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Увод 

 

 

 У средишту европског дела Русије, на обалама реке Москве лежи истоимени град, 

престоница Руске Федерације и један од најмногољуднијих градова Европе. У мору 

других туристичких дестинација Москва се издваја као центар са бурном историјом, место 

где се преплићу традиционално и модерно, природно и антропогено, прошлост и 

будућност. 

 Град је настао у XII веку када је Јуриј Долгоруки саградио прву тврђаву од дрвета – 

Кремљ. Ова тврђава се временом развијала и ширила своју површину, све док није 

прерасла у велелепну тврђаву која представља центар Русије и око које се даље ширио 

град. О пореклу назива града постоје многе теорије. Једна од њих се односи на оснивача 

града, човека по имену Мосок и његову жену Ква, тако да назив града преставља 

комбинацију њихових имена Мос-Ква. Међутим, опште је прихваћено да назив потиче или 

од словенске речи моск што значи хладно, влажно, или од угрофинске речи маска-ава, 

што значи медведица. Иако није тачно утврђено порекло назива града, Москва поносно 

носи своје име и привлачи туристе из читавог света. 

 Бурна историја града оставила је велики број културно – историјских споменика 

који су данас основа развоја туризма али је такође, утицала и на културни живот 

Московљана. Због тога данас у граду постоји велики број позоришта, биоскопа, музеја и 

галерија, неизоставних у свакој туристичкој понуди. Циљ овог рада је указивање на 

туристичке потенцијале и лепоту руске престонице, град у коме су живели, радили и 

оставили своје трагове великани руске уметности попут Пушкина, Достојевског, Толстоја, 

Гогоља, као и многи други уметници. 

У првом делу рада сам представила основне карактеристике града, попут рељефа, 

климе, хидрографије и њиховог утицаја на развој туризма и на могућност грађења 

туристичке инфраструктуре. Други део рада посвећен је културно – историјским 

споменицима као основним мотивима туристичких посета, док трећи, последњи део 

показује квалитет и структуру материјалне базе, који облици туризма су развијени, које 

тек треба развити, али и у ком смеру се треба кретати даљи развој туризма у главном 

граду Русије.  

 

 

 

 

 

 

 



Мастер рад  Даница  Најдановић 
_____________________________________________________________________________________ 
   

4 
 

1. Туристичко-географски положај 

 

 

Москва је смештена у срцу Источноевропске низије, на истоименој реци. Град има 

повољан географски положај, налази се на 55°46' северне географске ширине и 37°40' 

источне географске дужине и обухвата површину од 1.097,12 km². Простор на коме се 

налази Москва је низијски, са просечном надморском висином од 120 m, што је олакшало 

изградњу саобраћајница, које су од виталног значаја за развој туризма (Давидовић Р., 

2000). 

Повољан положај утицао је и на развој привреде и индустрије. Данас је Москва 

средиште Централно-индустријског рејона што утиче и на брзи развој и ширење града. 

Москва заузима централне делове европске Русије, јер има средишњи положај између 

Северозападног, Централно-черноземског, Поволошког и Волго-Вјатског рејона. 

 

 

Слика бр.1 – Положај Москве; извор: www.wikipedia.org 
Велика отвореност Источноевропске низије омогућава олакшан прилаз из свих 

праваца. Овакав рељеф је добра основа за развој свих видова саобраћаја, због чега Москву 

сваке године посете милиони туриста из свих делова света. За туристички положај је 

битна и близина Волге, најдуже реке Европе, са којом је град повезан каналом. Преко река 

и канала, Москва је повезана са пет мора, због чега се у литератури често назива и „лука 

пет мора“. Излаз на пет мора даје Москви изузетан туристички положај. 

Иако је град доста удаљен од већих градова Европе који су главни емитивни 

центри, због добре саобраћајне повезаности овај негативан фактор се не одражава на 

туризам Москве. За туристички положај Москве битна је удаљености града од сличних 

туристичких дестинација, али треба нагласити да град поседује многе туристичке 

атрактивности са куриозитетним и знаменитим атрибутима које представљају самосталне 

туристичке вредности. 
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2. Природне туристичке вредности 

 

 

2.1. Рељеф као туристичка вредност 

 

 

 Положај Москве у центру Источноевропске низије указује на главну 

карактеристику рељефа - низијско пространство. Источноевропска низија је настала у 

млађем квартару и током постплеистоцена, након повлачења ледника са ових простора. 

Једино веће узвишење ове низије је Валдајско побрђе које се налази северно од Москве и 

које је значајно као извориште бројних река, од којих највећи значај има Волга. 

 Овакав рељеф присутан је и у самој Москви. Просечна надморска висина износи 

120 m, тј. град се издиже изнад нивоа реке Москве за 30-35 m. Највиша тачка града је на 

брду Воробјево или на Врабчевом брду, где је надморска висина 220 m. Осим брда 

Воробјево, Москва је изграђена на још шест брда: брда Боровински (где се налази Кремљ), 

брда Сретењски, брда Тагански, брда Твер, брда Лефортово и такозвана брда Три планине. 

Ова брда чине „Седам брда Москве“, а реч је о флувијалним терасама реке Москве. 

Међутим, ни њихова висина нити облик не оправдавају географски назив „брежуљак“. 

Највећи значај за туризам имају брда Воробјево, где се налази чувени Московски 

универзитет Ломоносов, са којег се пружа изузетан поглед на град, због чега је 

незаобилазна станица туристима и брда Боровински на коме се налази Кремљ и одакле је 

град почео да се шири. Најнижа тачка града је подземна железница, са највећом дубином 

од 74 m испод земљине површине (Двински Е.,1983). 

 

 

2.2. Клима као туристичка вредност 

 

 

 Велики утицај на климу Москве има рељеф и њен географски положај. Москва се 

налази у северном делу северног умереног појаса и има континенталну климу са хладним 

и оштрим зимама, топлим и влажним летима и са велики температурним колебањима 

током године. Отвореност Источноевропске низије омогућава продор хладних ваздушних 

маса са Арктика и из Сибира, због чега зиме могу да буду јако хладне, оштре и снеговите, 

док током лета топле ваздушне масе продиру из унутрашњости загрејаног копна Европе. 

Средња годишња температура ваздуха износи 5,01°C. Најхладнији месец је јануар, 

са просечном температуром од -9,15°C, док је најтоплији август са 18,1°C. 
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Табела 1 - Температура ваздуха у Москви у периоду од 1961. до 2011. године 

Извор:http://wmc.meteoinfo.ru/ 

Из табеле се може видети да се негативне температуре у просеку задржавају 5 

месеци, од новембра до марта. Најнижа забележена температура била је 42,2°C јануара 

1940. године, док је максимална температура измерена 29. јула 2010. године и износила је 

38,2°C.  

Табела 2 –Број дана са кишом и снегом у периоду од 1961. до 2011. године 

Извор: http://wmc.meteoinfo.ru/ 

Ови подаци нам указују на велике амплитуде температура, које се крећу и до 80°C. 

Таква клима негативно утиче на развој туризма, нарочито у зимским месецима. Зато је 

Москву најбоље посетити у касно пролеће и рану јесен. 

 На територији града се годишње излучи 613 mm падавина. Већи део падавина 

излучи се у топлијем делу године у виду кише, док се зими падавине јављају у виду снега. 

Летње кише су углавном пљусковите, па се за 24 часа излучи и до 10 mm падавина, а снег 

се у Москви задржава од 3 до 5 месеци. Највећа облачност је у децембру, а најмања у јулу. 

Просечна осунчаност је око 1.750 сати годишње.   

 Често се каже да Москва има пет годишњих доба: пролеће, лето, јесен, зиму и 

руску зиму. У току зиме често зна да буде екстремно хладно, због чега се становници 

греју крзном и вотком. Зато највећи број туриста у Москви долази у пролеће и јесен, када 

су најпријатније температуре за обилазак и истраживање града. 

 

 

2.3. Воде као туристичка вредност 

 

 

 Главни водоток Москве је истоимена река. Река Москва настаје у западном делу 

московске области, од неколико мањих река, као што су Руза, Истра, Северка, а улива се у 

реку Оку. Дужина реке Москва је 502 km, што се тиче ширине, у горњем току река је 

широка 1,5-2 m, а при ушћу 170 m. Москва има око 600 притока, а у центру града прима 

реку Јаузу, низводно од Кремља. Око ове две реке је и настао првобитни град Москва 

(Давидовић Р., 2000). 

Јан. Феб. Мар

т 

Ап

р. 

Мај. Јун. Јул. Авг. Сеп. Окт. Нов. Дец. Сре.год. 

t° 

-9,15 -6,78 -2,1 5,6 12,9 16,5 18,1 16,2 10,9 4,9 -1,1 -5,9 5.01 

Тип 

падавина 

Ја

н 

Фе

б 

Мар

т 

Ап

р 

Ма

ј 

Ју

н 

Ју

л 

Ав

г 

Се

п 

Ок

т 

Но

в 

Де

ц 

Го

д 

Снег 20 16 11 1 0 0 0 0 0 3 10 18 79 

Киша/Снег 5 4 6 5 1 0 0 0 1 4 8 7 41 

Киша 1 1 3 10 12 14 14 14 15 12 6 2 10 
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 Река Москва припада хидрографском систему Волге. Већи привредни и туристички 

значај Москва је добила 1937. године када је прокопан пловни канал којим је Москва 

повезана са Волгом. Идеја о повезивању Москве и Волге јавила се још за време Руског 

царства, али је са њеном реализацијом започето тек за време Совјетског Савеза. Дужина 

овог канала је 128 km и он омогућава Москви излаз на пет мора и епитет „лука пет мора“, 

тачније омогућава излаз на Бело, Балтичко, Црно, Азовско море и Каспијско језеро. Осим 

московског канала, изграђена су и вештачка језера, хидроцентрале и омогућена је 

пловидба великим бродовима. Укупно је извршено око 200 хидротехничких радова. На тај 

начин је Москва постала јако значајна лука овог дела Европе.  

Некада је територију Москве пресецало око стотину мањих река и потока. Сада су 

скоро сви ти водотоци „утерани“ у цеви и скривени под земљом. Највећа притока Москве, 

Јауза, која извире близу вароши Митишчи у Подмосковљу, дуга је 34 km. Након изградње 

канала Москва – Волга, Јауза је, као и река Москва, постала пловна захваљујући волшкој 

води (Двински Е., 1983). 

 
Слика број 2-река Москва; Извор: www.imagejuicy.com 

У Московској области се налази више од 300 језера, али за Московљане највећи 

значај има Ивањковско језеро, познато и као Московско море. Реч је о вештачком језеру 

које је настало преграђивањем корита Волге. Језеро се данас користи за водоснабдевање 

Москве, али је и једно од најпосећенијих излетишта града Москве. Језеро је Московским 

каналом повезано са реком Москвом.  

 

 

2.4. Биогеографске туристичке вредности 

 

 

Биогеографске одлике града имају велики утицај на његову туристичку 

атрактивност. Москва се може похвалити великим површинама под вегетацијом, јер 

паркови, баште и шуме чине готово трећину површине града. Због тога се често користи 

термин „Зелена Москва“ јер по 1 становнику долази 18 m² зелених површина. Ова бројка 

је већа од прописаних стандарда у Европи, јер европски норматив износи 15 m² зелених 

површина по становнику (Кићовић Д., 2012). 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCLm-kJnKs8cCFcq9GgodHXUCaA&url=http%3A%2F%2Fwww.imagejuicy.com%2Fimages%2Ffamous-cities%2Fm%2Fmoscow%2C-russia%2F78%2F&ei=IKTTVbmuK8r7ap3qicAG&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNEX3yG_19kiPZTnyST6uAn3BH35jw&ust=1440019788027014
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У Москви готово да нема улице без парка, дрвореда, баште. Зелене површине се 

уредно одржавају што позитивно утиче на атрактивност града. Зелене површине немају 

само естетски значај, већ и санитарно-хигијенски, јер пречишћавају ваздух и смањују 

буку. У граду постоји 96 паркова и 18 вртова, од чега су 4 ботаничка врта, 450 km² 

зелених површина и 100 km² шума. На овим зеленим површинама се у свим годишњим 

добима одржавају различите манифестације и приредбе за децу и одрасле. Такође, овде се 

налазе и бројни спортски терени због чега привлаче све људе који желе да се баве 

спортским активностима. Зелене површине представљају праве оазе мира и омогућавају 

становништву бег од буке и ужурбаности велике метрополе. 

