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Увод 

 
„Туризам је скуп односа и појава које произилазе из путовања и боравка 

посетилаца неког места, ако се тим боравком не заснива стално пребивалиште и  ако са 

таквим боравком није повезана никаква њихова привредна делатност. Сама реч 

„туризам“ потиче од енглеске речи tour, што у преводу значи задовољство од 

путовања са задржавањем на различитим местима“1. По дефиницији Светске 

туристичке организације туриста је особа која путује најмање осамдесет 

километара од места сталног боравка. 

По свеобухватној дефиницији  туризам је услужна индустрија која се састоји од 

већег броја елемената. Ти елементи се деле на опипљиве и неопипљиве.  

Опипљиви су: Транспортни системи – ваздушни, железнички, путни, водени и 

космички,  Услуге угоститељства – смештај, храна и пиће, обиласци и Сродни сервиси 

– банкарство, осигурање, безбедност, сигурност. Неопипљиви су: Одмор и релаксација, 

Култура, Авантура, Нова и другачија искуства. 

Београд је двомилионски град, велики центар културних, спортских, конгресних 

дешавања, један од најстаријих градова у Европи. Бројна архитектонска здања из 

разних епоха, културно-историјски споменици, музеји, спортски центри, паркови,  

угоститељски објекти, конгресне хале чине Београд јаким туристичким центром. Исто 

тако две реке, шуме у и око града и остала природна богатства представљају огроман 

потенцијал за ловни, риболовни и наутички туризам. Као такав, Београд несумњиво 

представља атрактивну туристичку дестинацију и инспиративну тему за обрађивање. 

У овом раду подељеном на једанаест целина представљени су туристички 

потенцијали Београда као и могућности њихове валоризације.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Унковић С., Економика туризма, XI издање, Савремена администрација, Београд, 1988, стр. 15 
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1. Туристичко-географски  положај 

 

 
Слика 1. Географски положај Београда2 

 
Београд се налази у југоисточној Европи, на Балканском полуострву. Лежи 

на ушћу Саве у Дунав, на коси између алувијалних равни. Реке га опасују са три 

стране и зато је, од искона, чувар речних пролаза. Због таквог положаја, са правом је 

називан „капијом“ Балкана и „вратима“ средње Европе. Теменом те косе, од 

Калемегдана, Кнез Михаиловом улицом, преко Теразија до Славије, води главна 

градска артерија. 

У Кнез Михаиловој улици обележене су координате Београда:3 

• 44049'14" северне географске ширине  

• 20027'44" источне географске дужине  

• надморска висина 116,75 м. 

 

Београд је раскрсница путева Источне и Западне Европе који моравско-

вардарском и нишавско-маричком долином воде на обале Егејског мора, у Малу Азију 

и на Блиски исток. Београд лежи на Дунаву, пловном путу, који повезује 

                                                           
2 http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1029 (датум приступа 25.9.2012.) 
3 http://sh.wikipedia.org/wiki/Beograd (датум приступа 25.9.2012.) 
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западноевропске и средњоевропске земље са земљама југоисточне и источне Европе.4 

Изградњом вештачког језера и електране Ђердап, Београд је постао речно-морско 

пристаниште. У његову луку долазе бродови из Црног мора, а пуштањем у саобраћај 

канала Рајна-Мајна-Дунав, нашао се у средишту најзначајнијег пловног пута у Европи: 

Северно море-Атлантик-Црно море. 

Територијално одређење Београда чини простор површине 3.224 км2 подељен 

на 17 општина са 1.576.124 становника. Десет општина чини језгро града Београда а 

седам општина има карактер локалне самоуправе са посебним правима и 

надлежностима (Сурчин, Обреновац, Лазаревац, Младеновац, Сопот, Барајево, 

Гроцка). Београд је главни град и највећа урбана агломерација у Србији. Најстарији 

урбани простор Београда је лоциран на десној обали Саве и Дунава-великог 

хидрографског система Дунав-Мајна-Рајна, најдужој европској пловној магистрали 

која је отворена 1992. године и која повезује Атлантик са Црним и Средоземним 

морем.  

 
Карта 1. Административно подручје Београда (17 општина)5 

 

2. Саобраћајни положај 
 

Значај саобраћајних фактора Београда је данас увелико детерминисан његовим 

географским положајем и стратешком политичком оријентацијом целе земље ка 

                                                           
4 Туристички водич кроз Београд, Туристички информативни центар, Београд, 2006. 
5 http://www.urbel.com/default.aspx?ID=uzb_ProstorniPlanovi&LN=srl (датум приступа 25.9.2012.) 
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Европској Унији. Зашто су ове две ствари повезане? Зато што се саобраћајна позиција 

Београда као привредног и туристичког центра Западног Балкана може оценити веома 

повољно са оба аспекта посматрања: географске позиције и степена уклапања у 

европске саобраћајне коридоре. 

Зацртани Европски коридори су најпознатији производ заједничке транспортне 

политике на нивоу ЕУ у оквиру чега се Београдска саобраћајна макролокација изузетно 

позиционира. 

Наиме, од свих Европских саобраћајних коридора за нашу земљу су два 

релевантна и то Коридор X (главна друмска и железничка магистрала која од севера 

Србије иде ка југу и то у два правца, ка Бугарској и Македонији, односно Грчкој) и 

Коридор VII (који практично представља реку Дунав, где је за нас значајно 588 км тока 

Дунава кроз Србију). 

Са наредне слике се сасвим јасно уочава како ЕУ види будући развој 

саобраћајног система на њеном тлу и ближој околини, односно шта су то приоритети 

који прелазе преко одређене земље. Такође, можемо видети да је Београд стратешки 

позициониран у пресеку два битна Европска коридора, односно да су Србија и Београд 

дефинитивно на најповољнијем путу од севера ка југу у југоистоку Европе, што је 

верификовано Кородором X, односно Србија и Београд има треће по важности место 

на Коридору VII као земља са значајним делом Дунава. Но, треба бити свестан 

чињенице да је важан конкурент Коридору X Коридор IV, који иде једним делом преко 

Румуније у Бугарске (као пуноправне чланице ЕУ) и који је такође предвиђен као 

паневропски коридор. Оба коридора се завршавају у Солуну, при чему је Коридор X 

краћи али са успоренијим саобраћајем (мрежа је непотпуна и генерално лошија, 

царински прописи успоравају саобраћај итд.), што се последњих месеци манифестује 

одређеним преливањем саобраћаја (посебно теретног) на Коридор IV. 

Дефинитивно је географско-саобраћајна позиција Београда изузетно добра јер је 

он чвор два значајна европска коридора, односно у његовој широј околини се сусрећу 

сви видови саобраћаја који су релевантни са туризам (друмски, железнички, авио и 

речни). Другим речима, доступност Београда као привредне и туристичке локације је 

одлична било којим видом саобраћаја, у било које доба године, тј. туристичке сезоне. 

Ипак, једно је географско-стратешка позиција Београда као дестинације, а друго 

је квалитет саобраћајне мреже и понуде превозних средстава, конкурентност трошкова 

(цене) превоза, степен укључености саобраћајне услуге у комплетну туристичку 
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понуду и обим саобраћајне активности који се одвија ка Београду и од њега, односно 

на његовој територији. 

 
Слика 2. Постојећи Европски коридори и позиционирање Београда, односно 

његове саобраћајне локације6 

 

Магистрални и аутопутеви су повезани са Новим Садом и Суботицом на северу, 

Нишом на југу, и Загребом, главним градом Хрватске на западу, и омогућују лак 

прилаз аутомобилом већим градовима у региону. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
6 http://starisajt.nspm.rs/ekonomskapolitika/2007_acimovic1.htm (датум приступа 25.9.2012. ) 

http://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82
http://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9D%D0%B8%D1%88
http://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1
http://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB
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Друмски саобраћај. На наредној слици можемо сагледати доступност Београда 

друмским путем. 

 

 
Слика 3. Београдски саобраћајни чвор7 

 

У Београду се укрштају две веоме битне релације, које имају европску 

верификацију: 1) Е75 - као северни и јужни крак Коридора X и 2) Е 70 – као западни 

крак Коридора X и пут који води ка Румунији. Такође, од Београда почиње 

саобраћајница Е 763 (Ибарска магистрала). И многи други магистрални и регионални 

путеви у Србији почињу или се уливају у београдски саобраћајни чвор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Николић З., Голубовић В.: Београд испод Београда, (4. допуњено издање), Београд, 2004. 
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Железнички саобраћај.  

 
Слика 4. Структура пруга Железница Србије са посебним освртом на пруге које 

гравитирају или се укрштају у београдском железничком чвору (оивичена 

површина) 

 

Слика сасвим јасно указује да се у Београду укрштају све најважније српске 

пруге, од којих су посебно важне две категорије: 1) Коридор X (који се поклапа са 

друмским паневропским правцем) и 2) Везе са суседним земљама (Београд – Бар и 

Београд Темишвар). Укрштањем ових група пруга Београд се позиционирао као главни 

железнички транзитно-претоварни центар овог дела Европе. Наравно, квалитет 

железничког саобраћаја, пруга и превозних средстава је далеко од потребно нивоа, али 

то није само проблем Београда као главног града већ пре свега Републике Србије која 
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мора у наредном периоду значајно више новца, самостално и/или уз помоћ ЕУ фондова 

уложити у ревитализацију железничког саобраћаја. 

Ваздушни саобраћај. Београдски аеродром „Никола Тесла“, међународног 

карактера, налази се у близини Сурчина на 18 километара од Београда. На аеродрому 

се налази 18 канцеларија страних авиокомпанија и неколико рентакар компанија. Број 

путника од 2000. до 2004. године достигао је број од 2 милиона. Нажалост, аеродром 

није повезан лаким железничким саобраћајем са центром града и на аеродрому не 

постоји ни један хотел. Између центра града и аеродрома саобраћа аутобус сваких пола 

сата. Такси саобраћај је нерегуларан.  

Спортски аеродром „13. мај“ налази се на левој страни аутопута Београд-Нови 

Сад, гледано из правца Београда, паралелно са пругом, 500 метара пре скретања за 

Батајницу. 

Речни саобраћај. Пошто се град налази на ушћу две главне реке, Дунава и 

Саве, Београд има неколико мостова-два главна су Бранков мост и Газела и оба 

повезују центар града са Новим Београдом. Најдужи мост је Панчевачки мост, који 

повезује Београд са Банатом. 

Лука Београд се налази на Дунаву и намењена је првенствено промету роба, док 

је пристаниште на Сави намењено туристичким бродовима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/sr-ec/Brankov_most
http://sr.wikipedia.org/sr-ec/Gazela_(most)
http://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/sr-ec/Pan%C4%8Deva%C4%8Dki_most
http://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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2.1 SWOT анализа саобраћаја и комуникација Београда 

 
 

ШАНСЕ 
 

• Даље јачање привреде Србије; 
• Коришћење предприступних ЕУ 

фондова за значајна улагања у 
саобраћајну инфраструктуру; 

• Прављење стратешких повезивања у 
појединим гранама саобраћаја са 

фирмама из Руске федерације (авио 
саобраћај, цевоводни транспорт); 

• Активније улагање у креирање 
концесионих уговора за даљи развој 

инфраструктуре у друмском и 
железничком саобраћају; 

• Увећано коришћење речног 
саобраћаја, уз повећање домаће 

флоте, како у путничком, тако и у 
робном превозу. 

 
ПРЕТЊЕ 

 
• Затварање Србије и изоловање 

Београда од ЕУ и регионалних 
интеграција; 

• Наставак недовољног и спорог 
улагања у стратешке саобраћајнице на 

Коридорима X (друмски и 
железнички) и ВИИ (речни); 

• Одлагање завршетка београдске 
обилазнице; 

• Непостајање средстава за градњу 
барем 2 моста која су потребна 

Београду; 
• Одлагање завршетка тзв. унутрашњег 

магистралног полупрстена; 
• Одлагање решавања измештања Луке 

Београд на нову локацију. 
 

СНАГЕ 
 

• Изузетно повољан географски положај 
који ствара претпоставку да Београд 
може бити саобраћајни регионални 

центар свих видова превоза; 
• Укрштање паневропских коридора X и 

ВИИ на територији Београда; 
• Београд као територија где се 

преламају сви видови саобраћаја; 
• Постојање сасвим довољног броја 

локација за измештање саобраћајних 
објеката (железничке и аутобуске 

станице, луке) на нову квалитетнију 
локацију која би била право место 

развоја мултимодалног и интегралног 
транспорта; 

• Близина постојећег аеродрома и 
потенцијална комерцијализација 

аеродрома у Батајници. 

 
СЛАБОСТИ 

 
• Изузетно слаба проходност постојеће 

уличне мреже (посебно у старом делу 
града); 

• Још увек пролазак ауто пута кроз сам 
центар града; 

• Непостојање 2-3 моста која би 
значајно растеретила постојеће 
капацитете на Дунаву и Сави; 

• Недовољно добро развијен јавни 
градски превоз и посебно непостојање 

метроа (било ког вида); 
• Некоришћење реке за градски превоз; 
• Скупа и неорганизована повезаност 

аеродрома са градом; 
• Егзистенција кључних саобраћајних 

капацитета у центру града (жел. и аут. 
станице и лука). 
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3. Историјске знаменитости Београда 

 
3.1. Београдски дворови 

 
Стари двор (стр. 70, сл. 34.)  подигла је породица Обреновић између 1882. и 

1884. године. Од 1903. до 1914. године овај двор је био резиденција династије 

Карађорђевић. До Другог светског рата у њему су се одржавале дворске забаве и 

пријеми високих страних гостију. Од краја  рата у њему су биле смештене 

најзначајније националне институције. Од 1961. године у њему се налази Скупштина 

града Београда. Зграда је саграђена у стилу академизма  и богато је украшена 

каријетидама и дорским стубовима, а у унутрашњости се истичу Црвени салон, два 

Жута салона и Свечана сала. 

