, производа и активности, директно и индиректно 
везаних за туризам, њихово интегрисање у процес развоја и промоције 
туристичког производа. 

Туристичко информативни центри ТОБ-а су одговарајуће постављени на 
најважнијим местима доласка туриста, пре свега страних, у Београд – аеродром, главна 
железничка станица и Савско пристаниште. С друге стране, туристичко информативни 
центри ТОБ-а у центру града (Македонска и подземни пролаз на Теразијама), иако се 
налазе у најужој зони центра града, својом неодговарајућом величином и 
опремљеношћу, а пре свега својом недовољном уочљивошћу, не представљају решење 
које би одговарало значају ове делатности у ланцу вредности Београда као туристичке 
дестинације. 

ТОБ у оквиру својих делатности врши анализу домаћег и станог туристичког 
тржишта, припрема план и програм развоја београдског туризма и промотивних 
активности, организује мрежу туристичких информативних центара, учествује на 
домаћим имеђународним туристичким сајмовима, сарађује са другим градовима у 
земљи ииностранству, учествује у организовању конгреса, врши координацију свих 
учесника туристичке понуде, те пружа услуге посетиоцима Београда у смислу 
резервације хотелског смештаја, разгледања града, служби водича и друго. 

Туристичка организација Београда је организатор, суорганизатор или промотер 
низа туристичких, спортских и културних манифестација у Београду (организатор 
Улице отвореног срца и Београдског карневала бродова, суорганизатор или промотер 
Гитар Арт фестивала, ФЕСТ-а, Београдског маратона, Београдског спортског 
фестивала, БЕЛЕФ-а, Београдског фестивала пива, Дана европске баштине, БИТЕФ-а, 
Радости Европе, БЕМУС-а, итд.). Туристичка организација Београда у својим 
туристичким информативним центрима, поред пропаганде врши и продају следећих 
програма: панорамско разгледање града аутобусом, посета археолошком налазишту 
Винча, разгледање дворског комплекса, једнодневни излети „Путевима Деспота 
Стефана―, „Винска тура―, „Етно еко― и „Наивно сликарство – Ковачица―, излети у 
рубне градске општине. ТОБ у својим информативним центрима такође асистира у 
резервацији смештаја у Београду. 

                                                           

38 http://www.tob.co.rs 

http://www.tob.co.rs/
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8. Перспективе развоја културног туризма 
града Београда 

8.1. Услови за развој културног туризма у Београду 
Као што је већ напоменуто, Београд располаже значајним и разноврсним 

ресурсима за развој туристичке привреде и укључивање у међународне туристичке 
токове. Обједињавањем и подстицањем развоја многих привредних грана, туризам ће 
подизати конкурентност укупне економије, успешно промовисати и афирмисати његов 
културни идентитет, доприносити стварању позитивног имиџа града. Основни циљ је 
афирмација културног туризма која ће позиционирати Београд као значајну и 
атрактивну метрополу. Жеља и циљ  су да Београд постане таква туристичка 
дестинација, у коју ће се туристи враћати. 

Реализација развоја културног туризма подразумева пре свега валоризацију 
културних потенцијала града. Поред тога, неопходно је стварање институционално-
организационих и комуникацијских предуслова, категоризација, реконструкција и 
модернизација смештајних капацитета, развој информационог система, ценовна 
конкурентност, маркетинг и промоција, дефинисање и јачање кадровске структуре у 
туризму, развој занатских делатности и саобраћаја. 

Бројна културне атракције и културне знаменитости нису на одговарајући начин 
припремљене за посете туриста, јер не поседују пратеће садржаје и организовано 
разгледање са водичима. Поред недостатака у вези са разгледањем културних 
локалитета, постоје и други проблеми које би Београд требао решити да би постао 
конкурентна дестинација као што су: недовољна презентација културних вредности 
туристима, програми културних манифестација нису доступни од самог почетка 
манифестације, непостојање аутобуског разгледања града током читаве године, већ 
само током летње сезоне. 

Саобраћајна инфраструктура Београда има посебне карактеристике које 
одређују степен њене приступачности од чега зависи и његова будућа конкурентност у 
оквирима Европе, Србије и његових 17 општина. Приступачност важним локацијама на 
територији Београда као што су културне атракције, треба да обезбеди грађанима 
лакоћу и безбедност комуницирања, а туристима удобнију и лакшу доступност 
одређеним локалитетима. Развој и побољшање инфраструктуре појединих видова 
саобраћаја може позитивно утицати на развој културног туризма и унапређења 
квалитета туристичке понуде. То може бити остарено: 

 Побољшањем железничке инфаструктуре, 
 Побољшањем услуга у маринама, 
 Изградњом нове саобраћајнице и изградњом обилазноце око Београда, 
 Стимулисањем нискобуџетних и чартер летова, 
 Стварањем услова за боље категорисање аеродрома „Никола Тесла―, 
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 Реконстрисањем регионалне мреже на ширем подручју Београда, 
 Укључивањем јавног саобраћаја у туристичку понуду града. 