И поред великих површина под вегетацијом, ова два параметара, бука и загађеност 

ваздуха представљају велики проблем у Москви, пре свега због развијене индустрије и 

великог броја возила. 

 

2.4.1. Паркови Москве као туристичке вредности 

 

Зелене површине заузимају велике делове Москве, због чега у граду има доста 

паркова, башти и вртова. Најзначајнији су парк Горки, Александровски парк, Измаилово, 

Сокољники парк, парк Коломенско, ВДНХ и др. 

 Парк Горки се некада називао парк Културе, а отворен је 1928. године и у то време 

је био једини тематски парк у Русији. Данашњи назив носи по чувеном руском писцу 

Максиму Горком. Парк Горки је једно од најлепших места у Москви где можете провести 

топао летњи дан, шетајући бројним стазама по парку или возити педалину по језеру, 

бавити се неким спортом или једноставно уживати у природи далеко од градске буке. 

Овде се одржавају и бројни концерти познатих музичких група, али је парк Горки и једно 

од места где млади, неафирмисани музичари свирају тражећи своју публику. Међутим, 

парк Горки је најлепши зими. Када се температуре спусте испод 0°C овде се прави 

огромно клизалиште на отвореном које посећују Московљани и туристи свих узраста, тако 

да се овде могу видети мала деца како уче да клизају, али и старији парови како 

безбрижно клизају држећи се за руке. Парк током зиме блиста, са дрвећем побелелим од 

снега и леденица које висе са објеката. За туристе је јако привлачно и такмичење у 

прављењу ледених скулптура, које се сваке зиме одржава. 

 Александровски парк се налази дуж западног бедема Кремља и ово је један од 

најстаријих и најпосећенијих јавних градских паркова. Парк је настао после рата са 

Наполеоном, а носи име по Александру I који је наредио изградњу парка. Налази се на 

месту где је некад текла река Неглинаја, која је затрпана пошто су њене воде каналисане у  

подземну цев. На улазу у парк је монументална гвоздена капија и гроб Незнаном јунаку, 

испред којег руски војници чувају стражу, а за туристе је нарочито интересантна смена 

страже. Још једна атрактивност у парку је обелиск посвећен великим мислиоцима и 

револуционарима. У парку се налази пуно скулптура, цветних леја, травњака, дрвореда, 

клупа. Ово је права мала оаза у средишту историјског дела града. 
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     Слика 3 – Горки парк зими                            Слика 4 - Александровски парк; 

            извор: russia-ic.com                                   извор www.virtualtourist.com 

 

 Парк Измаилово се састоји из два дела: рекреативни парк Измаилово и парк-шума 

Измаилово. Дивна природа са бројним различитим биљним врстама ствара осећај да се 

налазите километрима далеко од града. У парку постоји велики број рибњака, пчелињак, 

стаза за шетање, игралишта за децу. Још једна од знаменитости парка Измаилово је велика 

пијаца на отвореном где се могу купити руски сувенири по нижим ценама него у центру 

града. Парк је 1988. године добио статус посебно заштићених подручја од регионалног 

значаја. 

 Сокољники парк је настао у XVII веку, за време владавине Цара Алексеја 

Михаиловича, оца Петра Великог, који је био познат као велики љубитељ лова. Данас 

парк представља, осим станишта бројним биљним и животињским врстама и место 

окупљања Московљана. Парк се задњих година уређује, граде се нове стазе за шетање, 

спортски терени, терени за екстремне спортове, током зиме се поставља скијалиште. Лети 

парк представља праву оазу, са зеленилом и различитим врстама цвећа, због чега парк 

задњих година бележи пораст страних туриста. 

 Парк Коломенско је бивши царски посед који се простире на површини од 390 

хектара. Овај парк је значајно излетиште града али и историјски и архитектонски 

комплекс. Парк обухвата 17 архитектонских објеката од чега највећи значај има црква 

Вазнесења, подигнута у част рођења престолонаследника, будућег Ивана Грозног. Црква 

Вазнесења представља ремек дело руске архитектуре, због чега је 1994. године стављена 

на UNESCO-ву листу светске културне баштине. Црква је саграђена 1532. године и једна 

је од првих цркава саграђених од камена. Лоцирана је на стрмом брду и у почетку је 

служила као породична црква руских царева. Године 1990. је започета реконструкција 

парка, која је завршена 2010. године, а данас је парк, осим излетишта и место одржавања 

различитих догађаја, између осталог и музичког фестивала Афиша (Двински Е., 1983). 

 Парк ВДНХ је јединствен историјски и архитектонски комплекс са око 400 

објеката. У парку се налазе бројни павиљони, фонтане, луна – парк, музеј космонаутике, 

кафићи, ресторани. Готово све веће изложбе се одржавају у овом парку. 

 

 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Frussia-ic.com%2Ftravel%2Ftravelling%2F1472&bvm=bv.103073922,d.bGQ&psig=AFQjCNFrjazOfpcafu9SyXPbON4uHhIdSQ&ust=1442860811237340
https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCJqjkq6ghsgCFcu7FAodHAwOxQ&url=http%3A%2F%2Fwww.virtualtourist.com%2Ftravel%2FEurope%2FRussia%2FGorod_Moskva%2FMoscow-592480%2FThings_To_Do-Moscow-Alexander_Garden-BR-1.html&psig=AFQjCNEfazVlpmVy8nKd1qy2Jd9ED1KuBQ&ust=1442860360465306
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3. Друштвене карактеристике Москве 

 

 

3.1. Москва кроз векове 

 

 

Тачан датум оснивања Москве није познат, али се сматра да је град основао принц 

Олег у IX веку на обалама данашње реке Москве, на шта указују нека ископавања вршена 

на тлу града. Међутим, званично се Москва први пут помиње 1147. године у летописима 

кнеза Јурија Долгоруког. Јуриј Дологруки је саградио прву тврђаву – Кремљ од дрвета, 

око које касније почиње да се шири насеље. Од XII до XIV века Москва је била мало 

насеље, попут многих у Русији у то време. Све до XIV века у Русији није постојала 

јединствена држава, већ више градова који су били независни. У XV веку Москва је, под 

вођством Ивана III, ујединила све руске градове и територије и постала центар државе. У 

то време град је имао око 100.000 становника. Иван III је сломио моћ Татара и 1480. 

године се прогласио за цара свих Руса, одбио је да плаћа данак Татарима, а за време своје 

владавине изградио је многе прекрасне грађевине у својој престоници (Двински Е., 1983). 

Московски кнез Иван Грозни 1547. године постаје цар Русије. Био је одличан 

владар који је подстицао трговину са западном Европом, изградио је Руску армију и 

освојио територије у долини Волге. Био је окрутан владар, због чега је и добио надимак 

Грозни. Иван Грозни је у част својих победа у долини Волге, изградио храм Светог 

Василија Блаженог. Династија Романов на власт долази 1613. године и влада Русијом 

преко 300 година. Најзначајнији владар ове породице је био Петар Велики, који је 1712. 

године преселио престоницу у Санкт Петербург. Москва је статус престонице Русије 

повратила тек након Октобарске револуције 1918. године (Двински Е., 1983).  

Још један значајан догађај у бурној историји руске престонице је био рат са 

Наполеоном који је почео 1812. године. Тада је Наполеон, са око 700.000 војника, кренуо у 

освајање Москве. Главна битка се одиграла код села Бородин, а данас се води полемика ко 

је изашао као победник те битке. Након Бородинске битке, генерал Кутузов повлачи 

војску и становништво из Москве, притом палећи зграде и залихе хране. Сматра се да је 

изгорело 4/5 града јер су тада људи куће градили од дрвета. Тако је Наполеон ушао у 

празан и опустошен град. Наполеон је био принуђен да повлачи своју војску без хране и 

адекватне одеће за руску зиму. Због тога је велики број војника страдао, тако да се у 

Француску вратило свега 22.000 војника (Moscow-english edition, 2012). 

Династија Романов влада Русијом до 1918. године, када су бољшевици стрељали 

целу породицу Николаја Романова. Москва поново постаје престоница Русије 1918. 

године, на челу са Лењином који влада до 1924. године. За време његове владавине настаје 

Совјетски Савез, са Москвом као главним градом и на власт се учвршћује комунизам. 

Након Лењинове смрти власт преузима Стаљин, који је у историји остао упамћен као 
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велики тиранин. Комунизам се у Русији задржава све до 1991. године, када долази до 

распада Совјетског Савеза. Након распада СССР Москва остаје главни град Русије и 

долази до убрзаног развоја града и повећања броја становника. У овом периоду је дошло и 

до великог пораста броја страних туриста, тако да је Москва данас једна од најпосећенијих 

престоница Европе. 

 

 

3.2. Становништво Москве 

 

 

 Од самог настанка града па до данас, број становника Москве је у сталном порасту. 

Тако је већ крајем XVIII века Москва имала преко 1.000.000 становника. Данас, према 

последњем попису, који је рађен 2010. године, у главном граду Русије је живело 

11.514.330 становника (http://www.gks.ru/). 

 

Табела 3 - Број становника у Москви у периоду од 1400.до 2010. године 

Година Број становника Година Број становника 

1400. 40.000 1871. 601.696 

1638. 200.000 1888. 753.459 

1710. 160.000 1897. 1.038.600 

1725. 145.000 1912. 1.617.157 

1738. 138.400 1920. 1.027.300 

1775. 161.000 1926. 2.101.200 

1785. 188.700 1939. 4.609.200 

1811. 270.200 1959. 6.133.100 

1813. 215.000 1979. 8.142.200 

1825. 241.500 1989. 8.972.300 

1840. 349.100 2002. 10.382.754 

1856. 368.800 2010. 11.514.330 

1868. 414.400   

Извор: https://sr.wikipedia.org 

 

 Према попису из 2010. године, најбројнији народ у Москви су Руси (91,6%), затим 

следе Украјинци (1,42%), Татари (1,38%) и Јермени (0,98%). Руски језик је изразито 

доминантан и њиме се служи преко 98% становништва (http://www.gks.ru/). 

 Што се тиче религије, доминира православље и у Москви се налази средиште Руске 

православне цркве. Међутим, подаци о религији су непоуздани, јер се вера не испитује у 

званичним пописима становништва. Од осталих вера присутни су ислам, католицизам, 

хиндуизам, будизам, протестантизам. Према неким подацима у граду постоји око 1000 

верских организација које представљају више од 50 различитих вероисповести. 

 Проценат писмености је јако велики и износи 99,9% (http://www.gks.ru/). 

 

http://www.gks.ru/
https://sr.wikipedia.org/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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3.3. Урбана града и градске функције 

 

 

 Данас је Москва један од највећих и најмногољуднијих градова Европе. Има статус 

града од федералног значаја, а овај статус у Русији, осим Москве, има још само Санкт 

Петербург. Урбанистичко уређење града почиње после Првог, а нарочито после Другог 

светског рата. Тада се граде широки булевари, авеније, уређују се паркови. До отварања 

града према страним инвеститорима и иностраном туризму, долази после распада 

Совјетског Савеза. Од тада Москва све више пажње посвећује уређењу града, обнови 

старих зграда, повећању зелених 

површина, промоцији града. Данас се у 

Москви налази велики број светских, 

мултинационалних компанија, луксузних 

робних кућа, биоскопа, позоришта, 

опера, уметничких галерија. 

 На урбанистичким плановима 

Москве може се видети како је цео град 

изграђен око Кремља, који представља 

„срце Москве“. Вековима се око ове 

тврђаве ширио град у концентричним 

круговима. Данас у граду постоје три 

концентрична круга, испресецана 

великим радијалним улицама.  

 

Слика 5 – извор: https://www.googlemap.rs 

 Москва, осим што је главни град Русије, такође је и политички, економски, 

административни, културни, здравствени, универзитетски, трговачки и саобраћајни 

центар. 