Нови двор саграђен је у периоду између 1911. и 1922. године, као палата 

Карађорђевића. У њему су биле смештене краљеве и краљичине радне и приватне 

просторије. Данас се у овом двору налази резиденција Председника Републике Србије. 

Краљевски двор саграђен је између 1924. и 1929. године. Овај двор представља 

вилу од белог камена у српско-византијском стилу. Био је резиденција краља 

Александра Првог, а данас представља дом Престолонаследника Александра Другог 

Карађорђевића. Налази се на Дедињу. 

 

 
Сл. 5. Бели двор  

 

Од 1934. до 1937. године саграђен је Бели двор као резиденција синова краља 

Александра. У двору се налази Дворска библиотека, а у дворском комплексу је 

породична црква повезана са зградом двора. 
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3.2. Црквено градитељство 

 

                 
      Сл. 6. Храм Светог Саве           Сл. 7. Црква Светог Марка  

 

Храм Светог Савe. Припреме за изградњу овог храма почеле су још 1894. 

године. Освећење темеља извршио је Патријарх Варнава 15. септембра 1935. године, а 

Патријарх Гаврило је 27. маја 1939. године свечано осветио и у олтару уз камен 

темељац положио повељу. Изградња је прекинута почетком Другог светског рата. Тек 

у лето 1984. године добијена је државна дозвола за наставак градње. Храм је у 

присуству свих архијереја поново осветио Патријарх Герман 30. априла 1985. године. 

 На  архитектонска решења Богдана Несторовића и Александра Дерока од пре 

Другог светског рата, наставком градње, надовезао се професор универзитета арх. 

Бранко Пешић, који је одређен за протомајстора. 

 Овај спомен-храм се налази у источном делу Светосавског трга, на Врачарском 

платоу.  Представља једно од главних грађевинских обележја Београда. 

 

Богородична црква Ружица (стр. 67, сл. 28.)   

Стару цркву срушили су Турци 1521. године. У ХVIII веку ова црква је била 

војни магацин, који је 1869. године претворен у војну цркву. После оштећења из Првог 

светског рата црква је обновљена 1925. године. 

 Иконостас цркве урадио је Коста Тодоровић, а његове иконе насликао 

јеромонах Рафаило Момчиловић. Зидне композиције насликао је руски сликар Андреј 

Биценко. 

 Црква се налази на Калемегдану, у североисточном подграђу Београдске 

тврђаве, испод Зидан-капије. 
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Капела Свете Петке (стр. 67, сл. 29.)   

 Подигнута је 1867. године под ''чудотворним извором''. Садашња капела 

саграђена је 1937. године. Њен пројекат израдио је арх. Миомир Коруновић. 

Унутрашње зидове и сводове покривају мозаици које је од 1980. до 1983. године 

израдио сликар Ђуро Радуловић. Налази се на Калемегдану. 

 

Вазнесењска црква (стр. 67, сл. 30.)    

 Подигнута је 1863. године захваљујући добротворним прилозима Београђана. 

Планове су израдили Павле Станишић и Јован Ристић, грађевинске радове обавили су 

Јосип Шток и Фернанд Стеванов,  а предузимач је био Коча З. Поповић. Прве иконе 

насликао је Никола Марковић 1864. године, које су касније уступиле место 

композицијама Андреја Бицека 1937. године. Остале иконе је израдио најпознатији 

сликар из тог времена Стева Тодоровић 1881. године. 

 Црква је обликована у духу романтизма, по угледу на манастир Раваницу. Она 

има богату ризницу са збирком икона , старих књига, златарских дела и др. предмета из 

ХIX века. Налази се у улици Адмирала Гепрата. 

 

Николајевска црква (стр. 69, сл. 31.)   

 Ова црква подигнута је 1731. године. Грађена је по узору на барокне храмове 

подизане у Срему у ХVIII веку. Унутрашњост цркве краси богато изрезбарен 

иконостас са иконама које је 1762. године насликао Димитрије Бачевић. У цркви 

постоји богата ризница старих култних предмета, као и збирка икона из ХVIII и ХIX 

века. У њој се чувају мошти св. Апостола Андреје. Налази се у историјском језгру 

Земуна, испод средњевековне тврђаве Гардош, у Његошевој улици. 

 

Црква Светог Александра Невског (стр. 67, сл. 32.)   

 Стара црква је изграђена на Дорћолу 1877. године. Године 1891. одлучено је да 

се сазида већи храм. Планове за изградњу урадила је арх. Јелисавета Начић, а освећење 

темеља обављено је 1912. године. Први светски рат одложио је изградњу цркве, па је 

она завршена 1929. године. Мермерни иконостас је поклон краља Александра 

Карађорђевића. Иконе су насликане 1930. године у иконописној радионици руског 

сликара Бориса Сељанка. Садашње зидне композиције насликао је јеромонах Наум 

Андрић 1972. године. Црква се налази у улици Цара Душана. 
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Црква Светог Марка 

 Црква је грађена на Ташмајдану од 1931. до 1940. године, на месту где је била 

стара црква. Грађена је према плану арх. Петра и Бранка Крстића. Обликована је у 

српско-византијском стилу. По општем градитељском решењу подсећа на Манастир 

Грачаницу. У јужном делу наоса налази се саркофаг са костима Цара Душана. На 

северној страни се налази гробница од белог мермера у којој су сахрањени земни 

остаци Патријарха Германа Ђорића. У цркви се чува једна од најбогатијих збирки 

српских икона ХVIII и ХIX века. Црква се налази у Булевару краља Александра. 

 

Црква Светог Василија Острошког (стр. 67, сл. 33.)   

 Ова црква је прва која је подигнута на Новом Београду након Другог светског 

рата. То је најмлађи православни храм у Београду. Градња је почела 1996. године, а 

црква је освећена 2001. Архитекта Михајло Митровић определио се за облик прастаре 

хришћанске ротонде, коју прате нижи анекси и високи звоник на западу и тролисна 

олтарска апсида на истоку. У храму се налази композиционо чврста и ликовно 

хомогена целина у модерном стилу. Црква је подигнута уз помоћ прилога поштовалаца 

дела Светог Василија Острошког Чудотворца. 

 

 Бајракли џамија (стр. 72, сл. 43) 

 Бајракли џамија у центру Београда, у Господар Јевремовој улици, назив је 

добила по барјаку којим се давао знак другим џамијама за почетак молитве. Задужбина 

султана Сулејмана II, једина је преостала џамија од некада многобројних на тлу 

Београда. Подигнута је између 1660. и 1688. и припада типу једнопросторних 

грађевина квадратне основе, са куполом ослоњеном на осмоугаони тамбур. Зидана је 

каменом, док је минаре од опеке. Током своје историје више пута је рушена или је 

мењала функцију. 

Првобитно се звала Чохаџи џамија, по задужбинару, трговцу чохом, Хаџи-

Алији. Једнопросторна грађевина са куполом и минаретом. У време аустријске 

владавине (1717-1739) претворена је у католичку цркву, када је и срушен највећи број 

београдских џамија. По повратку Турака, поново постаје џамија. Хусеин-бег, помоћник 

главног турског заповедника Али-паше, обновио је богомољу 1741. године, па се неко 

време звала Хусеин-бегова или Хусеин-ћехајина џамија. 
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После обнове у 19. веку, коју су предузели српски кнезови, постаје главна 

градска џамија. Данас је једина активна исламска богомоља у Београду.8 

За споменик културе проглашена је одлуком Уметничког музеја 1946. године, а 

за културно добро од великог значаја за републику Србију проглашена је 1979. 

године.9 

 

3.3. Београдска тврђава 

 
 Београдска тврђава (стр. 68, сл. 36.)   подигнута је у раздобљу од I до ХVIII века 

на гребену изнад ушћа Саве у Дунав као комплекс одбрамбеног карактера. Тврђава 

данас представља музеј историје Београда. Њену целину чине сама Београдска 

тврђава, која се састоји из Горњег и Доњег града, и парк Калемегдан. 

 Према Београдској тврђави воде улице Кнез Михаилова и Узун Миркова. На 

том правцу су главне капије тврђаве-Стамбол-капија (унутрашња и спољна) и Сахат-

капија. Доњем граду прилази се Булеваром војводе Бојовића (Видин-капија) и из 

Карађорђеве улице (Мрачна капија). 

 У Горњем граду Београдске тврђаве постоје бројне капије, споменици и други 

културно-историјски објекти: Карађорђева капија, Дефтердарева капија, Деспотова 

капија са Диздаревом кулом, Зидан капија, Леополдова капија, Споменик 

''Победник'', Споменик деспоту Стефану Лазаревићу, Римски бунар, Сахат кула, 

Јакшићева кула, Црква Ружица, Црква Свете Петке. 

 Доњи град је приобално подручје тврђаве. Најпознатији објекти на њему су: 

Капија Карла VI, Кула Небојша и Старо турско купатило – Амам. 

 

Калемегдан (стр. 67, сл. 35.)   

 У овом највећем и најлепшем београдском парку, који је и најзначајнији 

културно-историјски комплекс, доминира Београдска тврђава. Назив Калемегдан 

односи се само на плато око тврђаве који је служио за осматрање. Тако његово име 

потиче од турских речи „кале“- тврђава и „мегдан“-поље.  

                                                           
8 www.rijaset.rs (датум приступа 10.4.2012.) 
9 http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Oziljci-nasilja-i-dalje-na-Bajrakli-dzamiji.sr.html (датум приступа 
10.4.2012.) 



Туристичка валоризација Београда 
 

19 
 

 Преуређивање је почело 1867. године, по наређењу Михаила Обреновића. 

Идејне скице направио је Емилијан Јосимовић. Зеленило је засађено неколико година 

касније. 

 Планско сређивање отпочело је 1890. године. Тада је војска предала парк 

Београдској општини. Никола Пашић, тада председник општине, одобрио је први 

кредит за сређивање Калемегдана. Године 1905. почело је проширивање парка, 

уређивањем Малог Калемегдана, који се простирао од Павиљона „Цвијета Зузорић“ 

до Зоолошког врта. Од 1931. године парк је проширен и на Горњи град.  

 Данас се на Калемегдану налази више меморијалних споменика. На њему се 

налазе и Војни музеј, Павиљон „Цвијета Зузорић“, Градски завод за заштиту 

споменика културе, Зоолошко врт, Дечји забавни парк, више спортских терена, 

угоститељских објеката итд. 

 

Зоолошки врт 

 Београдски зоолошки врт или „Врт добре наде“ налази се у Калемегданском 

парку. Основан је 1936. године и један је од најстаријих у Европи. 

 У врту се налази 2000 животиња, са око 200 животињских врста, што дивљих, 

што домаћих. Простире се на површини од 6 хектара. У њему се налазе и бројни 

објекти, нове чесме и фонтане, Галерија скулптура у дрвету, Вртић за принове, Беби 

зоо-врт итд. За 60. рођендан Зоо-врта подигнут је и споменик једном од омиљених 

његових становника, шимпанзи Самију. 

 

3.4. Познате куће и зграде у Београду 
 

Конак кнеза Милоша (стр. 66, сл. 25.)   

 Кнез Милош Обреновић подигао је у Топчидеру 1834. године конак за себе. 

Градили су га мајстори Јања Михаиловић и Никола Ђорђевић. Радове је водио Хаџи-

Никола Живковић. Богата унутрашња декорација зидова и плафона делимично је 

сачувана и данас. 

 Неко време у овом конаку је био Музеј кнеза Милоша и Михаила Обреновића, 

затим шумарско-ловачки музеј основан 1929. године. Приликом прославе 150-

годишњице Првог српског устанка 1954. године у Конаку је отворен Музеј Првог 

српског устанка. Експонати тог музеја послужили су као основа за формирање 
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Историјског музеја Србије 1963. године. Испред овог Конака налази се један од 

најлепших и најстаријих платаната у Европи, стар више од 160  година. Он је заштићен 

као природна реткост. 

 

Конак кнегиње Љубице (стр. 66, сл. 26.)   

 По налогу кнеза Милоша 1831. године саграђен је овај конак за становање 

његове породице. Радове је надзирао Хаџи-Никола Живковић. Зграда је сачувана као 

најрепрезентативнија градска кућа из прве половине ХIX века. Садржи све одлике 

оријенталног грађевинарства, варијанте српско-балканског стила, али са декоративним 

елементима класицизма. 

 Зграда је кроз историју имала разне намене. Служила је као лицеј, Касациони и 

Апелациони суд, Уметнички музеј, Црквени музеј, Дом стараца и старица, Завод за 

заштиту споменика културе Србије. Данас је конак у саставу Музеја града Београда и 

користи се за излагање музејског материјала и изложбе слика. Сталну поставку чини 

оригинални намештај из конака. Конак се налази у улици Кнеза Симе Марковића. 

 

Капетан-Мишино здање 

 Ово здање је саграђено као приватна палата Капетана Мише Анастасијевића, 

најбогатијег човека у Србији из тог периода. Грађено је од 1858. до 1863. године, а 

пројектант је био  Чех Јан Неволе. Палата је поклоњена српском народу за просветне и 

културне сврхе. У то време она је била највећа и најлепша палата у Србији. 

 У њеној архитектури највише се истичу елементи ренесансе и романтизма, али 

се преплићу и други стилови. У њој су биле смештене многе важне просветне и 

културне установе у Кнежевини Србији-Министарство просвете, Велика школа, Прва 

београдска гимназија, Народни музеј, Галерија слика и Библиотека. Повремено су се у 

њеној свечаној сали одржавале седнице Народне скупштине и Сената. Данас је у њој 

Ректорат Београдског универзитета и делови Филозофског факултета. Ово здање се 

налази на Студентском тргу. 
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         Сл. 8. Палата „Албанија“               Сл. 9. Народно позориште                       Сл. 10. Београђанка 

 

Народна Банка Србије 

 Ова грађевина је најзначајније дело бечког архитекте српског порекла 

Константина А. Јовановића. Зграда је подигнута у две фазе. Прво је урађен угаони део 

према улици Цара Лазара 1889. године, а дограђена је 1925. године. 