Улагање у саобраћајну инфраструктуру зато се третира као стратешко 
опредељење сваке земље/регије/града, јер то улагање има мултипликаторске ефекте на 
развој привреде у целини, на пример тако што усмерава привреду ка ефикаснијим 
видовима транспорта, што има последицу смањивање учешћа транспортних трошкова 
у цени финалних производа (а ово доводи до пораста конкурентности привреде, итд). 
Улагања у инфраструктуру су посебно битна за област туризма јер се тиме значајно 
олакшава доступност одређеној дестинацији (уз наравно очекивано снижавање цена 
транспортних услуга). Зато, уопште, није свеједно где се улаже у саобраћајну 
инфраструктуру, шта су приоритети, да ли су та улагања део Европске 
транснационалне мреже или не, и, посебно, да ли постоји консензус унутар 
земље/града по том питању. 

У анализи проблема туризма Србије и Београда се посебно истичу проблеми 
који се једним ширим термином могу назвати доступност и приступ. Тачније, у оквиру 
анализе конкурентских недостатака Београда као туристичке дестинације веома важно 
место су заузели проблеми везани за недовољан развој саобраћајне делатности, скоро 
свих домена комуналне инфраструктуре, али и досадашњи непланскиразвој трговине 
на територији града Београда.  

Модернизацијом смештајних капацитета може се побољшати квалитет понуде и 
позиција на конкурентском тржишту. Смештајни објекти Београда се карактеришу 
средњом категоријом. Поред инвестирања у изградњу нових и реконструкцију 
постојећих капацитета, потребно је унапредити ниво сарадње међу понуђачима 
смештајних капацитета.  

Рехабилитација, реновирање и модернизација постојећих смештајних 
капацитета обухватају:39 

 Подизање стандарда квалитета и стандарда на интернационалном нивоу; 
 Спољна естетика: прилази, осветљење, означавање (туристичка сигнализација) 

итд.; 
 Унутрашња опрема и услуге: квалитет садржаја и понуде опреме и услуга, 

одржавање чистоће, осветљење, амбијент, гостољубивост, климатизација и 
грејање, сателитски ТВ програм, интернет веза, систем противпожарне заштите, 
салеза састанке, итд.; 

 Уређење паркинг простора; 
 Завршетак процеса приватизације, уз постављање критеријума који се односе на 

квалитет, а не само на финансијски аспект приватизације. 

                                                           

39Стратегија развоја туризма града Београда, Економски институт, Београд, 2008. 
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Изградња нових смештајних капацитета обухвата инвестирање у изградњу 
хотела високе категорије и смештајних капацитета средње категорије, који се 
налазе у самом центру града.  

8.2. Стратегија развоја културног туризма Београда 
На територији Србије Београд се позиционира као најконкурентнија 

дестинација, и представља туристичку дестинацију чији би туристички производи 
могли дати најбоље ефекте у што краћем року. Највећи проблем који се јавља је 
недовољна усклађеност Стратегије развоја туризма са Законом о туризму и другим 
законима који се рефлектују на туризам. Јавна практична политика у области 
културног туризма може се развијати само као мултидимензионални систем 
међусекторске, међуресорне и међувладине сарадње. За дугоророчни развој културног 
туризма потребно је успоставити функционалну сарадњу између јавног, приватног и 
невладиног сектора, као и сарадњу између различитих ресора државне управе 
(туризма, културе, образовања, урбанизма и просторног планирања и друго) на свим 
нивоима управе. Од посебног значаја за развој културног туризма на територији 
Београда би било доношење стратегије културног туризма.. Уз активности које треба 
да допринесу стварању амбијента за развој туризма преко републичких ресорних 
одбора за туризам и културу, на градском нивоу то подразумева сарадњу ресорних 
органа управе: Секретаријата за привреду-сектор за туризам и Секретаријата за 
културу града и Туристичке организације Београда која је задужена за промоцију и 
унапређење туристичке понуде града. Овде је важно истаћи да се градска културна 
политика и стратегија развоја одрживог културног туризма морају развијати на основу 
претходно обављене стратешке анализе туристичког потенцијала културног наслеђа и 
културе у целини, уз стварање услова за едукацију музејских, културних, туристичких 
и осталих радника у јавним службама, те њиховој партнерској сарадњи са приватним и 
цивилним сектором из осталих области. 