 Москва је политички центар јер су у њој смештене све значајније политичке 

институције, пре свега Руски парламент – Дума и Кремљ, политичко седиште Русије, где 

се налази и Руски председник. Москва је и здравствени центар са великим бројем 

здравствених институција, што државних, што приватних. Здравствене услуге су 

бесплатне за све људе који бораве на територији града, укључујући и туристе. Ово је један 

од највећих културних и уметничких градова на свету. У граду се налази велики број 

музеја, галерија, биоскопа, позоришта, опера. Још једна значајна функција Москве је 

саобраћајна. Москва је главни саобраћајни чвор Русије, али и Источне Европе, јер се овде 

укрштају 11 железничких линија, велики број аутопутева, 5 аеродрома, а прокопавањем 

канала Москва – Волга, град је постао и значајна лука. По свим овим параметрима и 

функцијама, Москва има велике потенцијале да израсте у једну од водећих туристичких 

дестинација у Европи. 

https://www.googlemap.rs/
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3.4. Привреда Москве 

 

 

 Московска област нема значајнија природна богатства. Вредно је поменути угаљ: 

смеђи угаљ (у западном делу Подмосковског угљеног басена), а на истоку подмосковске 

области има тресета. У овој области има налазишта фосфорита, глине, кварцног песка и 

разноврсног грађевинског материјала (Давидовић Р., 2000). 

Москва представља најзначајнији привредни центар Русије и индустријско 

средиште земље. Индустријска постројења су углавном смештена на периферним 

деловима и у близини града. Прстен индустријских центара који окружују Москву 

најважнија је произвођачка зона у Русији. Највише је развијена хемијска, металуршка, 

машинска, електронска, прехрамбена, текстилна индустрија, производња намештаја, 

обуће, дувана и производња енергије. У граду и ближој околини се преради 30% свег 

памука и 50% све вуне у Русији. Москва је и значајан произвођач војних и цивилних 

хеликоптера, а овде се налазе и фабрике за производњу опреме за свемирске станице 

(Ђурић, Петровић, 1960). 

Москва има и развијену пољопривреду, која се задњих година знатно 

интензивирала. У приградској зони гаји се поврће, јагоде, кромпир, а све више се развија 

млечно сточарство и живинарство. 

 Развијен је и сектор услуга, пре свега банкарство, трговина, саобраћај и наравно, 

туризам. Туризам све више добија на значају, јер годишње Москву посети више од 5 

милиона страних туриста и овај број је у сталном порасту. 

Улагање у привреду, нарочито у терцијарни и квартарни сектор довело је до развоја 

града и до повећања туристичког промета. Москва има најнижу стопу незапослености у 

Русији и двоструко веће просечне плате од националног просека. Просечна плата у 

Москви, у 2011. години, износила је 41.000 рубаља или 1.400 долара (serbiancafe.com). 

Москва је 2011. године проглашена за град са највећим бројем милијардера у свету са 79 

милијардера. Такође, ово је један од најскупљих градова за живот у свету. 
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4. Културно - историјске знаменитости Москве 

 

 

4.1. Репрезентативна здања 

 

 

 Данашња Москва се простире на 1.097,12 km² и на овом огромном простору се 

налази велики број значајних и репрезентативних здања. Пошто су до XIX века већина 

кућа и зграда биле од дрвета, у Москви не постоји велики број старих зграда. Међутим, у 

новије доба су изграђене неке јако лепе и репрезентативне зграде које представљају неке 

од симбола Москве и које се често налазе на разгледницама. Градом доминирају велика и 

масивна здања, која одају утисак моћи и ауторитета. 

 Можда су најпрепознатљивије зграде у Москви седам облакодера који се често 

називају и „Седам сестара“ или „Стаљинке“, пошто су грађене за време Стаљинове 

власти, у периоду од 1947. до 1953. године. Грађене су у комбинацији два стила: руског 

барока и готике и ове зграде се виде са сваког узвишења у Москви. То су највише зграде у 

Москви и реч је о: згради Универзитета Ломоносов, хотелу Украјина, хотелу 

Ленинградска, административној згради Црвена врата, згради Министарства иностраних 

послова, стамбеној згради на обали реке Москве - Котелническа и стамбеној згради на 

тргу Кудринска. 

 
             Слика 6 – унивезитет Ломоносов;                           Слика 7 – Хотел Украјина; 

                         извор: wikipedia.org                                            извор: www.artleo.com 

 Међу значајнијим зградама Москве убраја се и ГУМ или Државна робна кућа. 

Изградња ГУМ-а – најпознатијег трговинског центра у Русији, завршена је 1897. године, а 

зграда је смештена на самом Црвеном тргу. Главни инжењер ове величанствене зграде био 

је Владимир Шукров, који је задужен за неке од најлепших здања Москве. Овај центар се 

састоји из три спрата и три уздужна ходника у којима су смештене више од хиљаду радњи 

најпрестижнијих светских брендова. Нажалост, мали је број људи који себи може да 

приушти куповину у овом тржном центру. ГУМ представља праву туристичку атракцију, 

јер када закораче у зграду, туристи имају осећај као да су у неком другом веку. Овај тржни 

центар је нарочито леп током зимских месеци и новогодишњих празника када је украшен 

http://www.artleo.com/
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многобројним лампионима и када се испред ГУМ-а, на Црвеном тргу, поставља 

клизалиште. 

 
 Слика 8 – ГУМ; Извор:www.telegraph.co    Слика 9 – унутрашњост ГУМ-а;извор:www.telegraph.co 

 Московски међународни пословни центар је познат под називом „Moskva-City“ и 

реч је о пословном дистрикту који је још у изградњи. Овај пословни центар ће се састојати 

из 18 зграда: осам зграда је завршено, осам је у изградњи, а још два облакодера чекају 

почетак изградње. Тренутно је у изградњи зграда Куле Федерације, која ће бити највиша 

зграда у Европи. Завршетак изградње „Moskva-City“ очекује се до 2018. године. Осим 

пословних просторија, „Moskva-City“ садржаће и стамбене просторије, али и продавнице, 

хотеле, биоскопе, објекте за забаву, спорт, разоноду. Такође, очекује се да московски 

међународни пословни центар привуче и велики број туриста, и да постане још један 

симбол овог града (www.openmoscow.ru). 

 

 

4.2. Утврђења као културно-историјске вредности 

 

4.2.1. Кремљ 

 

 Кремљ је срце Москве и целе Русије и представља симбол њене величанствености. 

Налази се на обалама реке Москве, на узвишењу Боровински и представља најстарији део 

града. Сматра се да назив Кремљ потиче од татарске речи за тврђаву. Први пут се 

спомиње 1147. године, када је прву тврђаву саградио Јуриј Долгоруки, први московски 

кнез. Од  XII века до данас Кремљ је растао и мењао се. У почетку је то била мала тврђава 

од дрвета, а данас је велелепна тврђава прекривена црвеним циглама која заузима 

површину од 275.000 m². У XV веку на изградњи Кремља радили су најбољи италијански 

ренесансни мајстори: Марко Руфо, Пиетро Сокерио, Антонио Гиларди, а објекти који су 

они изградили данас поносно стоје препричавајући својим посетиоцима бурну историју 

града, чији су сведоци били.  

 

http://www.telegraph.co/
http://www.telegraph.co/
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Слика 10 – Кремљ; извор: http://rusija.info/ 

Изглед који данас има Кремљ је добио у XVII веку, дужина бедема износи 2.235 m, 

а висина се креће од 5 m до 19 m, док је дебљина бедема између 3,5 и 6,5 m. На зидинама 

се налазе и 20 кула, од којих су четири пролазне, са капијама. Пролазне куле су много веће 

од осталих и налазе се на месту где су били важни путеви. Куле су високе од 28 до 71 m. 

Међу највишим кулама спада кула Спаска или Спаситељева кула висока 71 m. Ова кула се 

састоји из улаза и пет спратова, а на кули се налази и сат. Кула Спаска гледа на Црвени 

трг, али представља и пролаз између унутрашњости Кремља и Црвеног трга. Овај пролаз 

је данас затворен за посетиоце. Још једна кула висине 71 m је Троицка, која је добила име 

у част Свете Тројице. Налази се на улазу у Кремљ, а током историје ова кула је служила 

као затвор. На врху кула се данас налазе рубинске звезде, на месту где су некад стајали 

двоглави орлови. Звезде су постављене 1937. године, а изграђене су од рубинског стакла. 

Ове звезде светле непрестано, а од 1937. године биле су угашене само два пута, за време 

Другог светског рата и за потребе снимања филма „Сибирски берберин“ (Двински Е., 

1983). 

У унутрашњости Кремља налази се, поред Саборног трга и велики број цркава, 

палата, различитих објеката. Најзанимљивији су Арханђеловска саборна црква, Успењска 

саборна црква, Благовештенска саборна црква, црква 12 Апостола, звоник Ивана Великог, 

палата Патријарха, палата Конгреса, Оружана палата, Цар – топ и Цар – звоно.  

 У центру Кремља налази се четвороугаони Саборни трг који спада међу 

најстаријим трговима у граду, настао у XIV веку. На Саборном тргу, средишту Кремља, 

налазе се три цркве: Успенска саборна црква, Благовештенска саборна црква и 

Арханђеловска саборна црква. Успенска саборна црква завршена је 1479. године у 

класичном стилу Руских православних цркава и једна је од најсавршенијих 

архитектонских споменика у Кремљу. Изграђена је као главна московска црква, место где 

су се крунисали сви руски цареви, оглашавани државни укази и одржаване друге 

церемоније. Ту су сахрањени неки руски митрополити и патријарси. Благовештенска 

саборна црква изграђена је 1489. године. У овој цркви су се венчавали и крстили чланови 

владајућих породица. По старости је друга у Кремљу, али овде се налази и један од 

најстаријих и највреднијих иконостаса целе Русије. Цркву красе девет купола које су, 

заједно са кровом, прекривене златом. Арханђеловска саборна црква је најмлађа црква на 
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Саборном тргу и њена изградња је завршена 1509. године. Ова црква је још у XIV веку 

постала породична гробница московских кнежева и касније, руских царева који су овде 

сахрањивани до 1700. године. Овде су сахрањени Иван Грозни, Алексеј Романов, Петар II. 

Међу вредним фрескама ове цркве, налазе се и фреска „Српски чудотворци“ где су 

приказани Свети Сава и Свети Симеон, као и фреска кнез Лазара.  

 
Слика 11 – Саборни трг 

 Осим ових цркава, на Саборном тргу се налази и звоник Ивана Великог. Овај 

звоник је висок 81 m и има 21 звоно, од којих је највеће Успенско звоно, тешко 70 t. Овај 

звоник је био главна осматрачница Кремља са које се видело наоколо на 25 – 30 km. 

Напуштајући Москву 1812. године, Наполеон је наредио да се звоник уништи, тачније да 

се дигне у ваздух. Међутим, звоник је одолео и остао готово нетакнут (Moscow-english 

edition, 2012). 

 Још један бисер Кремља и Москве је Оружана палата, изграђена 1851. године. 

Назив палате потиче од радионице за производњу оружја и ратне опреме. Данас је 

Оружана палата претворена у музеј који садржи једну од најбогатијих збирки предмета у 

Русији. Овде се чувају ретки предмети: одећа Руских владара, златни и сребрни предмети, 

кочије, оружје, рад руских мајстора. Ова богата збирка је подељена на шест дела: збирка 

одеће и тканине, збирка старих државних симбола, збирка оружја, збирка руских златних 

и сребрних производа од XII до XIX века, дела страних мајстора од XV до XIX века и део 

са коњском опремом и кочијама. Овде се могу видети чувена Фебрижеова јаја, одећа коју 

су носили руски владари, сребрни, златни и предмети од драгог камења које је Русија 

добијала на поклон, кочије и коњска опрема (Moscow-english edition, 2012). 

 Цар – топ је највећи топ на свету. Изливен је у бронзи 1586. године, а изливање је 

наручио Фјодор I. Из овог топа никад није пуцано, већ служи за демонстрацију величине и 

моћи Русије. Топ је тежак 40 t, дуг 5 m, а испред топа који је смештен на носачу, налазе се 

ђулад тешка по 1.000 kg и имају декоративну улогу. Цар топ се налази испред Цркве 12 

апостола и украшен је рељефима, међу којима се налази и цар Фјодор Иванович. 