 Богато уређена шалтер сала представља један од репрезентативних ентеријера 

Београда, а у осликавању таванице учествовао је и млади сликар Моша Пијаде касније 

познати државник. Зграда се налази у улици Краља Петра Првог. 

 

Народно позориште 

Одлуку о подизању овог здања донео је кнез Михаило Обреновић. Сазидано је 

по плану арх. Александра Бугарског 1869. године. Зграда је сазидана  по општем типу 

позоришних објеката тога времена, посебно зграде Миланске скале, од које је преузета 

ренесансна концепција и декорација. Каснијим реконструкцијама изглед зграде је 

потпуно измењен. 

 Осим за позоришне представе, сала је у ХIX веку служила и за балове и 

концерте. 1888. године Велика уставотворна скупштина је у овој згради изгласала 

познати Устав. Народно позориште налази се на Тргу Републике. 

 

Народни музеј 

 Првобитна зграда изграђена је 1902. године, по пројекту Андре Стевановића, а 

музеј је дограђен 1930. године. Током Другог светског рата зграда је била доста 

оштећена. Шездесетих година ХХ века, захваљујући залагању др Лазара Трифуновића, 

управника Народног музеја тада, уређен је ентеријер. 
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Палата „Албанија“ 

 На основу пројекта Бранка Бона и Милана Гракалића објекат је саграђен 1940. 

године по пројектима Миладина Прљевића и инж. Ђорђа Лазаревића. Дуго је била 

највиша зграда у Београду, доминантни објекат модерне архитектуре. Налази се у Кнез 

Михаиловој улици. 

 

Скупштина Србије (стр. 66, сл. 27.)   

 Градња ове палате почела је 1907. године. Камен темељац поставио је Краљ 

Петар Први. Грађевина је заршена тек 1936. године по плановима Павла Илкића, чији 

отац Јован је направио првобитни план,  и Николаја Краснова.  

 Зграда је обликована у духу академског традиционализма, са богатом 

унутрашњом декорацијом коју су направили тада најбољи домаћи уметници и 

занатлије. Испред улаза је 1939. године постављено скулптурно дело познатог вајара 

Томе Росандића. Зграда се налази на Тргу Николе Пашића. 

 

Београђанка (Палата „Београд“) 

 Пројектант ове зграде био је Бранко Пешић. Њена изградња трајала је пет 

година и окончана је 1974. године. Она је највиша зграда у Београду и представља 

доминантни просторни градски оријентир. У њој се налази неколико трговачких 

објеката, пословне просторије и седишта неких медијских кућа.  
 

3.5. Споменици у Београду 

 
 У десет градских општина Београдске тргове и паркове улепшавају бројни 

споменици, укупно 192 споменика и 237 скулптура. У приградским општинама има око 

70 споменика и скулптурних дела. 
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            Сл.11. Победник       Сл.12. Играли се коњи врани          Сл.13. Споменик Вуку Караџићу 

  

Победник-Године 1912. Мештровић је пројектовао монументалну фонтану која 

је требала да се постави на Теразијама, са темом ослобођење Србије од Турака. На 

њеном врху је требао да стоји „Победник“. Међутим, након Првог светског рата 

одустало се од овог пројекта. „Победник“ је постављен на Калемегдану 1928. године 

поводом десетогодишњице пробоја Солунског фронта. 

 Овај споменик се често користи као симбол Београда. Саграђен је од бронзе и 

камена, а висине је око 14 м. 

Споменик Незнаном јунаку на Авали-После Првог светског рата споменици 

незнаним јунацима подизани су у свим савезничким земљама, па тако и код нас. 

Споменик је грађен четири године. Завршен је 1938. године. У њему су сахрањени 

посмртни остаци непознатог јунака.  Споменик има облик саркофага на постаменту од 

шест степенова. Бочно су постављене каријатиде, које симболизују почасну стражу. 

Његов аутор је Иван Мештровић. 

 Споменик браниоцима Београда из 1915.-На споменику пише: „Тачно у три 

часа непријатељ се има разбити вашим силним јуришем, разнети вашим бомбама и 

бајонетима. Образ Београда, наше престонице, мора бити светао. Војници, јунаци, 

Врховна команда избрисала је наш пук из свог бројног стања. Наш пук је жртвован за 

Краља и Отаџбину. Ви немате више да се бринете за ваше животе који више не постоје. 

Зато напред у славу! Живео Краљ! Живео Београд!“10 Овај споменик се налази на 

обали Дунава, код спортског центра. Његов аутор је Коља Милуновић. Израђен је од 

бронзе и  камена, а висок је 350 цм. Подигнут је 1988. године. 

Споменик ослободиоцима Београда 1806.-Овај споменик подигао је кнез 

Александар Карађорђевић 1848. године у спомен ослободиоца Београда из Првог 

                                                           
10 Наредба српског  мајора  из Првог светског рата Драгутина Гавриловића 
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српског устанка. Обновио га је краљ Александар Обреновић 1889. године. То је 

најстарији јавни споменик у Београду. Налази се у Карађорђевом парку. Зидан је у 

камену са облогом од вештачког камена, укупне висине 547 цм. 

Споменик Трећепозивцима-Овај споменик је посвећен војницима-

трећепозивцима палим у Првом светском рату. Налази се у Карађорђевом парку. Његов 

аутор је Стаменко Ђурђевић. Израђен је од камена, укупне је висине 470 цм. 

Играли се коњи врани-Постоје две композиције овог споменика. Једна се 

налази испред улаза у Дом Народне скупштине Србије, а друга у Булевару краља 

Александра. Њихов аутор је Тома Росандић. Од бронзе су. Постављени су 1939. 

године. 

Споменик Вуку Караџићу-Београдска општина подигла је овај споменик 1937. 

године. Налази се у студентском парку. Израђен је од бронзе, укупне је висине 725 цм.  

Аутор споменика је Ђорђе Јовановић. 

Споменик Доситеју Обрадовићу-Рудолф Валдец је аутор овог споменика. 

Подигнут је 1911. године испред некадашње Народне библиотеке, а 1930. године 

пренет је у Универзитетски парк. Споменик је од бронзе, висина му је 500 цм. 

Споменик Иви Андрићу-Налази се на Андрићевом венцу у близини Пионирског 

парка. Подигнут је 1992. године поводом стогодишњице рођења познатог нобеловца. 

Израђен је од бронзе, висине 140 цм. Аутор споменика је Миленко Мандић. 

Споменик Милошу Црњанском је висине 260 цм. Подигнут је 1993. године 

поводом обележавања стогодишњице рођења овог великог писца. Аутор споменика је 

Дринка Радовановић, а израђен је од бронзе. 

Споменик Деспоту Стефану Лазаревићу налази се на горњем граду, од бронзе 

је, висок 220 цм. Подигнут је 1982. године као поклон аутора Београду поводом 

тридесетогодишњице уметничког рада. Аутор споменика је Небојша Митрић. 

Споменик Карађорђу се налази на платоу испред зграде Народне библиотеке 

Србије, у Небојшиној улици. Аутор споменика је Сретен Стојановић. Израђен је од 

бронзе, висине 320 цм. Подигнут је 1979. године. 

Споменик кнезу Михаилу Обреновићу налази се на Тргу Републике, поред 

улице која носи његово име. Израђен је од бронзе. Подигнут је 1882. године. Аутор 

споменика је Енрико Паци. 

Споменик војводи Живојину Мишићу-Аутор споменика је Дринка 

Радовановић. Бронзан је, укупне висине 195 цм. Подигнут је 1988. године поводом 
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седамдесетогодишњице пробоја Солунског фронта. Налази се испред Београдског 

сајма, у булевару који носи његово име. 
Споменик војводи Степи Степановићу се налази испред Степине родне куће у 

Кумодражу. Његов аутор је Дринка Радовановић. 
Споменик Николи Пашићу подигнут је 1998. године. Бронзан је, а његов аутор 

је Зоран Ивановић. Налази се на Тргу Николе Пашића. 
Споменик Франше Д'Епереу је подигнут 1936. године. Аутор споменика је 

Ристо Стијовић. Налази се изнад саобраћајне петље на Аутокоманди. Од бронзе је, а 

висина споменика је 408 цм. 
Аутор Споменика Арчибалду Рајсу је Марко Брежанин. Подигнут је 1931. 

године. Споменик је од бронзе, укупне висине 420 цм. Налази се у Топчидерском 

парку. 

Споменик Петру Другом Петровићу Његошу је укупне висине 540 цм. 

Израђен је од бронзе. Подигнут је 1994. године. Аутор споменика је Сретен 

Стојановић. Налази се између Капетан-Мишиног здања и Филозофског факултета. 
Аутор Споменика Николи Тесли  је Франо Кршинић. Подигнут је 1963. године. 

Налази се у Булевару краља Александра, испред зграде Техничког факултета. Од 

бронзе је и има укупну висину 335 цм. 
Споменик Ђури Јакшићу је подигнут 1990. године. Налази се у Скадарлији, 

испред куће Ђуре Јакшића. Његов аутор је Јован Солдатовић. Бронзан је, висине 150 

цм. 
Споменик Димитрију Туцовићу се налази на Тргу Славија, од бронзе је, висине 

125 цм. Аутор споменика је Стеван Боднаров. 
 

3.6. Знамените чесме 

 
На подручју Београда има 39 јавних чесми које се снабдевају водом из градских 

водовода. Постоји и 5 чесама које су подигнуте на изворима.  

Делијска чесма спада међу најстарије чесме у Београду. Помиње се још у ХVII 

веку. Налази се на почетку улице Кнеза Михаила. Ова чесма је срушена 1889. године, 

али је на њеном месту приликом реконструкције улице Кнеза Михаила 1987. године 

подигнута чесма која подсећа на претходну. 
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Теразијска чесма представља један од најзначајнијих споменика Београда у 

XIX веку. Налази се на Теразијама испред хотела „Москва“. Подигнута је 1860. године. 

Чесма је камена са металном вазом на врху, укупне висине око 800 цм. 

Чукур чесма-Инцидент на некадашњој чесми између Турског војника и 

Београђана 3. јуна 1862. године био је повод за бомбардовање Београда од стране 

Турака два дана касније. У спомен на те догађаје подигнута је на том месту чесма од 

средстава Задужбине трговца Томе Ванђела као споменик са статуом дечака. Чесма се 

налази у Добричанској улици. Израђена је од бронзе, висока је 149 цм. Подигнута је 

1931. године. 

 

4. Знамените улице и тргови у Београду 

 
 Неке од централних београдских улица постојале су још пре десетак векова, али 

је прави развој уличне мреже отпочео одласком Турака из Београда 1867. године на 

основу планa који је израдио први београдски урбаниста и инжењер Емилијан 

Јоксимовић.  

 

 
          Сл.14. Скадарлија         Сл. 15. Кнез Михаилова улица Сл. 16. Трг Славија 

 

4.1. Кнез Михаилова улица 

 
 Сматра се да је на овом месту још у време Римљана био центар тадашњег 

насеља Сингидунум. Кнез Михаилова улица је законом заштићена као једно од 

најстаријих и највреднијих градских споменичких амбијената. Након израде 

регулационог плана Емилијана Јоксимовића улица је изграђена и добила је своју 

физиономију и садржај. Управа града је 1870. године и званично назвала ову улицу 

Кнез Михаиловом. 

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Skadarlija_gonji_deo.jpg
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 Кнез Михаилова улица је познато београдско шеталиште, трговачко-пословни 

центар и седиште значајних градских институција. Све значајније зграде и куће у њој 

изграђене су крајем седамдесетих година XIX века. У њој су градиле куће најбогатије и 

најутицајније београдске породице тадашњег Београда. 

 Библиотека града Београда се налази у згради која је изграђена 1869. године у 

стилу романтизма. У њој је првобитно био смештен у то време најмодернији хотел у 

Београду „Српска круна“. 

 Зграда Српске Академија наука и уметности подигнута је 1924. године. Она је 

рад Драгутина Ђорђевића и Андре Стевановића. Изграђена је у стилу академизма. У 

њој се налазе: библиотека САНУ-једна од најбогатијих у Београду, Архив САНУ  са 

богатом историјском грађом Србије, Галерија САНУ у приземљу зграде са салом за 

предавања, затим књижара и антикварница. 

 У Кнез Михаиловој улици се налазе и Палата Албанија, Кућа Марка 

Стојановића, Блок грађанских кућа, Задужбина Николе Спасића, Пасаж Николе 

Спасића, Ресторан „Грчка краљица“ и Хотел „Русија“. 

 

4.2. Немањина улица 

 
 По завршетку изградње Железничке станице 1884. године Немањина улица 

постаје главна београдска саобраћајница. Име је добила 1896.  године по Великом 

Жупану Стефану Немањи. 

 

4.3. Улица Kраља Петра Првог 

 
 Једна од најстаријих улица у Београду је улица Краља Петра Првог. У њој су, по 

претпоставци, још у I и II веку наше ере били римски форум, базилика и терме. Током 

XIX  века у овој улици била је прва званична београдска апотека и први градски хотел 

''Код јелена''. Звала се и Дубровачка улица, али је од 1995. године поново добила назив 

улица Краља Петра Првог. 