Стратегијско решење за развој културног туризма било би у успостаљању везе и 
партнерства између културе и туризма. Они би заједно, синергетски могли допринети 
развоју културно туристичког производа Београда. Такав облик партнерства би 
омогућио да културно историјске знаменитости града, богатство уметничке сцене и 
разноврсност културног живота Београда, укључени заједно са другим елементима 
туристичке понуде, уз маркетиншку презентацију, дају културно туристички производ 
који доноси финансијску добит и туризму и култури. Ово је могуће уз претпоставку 
стварања већег броја таквих производа који би били квалитетно сачињени и 
квалитетно представљени, односно интепретирани и промовисани. Они би морали 
бити интегрисани у целокупну туристичку понуду града. 
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Стратешки циљ би био да таква кључна маса производа допринесе: 

-стварању имиџа дестинације која је богата аутентичном а 
истовременосавременом и садржајном културно-туристичком понудом; 

- задовољству односно сатисфакцији посетилаца и стимулисању потрошње; 

- привлачењу новог сегмента тржишта; 

- подстицању домаће тражње. 

Предуслови за ово би били:40 

- стварање позитивног окружења за културно-туристичке иницијативе; 

- јачање система и механизама интерсекторске сарадње; 

- подизање степена знања и вештина потребних за стварање, и што је још 
важније, развој квалитетног туристичког производа; 

- подизање стандарда интерпретације и квалитета културно-туристичког 
производа; 

- унапређење система информисања, комуникације, промоције и дистрибуције 
културно-туристичког производа. 

8.3. Рад на промоцији и информисању о културном 
туризму Београда 

Конкурентност сваке дестинације, па и Београда, зависи од позиције коју 
заузима у свести потрошача у односу на конкуренцију – позиције на тржишту, односно 
од имиџа који та дестинација има. Због тога је изузетно важно поседовање 
одговарајућег имиџа који одражава право позиционирање дестинације у складу са 
њеним вредностима и карактеристикама. Туристичке информације (брошуре, интернет 
презентација, постери, разгледнице, водичи, итд.) морају одражавати стварно стање 
туристичке понуде и морају бити доступне свим тржишним сегментима како би се 
изградио одговарајући имиџ и подстакла тражња за Београдом као пожељном 
туристичком дестинацијом. 

 

                                                           

40Јелинчић, Д., Абецеда културног туризма, Меандар, Загреб, 2008. 



Културни туризам у функцији развоја привреде града Београда 

Мастер рад 

71 

 

Побољшање информационог система: 

-Штампани туристичко информативни материјали треба да одражавају имиџ 
и позиционирање на начин којим се побољшава перцепција клијената о квалитету 
понуде, производима и активностима; 

- Интернет информације треба да буду презентоване на атрактиван начин, да 
одражавају имиџ дестинације и да омогуће лак приступ свим потребним подацима 
о туристичкој понуди на више страних језика; 

-Систем резервација: смештајни капацитети, јавни превоз, ресторани, 
културна изабавна догађања. 

-Укупан информациони систем треба има као основни циљ олакшавање 
функционисања и пословања представницима туризма Србије (ТОС, 
ТОБ,туристичка привреда) на кључним емитивним тржиштима 

Побољшање садржаја и опреме у туристичким информативним центрима: 

-Одговарајућа локација туристичких информативних центара; 

-Јасно означавање/путокази како доћи до туристичких информативних 
центара; 

-Побољшање техничке и кадровске опремљености туристичких 
информативнихцентара; 

-Побољшање услуга (радно време, боља снабдевеност туристичким 
информативно пропагандним материјалом, више информација, куповина сувенира, 
бесплатни интернет, итд.); 

- Пружање више информација о другим дестинацијама у Србији; 

-Регистровање захтева и приговора туриста. 
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8.4. SWОТ анализа културног туризма 
SWОТ анализа културног туризма треба да олакша доношење закључака на 

основу којих се проводе конкретне мере у развоју културног туризма града. Наравно да 
повећање могућности за развој туризма у целини, привлачење страних инвестиција и 
повећање броја и одговарајуће структуре хотела, појачано присуство low cost 
компанија, боља регулација саобраћаја у граду и друго, доприносе и конкурентности 
културног туризма града. 

ПРЕДНОСТИ: 

- постојање већег броја културних 
ресурса, 

- специфичност мешавине културних 
утицаја запада и истока, 

 -разноврсан забавни и ноћни живот, 

-позитиван став становништва према 
туристима. 

НЕДОСТАЦИ: 

- неразвијен културни производ и 
инфраструктура, 

- недовољна интер- и интрасекторска 
сарадња, 

- недовољна развијена свест о важности и 
могућностима културне баштине у 
туризму, 

- неусклађеност календара и термина 
догађаја и радно време културних 
институција. 

ШАНСЕ: 

- светски трендови појачане тражње за 
културним туризмом као туризмом 
специјалних интереса, досадашња 
невелика присутност на 
културнотуристичком тржишту чини га 
новом неоткривеном дестинацијом, 

-едукација потенцијалних координатора 
културнотуристичких пројеката. 