 Цар – звоно је највеће звоно на свету. Његову израду је наручила Ана Ивановна, 

братаница Петра Великог, али ово звоно никад није зазвонило. Изливено је у бронзи, 

тешко 216 t, а високо преко 6 m. Још док је било у калупу, у Москви је избио пожар, а 

водом којом су гасили ватру доспела је до калупа, због чега се један део звона, тежак 11.5 t 

одломио. Звоно је скоро 100 година лежало у калупу, да би га средином XIX века 

наместили на постоље у Кремљ (Moscow-english edition, 2012). 
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            Слика 12 - Цар – топ           Слика 13- Цар – звоно          Слика 14 - звоник Ивана Великог 

 Међу овим старим, историјским здањима, нашла се и једна зграда новијег доба. Реч 

је о модерној згради, палати Конгреса која је завршена 1961. године и где од материјала 

доминира стакло и бетон. Главна дворана може да прими 6.000 људи и веома је акустична 

због чега се овде често одржавају концерти. Од почетка градње палате у Москви су се 

водиле расправе да ли је треба градити. Кремљ представља историјско средиште Москве 

са старим зградама, док је Палата Конгреса модерна зграда која се на уклапа у остатак 

амбијента. Већина људи се слаже да овај објекат нарушава историјски изглед Кремља. 

  

 
Слика 15 - Палата Конгреса; извор: www.russkaya-storona.ru 

Кремљ представља прворазредну туристичку атракцију Москве коју сваке године 

посети више милиона туриста. Због своје изузетне културне, уметничке и историјске 

вредности, Кремљ је 1991. године ушао на UNESCO-ву листу светске културне баштине, 

што још више наглашава његов туристички значај. 

 

http://www.russkaya-storona.ru/
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4.3. Улице, тргови и мостови 

 

 

 Москва има преко 3.500 улица које се зракасто шире од центра града. Неке од 

најзначајнијих улица су Тверска, стари и нови Арбат, Николска. Преко плочника ових 

улица сваке године прођу милиони туриста. 

 Тверска улица се сматра главном улицом Москве. Ова улица је најзначајнија 

радијална улица. За Тверску улицу знало се још у XIV веку, док је у периоду од XV до 

XVII века била значајан трговински пут између Москве и градoва Твер и Новгород. У 

XVIII веку, када Санкт Петербург постаје нова престоница Русије, Тверска улица добија 

још већи значај као главна улица према новој престоници. Временом се изглед улице 

мењао, али је она задржала свој значај. За време Совјетског Савеза улица је 

реконструисана и проширена, чиме је још више наглашена њена водећа улога у односу на 

остале улице Москве. У овој улици се налази неколико тргова, а најзначајнији од њих је 

Пушкинов трг са спомеником посвећеним овом великом песнику. У Тверској улици је 

подигнут споменик Јурију Долгоруку, оснивачу Москве. У овој улици се налазе и бројни 

ресторани, барови, биоскопи и позоришта. Најпознатији кафићи и барови су смештени у 

овој улици због чега је добро посећена и од стране туриста. Такође, овде се налазе и 

продавнице најпознатијих светских брендова, због чега представља рај за све оне који 

могу себи да приуште куповину у овим  продавницама. 

 Стари Арбат је позната шеталачка зона Москве и једна од најлепших улица овог 

града. Улица Арбат је стециште уметника, уличних песника, жонглера и забављача који се 

срећу на сваком кораку. Овде се налази и 

велики број продавница сувенира као и 

бројни мали кафеи за одмор и кафу 

након шетње по граду, због чега се у 

овој улици могу срести туристи из 

читавог света. Арбат је улица са бројним 

зградама из XIX века овековечена у 

бројним филмовима и руској поезији. 

Туристичке атракције су позориште 

Вахтангов, споменик песнику 

Александру Пушкину, споменик 

народном певачу Булату Окуџави 

(www.moscow.infо). 

                                                                                 Слика 16- улица Арбат 

 Нови Арбат је широки булевар новијег датума, грађен у периоду од 1962. до 1968. 

године. У многоме се разликује од старог Арбата, јер је реч о модерном булевару 

окруженим високим зградама. Овде се налазе бројни модерни ресторани, хотели, тржни 

http://www.moscow.infо/
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центри, пословни простори, барови и клубови. Нови Арбат је познат по бурном ноћном 

животу. 

 Николска улица је добила назив по манастиру Свети Никола који се налази овде. 

Некада је Николска улица била улица трговине и образовања, због чега се овде налази 

прва штампарија у Москви, али и грчка, словенска и латинска академија, као и прва 

апотека. Данас је пешачка зона са бројним зградама прелепих фасада које подсећају на 

нека друга времена. 

 

 Поред великог броја улица, за Москву су карактеристични и бројни тргови. Један 

од њих је и Саборни трг, најстарији трг града, смештен у срцу Кремља, о коме је већ било 

речи. Осим овог трга неопходно је споменути и симбол града, Црвени трг, али и тргове 

као што су трг Револуције, Театра, Пушкинов трг, трг Јосипа Броза Тита. 

 Црвени трг је најпознатији градски трг у Москви. Овај трг је обично прво место 

које туристи посете по доласку у Москву. Црвени трг је настао у XV веку када је 

московски кнез Иван III наредио да се очисти простор око Кремља како би се ту поставила 

пијаца и тада се ова просторна пољана једноставно називала „Трг“. Због великог броја 

пожара овај трг се често називао и „Пожар“. У другој половини XVII века трг добија 

садашње име. Међутим, име не потиче од боје плоча од којих је трг састављен. Реч 

Красная има двоструко значење и осим црвен значи и леп. Ова реч савршено описује 

Црвени трг, његову лепоту и сјај. Трг је дуг 695 m, а широк 130 m и сведок је многих 

важних догађаја у животу Русије (Moscow-english edition, 2012). 

 
Слика 17 – Црвени трг; извор: www.allposters.com 

 На тргу се налазе неколико значајних и туристички атрактивних објеката. Можда 

највећи значај има храм Василија Блаженог који се налази на свим разгледницама и 

сувенирима из Москве и представља прву асоцијацију на град и заузима јужни део трга. 

Овај храм је подигнут по указу Ивана Грозног у част победе руске војске над татарско – 

монголском војском. Испред храма се налази споменик Кузил Минону и Димитрију 

Пожарском који су допринели ослобођењу Москве од Пољака 1612. године. 

Још једна значајна грађевина на Црвеном тргу је Лењинов маузолеј у коме се 

налази балсамовано тело В. И. Лењина. Маузолеј је саграђен 1930. године на месту 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCKKtyIDSv8cCFUPXFAoduPAEHw&url=http%3A%2F%2Fwww.allposters.com%2F-sp%2FRed-Square-Moscow-Russia-Posters_i1709749_.htm&ei=7fbZVeKCIcOuU7jhk_gB&psig=AFQjCNG4aTQbUktatMfQeBIOMU3z-b9NtA&ust=1440434190779856
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привременог дрвеног маузолеја и један је од најпосећенијих објеката у Москви. Изграђен 

је од тамноцрвеног гранита и црног лабрадорита и савршено се уклапа у архитектуру трга. 

На северном делу трга налази се Државни историјски музеј, смештен у прелепој згради из 

XIX века. Музеј има сталну поставку предмета од праисторије до данас и око милион 

експоната. Источну границу Црвеног трга чини ГУМ, велики трговински центар. 

 Трг сваке године привуче велики број домаћих и страних туриста, јер се овде 

одржава и велики број различитих манифестација, као што су војне параде, Божићни и 

Ускршњи вашари, величанствен дочек Нове године. И када на Црвеном тргу нема 

манифестација, у ваздуху се осећа дух празника због прелепог амбијента Кремља и храма 

Василија Блаженог и великог броја туриста који 365 дана посећују овај трг. 

 Трг Револуције се налази у самом центру Москве, северозападно од Црвеног трга 

са којим је повезан преко капије Васкрсења. Трг има облик лука, са фонтаном архитекте 

Витали и спомеником Карлу Марксу. На тргу се налазе и хотели „Москва“ и „Метропол“ 

и три пролаза ка подземној железници. Сваке године се овде одржавају сајмови и 

приредбе, нарочито за време Новогодишњих и Божићних празника. Планира се да у 

будућности овај трг представља пешачку зону, са парком, зеленилом, кафићима и 

радњама са сувенирима који ће боравак туристима учинити пријатнијим. 

 Трг Мањеж се налази између Кремља, Црвеног трга и Александровског парка. Ово 

је млад трг, настао 30-их година прошлог века. Трг привлачи туристе стакленом куполом 

на чијем врху је Свети Ђорђе, заштитник града, затим прелепим фонтанама, лепо 

уређеним стазама. На тргу се налази и споменик совјетском војсковођи Жукову као и 

такозвани „нулти километар“, где човек треба замислити жељу и бацити новчић преко 

рамена како би се та жеља испунила. 

 Трг Театра је један од познатијих тргова у Москви. На овом тргу се налазе три 

позоришта: Бољшој театар, позориште Мали и Руско позориште младих и управо по овим 

позориштима трг је и добио име. На тргу се налази и ЦУМ – централни универзални 

тржни центар, са радњама луксузне робе. 

 Пушкинов трг носи овај назив од 1937. године у част великог руског песника 

Александра Пушкина. Овај трг се налази у Тверској улици и један је од најпрометнијих у 

Москви. У центру трга налази се статуа Пушкина која је израђена захваљујући донацијама 

становника. 

 Трг Јосипа Броза Тита је трг у Москви назван по Југословенском председнику. 

Трг је добио ово име 1981. године, годину дана након Титове смрти. 

  

  

 На реци Москви, њеној притоци Јаузи вековима су се градили дрвени, а затим и 

камени мостови. Са прокопавањем канала Москва – Волга почела је и изградња нових 

мостова, тако да данас у граду има више од 50 пешачких, железничких и путничких 

мостова, различитих величина и стилова, од мостова у класичном, руском стилу, до 

модерних архитектонских здања.  
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 Велики московски мост је мост који повезује две обале реке Москве источно од 

Кремља, изграђен 1937. године. Изграђен је од бетона, али је обложен црвеним гранитним 

плочама, због чега изгледа као да је од камена. Са моста се пружа живописни поглед на 

зидине Кремља, храм Светог Василија Блаженског и Црвени трг, због чега је мост јако 

популаран код туриста (moscow-bridges.ru). 

 Патријаршки мост је пешачки мост преко Водоодводног канала. Мост води ка 

храму Христа спаситеља и са њега се пружа поглед на споменик Петру Великом, подигнут 

1997. године у част 300 година од оснивања руске морнарице. Споменик се налази на 

малом острву на реци Москви и представља Петра Великог на броду. Са моста се пружа 

поглед и на зидине Кремља и на хотел Москва (moscow-bridges.ru). 

 
     Слика 18 -  Велики московски мост;                Слика 19 – Патријаршки мост;  

           извор: moscow-bridges.ru                 извор moscow-bridges.ru 

 Лужков мост је пешачки мост преко Водоодводног канала. Овај мост је права 

туристичка атракција, јер се на њему налазе неколико вештачких металних стабала дрвета, 

прекривених катанцима разних облика, боја и величина. У Москви постоји традиција да 

тек венчани пар своју љубав „закључа катанцем“ на овом мосту, а кључ баци у воду. Због 

тога овај мост посећују и становници града, али и туристи (moscow-bridges.ru). 

 Живописни мост је модерна грађевина подигнута 2007. године. Мост је 

специфичног дизајна и боје. Специфичан је по томе што прати реку и сече је под оштрим 

углом, а препознатљив је по својој јарко црвеној боји. На врху моста треба да се налази 

ресторан са панорамским погледом на град, међутим, овај пројекат још увек није 

реализован (moscow-bridges.ru). 

 Због велике површине коју заузима, у Москви се налази велики број мостова, 

тргова и улица. Да би се посетила свака од ових знаменитости потребно је десетине дана, 

велика упорност и добро познавање града. Због тога је Москва град у коме се људи изнова 

враћају и сваки пут откривају нешто ново. 