 Данас се у овој улици налазе: Патријаршија Српске православне цркве, Зграда 

Народне банке Србије, Саборна црква, као и најстарија београдска кафана „Кафана“? 
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4.4. Трг Николе Пашића 

 
 Од прве половине XIX века на месту где је пролазио Цариградски друм почела 

је да постепено израста улица која се најпре звала Сокаче код ''Златног топа'' по 

истоименој кафани. Касније се звала Маркова улица. После Првог светског рата овде 

су се налазиле углавном приземне куће. У једној од њих је био смештен злогласни 

затвор Гестапоа за време Другог светског рата. Између два рата изграђене су зграде 

Народне скупштине, Аграрне банке (после рата у њој је био ЦК КПЈ), затим листа 

„Време“ (сада „Борба“), биоскопа „Београд“, итд. 

 Овај трг се налази измећу Теразија, Булевара краља Александра и Дечанске 

улице. Изграђен је 1953. године и најмлађи је београдски трг. На њему се налазе: 

зграда Дома синдиката, зграда Градске управе, Инвестициона банка. Трг је 

препознатљив и по водоскоку. 

 

4.5. Трг Републике 

 
 Садашњи трг формиран је након рушења Стамбол-капије 1866. године и 

подизања зграде Народног позоришта 1869. године. После рушења Стамбол-капије 

простор данашњег трга републике дуго је био неизграђен. Народно позориште је више 

од 30 година било једина зграда на тргу. Када је 1882. године подигнут споменик кнезу 

Михаилу почело је постепено урбанизовање трга. 

 Данас је Трг Републике главни градски трг. Он обухвата простор између 

„Градске кафане“, биоскопа „Јадран“, Народног позоришта и Централног клуба 

Војске Србије. На њему се налазе Народно позориште, Народни музеј, Споменик 

кнезу Михаилу Обреновићу и Споменик Браниславу Нушићу. 

 

4.6. Студентски трг 

 
 На месту данашњег трга за време турске власти било је турско гробље, а у XIX 

веку Велика пијаца. Након 1869. године на једној половини је остала пијаца, а друга је 

претворена у трг. Велика пијаца уклоњена је 1927. године и цео простор је претворен у 

парк. 
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 Студентски трг је најстарији трг у Београду. Налази се на простору који је 

окружен са неколико факултета-Филозофски, Филолошки, Природно-математички. На 

њему се налази више значајних грађевина: Капетан Мишино здање, Коларчева 

задужбина, Споменик Петру Другом Петровићу Његошу, споменик Доситеју 

Обрадовићу, Споменик Јосифу Панчићу, а трг обухвата и Студентски парк. 

 

 
Сл.17. Трг Теразије некада 

 

4.7. Трг Теразије 

 
 Трг Теразије обухвата подручје од Сремске улице до улице Краља Милана. 

Најпознатији је београдски трг. Почео се формирати у првој половини XIX века. О 

имену трга забележено је: ''Уводећи воду у варош Београд, Турци су дуж онога ђезира 

који узима воду из морколошких извора на извесним даљинама зидали куле, на које су 

водоводним цевима изводили воду да би она добила виши скок за свој даљи ток''.11 

Једна од таквих кула била је постављена на месту где је сада Теразијска чесма. Пошто 

су Турци те куле звали теразије за воду, отуда  назив трга. 

Године 1860. постављена је Теразијска чесма, 1911. је премештена на 

Топчидер, да би 1976. поново била враћена на Теразије. Трг је претрпео значајне 

промене 1911-1912. године када је преуређен. Средином трга постављени су цветни 

скверови ограђени ниском гвозденом оградом, а не делу према данашњој Нушићевој 

улици изграђена је велика фонтана. 

Крајем XIX и почетком XX века Теразије су биле центар друштвеног живота у 

граду. Међу значајним објектима који су се налазили или се још увек налазе на 

Теразијама су: хотел „Париз“, где се данас налази Безиста. На месту где је данас 
                                                           
11 Милан Ђ. Милићевић (књижевник и историчар) 
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„Душанов град“ била је кафана „Код златног крста“ у којој је одржана прва биоскопска 

представа у Београду. Поред хотела „Париз“ био је стари хотел „Касина“. Садашњи 

хотел „Касина“ изграђен је 1922. године на истом месту. На истој страни Теразија 

између два светска рата налазили су се кафана и биоскоп „Таково“. На Теразијама се и 

данас налази хотел „Москва“ изграђен 1906. године у стилу сецесије. Од битних 

грађевина данас су на Теразијама и: хотел „Балкан“, Палата „Албанија“, 

Позориште на Теразијама, Палата Анкер и кућа Крсмановића. 

 

4.8. Трг Славија 

 
 Славија је трг који обухвата простор између улица Краља Милана, Београдске, 

Мекензијеве, Светосавске, Булевара ослобођења, Делиградске и Немањине. Овај трг је 

један од главних оријентира у Београду, значајно саобраћајно чвориште, али и 

недовршена урбанистичка целина. 

 До осамдесетих година XIX века на месту где је трг данас је била бара. Енглез 

Френсис Мекензи купио је велики простор изнад данашњег трга и испарцелисао га. Од 

тада је почело формирање трга. Године 1962. подигнут је на тргу модеран хотел 

„Славија“. На тргу се налази и хотел „Славија лукс“.  

 

4.9. Скадарска улица (Скадарлија) 

 
 Скадарлија се налази у центру Београда (Скадарска улица). Она представља 

боемску четврт коју дневно посети око 20.000 људи. Улица је дужине око 500 м. 

 Због близине Народног позоришта крајем XIX и почетком XX века многи 

глумци, песници, уметници, сликари су становали у њој. Тада су отворене и многе 

кафане у Скадарлији, неке од најстаријих у Београду. 

 Скадарлија је у то време била слабо осветљена, поплочана калдрмом и тај 

амбијент је задржан и данас. Због потреба туризма Скадарлија је реконструисана 

почетком XX века, када јој је враћен старински изглед. Скадарлија је данас једно од 

обавезних места у Београду које посећују страни туристи. 

 У Скадарлији се налазе бројне кафане и ресторани. Као таква, Скадарлија 

предсатавља елитни део угоститељства у Београду. Ресторани негују традиционалну 

националну кухињу, али у понуди имају и интернационалне специјалитете. 
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Староградтска музика уживо може се чути у скоро свим ресторанима. Најпознатије 

кафане и ресторани су: „Три шешира“, „Два јелена“, „Има дана“, „Златни бокал“ и 

др. „Путујући глумац“ поред ресторана са националном и италијанском кухињом 

пружа и услуге смештаја. Његове собе су категоризоване са четири звездице. 

Капацитет је седам соба и један „Делукс“ апартман. 

 На Скадарлију се наслања и Београдска индустрија пива, а ту си и пекаре, 

посластичарница, галерије, кафићи, па чак и једна школа. Постоји и пивница  и тржни 

центар. На дну Скадарлијe налази се и друга по величини у Београду пијаца „Бајлони“. 

 

5. Природне лепоте и паркови у Београду 

 
5.1. Природне лепоте 

 

 
     Сл. 18. Ботаничка башта „Јевремовац“   Сл. 19. Ада Циганлија 

 

Београд је једна од најзеленијих престоница у Европи. Зелене површине у 

Београду заузимају површину од преко 4.000 хектара. У Београду су евидентиран и 

заштићена 182 појединачна стабла. Међу њима је стабло храста лужњака Мелнице у 

сопотском селу Неменикуће старо више од 230 година. Ту је и група од девет храстова 

код Јазића колибе у Обреновцу старости око 180 година, затим платан засађен 

приликом градње Конака кнеза Милоша Обреновића 1834. године и стогодишње 

стабло кедра које је засадио Јосиф Панчић у Толстојевој улици на Савском венцу. 

Треба поменути и Стабло лучног јасена у лазаревачком селу Шопићански луг. 

 На подручју Београда заштићено је укупно 37 природних добара. Међу њима се 

налазе „Машин мајдан“ код летње позорнице на Топчидеру (геолошки слој из периода 

горње креде), „Миоценски спруд“ на Ташмајдану и ''Морски неогени спруд'' испод 
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споменика „Победник“ на Калемегдану (представља остатке медитеранског стадијума 

у историји Панонског мора). 

Посебно су заштићени следећи објекти и просторне целине: 

• Ботаничка башта „Јевремовац“ као споменик природе са преко 250 дрвених 

врста и 300 зељастих биљака. 

• Бањичка шума у којој се гнезди преко 70 врста птица. 

• Бојничка шума на подручју Београда. 

• Велико ратно острво на Дунаву, станиште ретких и угрожених птица 

мочварица и репрезентативна морфолошка и геолошка творевина. 

• Пионирски парк у коме је заштићена околина споменика културе Старог двора. 

• Калемегдан-заштићена околина Београдске тврђаве и Зоолошки врт. 

• Топчидер и Кошутњак као културно-историјска целина. 

• Земунски парк као заштићена околина споменика културе. 

 

Ботаничка башта „Јевремовац“ 

 Основана је 1874. године одлуком министарства просвете Краљевине Србије на 

предлог Јосифа Панчића који је био и њен први управник. Године 1889. краљ Милан 

Обреновић имање које је наследио од деде Јеврема поклонио је Великој школи у 

Београду за ботаничку башту, под условом да се зове ''Јевремовац''. На том месту и под 

тим именом налази се и данас. 

 Ботаничка башта је јединица Биолошког факултета Универзитета у Београду. 

Простире се на површини од око пет хектара, где се на отвореном простору налази 

преко 250 врста дрвећа и жбуња, а укупан фонд данас чини око 500 врста дрвећа, 

жбуња и зељастих биљака. Поред отвореног простора башта обухвата и Стаклену 

башту и просторије Института за ботанику – управну зграду, хербаријум, библиотеку, 

слушаоницу, лабораторије. Стаклена башта је подигнута 1892. године. У време кад је 

подигнута била је једна од најлепших и највећих у овом делу Европе. Покрива простор 

од 500m2. У њој се гаје бројне тропске и суптропске врсте биљака. Хербаријум садржи 

богату збирку биљака са Балканског полуострва и читаве Европе која броји око 120.000 

хербаријумских табака и преко 300.000 ексиката. Библиотека је једна од најстаријих и 

најбогатијих на овим просторима. Садржи 200 научних и стручних часописа и преко 

6.000 књига. 
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Дунав и Сава 

 Кроз Београд протичу две велике реке: Дунав и Сава. Дужина њихових обала у 

Београду је 200 километара. На том подручју се налази 16 речних острва, од којих су 

најпознатија: Ада Циганлија, Велико ратно острво и Грочанска ада. 

 Дунав је по дужини-2.850 километара и разгранатости слива-120 притока једна 

од највећих светских река. Кроз Србију протиче са својих 588 километара, плован је 

целим током и као такав повезује Београд и Србију са Немачком, Аустријом, 

Мађарском, Румунијом и Бугарском. Подручјем Београда, од Старих Бановаца до 

Гроцке,  Дунав протиче у дужини од 60 километара. 

 Река Сава дуга је 945 километара. Свих 207 километара тока кроз Србију има 

перспективу да добије статус међународног пловног пута. Тако би повезала Србију и 

Београд са Словенијом, Хрватском, Босном и Херцеговином и Републиком Српском. 

Кроз подручје Београда протиче дужином од 30 километара, узводно од Обреновца до 

Ушћа. Ушће Саве у Дунав налази се у самом Београду, испод Калемегдана. 

 

Велико ратно острво 

 Ово острво налази се на самом ушћу Саве у Дунав. Кроз историју представљало 

је значајну војно-стратешку тачку. Данас се на њему налазе викендице и баште, а на 

његовом горњем шпицу је земунска плажа Лидо. На територији острва се налазе 

станишта природних реткости, ретких и угрожених врста птица, а острво је такође и 

предео изузетних морфолошких и геолошких творевина. 

 

Ада Циганлија 

 Назив потиче од келтских речи синга-острво и лиа-подводно земљиште. Још су 

Карђорђе и кнез Милош Обреновић запазили природна богатства Аде, па је 1821. 

године проглашена за државно добро, што је и данас.  

  Ада се налази на реци Сави у непосредној близини ушћа у Дунав, удаљена 

свега 4 км од центра Београда. Ада Циганлија је била острво, а сада је полуострво. 

Обрасла је густом листопадном шумом, прошарана пропланцима и ливадама.Горња и 

доња преграда на рукавцу Саве изграђене су 1967. године, па је тако Београд добио 

јединствено језеро, дуго 4,2 км, са просечном ширином 200м и дубином 4-6 метара. У 

сезони, током лета, на Ади се окупа или посети Аду око 300.000 посетилаца. Као таква, 

Ада Циганлија је највеће, најлепше и најпосећеније излетиште и купалиште у 

Београду. 
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 Укупна површина Аде Циганлије, са Адом Међицом и акваторијумом износи 

800 хектара. Она је један од централних еколошких пунктова. Има специфичну 

микроклиму, која се одликује повећаном влажношћу ваздуха и нешто нижим 

температурама током лета у односу на остале делове града. Главна климатогена 

вегетација Аде су храстове и брезове шуме. Средином ХХ века она је обогаћена 

америчким тополама и зеленим јасеном. Најдивљији делов прекривени су 

некултивисаном вегетацијом. Ада обилује и животињским светом, а најбројније су 

птице, посебно заједнице дивљих патака и галебова, као и фазана и препелица. На Ади 

има и срна и дивљих зечева. 

 На Ади се налази и преко 50 спортских терена.  Постоје и терени за екстремне 

спортове. За риболовце је ту Ада Сафари. Током лета Ада је и културно-забавни 

центар. Организују се бројне манифестације са најпознатијим књижевницима, 

драмским и естрадним уметницима, хоровима, оркестрима и аматерима из разних 

области. Када се тиче угоститељства, на Ади постоји више десетина ресторана, сплав-

ресторана и кућица на води. На улазу се налази паркиралиште за хиљаду возила и 

марина у Чукаричком рукавцу погодна за пристајање чамаца, јахти и мањих бродова. 

Посетиоцима су на располагању и продавнице, простори за пикник, куглана, кочије са 

коњима, туристички возић, педалине и сандолине за вожњу језером, као и еко-брод на 

елекртични погон. 