ПРЕТЊЕ: 

- велика конкуренција- Будимпешта, Беч, 
Праг, културне туре у Румунији. 
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ЗАКЉУЧАК 
Културни и туристички сектор ће се адекватно позиционирати унутар 

целокупног система након што буду спремни и способни да се ослоне на сопствени 
развој. С обзиром да култура и туризам егзистирају у корелацији са осталим 
привредним и непривредним секторима у окружењу, и да функционишу у оквиру датог 
система, поставља се питање међузависности општег развоја и развоја културе и 
туризма. Под претпоставком преображаја нашег система и његовог преласка у вишу 
фазу, трансформисаће се све структуре и подструктуре друштва, што ће довести до 
прихватања дугорочног планирања у свим сегментима друштва као основе за развој 
заједнице, чиме ће елементи попут утврђивања стратегије развојапостати неизбежни. 
Нема развоја и прогреса без дефинисане стратегије и приоритета општег (па и 
културног и туристичког ) развоја. Стратегијско планирање може бити ефективно само 
ако је део целокупног система и начина размишљања и понашања јавног и приватног 
сектора. Политика и политички чиниоци манипулативног карактера не смеју остати 
фактори који утичу на област културе и туризма, а културна политика земље 
неодређена и под утицајем разгранатог модела популистичке културе. 

Култура и туризам су најповољнији „дијаманти― развоја привреде и друштва без 
обзира на свеопшту кризу, ниску конкурентност привреде и наше споро испуњавање 
преузетих међународних обавеза. Мало која привредна грана у Србији остварује скоро 
милијарду долара годишњег прихода, а ниједна област осим политике, нема такав 
утицај на народ као култура. 

Укључивањем Београда у међународне туристичке токове, остварен је пораст 
промета од туризма, при чему се као главна емитивна тржишта издвајају суседне 
земље. Да би инострани туристи наставили у великом броју да посећују Београд, 
потребно је више пажње посветити истраживању жеља и потреба туриста, и 
унапредити промоцију елемената туристичке понуде града. 

Поменуто је да је Београд најзначајнији културни центар Србије који располаже 
бројним културним ресурсима, стога они имају велики значај за интензивнији развој 
туристичке привреде. Историјско значење и оригиналност београдских културних 
ресурса повећавају вредност његове укупне понуде. Туристи у Београду најчешће 
посећују: културно историјске споменике, културне догађаје, културне манифестације. 
Боља органзација разгледања знаменитости са туристичким водичима и 
реконструкција музеја и њихово отварање омогућило би туристима додатни увид у 
материјалну и нематеријалну баштину. Београд свој будући развој заснива на следећем 
принципу: има специфично и вредно културно наслеђе, сачувану традицију, и богата 
културна дешавања. Јачање одрживости Београда подразмева унапређење урбаног 
идентитета  и препознатљивости Београда, решавање кључних проблема 
приступачности, улагање у реконструкцију културног наслеђа. 

Београд нема културне ресурсе ни репутацију попут градова лидера у градском 
туризму, али поседује атрактивну комбинације амбијенталних и пејзажних целина на 
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ушћу река, која је вероватно највећи потенцијал града у смислу његове културно-
туристичке одрживости. 

На основу досадашњег излагања могу се извести следећи закључци. Културни 
туризам игра велику улогу у укупним туристичким кретањима. Овде је реч о туризму 
који помаже дефинисању сопственог културног наслеђа и културне традиције. 
Културна баштина је веома важна јер може привући туристе из различитих култура и 
религија. Кроз посете туристичкој дестинацији, културни туриста осећа, види и учи 
њена  културна богатства кроз разгледавање архитектонских грађевина, музеја, 
историјских градова које  одишу споменичким и традиционалним духом. У овом се 
облику туризма такође, осим  статичких културних ресурса, истичу и фестивали и 
посебна догађања која садрже музику, позоришне представе, књижевност, општу 
културу, фолклор, такмичења, традиције и слично. Културна баштина је важна у 
процесу стварања културних знања и као таква привлачи туристе. У анализама 
туристичке валоризације културне баштине, утврђује се да долази до промоције 
укупног туризма и повећања конкурентности на светском тржишту, кроз укључење 
вредности културне баштине што доводи до веће учинковитости локалног и 
регионалног туризма у чијој понуди се налази баштина.  

Туристи који посећују Београд, углавном га посећују због културно историјских 
вредности. Такав тренд наставити, треба настојати да се креира такав туристички 
производ који ће омогућити туристима потпуно уживање у културним лепотама 
Београда и направити од Београда пожељну туристичку дестинацију на конкурентом 
тржишту. 
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