 

 

4.4. Музеји и галерије 
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Дуга историја и богата култура за собом су оставиле важно културно-историјско 

наслеђе. Ово наслеђе је представљено у више од 60 музеја, колико их има у Москви 

(Давидовић Р., 2000). Музеји чине важан део живота Московљана и Руса, а истовремено 

привлаче велики број туриста. Неки од најинтересантијих музеја су Пушкинов музеј лепе 

уметности, Државни историјски музеј, музеј-панорама Бородинска битка и Меморијални 

музеј космонаутике. 

 Пушкинов музеј лепе уметности је најзначајнији музеј европске уметности у 

Москви са делима многих светских уметника и други по богатству делима после 

Ермитажа. Зграда у којој се музеј налази је урађена у грчком стилу крајем XIX века. Музеј 

има два спрата: на првом се налазе дела антике, док су на другом слике, графике и 

најпознатија дела светских уметника, попут Ван Гога, Манеа, Пикаса, Шагала, Матиса. 

Данас се у музеју налази више од милион оригиналних слика и графичких радова и још 

више скулптура и предмета примењене уметности из читавог света, од античког периода 

до данашњег дана.  

 
   Слика 20 - Пушкинов музеј; извор:wikipedia.org         Слика 21 – Државни историјски музеј 

Државни историјски музеј се налази на Црвеном тргу у прелепој згради из XIX 

века изграђеној у староруском стилу. Музеј је посвећен историји Русије и садржи 

неколико милиона експоната од праисторије до данас. Предмети су са целе територије 

Русије, а музеј има и неколико огранака у Москви, али и другим градовима 

(www.moscow.info). 

Музеј - панорама Бородинска битка је музеј посвећен рату са Наполеоном 1812. 

године и најзначајнијој борби која се одиграла на Бородинском пољу у близини Москве. 

Зграда музеја подигнута је 1962. године, док је главни експонат, панорамско платно, 

знатно старије. Аутор панораме је академик Франц Рубо, који је платно насликао 1912. 

године. Реч је о кружном платну чија је дужина 115 m, а висина 15 m на коме је насликан 

врхунац битке, док се осветљењем стиче утисак да се фигуре на платну крећу тј. 

посетилац има утисак да се налази усред битке. Осим платна, у музеју се налазе и други 

експонати посвећени овој бици попут униформа војника, њихових личних предмета, 
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оружја. Испред музеја је и споменик генералу Кутузову, коме се преписује епска победа 

Руса над Французима (Двински Е., 1983). 

 Меморијални музеј космонаутике је споменик руским освајачима свемира и 

изузетно обележје града. Музеј је отворен 10. априла 1981. године, у част обележавања 20 

година од првог свемирског лета са посадом. У музеју се може видети пут којим се 

кретала руска наука о Свемиру, почевши од првих вештачких сателита попут Спутника, 

преко првих свемирских летова до програма истраживања соларног система и 

Међународних свемирских истраживачких програма. Музеј се налази на више нивоа 

испод споменика „Освајачима космоса“ и има преко 8.000 експоната (www.kosmo-

museum.ru).  

 

 Поред музеја у граду се налази и велики број галерија са сталном поставком, али и 

галерија у којима се представљају дела младих уметника. Најпознатије и најбоље 

опремљене су Третајковска галерија и Импресионистичка галерија. 

 Од галерија посебну пажњу привлачи Третјаковска галерија. Галерија је ризница 

уметничких дела руских класика сликарства, вајарства и графике. Оснивач галерије је 

Павел Третјаков, московски индустријалац и велики заљубљеник у уметност, по коме 

галерија носи име. Он је посветио свој живот сакупљању најфинијих дела уметности, а 

затим је своју колекцију поклонио граду Москви. Испред зграде музеја, која представља 

вредност за себе, налази се споменик оснивачу галерије. Данас галерија има више од 

170.000 дела, подељених на одељење руске уметности од XII века до XVII века, одељење 

графике и скулптуре од XVIII века до раног XX и одељење за уметност XX века. У 

галерији су изложена дела Александра Иванова, Иље Рјепина, Василија Сурикова и 

многих других који су сликали природу, живот руског становништва, портрете чланова 

краљевске породице, али и обичних грађана. Такође, галерија садржи и богату колекцију 

икона, тј. највећу колекцију руских икона од XI до XVII века. Ова галерија је понос 

Москве и сваке године је посети велики број туриста (Moscow-english edition, 2012). 

 Импресионистичка галерија садржи нека од најбољи дела европске и америчке 

уметности XIX и XX века. На зидовима ове галерије се налазе платна познатих уметника 

као што су Дега, Реноар, Моне, Ван Гог, Сезан, Писаро, Пикасо и дела многих других 

великана. По својој колекцији Импресионистичка галерија може да стане раме уз раме са 

многим светским музејима, а у својим просторијама ова галерија има и дела неких руских 

уметника. Ова галерија је обавезна станица за све туристе који воле уметност. 

 

 

4.5. Позоришта, биоскопи и библиотеке 

 

 

 Са преко 150 позоришта, Москва представља један од најзначајнијих позоришних 

центара у свету. У овим позориштима се свакоднево одржавају представе, негујући на тај 

http://www.kosmo-museum.ru/
http://www.kosmo-museum.ru/
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начин уметност и стварајући светски познате уметнике. Међу позориштима нарочито се 

истиче Бољшој театар, најпознатије позориште у Русији, али су значајна и друга 

позоришта, као што су Московски уметнички театар „Чехов“, театар Вахтангов, Гогољ 

центар и други.  

 Бољшој театар је један од симбола Москве и најпосећеније позориште у Русији. 

Званичан назив позоришта је Државно академско велико позориште. Позориште је 

основао Петар Урусов 1776. године, а данашња зграда је изграђена 1856. године и 

отворена је на дан крунисања цара Александра II, након што је претходна зграда изгорела 

у пожару. Велика зграда, са коњима у галопу на њеном врху је једна од најлепших зграда 

Москве. Позориште је било затворено од 2005. до 2011. године због велике 

реконструкције, када је позоришту враћен стари сјај (Давидовић Р., 2000). Овом приликом 

се водило рачуна да се врате сви они детаљи који су красили зграду театра, а који су 

морали да буду уклоњени у време комунизма јер су величали царску породицу. Површина 

позоришта је повећана два пута, побољшана је акустика дворане и уведена најсавременија 

опрема. Колика је важност овог позоришта најбоље указује и чињеница да се карте за 

представе резервишу најмање месец дана унапред, иако цена карата није јефтина. Овде се 

изводе драме, опера и балет, а посетиоци након изласка из позоришта имају потребу да се 

што пре врате. Најпознатије балетске представе су „Лабудово језеро“, затим „Оњегин“, 

„Крцко орашчић“ „Дама са камелијама“. Од опера се истичу „Борис Годунов“, „Аида“, 

„Кармен“, „Травијата“ и друге (www.bolshoi.ru).  

  
    Слика 22 – Зграда Бољшој театра       Слика 23 – Унутрашњост Бољшој театра; 

  Извор:www.bolshoi.ru     

 Московски уметнички театар „Чехов“ су основали Константин Станиславски и 

Владимир Немирович - Данченко 1898. године. Позориште је 1919. године добило статус 

„Академско позориште“. За ово позориште су писали Антон Чехов и Максим Горки. 

Њихова дела се и данас често изводе на даскама овог позоришта. 

 Театар Вахтангов спада у најпосећенија позоришта Москве и налази се у улици 

Арбат, главном шеталишту града. Позориште носи име чувеног Руског редитеља Јевгенија 

Вахтангова. Овде се изводе представе које се баве проблемима садашњице, због чега 

позориште посећују и бројни туристи. 

 

http://www.bolshoi.ru/
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 Москва је град са великим бројем биоскопа где се приказују филмови из свих 

делова света недуго након њихових премијера, а неретко се премијере заказују и у овим 

биоскопима. Међутим, за туристе су најважнији биоскопи у којима се емитују филмови на 

енглеском језику. И таквих биоскопа има доста у Москви и добро су посећени због 

великог броја туриста. Неки од њих су: кинотеатар „35mm“, биоскоп „Октобар“, „Под 

куполом“ и други. 

 35mm је биоскоп у коме се приказују филмови на оригиналном језику са руским 

преводом. Пошто филмови нису само на енглеском језику и туристи других говорних 

подручја имају прилику да погледају филмове. У овом биоскопу се одржава и фестивал 

националних филмова, кратких филмова и анимација. 

 Биоскоп Октобар се састоји из више сала у којима се приказују филмови који 

покривају енглеско говорно подручје. Овде се одржава и Московски међународни 

филмски фестивал. 

 Под куполом је биоскоп у коме се велики страни хитови приказују и месец дана 

након премијере, што омогућава туристима да погледају најинтересантније филмове за 

време њиховог боравка у граду. 

Нигде се у свету не чита толико књига и на толико различитих места као у Москви: 

на улици, у парку, у реду пред киоском, на станицама градског саобраћаја. Москва има 

више од 1.000 библиотека општег типа и око 2.000 специјализованих библиотека 

(Давидовић Р., 2000) 

Државна библиотека Русије је 

највећа библиотека у Русији и четврта 

највећа библиотека у свету по колекцији 

књига којих има око 18 милиона. 

Библиотека је основана 1862. године и 

позната је под називом „Лењинка“. Осим 

књига, ова библиотека садржи око 13 

милиона часописа, 150.000 мапа, као и дела 

на 147 језика. Такође, позната је по својој 

колекцији аудио записа, раритета, 

дисертација, новина и сл. Укупно Државна 

библиотека Русије садржи око 43 милиона 

библиотечких ставки, а сваке године постаје 

богатија за око милион ставки, јер копија 

сваког дела објављеног у Русији мора да се 

нађе у овој библиотеци. Сале Државне 

библиотеке могу да приме 2.000 читалаца, а 

због великог броја дела на разним језицима 

библиотеку често посете страни туристи или 

страни студенти.  
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   Слика 24–Државна библиотека Русије 

 

 

 

4.6. Манастири и цркве – архитектура, уметност и верски туризам 

 

 

Вера чини саставни део живота Московљана, а верски објекти у главном граду 

Русије се могу сусрести на сваком кораку. У граду са преко 11.000.000 становника, чак 

њих 89,18% се изјашњавају као православни хришћани, што Москву чини највећим 

православним градом на свету. Цркве и манастири су се градили од самог оснивања града, 

али ови верски објекти нису очувани јер су грађени од дрвета. У XVI веку у Москви је 

било око 400 цркава и манастира, док је у XVII веку овај број порастао на 943. За време 

комунизма многи верски објекти су порушени или је промењена њихова намена, тако да је 

1990. године у Москви радило свега 155 православних храмова. Данас у главном граду 

Русије постоји око 800 цркава и манастира, а планира се изградња још 200 објеката, пре 

свега у новим деловима града (http://www.novosti.rs/). 

Руске цркве карактеришу куполе, јарке боје и вертикалност. Куполе имају облик 

луковице и често су прекривене златом. Број купола је симболичан: једна купола 

представља јединство Бога, три Свето Тројство, док пет купола симболизују Христа са 

својим јеванђелистима, мада постоје цркве и са већим бројем купола. Цркве су, споља и 

изнутра, прекривене јаким бојама које се истичу у односу на околину, нарочито зими. 

Храм Светог Василија Блаженог је један од најлепших верских објеката у свету и 

сигурно најлепши у Русији. Храм је подигао Иван Грозни 1561. године у част војних 

освајања и проширења руских територија. По легенди Иван Грозни је наредио да се 

градитељи храма ослепе како никада више не би 

саградили тако лепи храм. Прави назив храма је 

Покровски храм, али је много познатији под 

називом Свети Василије Блажени, а ово име је 

добио по пророку који је предсказао велики 

пожар у Москви и чије се мошти данас налазе у 

храму. Храм се истиче по јаком колориту и 

необичном стилу купола у облику главице лука 

које симболизују рај и спречавају задржавање 

снега на крову током снежних руских зима. 