 

 Савско језеро (стр. 72, сл. 44) 

 Савско језеро је микроакумулација која се налази унутар урбане целине града 

Београда код Аде Циганлије. Од центра Београда је удаљено четири километара. 

Територијално припада централној Београдској општини Чукарица. 

 Око Савској језера постоји 6 км уређене шљунковите плаже, купалишна сезона 

почиње у јуну и траје до септембра. Купалиштем газдује Ј.П. „Ада Циганлија" и радно 

време купалишта током сезоне је од 10:00 до 19:00 часова. Плаже су уређене са свим 

неопходним инфрастуктурним објектима попут: тушева, тоалета, чесми са пијаћом 

водом, спасилачким торњевима, амбулантама, ресторанима, кафићима итд. Вода у 

језеру варира од прве до друге категорије, што углавном зависи од броја купача на 
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језеру. У шпицу сезоне, нарочито викендом, плажама Савског језера прође око 150.000 

посетилаца дневно.12 

 

Авала  

 Планина Авала (стр. 70, сл. 40.)   налази се на удаљености од 18 км од центра 

Београда. Висока је свега 511 метара, обрасла је листопадном и четинарском шумом.  

Природни комплекс Авале заштићен је од 1859. године. На врху планине 1938. године 

подигнуг је маузолеј, Споменик Незнаном јунаку, дело Ивана Мештровића посвећено 

српским јунацима из Првог светског рата. У непосредној близини је и Споменик 

совјетским ратним ветеранима. На путу према Београду налази се и спомен парк у селу 

Јајинци на ком су Немци током Другог светског рата стрељали око 80.000 људи.  

 На Авали се налазио и ТВ торањ који је срушен за време НАТО бомбардовања. 

На њеном врху налазе се угоститељски објекти: Хотел „Авала“, Планинарска кућа 

„Митровићев дом“ и Студентско одмаралиште „Чарапићев брест“. У подножју Авале 

су: Мотел „1000 ружа“, Пансион „Београд“, ресторани „Липовица“, „Ловачки 

састанак“ и др. 

 

5.2. Београдски паркови 

 
На територији градских општина налази се 65 јавних паркова, укупне површине 

36, 2 хектара  и више излетишта и шеталишта. 

 
Сл. 20. Универзитетски парк   Сл. 21. Ташмајдан 

 

                                                           
12 
http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D
0%B5%D1%80%D0%BE (датум приступа 8.4.2012.) 



Туристичка валоризација Београда 
 

36 
 

Кошутњак (стр. 71, сл. 41.)-Ово популарно Београдско излетиште и парк-шума 

листопадног и четинарског дрвећа простире се на површини од 330 хектара и на 

надморској је висини од 250 метара. Име је вероватно добио по кошутама које су га 

некада настањивале. До 1903. године шума је била затворено дворско ловиште 

породице Обреновић. 

У Кошутњаку се налазе два посебно уређена комплекса: Пионирски град-

спортско-рекреативни центар и Филмски град са комплексом атељеа и других објеката 

и уређаја за производњу филмова. За љубитеље скијања у Кошутњаку ради летња и 

зимска ски-стаза. У подножју се налази извор пијаће воде Хајдучка чесма. У 

Кошутњаку се налазе и Камп „Кошутњак“, Хотел „Трим“, као и више ресторана. 

У долини Топчидерске реке простире се најстарији београдски парк Топчидер 

(стр. 71, сл. 42.). Овај  шумовит парк је укупне површине 111.336 m2 .  Назив Топчидер 

потиче из  турског језика и значи тобџијска долина. Уређивање Топчидера отпочео је 

1831. године кнез Милош Обреновић градњом конака, цркве, кафане, касарне и парка. 

Око Конака кнеза Милоша засађени су платани. Топчидер су засадили чешки 

вртлари. Централни део, цветни партер, завршава се испред каменог обелиска из 1859. 

године и тиме је наглашен парадни карактер овог дела. После Другог светског рата 

уређена је и Топчидерска река. На Топчидеру се налазе и Топчидерска црква, Дом 

гарде, као и неколико угоститељских објеката. 

Пионирски парк (стр. 70, сл.38.) је до 1944. године био опасан високим зидом и 

служио је као башта Старог двора-данашња Скупштина града Београда. После 

уклањања зида парк постаје јавни и добија име Пионирски парк по истоименој 

организацији најмлађих. 

Пионирски парк је један од најлепших паркова у Београду. Смештен је између 

Булевара краља Александра и улица Краља Милана, Кнеза Милоша и Драгослава 

Јовановића. Између Пионирског парка и улице Краља Милана уређено је шеталиште 

које носи назив Андрићев венац и подигнут је споменик Иви Андрићу. 

На месту где се налази парк Ташмајдан некада је био каменолом, по чему је 

парк и добио име (од турских речи таш-камен и мајдан-место где се камен вади). У 

катакомбама насталим после вађења камених плоча била су складишта муниције и 

војни магацини. Кнез Милош је наредио након Другог српског устанка да се старо 

гробље са Варош-капије пресели на Ташмајдан. На Ташмајдану је 30. новембра 1830. 

године прочитан Султанов Хатишериф о унутрашњој независности Србије. Почетком 

ХХ века овде је изграђена прва Сеизмолошка станица која и данаса постоји. 



Туристичка валоризација Београда 
 

37 
 

Парк се налази између Таковске, улице Илије Гарашанина, Београдске улице и 

Булевара Краља Александра. На њему и око њега се налазе: Црква Светог Марка, 

Руска црква, Главна пошта, СРЦ Ташмајдан, хотели „Таш“ и „Метропол палас“, кафана 

„Мадера“, Радио-телевизија Србије, дечји забавни парк итд. 

Универзитетски парк (стр. 70, сл. 39.) је био идеја првог урбанисте Београда 

Емилијана Јосимовића који је 1869. године некадашњу пијацу која се налазила на овој 

локацији претворио у парк. Прве урбане контуре парк добија крајем ХIX века 

откривањем споменика Јосифу Панчићу, а дефинитивно је уобличен 30-тих година ХХ 

века преношењем споменика Доситеју Обрадовићу са Калемегдана и подизањем 

барокне ограде. Старији Београђани знају овај парк као Панчићев парк. Парк се налази 

у најужем центру града, у старом градском језгру. 

Карађорђев парк се простире између Булевара ослобођења и Небојшине улице. 

Парк је подигао 1848. године кнез Александар Карађорђевић. У парку се налази гробље 

погинулим српским устаницима, спомен плоча Београђанима погинулим 6. априла 

1941. године, као и још неколико споменика. Парк је знатно проширен 1903. и 1904. 

године када је направљен вењак који и данас постоји.  

Градски парк у Земуну је најстарија зелена оаза и шеталиште Земунаца. 

Подигнут је 1880. године као мали парк на месту некадашњег земунског контумаца из 

1730. године. Даљим озелењавањем 1886. и 1888. године постаје Градски парк. У парку 

се налази мноштво споменика, као и две контумацке цркве: православна Светог 

Архангела Гаврила из 1786. и католичка Светог Рока из 1836. године. Уз парк се налази 

и Културно-спортски центар „Пинки-Земун“ подигнут 1974. године. 

 

6. Културне атрактивности 

 
6.1. Музеји у Београду 

 
Културно историјски музеји 

 Најстарија музејска установа у Београду је Народни музеј (стр. 63, сл. 1.). Он је 

основан 1844. године. У својим фондовима поседује 290.000 инвентарисаних предмета. 

У њему се налазе бројене збирке: праисторијска, средњевековна, новије српске 

уметности, страног сликарства. Мећутим, највећа вредност која се чува у музеју јесте 



Туристичка валоризација Београда 
 

38 
 

„Мирослављево јеванђеље“-најстарији и најдрагоценији ћирилични рукопис, настао 

око 1190. Године. Због  реконструкције музеј је затворен до 2010. године. 

 У саставу Народног музеја су и: 

• Галерија фресака, 

• Музеј Вука и Доситеја (стр. 65, сл. 2.) има две поставке-једна је посвећена 

великом српском просветитељу Доситеју Обрадовићу (1742-1811), а друга 

реформатору српског језика Вуку Стефановићу Караџићу (1787-1864) и 

• Спомен-музеј Надежде и Растка Петровића. 

 

У Етнографском музеју (стр. 65, сл. 3.) изложене су народне ношње, тканине, 

ћилими, привредне справе, занатски предмети, покућство, у оквиру сталне поставке 

„Народна уметност на тлу Србије“. Музеј поседује богату стручну библиотеку и 

дворану за предавања и разне културне манифестације. 
У саставу Етнографског музеја налази се и Манакова кућа (стр. 63, сл. 4.) која 

поседује колекцију предмета, ношњи и накита народа јужне Србије и дела Македоније, 

коју је сакупио академски сликар Христифор Црниловић (1886-1963). 

Музеј  града Београда (стр. 65, сл. 6.) има три стручна одељења: археолошко, 

историјско и уметничко. У њима су систематизовани фондови и збирке са преко 

130.000 предмета. Музеј има и Документациони центар и Конзерваторско одељење. 

Због недостатка простора не постоји стална музејска поставка. Изложбе се организују у 

просторијама подручних музеја и легата, најчешће у Конаку кнегиње Љубице. 
У саставу Музеја града Београда налазе се:  

• Конак кнегиње Љубице-први резиденцијални објекат из времена кнеза Милоша 

и једна од најстаријих сачуваних грађевина у Београду. Стална поставка се зове 

„Ентеријери београдских грађанских кућа ХIX века“. У подруму конака Музеј 

града организује повремене изложбе.  

• Збирка икона Секулић-У аутентичном ентеријеру из двадесетих година 

прошлог века, у дому колекционара, налази се највећа колекција икона у 

Србији.  

• Музеј Бањичког логора-некадашњи логор из Другог светског рата  у оквиру 

сталне музејске поставке садржи стотине оригиналних експоната, који одају 

почаст и чувају успомене на бањичке жртве. 
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• Археолошки локалитет Винча (стр. 65, сл. 5.)-Бело брдо у Винчи налази се на 

десној обали Дунава, непуних 15 километара  источно од центра Београда. На 

њему је откривено једно од највећих праисторијских насеља у Еврпи. Музејска 

поставка на овом локалитету илуструје осам миленијума постојања Винче. 
Музеј Српске православне цркве (стр. 65, сл. 7.) својом изложбеном поставком 

кроз документа, црквене предмете и уметничка дела приказује развој Српске 

православне цркве, црквене уметности и културе. 
У Педагошком музеју (стр. 65, сл. 8.) се чувају збирке старих уџбеника, 

педагошка литература, књиге, часописи и документа од XVIII века до данас.  
 
 Историјски музеји 

Историјски музеј Србије (стр. 66, сл. 9.) орјентисан је на сакупљање грађе о 

Првом српском устанку. Укупно има око 35.500 предмета, збирки из области 

археологије, етнологије, нумизматике, ликовне и примењене уметности, знамења, 

печата, плаката, оружја и војне опреме, рукописа, фотографија и архивског материјала. 

Поставке се налазе у Конаку кнеза Милоша. Стална поставка ''Српска револуција 

1804.'' садржи аутентичне документе, личне ствари, оружје, заставе и друге предмете 

који су припадали Карађорђу,  Милошу и другим устаницима.  
Јеврејски историјски музеј (стр. 66, сл. 10.)  основан је 1948/49. као Музеално-

правни одсек Савеза јеврејских општина. Поставка музеја пружа увид о животу Јевреја 

од њиховог доласка у ове крајеве, а посебно о страдањима током Другог светског рата 

и учешћа Јевреја у НОБ-у, као и о друштвеним, привредним и културним процесима.  

Сталну поставку Музеја Београдске тврђаве чине макете Београдске тврђаве 

(ХV i XVI век), хронолошки приказ тврђаве кроз текст и планове, оруђе и оружје 

градитеља.  
У оквиру Музеја историје Југославије (стр. 66, сл. 11.)  раде: 

• Галерија у којој се одржавају тематске изложбе, 

• Музеј „25. мај“, који нема сталну поставку, већ повремене манифестације и 

• Кућа цвећа у којој је сахрањен Јосип Броз Тито 

 

Војни музеј (стр. 66, сл. 12.)  основан је 1878. године. Садржи више од 40.000 

експоната који приказују војно-историјска збивања на територији Србије од антике до 

краја Другог светског рата.  
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Меморијални музеји 

Спомен музеј Иве Андрића (стр. 66, сл. 13.)  налази се у стану у коме је 

познати писац живео са својом супругом. Сачуван је аутентични изглед хола, салона и 

Андрићеве радне собе. У делу стана налази се стална поставка која прати живот и 

стваралаштво лауреата Нобелове награде уз оригиналан музејски материјал из Легата 

Иве Андрића, фотографије, документа, уметничке и личне предмете, књиге и часописе, 

одликовања.  
Меморијални музеј Јована Цвијића (стр. 66, сл. 14.)  представља бисер српске 

архитектуре са модерном обрадом ентеријера у сецесионистичком стилу и 

традиционалним балканским етно мотивима. Музеј је у ствари био кућа у којој је 

светски познати научник живео. Стална поставка обухвата аутентичне просторије 

Цвијићевог дома и изложбу посвећену животу и раду великог географа.  

Музеј Томе Росандића (стр. 66, сл. 15.),  некада место сусрета београдских 

уметника, интелектуалаца и студената и данас крије дух скулпторног атељеа. Дом и 

уметнички опус познатог вајара налази се на падинама Сењака.  
Музеј Паје Јовановића (стр. 66, сл. 16.)-у салонском стану у центру града могу 

се видети лични предмети, луксузни намештај и слике, који заједно дочаравају део 

атмосфере аутентичног дома српског најпознатијег сликара.  

 

Научно-технички музеји 

Поставку Музеја аутомобила (стр. 67, сл. 17.)  чини збирка аутомобила-

''олдтајмера'' које је сакупио Бранислав Петковић. У музеју се одржавају и позоришне 

представе. 

Музеј науке и технике (стр. 67, сл. 18.) бави се истраживањем и презентацијом 

српске научне и техничке баштине. Садржи двадесет збирки у којима се чува део 

научног и техничког наслеђа Србије. 

Стална поставка Музеја ваздухопловства (стр. 67, сл. 19.) приказује достигнућа 

југословенске ваздухопловне индустрије и градње аеродрома. У њему је изложено 60 

авиона, хеликоптера и једрилица, најпознатијих модела домаће и светске авијације. 

Природњачки музеј (стр. 67, сл. 20.)   основан је 1895. године и поседује око 

1.500.000 предмета у оквиру збирки минерала, стена, ловачких трофеја, 

палеонтологије, зоологије и ботанике. У оквиру музеја постоји и Галерија 

Природњачког музеја у којој су изложени исечци живе и неживе природе (животиње, 
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птице, минерали итд.), као и фотографије и слике истакнутих аутора из области 

природе.  

Стална изложба Железничког музеја (стр. 67, сл. 21.)   приказује историјат 

настанка железнице у свету. Главна поставка је историјат настанка железнице у Србији 

од 1884. године. Поседује библиотеку са 28.000 стручних књига. 

 

 Уметнички музеји 

Музеј афричке уметности је легат Веде и Здравка Печара. Његова збирка се 

састоји од преко 1.700 предмета од дрвета, глине, бронзе, текстила, и посебне 

колекције музичких инструмената из земаља Западне Африке. 

Музеј Југословенске кинотеке поседује грађу о развоју светске 

кинематографије, а посебно о развоју југословенског филма. Посете се организују само 

у време филмских пројекција. 

Музеј позоришне уметности (стр. 67, сл. 22.) прати развој позоришне 

уметности у Србији. Има богату грађу и систематске збирке: архивски материјал и 

рукописе, уметничке предмете, фотографије, сценографске скице и др. Поседује и 

стручну библиотеку. 

Стална поставка  Музеја примењене уметности (стр. 67, сл. 23.)   приказује 

развојне токове примењене уметности, уметничког занатства, опреме књига и 

примењену графику у Србији од најстаријих времена до данас. 

Музеј савремене уметности (стр. 67, сл. 24.)  поседује преко 35.000 

сликарских и вајарских радова југословенских уметника од 1900. године до данас. 

Стална поставка музеја приказује развој домаће ликовне уметности у ХХ веку. 

Организује изложбе домаће и иностране савремене уметности и поводом њих 

објављује стручне публикације. 

 

6.2. Културне манифестације 

 
Град Београд је оснивач и покровитељ 11 великих културних манифестација. 

Поред њих постоји и око 40 мањих манифестација културе које се одржавају сваке 

године и већи број повремених манифестација.  
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 Велике културне манифестације 

 FEST-Међународни филмски фестивал се одржава од 1971. 

године и има ревијални карактер. На њему се приказују филмска остварења светске 

кинематографије, победници и учесници других фестивала. Одржава се сваке године 

од последњег петка у фебруару до  прве недеље марта. До сада ФЕСТ је имао око 

четири милиона гледалаца и скоро 4000 значајних светских филмова - који су на њему 

имали југословенску / српску а често и регионалну премијеру.13 

 

 Међународно такмичење музичке омладине основано је 1969. 

године. Окупља младе уметнике до тридесет година старости који се такмиче у више 

категорија: соло певање, композиција, инструментални солисти и камерни оркестри. 

Такмичење траје петнаестак дана а одржава се сваке године половином марта. 

Београдски фестивал документарног и дугометражног филма 

постоји од 1959. године. Има такмичарски карактер. Филмови су груписани по 

жанровима: документарни, кратки играни, анимирани и експериментални, рађени 

техником филмског и видео записа. Као пратећи програм приређују се ретроспективе 

иностраних фестивала, добитника награде за животно дело, селекције филмова 

одређених земаља и сл. Одржава се последње недеље марта и траје 4 до 5 дана.  

 

BELEF-Београдски летњи фестивал је међународни фестивал 

који представља уметничке музичке, позоришне, плесне и мултимедијалне програме. 
                                                           
13 http://www.fest.rs/%D0%BE-
%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83.26.html (датум приступа 
6.4.2012.) 
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Одржава се на Калемегдану, Ади Циганлији, београдским улицама и трговима, као и 

позоришним и другим дворанама у граду, у јулу и августу.  

 

BITEF-Београдски интернационални театарски фестивал 

постоји од 1967. године као међународна смотра позоришног стваралаштва-нових 

тенденција у позориштима светског и театра Србије. Одржава се у дворанама 

београдских позоришта, Сава центу и другим градским просторима, у септембру и 

траје око 15 дана. Има такмичарски карактер.  

 

Радост Европе-Међународни сусрет деце Европе-На овој 

манифестацији деца од 7 до 14 година представљају своје музичко, музичко-сценско и 

ликовно стваралаштво. Београдске школе и породице ученика су домаћини деце из 

читаве Европе. Манифестација се одржава у Дечјем културном центру, Сава центру, на 

Ади Циганлији и у галеријама. Траје недељу дана а одржава се у првој недељи октобра.  

 

BEMUS-Београдске музичке свечаности постоје од 1969. 

године као међународна музичка манифестација. На њој се ансамбли и солисти 

представљају делима класичне и етно музике као и делима савременог музичког 

стваралаштва. Концерти се приређују у Сава центру, Задужбини Илије М. Коларца и 
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другим концертним дворанама у граду. Манифестација се одржава у првој половини 

октобра и траје петнаестак дана.  

 

 Октобарски салон-Најзначајнија остварења домаћих 

аутора из области ликовне и примењене уметности и дизајна представљају се на овом 

салону. Изложбене поставке су у галеријама УЛУС-а, Звоно, Артгет, Факултета 

ликовне уметности, Педагошког музеја, Дома омладине, Графичког колектива и 

другим галеријама, као и у Уметничком павиљону ''Цвијета Зузорић''. Одржава се у 

октобру и траје 25 дана.  

 Београдски сајам књига је манифестација међународног 

карактера на којој се представљају издавачке продукције домаћих и страних издавача, 

укупна издавачка продукција излагача и антикварне књиге. Посебна програмска 

целина је представљање државе-званичног госта сајма. Одвија се у халама 

„Београдског сајма“ и има продајни карактер. Траје недељу дана, крајем октобра и 

почетком новембра. 

 

 Филмски фестивал у Сопоту је такмичарски продуцентски 

фестивал домаћих играних филмова. Одржава се у првој половини јула у Дворани 

Центра за културу Сопот и траје пет дана. 

 

 Београдски џез фестивал обухвата серију концерата домаћих 

и страних џез извођача у Дому Омладине, Дворани Дома синдиката, Коларчевој 

задужбини и другим концертним местима. Одржава се крајем октобра и траје оквирно 

пет дана. 
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Остале манифестације 

 Улица отвореног срца-У Светогорској и Македонској улици, 

у сарадњи са СО Стари град и Позориштем ''Атеље 212'' сваког 1. јануара Туристичка 

организација Београда организује традиционално окупљање Београђана. 

Манифестација је установљена за Нову годину 1988/89. Као туристичко уметнички 

догађај настао поводом обичаја да глумци ''Атељеа 212'' постају келнери у ''Српској 

кафани'' док су гости особље ресторана. У програму учествују глумци, певачи, улични 

оркестри, жонглери и циркуски артисти, фолклорне групе и др. Поред уличних 

перформанса, организују се и луткарске представе и вожња за децу  у новогодишњим 

кочијама. 

 Од 16. до 19. априла сваке године обележавају се „Дани 

Београда“. Наиме, Словенско име Београд први пут је поменуто 16. априла 878. године 

у једном писаном документу, а 19. априла 1867. године Београд је ослобођен од 

Турака. Тих дана се одржавају многобројне изложбе, концерти, перформанси, свечане 

академије итд. Скупштина града Београда тада додељује и Награде града Београда и 

Награду града Београда за стваралаштво младих. 

 

 Belgrade Fashion Week-Београдска недеља моде одржава се од 

1996. године два пута годишње, средином априла и крајем октобра. Окупља 

најзначајније домаће ауторе и модне куће, атрактивне иностране брендове са домаћег 

тржишта, талентоване младе дизајнере, студенте Факултета примењене уметности као 

и дизајнере из иностранства. На тридесетак ревија и пратећих програма модни 

дизајнери приказују своје актуелне колекције. 
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 Београдски маратон-Први маратон одржан је 1988. 

године. Поред главне трке на 42 километра има и полумаратон на 21 километар, као и 

трку задовољства на 5 километара. Недељу дана пре великог маратона је и дечји 

маратон.  Одржава се средином априла. 

 

Ноћ музеја-Од 2005. године у пролеће и јесен одржава се 

манифестација у оквиру које са једном улазницом могу да се обиђу више Београдских 

музеја, галерија и других културних институција са разноврсним програмима. 

 Belgrade Sport Fest је манифестација која популаризује спорт, кроз 

дружење у природи и игру. Обухвата преко сто спортских дисциплина и вештина, 

разне кампање, концерте и друге облике забаве. Дешава се крајем маја, на отварању 

сезоне на Ади Циганлији. 

 

 Још пре шест векова Београд је имао рибљу пијацу. 

„Fish fest“ је иницијатива за оживљавање традиција везаних за Дунав и за ширење 

љубави и пријатељства. Поред стручњака за спремање рибљих специјалитета учесници 

феста су и музичари, глумци, винари и др. Одржава се крајем јуна, на Дунавском кеју 

код Куле Небојша и траје неколико дана. 

 

 Belgrade Beer Fest-На доњем граду Београдске тврђаве, крајем 

августа, одржава се највећи и најмасовнији фестивал пива у Србији. Више десетина 
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брендова пива, преко сто музичких наступа и стотине хиљада посетилаца из свих 

делова Европе карактеришу овај фестивал. 

 

 Почев од 2004. сваке године крајем августа одржава се Београдски 

карневал бродова. Програм се организује на реци Сави, између Ушћа  и Бранковог 

моста, на падинама и платоу око Калемегдана, на туристичком пристаништу и Савском 

кеју. 

 Од 2002. године, сваког септембра, у Београду се одржава 

европска туристичко – културна манифестација Дани европске баштине. Њен циљ је 

промовисање културног и природног наслеђа као заједничке баштине европских 

народа. 

 

6.3. Спорт и рекреација 

 
Сл. 22. Стадион Црвене звезде 
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               Сл. 23. Београдска арена 

 

У граду постоји осам фудбалских стадиона од којих су два највећа стадион 

Црвене звезде, који прима око 60.000 гледалаца, и стадион Партизана, са 

капацитетом од око 36.000 гледалаца.  

У Београду се налази и више спортских хала и дворана – хала „Пионир“, хала 

спортова на Новом Београду, а 2004. године завршена је и изградња Београдске 

арене, једне од највећих и најимпресивнијих хала у овом делу Европе. Она заузима 

површину 48.000 м2, прима преко 20.000 гледалаца и представља универзалну дворану 

за сва спортска дешавања: кошарку, рукомет, тенис, атлетику, гимнастику, борилачке 

спортове итд. Могуће је и одржавање такмичења у спортовима на леду. 

Београд има и Хиподром на Царевој ћуприји, а постоји и неколико спортских 

центара од којих је најпознатији и најлуксузнији Спортски центар Ковилово. Овај 

центар се налази само 15 минута од центра Београда. Намењен је првенствено за 

стрељаштво. Окружен је са око 100 хектара шуме. У оквиру центра налазе се: 

стрелиште за покретне мете и спортинг компакт стрелиште, спортска хала за фудбал, 

рукомет, одбојку и кошарку, фитнес центар са саунама, ђакузи кадама и соларијумом, 

отворени базен, отворени терени за мале спортове, стазе за трчање, уређени простор за 

пикник. У Ковилову је смештен и хотел „Президент“. 

У Београду се укупно налази преко 1000 спортских објеката. Он је често 

домаћин значајних европских и светских спортских такмичења. Сваке године одржава 

се Београдски маратон. У Београдској арени одржано је 2005. године Европско 

првенство у кошарци, 2009. године завршни турнир Светске лиге у одбојци. Спортски 

центар Ташмајдан био је домаћин ФИНА купа и Европског првенства у ватерполу. 

Ове године у Београду је одржана и Универзијада. 

Плаже око Аде Циганлије, плажа Лидо и дунавска плажа Бела стена су 

најпознатија београдска купалишта. На Ади Циганлији постоји и нудистичка плажа. 

Град Београд има 15 ловишта. Најпознатија су: Ловиште „Рит“, Ловиште „Липовичка 
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шума“, Ловиште „Трешња“ и Ловиште „Црни луг“. У околини Београда риболов је 

могућ на бројним локацијама, како на Сави и Дунаву, тако и у Панчевачком риту. 

Посебна атракција спортског риболова у Београду је језеро Ада сафари, које се налази 

на Ади Циганлији, само 5 км од центра града. 

 

6.4. Образовање и наука 

 
  Као универзитетски центар, Београд има два државна универзитета и више 

приватних високообразовних институција. У Београду има 280 основних и средњих 

школа. Од 195 основних школа 162 су редовне основне, 14 је специјалних основних 

школа, 15 уметничких и 4 школе за основно образовање одраслих. Од 85 средњих 

школа 51 је стручна школа, 21 гимназија, 8 уметничких и 5 специјалних средњих 

школа. Школује се око 230.000 ученика са којима ради преко 22.000 запослених у 

преко 500 школских објеката, са око 1.100.000 м2  површине. 

Београд је и седиште врхунских научних и истраживачких установа из свих 

области. 