Састоји се из једне велике, централне куполе и 

осам мањих око ње, због чега гледано из птичје 

перспективе има изглед звезде. Преживео је 

многе пожаре, ратове, Наполеонов покушај 

спаљивања, као и време комунизма. Од 1928. 
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године храм представља и огранак Националног Историјског музеја. 

.  

Слика 25– Храм Св. Василија Блаженог 

 Храм Христа Спаситеља се налази недалеко од Кремља, на обалама реке Москве. 

Један је од највећих православних храмова на свету. Висок је 103 m, и покрива површину 

од 6.805 m², а може да прими 10.000 људи истовремено. Изградња храма почела је 1839. 

године, а први пут је освештен 1883. године од када се сматра за главну цркву Москве. 

Влада Совјетског Савеза је 1831. године наредила рушење овог храма да би на његовом 

месту изградили Палату савета, са великом статуом Лењина на врху. Због недостатка 

финансија на овом месту је изграђен само базенски комплекс, који је срушен 1990. године 

након пада СССР – а, да би храм Христа Спаситеља био поново изграђен на основу старих 

фотографија, цртежа и планова (Moscow english edition, 2012). 

 Новодевичански манастир је један од најлепших манастирских комплекса у 

Русији и огранак је Државног Историјског музеја. Подигнут је 1524. године као женски 

манастир. Становнице овог манастира су у почетку биле жене угледног рода које су 

приликом монашења поклањале манастиру своју имовину и драгоцености, да би после 

постао место где су склањане непожељне жене, удовице, неудате сестре и ћерке. 

Новодевичански манастир често називају и „Кремљ у малом“ због високих зидина, кула и 

пушкарница због чега манастир изгледа као право утврђење. Камене зидине манастира су 

подигнуте током XVI и XVII века и од тада су остале нетакнуте. Највеће туристичке 

атрактивности овог манастира су црква Смоленске иконе Мајке Божје, гробље манастира 

где су где су сахрањени истакнути политичари, војсковође, уметници, астронаути попут 

Антона Чехова, Николаја Гогоља, Владимира Мајаковског, Галине Уланове, Бориса 

Јељцина и многих других. Поред манастира се налази и бајковито језеро које током зиме 

постаје клизалиште и враћа своје посетиоце у нека давна, прохујала времена. 

Новодевичански манастир је ремек дело руских архитеката и каменорезаца који је очувао 

лепоту архитектуре „московског барока“ током векова, због чега се од 2004. године налази 

на UNESCO-вој листи Светске културне баштине. 
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Слика 26 – Новодевичански манастир; извор:http://www.getyourguide.de/ 

  

Црква Светог Николе се налази у једном од најстаријих делова града, Камовнику, 

преживела је све московске пожаре и ратна освајања. Изграђена је у другој половини XVII 

века и обложена шареним плочицама где преовладавају зелена и наранџаста боја. На 

цркви се нарочито истиче звоник као и фреске и иконе у унутрашњости цркве. Лав 

Толстој, који је живео у близини, представио је ову цркву у свом роману „Васкрсење“. 

Данилов манастир је основан 1282. године и представља најстарији манастир у 

Москви. Манастир носи име по свом оснивачу, кнезу Данилу Александровичу, који је био 

кнез тада мале Москве и чије мошти се данас овде чувају. Зидови манастира офарбани су 

у бело, док су кровови зелени са златним куполама. Манастир је био сведок многих ратова 

и немира у Москви. Претрпео је и значајне штете, многи делови су били оштећени, али је 

1983. године почела реконструкција манастира. Данас се манастир налази на мапи туриста 

из читавог света (http://www.moscow.info/). 

 

 Задњих деценија у Москви се повећава број становника који припадају исламској 

вери. Реч је о десељеницима из бивших земаља Совјетског Савеза, пре свега из 

Таџикистана, Киргистана и Узбекистана. Међутим, иако се повећава број муслимана, у 

Москви има само 4 џамије које не могу да задовоље потребе становништва. 

 Стара џамија је саграђена 1823. године и то је најстарија џамија у Москви. За 

време СССР - а џамија је била затворена, а минарет срушен. Џамија је наставила са радом 

1993. године када је и минарет обновљен. 

 Тољати џамија је изграђена 1996. године и може да прими око 300 верника. 

Џамија има минарет висок 38 m, а зграда се састоји из два спрата, на првом спрату се 

налазе собе за молитву, а на другом собе за жене и учионица. 

 

 

 

http://www.moscow.info/
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5. Туристичке манифестације 

 

 

 Манифестациони туризам задњих деценија заузима све значајније место у 

туристичком промету Москве, због чега се овом виду туризма поклања све већа пажња. 

 У Москви се током године одржи велики број манифестација од музичких и 

филмских фестивала, преко различитих изложби и спортских дешавања до позоришних 

представа. Ове манифестације одржавају се у музејима, палатама, парковима, улицама, 

позориштима. Најпознатије од њих су Божићни фестивал, Ускршњи фестивал, Уметнички 

фестивал Златна маска, Међународни позоришни фестивал Чехов, Московски 

међународни филмски фестивал, војна парада за Дан победе, музичке манифестације 

Нашествије и Афиша пикник, куп Кремља, Fashion Week и многи други.  

 Божићни фестивал се одржава сваке године од средине децембра до средине 

јануара. За време Божићног фестивала град је украшен многобројним лампионима, 

божићним јелкама, украсима, на улицама се чују празничне песме, могу се видети улични 

забављачи и многобројни уметници. Фестивал се одржава на многим локацијама широм 

града. Постављају се клизалишта на Црвеном тргу, у парку ВДНК, као и у Горком парку, 

где се одржава и такмичење у прављењу фигура од леда. Овај фестивал сваке године 

привлачи велики број домаћих и иностраних туриста јер приказује Москву у најлепшем 

руху. Туристи могу видети и пробати традиционалну руску храну и купити руске 

сувенире на многобројним штандовима широм града. На улицама се свакодневно 

одржавају приредбе за децу, приредбе са традиционалном руском игром и песмом, а у 

ваздуху се осећа празнично расположење. Можда је посета овом фестивалу најбољи начин 

и право време да се упозна Москва и руска култура. 

 Ускршњи фестивал праћен је уличним наступима црквених хорова и фолклорних 

друштава, док се у концертним дворанама одржавају концерти највећих руских уметника 
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класичне и хорске музике. Организују се и радионице за осликавање ускршњих јаја и 

печење колача, а за децу се одржавају представе. 

 Уметнички фестивал Златна маска је московски најпрестижнији фестивал 

драме, опере, балета, модерног плеса, оперете, мјузикла и луткарског позоришта. Одржава 

се од 1993. године сваког пролећа и на овом фестивалу се приказују најзначајније 

премијере из ових области. За време фестивала посетиоци могу уживати у извођењу 

најбољих и најцењенијих уметника Москве и целе Русије. 

Међународни позоришни фестивал Чехов је први пут одржан 1992. године и од 

тада окупља уметнике из читавог света. Фестивал је замишљен као догађај на коме се 

размењују идеје и искуства, а публици пружа могућност уживања у делима домаћих и 

страних аутора. 

Московски међународни филмски фестивал је међу најстаријим фестивалима ове 

врсте у свету, због чега има куриозитетне атрибуте туристичке атрактивности. Основан је 

1935. године, а главна награда фестивала је статуа Светог Ђорђа, заштитника града. 

Многи добитници ове престижне награде су касније постали светски познати уметници са 

успешним каријерама. 

Војна парада за Дан победе одржава се сваке године 9. маја у част победе над 

Немачком у Другом светском рату. Овог дана се одаје почаст жртвама рата и војницима 

који су изгубили животе у рату, али је то такође и дан када Русија демонстрира своју 

величину и војну силу. Марширање руских војника, пролазак тенкова и прелетање авиона  

и хеликоптера оставља на туристе незабораван доживљај. 

 Нашествије је фестивал рок музике, највећа манифестација на отвореном у 

Москви која се одржава првог викенда у јулу, још од 1999. године. Нашествије 

подразумева камповање и журке у трајању од три дана, сличног је формата попут Егзита у 

Новом Саду. Фестивал привлачи велики број младих људи из читаве Европе и најбољи је 

начин упознавања руске рок музике, али и упознавања нових пријатеља и енергије града. 

 Афиша пикник је једнодневни музички фестивал који се одржава сваког лета у 

Коломонском парку, бившем царском поседу који се налази на UNESCO-вој листи 

Светске баштине. Фестивал комбинује уметничка, гастрономска и музичка остварења 

домаћих и страних учесника. Прелепо окружење, добра рок музика и добра руска храна 

гарантују добар провод сваком посетиоцу. 

 Куп Кремља је међународни професионални тениски турнир основан 1990. године. 

Игра се на тврдој подлози у затвореној дворани, а такмичење се одржава на Олимпијском 

стадиону. Учесници на овом турниру су најбољи играчи тениса, а турнир је један од 

најпрестижнијих спортских догађаја у Москви који привлачи љубитеље тениса. 

 Московски Fashion Week је догађај који са нестрпљењем очекују сви љубитељи 

моде. Одржава се сваке године у новембру и децембру. На овом догађају око 50-ак руских 

модних кућа представља своју нову колекцију за наредну годину. Fashion Week у Москви 

посети велики број људи и то је прилика да се Русији и свету представе најбољи креатори 

из света моде.  
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6. Материјална основа туризма 

 

 

 Развој туризма је немогућ без постојања развијене и квалитетне материјалне базе. 

Материјалну базу чини саобраћајна инфраструктура, смештајни и угоститељски 

капацитети, али и трговина, занатство и друге делатности у којима се врши туристичка 

потрошња и без којих је немогуће развијати туризам ни у једном граду. 

Материјална база Москве је најразвијенија у Русији, на шта указује и велики број 

туриста који током године посете престоницу. Иако је материјална база на 

задовољавајућем нивоу, ипак се мора константно усавршавати. Саобраћајна 

инфраструктура мора обезбедити приступачност граду из свих делова света, али и сигуран 

транспорт кроз град и брзо путовање од једног туристичког локалитета до другог. 

Смештајни капацитети морају задовољити потребе и туриста са ниским платежним 

могућностима, али и туристе префињеног укуса. Боравак туриста мора пратити и 

одговарајући број трговина, продавница сувенира, банака, осигуравајућих друштава, тј. 

Москва мора развити све оне делатности које ће омогућити угодан боравак гостију. 

 

 

6.1. Саобраћајна организација града 

 

 

 За развој туризма Москве можда највећи значај има саобраћајна инфраструктура 

због велике удаљености од већих и развијенијих градова Европе, најзначајнијих 

емитивних центара. 

Ваздушни саобраћај омогућава туристима из читавог света посету престоници 

Русије. Москва представља значајно чвориште авио саобраћаја и овде се налази пет 



Мастер рад  Даница  Најдановић 
_____________________________________________________________________________________ 
   

33 
 

путничких аеродрома: Шерметјево, Домодедово, Внуково, Биково и Остафијево. Највећи 

аеродром, не само у Москви, већ и у Русији је Домодедово, изграђен 1963. године. Са овог 

аеродрома се лети ка 239 различитих дестинација широм света, а годишње кроз њега 

прође око 25 милиона путника. Други по величини је Шерметјево, отворен 1959. године, 

на коме се одвија и домаћи и међународни саобраћај. Шерметјево је база највеће руске 

авио компаније Аерофлот. Осим ових аеродрома, око Москве се налазе и мањи аеродроми 

за приватне авионе, хеликоптере и чартер авионе. 

Друмски саобраћај је развијен и разгранат. До града води 13 друмова које 

међусобно спаја московски кружни аутопут, који представља и границу града. Ови 

аутопутеви спајају Москву са осталим градовима Русије и европским градовима. 

Железничка мрежа је добро развијена. Москва је најзначајнији центар путничког 

железничког саобраћаја у земљи, али и у Европи. У граду постоје 9 великих железничких 

станица до којих воде возови из различитих делова Европе и Азије и још неколико мањих. 

Путовање возом је најефтинији вид транспорта у Русији, али је такође интересантан за 

туристе, због проласка кроз различите пределе Русије, комфорности и мале зависности од 

временских прилика. Највећи значај за туристе има железница која повезује Москву и 

Санкт Петербург, као и Трансибирска железница, која спаја Москву са Јапанским морем, 

тј. спаја Европу са далеким Истоком, протежући се кроз 8 временских зона. 