 

Универзитет у Београду 

 Београдски универзитет је највиша образовна установа у 

Србији. Има 30 факултета, 8 научних института и библиотеку. Корене вуче још из 

1808. године, када је основана Велика школа у Београду. Универзитет је формално 

основан 27. фебруара 1905. године и то са три факултета: Филозофским, Правним и 

Техничким. Цео универзитет радио је у здању које је капетан Миша Анастасијевић 

поклонио ''своме отечеству''. У тој згради се и данас налази Ректорат Универзитета у 

Београду. 
На њему се данас образује око 60.000 студената на око 150 програма основних 

студија, око 1.700 постдипломаца на програмима магистарских студија и значајан број 
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студената специјалистичких студија. На овом униветзитету дипломирало је око 

260.000 студената, а универзитет је дао и  приближно 14.000 магистара и 8.500 доктора 

наука.  

 

Универзитет уметности 

 Оснивањем Музичке академије и Уметничке академије 

1937. године, као и Академије за позоришну уметност после Другог светског рата 

дошло је до зачетка Универзитета уметности. Обједињујући постојеће академије, 1947. 

године, основана је Уметничка академија, а 1973. године она је прерасла у Унирерзитет 

уметности. Данас има 4 факултета:  

• Факултет драмских уметности,  

• Факултет ликовних уметности,   

• Факултет музичке уметности и  

• Факултет примењених уметности и дизајна.  

 

На Универзитету уметности данас студира око 1.800 студената и 240 

последипломаца. До сада је дипломирало око 8.500 студената, а око 1.700 

постдипломаца стекло магистратуру. На Универзитету има 420 наставника и 

сарадника, а докторате је стекло њих 28.  

Остали универзитети: 

• Универзитет „Браћа Карић“,  

• Европски универзитет „Мегатренд“-Универзитет пријемних наука, 

• Универзитет „Сингидунум“  

• Универзитет „Унион“ 
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7. Значај трговине и угоститељства за туристичку 

валоризацију Београда 

 
7.1. Трговина 

 
 Укупно 17.314 предузећа и 17.553 предузетника, од чега су 98% приватници 

послује на подручју Београда. Постоји 30.000 продавница на укупној површини преко 

2.500.000 квадратних метара, 22 тржна центра, 14 хала Београдског сајма, Кванташка и 

зелене пијаце, Лука ''Београд'', Ауто-пијаца. Постоји неколико трговачких зона у 

Београду: Кнез Михаилова – Трг Републике, Теразије – Краља Милана – Славија, 

Булевар краља Александра, Београдски сајам и Нови Београд. 

  
7.2. Угоститељство 

 
У Београду се налази 40 хотела, 7 мотела, око 3.200 угоститељских објеката 

ресторанског типа високог стандарда. Посебно су интересантни сплавови на обалама 

Саве и Дунава. Већина од њих пружа целоноћну забаву са најразноврснијим врстама 

музике.  

У Београду постоји и много клубова, као и бројна казина, ноћни клубови и  

кабареи, а ту је и десетак џез клубова. 

 

 
Сл. 24. Сплавови на Сави 
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7.3. Хотели у Београду 

 

                

             Сл.25. Хотел Балкан       Сл. 26. Хотел Хајат          Сл. 27. Хотел Москва 

 

Београд као значајан туристичка дестинација располаже богатом хотелијерском 

понудом. Неки од Београдских хотела имају богату традицију и спадају у атрактивне 

објекте значајне за Београд као град туризма. Од укупно 40 хотела 3 су из светских 

ланаца са пет звездица и 5 хотела са четири звездице.  

Александар Палас је Београдски хотел са пет звездица. Налази се у центру 

града, у близини бројних знаменитости, пословних и трговачких центара. Удаљен је 20 

км од аеродрома  и 1 км од железничке и аутобуске станице. Смештен је у улици 

Краља Петра.  Укупан капацитет хотела је 9 соба, са по једним лежајем. Свака соба има 

директну телефонску линију, кабловску ТВ, електронски сеф. У хотелу постоји 

ресторан, аперитив бар, бизнис центар, паркинг,  теретана, бесплатан интернет. 

 Хотел Континентал такође има пет звездица. Налази се у пословном делу 

Новог Београда, у улици Владимира Поповића, у радијусу од 3 км од свих важних 

конгресних центара. Удаљен је 17 км од аеродрома и 3 км од центра града. Капацитет 

хотела је 415 соба са укупно 534 лежаја. Има укупно 750 места за састанке у 8 сала. 

Свака соба има директну телефонску линију, кабловску ТВ, електронски сеф, клима 

уређај. Хотел је опремљен са рестораном, аперитив баром,бизнис центром, покривеним 

паркингом,  теретаном, затвореним базеном, тениским тереном. 

 Хотел Hyatt regency Belgrade се налази у улици Милентија Поповића, у 

пословном делу Новог Београда, у близини свих важнијих конгресних центара. Удаљен 

је 17 км од аеродрома и 3 км од центра града.  Хајат је хотел са пет звездица. Има 302 

собе са 366 лежаја укупно. У њему се налази 11 сала за састанке. У свакој соби је 

директна телефонска линија, кабловска телевизија, електронски сеф, клима уређај. У 
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хотелу постоји ресторан, аперитив бар, бизнис центар, паркинг, собна услуга, 

бесплатан интернет, теретана, затворени базен, спа, лични тренер. 

Хотел Златник се налази у Земуну у Добановачкој улици. Удаљен је 9 км од 

аеродрома и 7 км од центра града. Капацитет хотела је 33 собе са 46 лежаја. Свака соба 

има директну телефонску линију, кабловску ТВ, клима уређај. Хотел има ресторан, 

аперитив бар, собну услугу, интернет, паркинг, сеф, бизнис центар. 

Хотел Балкан налази се у самом центру Београда, у Призренској улици. 

Удаљен је 20 км од аеродрома и 1 км од железничке и аутобуске станице. Овај хотел 

поседује четири звездице. Има 87 соба и 8 апартмана са укупно 159 лежаја, као и две 

сале за састанке са 250 места. У собама су обезбеђени директна телефонска линија, 

кабловска ТВ, електронски сеф. Хотел има ресторан, аперитив бар, бизнис центар, 

паркинг, собну услугу, бесплатан интернет. 

Хотел Москва се налази  у Балканској улици, у самом центру Београда. 

Капацитет хотела је 132 собе са 190 лежаја. Број места за састанке у овом хотелу је 80 

гостију. Свака соба има директну телефонску линију, кабловску ТВ, електронски сеф, 

мини бар, фрижидер, стилски намештај. У хотелу се налазе ресторан, аперитив бар, 

бизнис центар, паркинг, собна услуга, бесплатан интернет, тераса на отвореном. 

 

8. Могућности за развој конгресног туризма 

 
 Београд располаже  свим неопходним ресурсима за конгресни туризам. Има 

добре смештајне капацитете, конгресне сале, сајамске хале и искуство у организовању 

конгреса.  Најзначајнији конгресни и сајамски објекти у Београду јесу: Сава центар, 

Београдски сајам, Београдска арена и Експо XXI. Значајне сајамске и конгресне 

просторе има и око 20 београдских хотела. Београд има и свој конгресни биро. 
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Сл. 28. Сава центар  Сл. 29. Београдски сајам 

  

Сава центар налази се у непосредној близини ушћа Саве у Дунав, на 5 минута 

од центра града и 15 минута од аеродрома. У његовој близини смештени су хотели: 

Хајат,  Континентал и Ин. Он је значаjан међународни конгресни и пословни 

центар. Члан је међународних конгресних асоцијација.   Сава центар има 69.720 м2 

корисне површине, док је његова укупна површина 100.000 м2. У њему се налазе 

велика дворана са 4.000 места, 15 конференцијских сала, изложбени простор, 

савремена аудио-визуелна опрема, прес центар и велики број канцеларија. 

 Београдски сајам има 14 сајамских хала са око 100.000 м2 пословног и 

изложбеног простора. У склупу сајма се налази и 35.363 м2 отвореног изложбеног 

простора, као и пратећи угоститељски и други објекти. Годишње се на сајму одржава 

око 30 редовних сајамских манифестација. Међународни сајам технике и техничких 

достигнућа, Међународни сајам одевања, Међународни сајам намештаја, опреме и 

унутрашње декорације и Међународни сајам грађевинарства чланови су Међународне 

уније сајмова (UFI). Међународни сајам аутомобила регистрован је од Сталног бироа 

произвођача моторних возила (OICA), Међународни сајам туризма је члан Европске 

асоцијације туристичких пословних сајмова (ETTFA). Београдски сајам је такође 

члан Централноевропске асоцијације сајмова (CEFA). 

 Београдска арена представља најсавременији комплекс за све врсте спортских, 

забавних, културних, сајамских и конгресних догађаја. У непосредној је близини са 

хотелима Хајат,  Континентал и Ин. Од аеродрома је удаљена свега 15 минута, а од 

центра града 10 минута вожње. Са укупно 48.000 квадратних метара површине и 

23.000 седишта представља један од највећих вишенаменских центара у Европи. У 

централној сали постоји 68 ложа које могу да приме 768 гостију. 
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 Такође на Новом Београду налази се и међународни Експо центар Београд. Он 

обухвата првокласни мултифункционални изложбени и конференцијски простор са 

савременом технологијом. Има 2.500 квадратних метара простора без потпорних 

стубова и може бити прилагођен за потребе конгреса и семинара различитих размера, 

који могу да угосте преко 3.000 учесника. 

 

9. Туристичке агенције у Београду 

 
 У Београду постоји велики број туристичких агенција. Многе од њих имају 

широк спектар понуде и путовања ка разним егзотичним дестинацијама. Неке од 

најпознатијих су: Conte Travel, Jolly Travel, Kontiki Travel, Oktopod Travel... 

 Од осталих туристичких агенција у Београду су:14 

Adventure tours  Airlift  

Alma holidays  Alpatours  

Apolo Travel  Argus Tours  

Arhipelag  Atlantic  

Barcino Tours  Bela Tours  

Belvi Travel  Beosonic  

Best Reisen  Bg Lucky Travel  

Bokaturist  Ceratravel  

Conte  Ducktravel  

Duga Travel  Easytravel  

Enjoy travel  Eta Turs  

Etno travel  Eurojet  

Evro-turs  Falcontravel  

Faros Travel  Fudeks  

Funny travel  GPR international  

Greece CIM company 

 

 
                                                           
14 http://turisticke-agencije-beograd.yuportal.com/ (датум приступа 9.4.2012.) 
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10. Материјална  база  туризма 

 
Материјална база за развој туризма и промета туриста су илустровани 

показатељи туристичке вредности, препознатљивости на домаћем и иностраном 

тржишту, инфраструктурне и супраструктурне опреммљености, разноврсности 

туристичке понуде, просечне дужине боравка, цена услуга, пропаганде и традиције. 

Захваљујући положају, демографским и привредним одликама, Београд је највећи 

емитивни центар туриста у Србији. Природне и антропогене туристичке вредности 

задовољавају потребе стационарног, транзитног, излетничког, националног, 

риболовног, манифестационог и других врста туризма. Уз уважавање ретроспективе и 

савремених тенденција, перспективе развоје туризма Београда треба ускладити са 

материјалном базом, понудом и траадицијом. 

За остваривање туристичке физиономије Београда и његовог региона, 

материјалну основу туризма треба прихватити са аспекта кваалитета капацитета. 

Саобраћајнице и саобраћајна средства имају општи значај за развој привреде и 

друштва. Изузетке чине пловни објекти за наутички туризам и авиони за туристичке 

чартер летове. Туризам и остале привредне делаатности Београда и његовог региона 

имају комплементаран развој, па је степен њихове међузависности висок. 

 

10.1 Смештајни  и  угоститељски  објекти 

 
Значајан саобраћајни положај Београда условио је изградњу коначишта, који су 

први смештајни објекти у којима су служени храна и пиће. У  време средњовековне 

српске државе грађена су коначишта ( станови) , а постојала су и прихватилишта у 

црквама и манастирима. 

Прве хотеле у Београду подигли су кнез Михаило Обреновић и кнез Александар 

Карађорђевић. Хотел „Старо здање“ је подигнут 1840. године. Тринаест  година 

касније и „Српска круна“. На углу Кнез Михаилове и Чика Љубине улице је постојао „ 

Гранд-хотел“ који је до подизања хотела „Москва“ 1907. године , важио за 

најмодерније опремљен у Београду. Једини објекат из 19. века који од постанка до 

данас служи угоститељству је „Грчка краљица“ саграђен 1835. године као Деспотов 

хан. 
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Степен искоришћености туристичкох вредности и дужина боравка туриста 

зависе од квалитета и основних и комплементарних смештајних капацитета. 

Смештајни капацитети Београда и његовог региона углавном су основни (хотели и 

преноћишта), а од комплементарних издвајају се кампови. 

 

 
Табела 1. Структура хотела по категоријама-подручје града Београда15 

 

 Из табеле се види да у структури хотела по категоријама предњаче хотели са 3*, 

следе хотели са 4* и 2*, док је најмање хотела са 5* и 1*. 

 

 
Табела 2. Структура смештајних јединица и лежаја по категоријама хотела16 

 

 Као што се види из Табеле 3. у хотелима Београда по броју смештајних јединица 

и лежаја доминирају хотели категорије 4* и 3* (68,2% укупног броја лежаја), односно 

хотели средње и средње више категорије. Хотели високе категорије имају скромно 

учешће (7,6% укупног броја лежаја), док хотели ниже категорије (1* и 2*) учествују са 

нешто више од једне петине укупног броја лежаја (22,4%). 

Укупни смештајни капацитет три београдска мотела износи 145 лежаја у 73 

собе. 