Речни и поморски саобраћај Москве је јако значајан, на шта указује и епитет „лука 

пет мора“. Москва је највеће речно пристаниште Русије, са два речна терминала Северни и 

Јужни терминал. За туристе је јако интересантно крстарење Волгом које се одвија између 

Москве и Санкт Петербурга и које омогућава туристима да виде оба града у најбољем 

светлу. 

 

За туризам је веома битан и градски саобраћај који треба да омогући брзу и 

несметану посету свим знаменитостима Москве. Јако је интересантан план града који 

карактеришу улице зракасто распоређене, чији је центар Црвени трг са Кремљем. 

Унутрашњи магистрални прстен, који се назива Вртни прстен, дугачак је 16 km и обилази 

сам центар града. Границе Москве одређује спољашњи магистрални прстен, дугачак 109 

km (Свет на длану, 2008-2012). Градски саобраћај је релативно добро организован, са 

више од 3.900 km путева. Међутим, због великог броја возила често долази до застоја у 

саобраћају, због чега се становницима града али и туристима препоручује да користе неки 

од видова јавног градског превоза. 

Трамвај је најстарије превозно средство у Москви. Прве трамваје који су вукли 

коњи, становници града су могли да користе још давне 1872. године, док су се електрични 

трамваји појавили 1899. године. Са појавом метроа, трамвај губи свој значај тако да данас 

свега 5% грађана користи овај вид транспорта. Међутим, задњих година долази до обнове 

појединих линија у туристичке сврхе, као што је случај са линијом „Анушка“, код које су 

трамваји обновљени у ретро стилу, док је један од њих и покретни кафић 

(www.moscow.info). 

http://www.moscow.info/
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Тролејбуски саобраћај у Москви постоји од 1933. године. Овај вид транспорта 

нема већи туристички значај, али је један од најјефтинијих и еколошки најодговорнијих 

превозних средстава у граду. 

Аутобуски саобраћај је јако значајан јер сваком већом улицом пролази бар једна 

аутобуска линија. Аутобуси саобраћају градом од 5:30 ујутру, до 1:00 сат после поноћи. 

Највећи недостатак аутобуског саобраћаја су гужве када путовања могу да се одуже. 

Такси превоз у граду је доста скупљи у односу на остале облике градског 

саобраћаја. Постоји велики број компанија које немају фиксне цене превоза, због чега 

туристи морају бити изузетно опрезни. Таксисти углавном говоре само руски језик што 

отежава комуникацију. 

Маршутка је све значајнији вид транспорта у Москви. Реч је о приватним 

минибусевима или миникомбијима где могу стати 15-20 путника. Крећу се по фиксној 

линији која може, али и не мора да се поклапа са рутом неког другог вида превоза. Када 

путник жели негде да сиђе довољно је само да викне „станите овде“ и возач ће се 

зауставити. Маршутка је много бржи вид транспорта од аутобуса. 

Метро у Москви је најнижа тачка града и најбржи вид путовања градом. Службени 

назив ове железнице је Метрополитен, али се много чешће користи само метро и ово је 

званично подземна железница са највећим бројем превезених путника. Сваког дана 

шинама метроа се превезе 7 до 8 милиона путника, док је 25. децембра 2014. године услед 

снежне олује, метро користило близу 10 милиона путника. Прва линија метроа завршена 

је 1935. године на дужини од 11 km, и од тада се сваке године изграђују нови километри. 

Данас, укупна дужина ове подземне железнице је 293 km и омогућава да се из центра до 

било ког дела града стигне за 15-20 минута, а основне карактеристике метроа су удобност, 

брзина превоза, техничка опремљеност, али и велики степен хигијене. Међутим, 

московски метро није само вид транспорта, овај метро је и туристичка атракција. Често се 

назива и „подземни музеј“ или „подземна палата“ због прелепог дизајна његових станица. 

(Давидовић Р., 2000) 

 
Слика 27–Космолска станица; Слика 28–Станица Мајаковска;  Слика29–Новослободска станица 
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Све станице се међусобно разликују, свака има своју причу. Изграђене су од 

различитих материјала попут мермера, гранита, оникса, а украшене су статуама, 

мозаицима, витражима, сликама. На изради ових станица учестовали су неки од 

најзначајнијих руских архитеката, сликара и вајара. Поједине станице изгледају као 

краљевске палате, док су неке у савременом стилу. Московљани у свом метроу проводе 

доста времена, на улазима метроа се продаје храна, новине, књиге, улазнице за различите 

догађаје у граду. Често се могу видети грађани како читају новине док чекају воз или док 

силазе степеницама до станица. 

 

 

 

6.2. Хотелски и ресторатерски објекти 

 

 

 Када се говори о било ком виду туризма, а нарочито када је реч о градском 

туризму, смештајни капацитети имају велику улогу у привлачењу туриста. Смештајни 

капацитети представљају индикаторе квалитета туристичке понуде и степена туристичке 

развијености. За Москву, као центар пословног, екскурзионог, манифестационог, 

транзитног туризма, јако је битно да поседује разноврсне смештајне капацитете који 

одговарају потребама и могућностима туриста различитих жеља и различитих платежних 

могућности. У граду се налазе и јефтини хостели за туристе са скромнијим буџетом, али и 

ексклузивни хотели за високоплатежне посетиоце. 

 У Москви је 2013. године било 369 хотела свих категорија, са 47.800 соба у којима 

је могло да се смести 86.400 људи. Међутим, овај број хотела не може да прими све већи 

број туриста који посећују Москву. Због тога су градске власти одлучиле да повећају број 

хотела до 2025. године.  

 

Табела 4 –Број постојећих и планираних хотела, соба и лежаја у Москви у 2013.  и 2025. години 

Број хотела Број соба Број лежаја 

2013 2025 2013 2025 2013 2025 

369 712 47.800 92.700 86.400 173.500 

Извор: http://www.m24.ru 

 До краја 2025. године у Москви треба да се изграде још 343 хотела, чиме ће се број 

соба повећати на 92.700, са 173.500 лежаја, односно, број капацитета ће се удвостручити. 

Највећи број хотела је данас смештен у ширем центру града, нарочито хотели са четири и 

пет звездица. У Москви се налазе и хотели из великих хотелских ланаца, попут Marriott, 

Hilton, Ritzхотели. Неки од најзначајнихих хотела дати су у табели. 

 

Табела 5 – Хотели у Москви 

Хотели са 5* Хотели са 4* Хотели са 3* 

http://www.m24.ru/
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Ararat Park Hyatt Hotel Аеростар Аерополис 

Hilton Moscow Бородино хотел Алтај 

Four Seasons Будапест Београд 

Golden Ring Hotel Корстон Измаилово Бета 

Lottehotel Мандарин Катерина Парк 

Marriott Grand Hotel Марко Поло Пресња Спутник 

Baltschug Kempinski Медеа Волга 

Хотел Украјина Милан Арбат Хаус Хотел 

Ritz Carlton Hotel Оксана Хотел Салут 

Savoy Hotel Татиана Максима Славија 

Извор:http://www.moscow-hotels.net/  

 Golden Ring је хотел смештен на улазу у улици Арбат, 

насупрот згради Министарства унутрашњих послова, у 

историјском делу града. Хотел има 293 соба укључујући и два 

председничка апартмана. Све собе су модерно опремљене, са 

удобним намештајем, климом као и приступом интернету. У 

ресторану хотела раде признати кувари из целог света. Хотел 

поседује и вински подрум са око 10.000 флаша вина. У оквиру 

хотела се налази и фитнес центар као и Wellness и Spa 

програм. На самом врху хотела се налази ресторан са кога се 

пружа панорама града. Хотел се налази 200 m од метро 

станице Смоленска, што омогућава да се веома брзо стигне до 

Црвеног трга. 

 Слика 30 – Хотел Голден Ринг 

Four seasone се налази у самом срцу 

Москве, на минут хода од Кремља, Црвеног трга 

и Бољшој театра. Смештен је у историјској згради 

где се раније налазио хотел Москва. Све собе и 

апартмани су луксузно опремљени како би својим 

гостима пружиле максимално уживање. Хотел 

поседује и ресторан италијанске кухиње, као и 

бистро са руским јелима. У бару хотела гости се 

могу опустити уз пиће, након шетње по центру 

града. 

Слика 31 – Хотел Four seasone 

Baltschug Kempinski хотел пружа гостима фантастичан поглед на Кремљ и храм 

Василија Блаженог. Зграда у којој се налази хотел је из 1898. године и налази се на 

обалама реке Москве. Хотел је недавно реновиран, тако да данас има 227 соба укључујући 

и 36 апартмана. Поред ресторана и барова у хотелу се налазе и 12 конференцијских сала, 

због чега овај хотел углавном посећују пословни људи. 

http://www.moscow-hotels.net/ararat-park-hyatt-hotel/
http://www.moscow-hotels.net/hilton-moscow-leningradskaya/
https://www.expedia.com/Moscow-Hotels-Four-Seasons-Hotel-Moscow.h8401905.Hotel-Information?chkin=09%2F18%2F2015&chkout=09%2F21%2F2015
http://www.moscow-hotels.net/marriott-grand-hotel/
http://www.moscow-hotels.net/ritz-carlton-hotel/
http://www.moscow-hotels.net/savoy-hotel/
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Lotte хотел је отворен 2010. године и ово је највећи луксузни хотел у граду. Хотел 

располаже са 300 модерних соба и апартмана. У оквиру хотела се налазе и два ресторана, 

један са Европском кухињом, а други са Јапанском. Такође, хотел нуди и 6 

конференцијских сала, фитнес центар, базен. Својим гостима нуди висок квалитет 

доживљаја, због чега се велики број туриста одлучује управо за овај хотел.  

Хотел Београд је хотел са три звездице који се налази на пет минута од пешачке 

зоне у улици Арбат. Хотел је изграђен 1973. године, а 2002. године је реновиран. 

Располаже са 236 соба, са којих се пружа фантастичан поглед на град. Такође, има и 

ресторан у којем се служе јела европске кухиње. У 24-часовном бару се служи широк 

избор пића. Хотел Београд има приступачне цене и јако повољну локацију, због чега је 

идеалан хотел за туристе са нижим буџетом. 

7. Туристички промет 

 

 

 Од 1991. године туристички промет и потрошња остварена у туризму у Москви је у 

константном порасту. После распада Совјетског Савеза, Москва отвара своја врата 

туристима из целог света, због чега долази све већи број страних туриста. 

 Москва је 2014. године забележила рекордан број туриста, јер су ове године главни 

град посетили 13,6 милиона туриста, од чега 8 милиона домаћих и 5,6 милиона страних 

туриста. Домаћи туристи и даље заузимају водећу позицију у структури гостију, али се 

број страних гостију константно повећава. 

 

Табела 6 – Структура и број иностраних гостију у 2014. години 

Земље из које туристи 

долазе 

Број туриста 

Кина 379.400 

Немачка 308.300 

Турска 155.400 

Француска 152.000 

САД 144.200 

Италија 142.600 

Велика Британија 127.100 

Израел 110.500 

Јужна Кореја 63.700 

Извор: http://www.finmarket.ru/ 

 

 Из табеле се може видети да од страних гостију највише има Кинеза, који су 2013. 

године преузели водећу позицију од Немаца, који се налазе на другом месту. Затим следе 

туристи из Турске, Француске, САД-а, Италије и Велике Британије. Све је већи број 

туриста који долазе из азијских земаља попут Вијетнама, Јужне Кореје, Тајланда. Што се 

тиче Европе, повећава се број туриста који долазе из Грчке, Србије, Чешке и Белгије.  

http://www.finmarket.ru/
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 Просечна дужина задржавања домаћих туриста је већа од страних и износи око 4,5 

дана. Дужина боравка страних туриста у престоници Русије је 3,4 дана. Током 2007. 

приходи од страног туризма износили су 4 милијарде долара (www.finmarket.ru). 

 Москва је за туристе још увек недовољно истражена дестинација. Са бољом 

промоцијом града може се очекивати пораст броја страних туриста, а такође и пораст 

туристичке потрошње. 