                                                           
15 http://www.tob.rs/sr-lat/index.php (датум приступа 27.9.2012.) 
16 http://www.tob.rs/sr-lat/index.php (датум приступа 27.9.2012.) 
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Укупни смештајни капацитет београдских хостела износи 2.910 лежаја у 786 

соба. У хостелима који послују у оквиру студентских и ученичких домова и који су 

доступни туристима само сезонски (има их 9) укупни смештајни капацитет је 2.165 

лежаја у 592 собе. Остали хостели који послују током целе године су мањег 

појединачног капацитета, тако да у преосталих 37 хостела има укупно 745 лежаја у 194 

собе. 

Смештајни капацитет у пансионима, вилама и коначиштима на подручју 

Београда износи 262 лежаја у 115 соба. 

Категоризација приватног смештаја на подручју Града Београда започета је 

2005. године. Објекти приватног смештаја категоришу се у распону од 1 до 5 звездица. 

Укупни смештајни капацитети регистрованог категоризованог приватног смештаја у 

Београду, према подацима Туриситчке организације Београда, износе 128 лежаја у 67 

смештајних јединица (собе, апартмани, станови). 

Укупни смештајни капацитет београдских кампова износи 84 лежаја. 

Табела 3. Структура смештајних објеката у Београду по броју лежаја17 

 
* Узети су у обзир само хостели који раде преко целе године 

 

Из претходне табеле може се закључити да по броју лежаја на подручју 

Београда убедљиво предњаче хотелски објекти (83,3%), док је задовољавајуће и 

учешће хостела (9,1%). Капацитети свих осталих објеката су занемарљиви (укупно 

7,6%). 

Угоститељске капацитете чине ресторани националне и међународне кухиње, 

специјализовани ресторани, рибљи и ресторани брзе хране. Национална и 

интернационална кухиња је презентована у „Чубурској липи“, „Иманема“, „Клубу 

књижевника“, „Кумбаруи“, „Веригама“. Специјализовани ресторани су: 

„Амиго“(мексичка гастрономија), „Индиан Палас“(индијски), „Таверна“(грчки), 

                                                           
17 http://www.tob.rs/sr-lat/index.php (датум приступа 27.9.2012.) 
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„Макао“(кинески). Рибљи ресторани су: „Блед“, „Бахус“, „Стара Стенка“, 

„Шуматовац“, „Шаран“,  а у осам Мек Доналдсресторана продаје се брза храна. У 

Београду је регистровано око 120 ресторана. 

 

10.1.1 SWOT анализа смештајних објеката у Београду 

 
Предности 

 
Разноврсност смештајне понуде 
Већина смештајних објеката се налази 
на ужем подручју града 
Постојање хотела који су део 
међународних хотелских ланаца 
Релативно значајан број реновираних 
хотела и нових хотела свих категорија 
Хотели са понудом садржаја за 
организовање скупова 
Велики број хостела 
Постојање евиденције и 
категоризације приватног смештаја 
Релативно добра структура 
запослених у објектима за смештај 
Традиционална услужност запослених 
 

Недостаци 
 

Недовољан број хотела појединих категорија, 
пре свега високе категорије 
Недовољан број хотела средње категорије 
намењених туристима који долазе ради 
провођења одмора 
Мали број смештајних објеката је могуће 
резервисати преко међународних 
резервационих система 
Неодговарајући приступ неким смештајним 
објектима у центру града 
Недостатак паркинга у већини смештајних 
објеката у центру града 
Неодговарајући квалитет инфраструктуре у 
смештајним објектима који нису реновирани 
Недовољна велићина соба у једном броју 
смештајних објеката 
Непримењивање стандарда противпожарне 
заштите 
Недовољна уређеност кампова 
Објекти за смештај углавном не нуде гостима 
садржаје ван својих услуга 
 

Шансе 
 

Повољне дугорочне тенденције у 
међународном туризму и у региону 
Стабилизација политичке и економске 
ситуације у Србији и њено 
укључивање у европске интеграције 
Позитивне промене у ставу градских 
власти према развоју Београда као 
туристичке дестинације 
Подстицаји домаћим и страним 
инвеститорима 
Увођење међународних стандарда 
Повећање броја хотела у саставу 
међународних хотелских ланаца 
Дугорчна позитивна кретања на 
страни туристичке тражње 

Претње 
 

Глобална економска рецесија у наредних 
неколико година 
Нестабилно политичко, правно и економско 
окружење у земљи 
Недовољно регулисани имовинско-правни 
односи у вези са добијањем различитих 
дозвола 
Високи трошкови који су потребни за развој 
нових смештајних објеката 
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11. Туристички  промет 

 
Промет туриста на репрезентативан начин указује на туристичку потрошњу. 

Овај показатељ развоја туризма у Београду и његовом региону карактеришу 

осцилације између појединих година, различитог трајања боравка и сезонска 

варијабилност. Максималан број туриста и ноћења је забележен 1985. године 

(1.694.730 туриста, 2.624.782 ноћења).  

Релативно кратак просечни боравак (3,6 дана код домаћих, односно 2,1 дан код 

иностраних туриста у 2005. години) као и тенденција његовог смањивања указује на 

снажан утицај транзитних кретања, што је посебно карактеристично код иностраног 

туризма. Највећи градски центри који леже на коридору 10: Београд, Нови Сад, Ниш, 

Суботица, 2005. године имали су више од 2/3 учешћа у укупним ноћењима иностраних 

туриста, што показује да инострани туруистички промет у нашој земљи има 

доминантно транзитно-пословно и транзитно-културно обележје. Посећеност је већа у 

време манифестација (сајмови, спортска такмичења) која се одржавају у пролеће и 

јесен. Број туриста и њихових ноћења је релативно уједначен последњих неколико 

година. Статистика указује на малу искоришћеност смештајних капацитета. Највећи 

број туриста и ноћења је регистрован у Савском Венцу, где је 2000. године реализовано 

60% од укупног броја туриста и 38% ноћења у административном подручју града 

Београда. 

Структура иностраног туристичког промета у Београду била је знатно 

хетерогенија у односу на структуру иностраних туриста у бившој СФРЈ, где су 

изразито доминирали туристи из Немачке и Аустрије (скоро 50% учешћа). Оваква 

структура је повољнија јер је мање осетљива на поремећаје у међународној политици и 

привреди, али изискује и озбиљнији и комплекснији посао у погледу истраживања 

тржишта.  

Дакле, Београд располаже свим атрактивним, функционалним, материјалним и 

организационим елементима који чине једну туристичку дестинацију атрактивном за 

посетиоце.  

Странци су највише посећивали Београд, где су остварили 738.945 ноћења, а то 

је 12% мање него у 2007. години. 
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Табела бр. 4.  Туристичка ноћења у Србији (2008.) 

Број Име града Број туриста 

 

Удео у броју посета 

Србије 

  Домаћи  Страни  Укупно  Домаћи Страни  Укупно  

1. Београд 884.500 425.000 1.309.500 10% 26% 12% 

2. Нови Сад 110.600 47.600 158.200 1% 3% 1% 

3. Бајина башта 140.400 600 141.000 1% 0% 1% 

4. Аранђеловац  108.900 8.000 116.900 1% 0% 1% 
Извор: статистички билтен „Туризам“ број 2373 

 

Највећи број долазака и ноћења туриста у првих шест месеци 2009. године 

остварен је у Београду и то укупно 261.656 долазака и 519.784 ноћења. Страни туристи 

су највише долазили у Београд, где су и домаћи туристи остварили највише долазака 

91.685 долазака. 

Београд је од стране Европске уније проглашен за град будућности овог дела 

Европе. По приливу страних улагања налази се на првом месту градова југоисточне 

Европе. Укупна вредност инвестиционих пројеката је око 3,5 милијарде долара.  

Стране инвестиције у Београд и бројни пројекти изградње нових објеката и 

рестаурације постојећих несумњиво ће омогућити његов даљи туристички развој. 

 

Табела 5. Највећи страни инвеститори у Београду 

Компанија Земља порекла Сектор Износ 

инвестиције 

у милионима 

евра 

Telenor Норвешка Телекомуникације 1.513 

Mobikom Austria Аустрија Телекомуникације 570 

Banca Intesa Италија Банкраство 508 

Mercator Словенија Малопродаја 240 

Lukoil Русија Енергетика 210 
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Blok 67 Assoiciates Аустрија Некретнине 180 

Engel Group Израел Некретнине 160 

Alpha Bank Грчка Банкраство 152 

Metro Cash&Carry Немачка Велепродаја 150 

OMV Аустрија Енергетика 150 

Извор www.siepa.gov.rs (датум приступа 20.10.2012.) 
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Закључак 

 
„Београд је тако величанствен град да га је немогуће описати. Овај лепи град 

задивљује својим утврђењем. То је тако утврђен град и чврст бедем, као што је утврђен 

драги камен у прстену“, записао је 1669. године турски путописац Евлија Челебија. У 

привлачност Београда многи су се уверили и зато му се често враћају. Овде се историја 

удружила са географијом, археологија са уметношћу, култура са науком, прошлост са 

будућношћу, Запад са Истоком, Север са Југом. 

Израстао на обалама Саве и Дунава, на крајњем северу шумадијског побрђа, али 

у панонској равници, Београд је град веома повољног географског и саобраћајног 

положаја, што је веома важно за туризам. Београд је велика раскрсница копнених, 

водених и ваздушних путева националног, међународног и међуконтиненталног 

значаја. Познат је као северна капија Балкана и јужна капија Панонског басена. 

Зачетак насеља везује се за приобаље Саве и Дунава и 110 метара високи 

Калемегдан. Остаци прачовека, пронађени 1890. године на месту где је изграђена 

Бајлонијева пијаца, потврђује да је овде живот почео веома давно. На овом простору 

живели су Илири, Трачани и Дачани. Из тог времена датира стари назив Београда 

Сингидунум (утврђени град). У сачуваним писаним документима име нашег главног 

града први пут се помиње 16. априла 878. године, као средиште епископије 

Белограденсис. 

Београд располаже богатим: 

• природним (клима, вода, биљни свет, животињски свет, природне реткости, 

амбијенталне целине, еколошке вредности),  

• историјско-културним (споменици историје и меморијални споменици, етно 

вредности, музеји, галерије, позоришта и сл.) и  

• хуманим ресурсима (има туристичку организацију са стручним кадровима). 

 

Такође, у Београду су изграђени и развијени и сви неопходни функционални 

ресурси: 

• Саобраћајна инфраструктура, 

• Спорт и рекреација (разни објекти отвореног и затвореног типа намењени 

спортским манифестацијама и рекреацији и одмору туриста), 

• Трговина и занатство (малопродајни објекти, занатске радње, сервиси итд.), 
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• Остали елементи као што су: објекти културе, здравствени центри, комунални 

објекти са туристичком функцијом. 

 

Међу природним туристичким вредностима Београда и његове околине истичу 

се велике реке Сава и Дунав, те благо заталасано земљиште северне Шумадије са 

планином Авалом високом 511 метара. На то се надовезује богато културно-историјско 

наслеђе, које чини већи број археолошких локалитета, споменика, музеја, галерија и 

амбијенталних целина. Уз традиционално гостопримство, све то омогућује развој више 

врста туризма: транзитног, манифестационог, конгресног и пословног туризма. 

За потребе туризма Београд има 8170 лежаја у објектима различитих врста и 

категорија. Међу хотелима Београда истичу се: „Интерконтинентал“, „Хајат“, 

„Метропол“, „Мажестик“, „Палас“, „Србија“, „Москва“, „Младост“ и други. У 

годинама мирне политичке ситуације и нормалних економских односа у Београду је 

регистровано преко 1,5 милиона туриста, који су остварили више од 2,2 милиона 

ноћења. Догађаји током неколико протеклих година утицали су на смањење промета.  
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ПРИЛОГ 

 

      
   Сл. 1. Народни музеј                 Сл. 2. Музеј Вука и Доситеја 

 

      
Сл. 3. Етнографски музеј                      Сл. 4. Монакова кућа 

 

 
Сл. 5. Археолошко налазиште Винча       Сл. 6. Музеј града Београда 

 

      
Сл.7. Музеј Српске Православне цркве                   Сл. 8. Педагошки музеј 
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Сл. 9. Историјски музеј Србије                Сл. 10. Јеврејски историјски музеј 

 

      
Сл. 11. Музеј историје Југославије       Сл. 12. Војни музеј 

 

      
 Сл. 13. Спомен музеј Иви Андрићу               Сл. 14. Музеј Јована Цвијића 

 

      
Сл. 15. Музеј Томе Росандића                           Сл. 16. Музеј Паје Јовановића 
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 Сл. 17. Музеј аутомобила                Сл. 18. Музеј науке и технике 

 

       
 Сл. 19. Музеј ваздухопловства                  Сл. 20. Природњачки музеј 

 

       
Сл. 21. Железнички музеј                   Сл. 22. Музеј позоришне уметности 

 

       
        Сл. 23. Музеј примењене уметности                  Сл. 24. Музеј савремене уметности 
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Сл. 25. Конак кнеза Милоша 

 

 
Сл. 26. Конак кнегиње Љубице 

 

      

    
  
     Сл. 27. Скупштина Србије      Сл. 28. Богородична црква Ружица 
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  Сл. 29. Капела Свете Петке          Сл. 30. Вазнесењска црква 

 

     
   Сл. 31. Николајевска црква           Сл. 32. Црква Светог Александра Невског 

 

 
Сл. 33. Црква Светог Василија Острошког 
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Сл. 34. Стари двор 

 

 

 
Сл. 35. Калемегдан 

 

 
Сл. 36. Београдска тврђава 
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Сл. 37. Ботаничка башта ''Јевремовац'' 

 

 
Сл. 38. Пионирски парк 

 

 
Сл. 39. Универзитетски парк 

 
Сл. 40. Споменик незнаном јунаку на Авали 
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Сл. 41. Кошутњак  

 

 
Сл. 42. Топчидер 

 
Слика 43. Бајракли џамија 

 

 
Слика 44. Савско језеро 
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