 

 

 

8. Облици туризма 

 

 

 Један од видова туризма који постаје све значајнији је градски туризам. Данас 

скоро сваки град тежи да развије градски туризам и да се на тај начин прикаже у што 

бољем светлу, да повећа приходе града, али и да се на овај начин премости културне 

баријере између људи различитих простора. Управо је то циљ Москве, града са дугом и 

бурном историјом, где се преплићу старо и модерно, прошлост и будућност. Ова 

чињеница и омогућава развијање различитих облика туризма који задовољавају потребе и 

жеље туриста различитог укуса и могућности. Ови облици туризма се међусобно 

прожимају и допуњују како би сваки туриста у потпуности доживео Москву, због чега 

овај град заузима све значајнију позицију међу светским туристичким дестинацијама. 

 Културни туризам је најразвијенији вид туризма у Москви. Основа за развој 

културног туризма је јако богата и разноврсна. Ово је град где су живели многи уметници 

попут Пушкина, Достојевског, Чехова, Гогоља и који пружа неограничене могућности 

љубитељима уметности и културе. Било да гледају Лабудово језеро у Бољшој театру, 

разгледају дела руских уметника у Тратјаков галерији или само шетају старим деловима 

града, туристи се на сваком кораку упознају са културом  Русије. Такође, културни 

туризам у Москви је јако лепо представљен путем бројних манифестација које се 

одржавају током целе године и које привлаче велики број туриста, због чега је ово и 

најзаступљенији вид туризма у граду.  

 Пословни туризам је на другом месту по заступљености, иза културног. Овај вид 

туризма доноси граду јако велике зараде, будући да је реч о људима вискоких платежних 

могућности, префињеног укуса и високих захтева и стандарда. Туристи који у Москви 

долазе пре свега из пословних разлога захтевају луксузни смештај у хотелима високих 

категорија, удобан превоз и квалитетну храну. Они неретко посећују и највеће туристичке 

атрактивности у граду. 

 Један од видова пословног туризма је и конгресни туризам. Конгресни туризам 

има све већи значај у Москви, због чега многи хотели у својој понуди имају конгрене сале 
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које су технички добро опремљене. Такође, у граду се често одржавају конгреси лекара, 

научника, политичара. 

 Транзитни туризам је поред културног и пословног, најразвијенији облик 

туризма. Москва је главни саобраћајни чвор источне Европе са пет међународна 

аеродрома, девет железничких праваца и једанаест аутопутева. Због тога велики број 

туриста посети Москву током својих путовања. Углавном је реч о кратким али 

профитабилним задржавањима. Транзитни туризам у Москви се мора још унапредити, пре 

свега недостају хотели поред аеродрома и железничких станица, као и туристички водичи. 

 Научни и образовни туризам је јако заступљен јер Москва представља 

најзначајнији универзитетски центар у Русији. Само Универзитет Ломоносов има око 

40.000 студената. Студенти из читавог света се школују у Москви јер је то прилика да, 

осим стицања знања, обогате и свој културни живот. 

 Манифестациони туризам заузима своје место у туристичкој понуди. Током 

године у Москви се одржава велики број манифестација, научног, политичког, културног, 

спортског, забавног карактера. Неке од тих манифестација су локалног карактера, значајне 

само за становнике Москве, док друге имају светски значај као што је Светско првенство у 

фудбалу које ће се одржати у Русији 2018. године.  

 Верски туризам је још увек недовољно развијен облик туризма у Москви иако 

постоје сви услови. Москва има преко 400 православних цркава, многе од њих су старе 

више векова и имају изузетну архитектуру и духовни значај. Многе од ових цркава су 

права ремек дела руске уметности које привлаче велики број туриста, не само вернике. 

Осим православних цркава у граду се налазе и катедрале, синагоге и џамије, што пружа 

широку лепезу могућности за развој верског туризма. У будућности треба посветити већу 

пажњу верском туризму. 

 Излетнички и спортско - рекреативни туризам је углавном био заступљен код 

домаћих туриста. Али задњих година град сређује паркове и вртове због чега све већи број 

страних туриста посећује зелене површине у граду, било да је реч само о шетњи или 

бављењу неким спортом. Зелене површине у граду представљају праве оазе у којима 

туристи могу да се склоне од градске буке, а многи од ових паркова су и царски паркови 

са комплексом двораца због чега је могуће комбиновати излетнички, спортско – 

рекреативни и културни туризам. У околини града се налази и већи број излетничких 

места, али њих углавном посећују становници Москве, ређе туристи. 

 Шопинг туризам је јако популаран нарочито код туриста из Источне Азије. У 

граду постоји велики број тржних центара који нуде робу за свачији укус и џеп. Од 

познатих марки до локалних производа, Москва је прави рај за све оне који воле куповину. 

Осим тржних центара јако су интересантне и пијаце на отвореном где се купују 

традиционални руски сувенири попут матриошке (бабушке) или шубаре. 

 Дуге и снеговите руске зиме створиле су услове за развој зимског туризма. Током 

зиме у граду се постављају клизалишта на трговима, у парковима или на залеђеним 

језерима. Такође, у парковима је могуће санкати се, грудвати или правити фигуре од снега 
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и леда у чему највише уживају деца. Москву је најлепше упознати зими, када су кровови и 

улице прекривени снегом, и када се свуда осећа дух празника. Велики број туриста долази 

како би осетио атмосферу руске зиме. 

 Москва је град који пружа могућности за различите видове туризма. Неки од њих 

су развијени и добро организовани, док друге тек треба развити како би привукле што 

већи број туриста. Али град никога не оставља равнодушним, на шта најбоље указује 

чињеница да су ¾ туриста који су посетили Москву изразили жељу да се поново врате у 

руску престоницу. 

 

9. Туристичко планирање и правци развоја градског туризма 

 
 

 Почетком маја 2010. године у Москви је усвојен Генерални план развоја града до 

2025. године. Генерални план развоја града обухвата развој свих делатности и функција 

града, укључујући и туризма. Неке од основних ставки овог Плана односе се на заштиту 

животне средине и на такав развој туризма који ће заштитити зелене површине у граду и 

који ће доприносити смањењу загађења воде, ваздуха и земљишта од стране туризма. 

Генерални план подразумева усмеравање туризма ка одрживом развоју. 

 Важна компонента Генералног плана развоја града је очување историјског 

окружења града и културне баштине. У Москви се налази више од 12.500 објеката под 

заштитом државе, од чега су преко 3.000 некретнине. Генерални план развоја подразумева 

њихово очување, реконструкцију и рестаурацију. Конзервација и рестаурација историјске 

и културне баштине има за циљ очување уметничке и архитектонске оригиналности 

Москве у целини, а нарочито појединих њених делова (http://www.noviy-dom.com/ird/gen-

plan.htm). 

Туризам у Москви је релативно добро развијен на шта указује податак да је 2014. 

године град посетило 13,6 милиона туриста, од чега 5,6 милиона страних туриста 

(www.m24.ru). Међутим, постоји простор за даљи напредак, за развој нових видова 

турзима и прихват много већег броја туриста. Један од првих корака који су предузети за 

унапређење туризма односе се на повећање броја смештајних капацитета, јер је индекс 

хотелских соба у Москви јако мали и износи 7,5 на 1.000 становника, док овај параметар у 

Берлину износи 11, а у Риму 19. Повећање броја хотела треба да се одвија у две фазе: Прва 

фаза је до краја 2016. године када са радом треба да почне 172 хотела са 31.700 соба и 

68.800 кревета. У другој фази је предвиђена изградња још 183 хотела са 48.400 соба и 

93.600 лежаја. Према званичном плану већина хотела који ће се изградити биће са две и 

три звездица, тачније 65% њих. Остали хотели ће бити са четири и пет звездица. Циљ је да 

се индекс хотелских соба повећа на 11, колико и износи параметар у Берлину 

(www.m24.ru). 

За унапређење туризма у Москви је јако битан маркетинг. Генерално, Русија не 

поклања довољно пажње маркетингу и изградњи имиџа атрактивне туристичке 
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дестинације у свету. Адекватном промоцијом града могу се привући нови туристи и 

проширити број земаља из којих долазе. Повећање броја туриста прати и потреба за 

повећањем броја туристичких водича на велики број светских језика. Због тога, град треба 

улагати и у младе особе које желе да уче стране језике и да се баве туризмом, јер се већ 

сада осећа недостатак водича на кинеском језику због повећања броја туриста из ове 

земље. 

 Са повећањем броја туриста, које се очекује у будућности, град мора да обезбеди, 

поред хотелских капацитета, и довољан број ресторана, кафића, радњи са сувенирима, 

превозних средстава, објеката за рекреацију. У Москви се мора, упоредо са повећањем 

броја туриста, развијати и инфраструктура, паркови, музеји и позоришта. 

Иако су поједини облици туризма релативно добро развијени, постоји могућност и 

простор за њихов додатни развој, али и за развој нових облика туризма, који ће привући 

нову туристичку клијентелу. Граду је потребно и више манифестација глобалних размера, 

попут Светског првенства у фудбалу које се у Русији одржава 2018. године. Ово је 

прилика да се Москва покаже у најбољем издању и да себи обезбеди место на врху листе 

светских туристичких дестинација. 
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Закључак 
 

 

 Москва је град богате и бурне историје, град царева, уметника, балета и културе. 

Москва и Кремљ представљају срце Русије, место одакле је држава почела да се шири. Реч 

је о граду који је преживео многе ратове, побуне, пожаре, град који је више пута рушен до 

темеља, да би се брзо поново уздигао. Сви ови догађаји оставили су као наслеђе свим 

становницима града бројне културно – историјске споменике. Ови споменици данас 

представљају основу развоја туризма и главне мотиве туристичке атрактивности. 

 Колико је туризам у Москви битан најбоље показује чињеница да се сваке године 

повећава број туриста који посећује овај град. Међутим, иако по туристичким 

вредностима Москва не заостаје за осталим европским метрополама, туристички промет 

ипак није у сразмери са туристичким потенцијалом којим овај град располаже. Москва је 

још увек недовољно откривена туристичка дестинација која туристима нуди разноврстан 

мозаик туристичких вредности, почев од Кремља и Црвеног трга са Храмом Светог 

Василија Блаженог, преко бројних цркава, манастира, па све до подземне железнице или 

како је често називају „подземни музеј“. Овако широка палета могућности нуди туристима 

велики избор вредности за свачији укус и свачији џеп, због чега је оправдано у 

будућности очекивати пораст броја туриста и прихода од туризма. 

 Људи који желе да посете Москву често постављају питање које годишње доба је 

најбоље за обилазак града. Туристичке агенције углавном препоручују касно пролеће и 

рану јесен када су температуре за разгледање споменика и уживање у култури престонице 

најпогодније. Међутим, по мом мишљењу Москва је најлепша зими, када се може осетити 

прави дух града и руске зиме, али и празнична атмосфера. И лето има своје предности, пре 

свега бројне манифестације које се одржавају широм града. Москва је лепа током целе 

године, на шта указује велики број туриста који се поново враћају овом граду. 

 У овом раду сам желела да представим најзначајније и најлепше туристичке 

вредности Москве и да представим културу града како бих мало ублажила раздаљину од 

око 1.800 km, колико износи растојање између Ниша и Москве ваздушном линијом. Мој 

циљ је био да истакнем лепоте града и укажем на најинтересантија места престонице 
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Русије, града у коме су написана нека од најлепших класичних дела и одигране неке од 

најзначајнијих светских представа, балета и опера. Надам се да сам кроз рад успела да 

мало приближим овај далеки град.  
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Биографија 

 

 Даница Најдановић рођена је 16.07.1991. године у Нишу. Основну школу „Вук 

Караџић“ завршила је у Дољевцу. Након тога уписала је Угоститељско-туристичку школу 

у Нишу коју је завршила 2010. године. Исте године уписала је основне академске студије 

географије на Природно-математичком факултету у Нишу и завршила их је у року 2013. 

године са просечном оценом 9,33. Академске 2013/2014 уписала је мастер академске 

студије географије на Природно-математичком факултету у Нишу и завршила их је у року 

са просечном оценом 9,95 без одбрањеног мастер рада. 
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