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,,Обилазио сам земље које туристи радо посећују и којима је заједничко то да је о њима све 

написано, и само је питање времена и жеље шта од свега тога желите да видите. Постоје 

пак делови Србије које обиђете много пута и сваки пут сте убеђени да још сада долазите ту 

и да више нема шта ни да се види ни да се чује. А онда вас домаћини испрате с 

наговештајем нове приче и новог чуда које нисте видели. Када бих започињао писање нове 

књиге са истом темом, тешко да би личила на ову. Србија је доживљај непоновљиви”. 

 

Чудесна Србија, Драган Боснић 
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УВОД 

 

 

 
     Србија је мала држава у југоисточној Европи. Али, иако мала, богата је  природним и 

културним вредностима. Туризам је једина привредна делатност која може да валоризује све 

оно што другим гранама није од велике важности. Наравно, туризам иде руку под руку са 

саобраћајем и угоститељством, као примарним услугама у туристичком промету. 

 

     Управо ће овај рад бити посвећен значају туризма у Србији, заправо једном од његових 

појавних облика – културном туризму. Посебна пажња биће усмерена ка његовом развоју 

кроз приказ најзначајнијих градитељских објеката Србије. Реч је о седам српских чуда 

градитељства. Наиме, по узору на седам светских чуда старог и новог света, као и седам 

светских чуда природе, дошло се на идеју да се слично такмичење спроведе и у оквирима 

наше земље. Захваљујући акцији Политикиног додатка ,,Магазин” и Туристичке организације 

Србије, такмичење је било одржано 2007. године. На основу спроведене анкете, одабрано је 

седам српских чуда природе и седам српских чуда градитељства. Овај рад биће као што је већ 

поменуто, посвећен седам српских чуда градитељства: Гамзиград - Феликс Ромулијана, 

Београдска тврђава, манастир Студеница, манастир Високи Дечани, Шарганска осмица, 

Градска кућа у Суботици и Храм светог Саве у Београду. 

 

     Основни циљ рада је економска валоризација поменутих објеката. Посебна пажња је 

посвећена перспективама развоја културног туризма, базираног на развоју туризма у 

туристичким дестинацијама у којима се налазе седам српских чуда градитељства. 
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1. ТУРИЗАМ СРБИЈЕ 
- основна обележја – 

 

 

1.1. Туристичко-географски положај 

 

 

      Већим делом своје територије Република Србија лежи у средишњем делу Балканског 

полуострва, а мањим делом се налази у Средњој Европи. Географски положај Србије је веома 

повољан. Централни положај на Балканском полуострву и изузетна комуникативност 

положаја, омогућавају Србији успешан развој прометних делатности, као што су трговина, 

саобраћај и туризам. 

 

     На северу је Панонском низијом отворена према северној и средњој Европи. С обзиром да 

су Банат, Бачка и Срем најразвијенији економски простори, овде је и најгушћа саобраћајна 

мрежа, чији допринос повезаности наше земље са севером, не треба посебно коментарисати. 

 

     Дунав је природна спона наше земље са земљама западне, средње и делимично са 

земљама источне Европе. Пуштањем у промет канала између Рајне, Мајне и Дунава 1992. 

године, успостављен је речно-поморски саобраћај од Северног до Црног мора, што нашој 

земљи на овој воденој магистрали даје још већи значај. 

  

     Стога можемо рећи да Србија представља балканску, средњоевропску, панонску и 

подунавску државу, истовремено. Овакав положај проузроковао је и сложен етнички и 

фолклорни састав услед прожимања културе Истока и Запада током сталних сударања 

цивилизација на њеној територији. 

 

     Од велике важности су неколико удолина, од којих се посебно издваја Моравско-нишавска 

удолина, која као централна оса полуострва, омогућује несметану проходност кроз планинску 

унутрашњост наше земље и представља коридор најважнијих европских путева, водећи  
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према Грчкој, Бугарској, Турској... Треба истаћи и долину Западне Мораве, која такође има 

функцију спајања и прожимања, а од нарочитог значаја у овом смислу су и граничне реке 

Сава и Дунав. 

 

     Географски положај је одређен и удаљеношћу њене територије од морске обале. 

Најприродније везе Србије са морем воде долином Дрима према албанској обали и Моравско-

вардарском удолином према Солунском заливу. Изградњом пруге Београд - Бар, учињен је 

значајан напредак у повезаности Србије са Јадранским морем, али и знатно појачана њена 

транзитна функција. 

 

     У Србији постоје два саобраћајно-туристичка раскршћа међународног значаја: Београд и 

Ниш. У Београду се стичу друмске, железничке, речне и ваздушне саобраћајнице које воде 

према западу (Хрватска, Словенија, Италија, Аустрија), према северу (Мађарска), према 

истоку (Румунија), ка југоистоку   (Бугарска), ка југу Грчка и југозападу Јадранско приморје. 

У Нишу се укрштају комуникације према Београду, Грчкој, Бугарској и Јадранском приморју. 

 

     На територији Србије укрштају се значајне међународне путне и железничке 

комуникације које повезују западну, средњу и северну Европу са Егејским морем, Блиским 

истоком и Азијом, па има изванредних могућности за развој масовног транзитног туризма на 

релацији исток-запад и север-југ. Чињеница је да 90% међународног туристичког промета у 

Србији има транзитно обележје. Имајући у виду наведено, у Србији је идентификовано 

неколико важнијих туристичких праваца: Моравски, Ибарски, Златиборски и Дунавско-

Ђердапски правац. 

  

     Уколико говоримо о положају Србије у односу на главне правце туристичких кретања у 

Европи, за инострани туризам у нашој земљи најважнији је Југоисточни туристички правац. 

При томе су важна два пута, један који води од источних Алпа, долином Саве, ка Београду, 

док други повезује Горње Подунавље (преко Беча, Будимпеште и Суботице), такође са 

престоницом наше  земље.    
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1.2. Мотивски потенцијал за развој туризма 
 

     

      Простор Србије обилује природним и друштвеним факторима за развој многих видова 

туризма. Ту спадају географски положај, мноштво природних лепота, раритети и бројни 

културно-историјски споменици, као и сведоци бурне историјске прошлости. У структури 

Србије заступљени су сви облици рељефа и предеоних целина: од простране војвођанске 

низије на северу до високопланинских ланаца Проклетија и Шар планине на југу. 

 

     С обзиром да је наша земља претежно планинска (38,5% територије), планински туризам 

има стабилну основу за развој. На западу и истоку млађе веначне, у средишњем делу 

громадне планине. Иако је Копаоник најзначајнији зимско-спортски центар на Балканском 

полуострву, свакако треба поменути и посетити: Фрушку гору, Тару, Златибор, Стару планину, 

Голију и многе друге. 

  

     Иако се Србија сматра земљом релативно сиромашне водом, не смемо заборавити значај 

транзитних река Дунава и Саве, Велике Мораве која даје велики допринос бољој повезаности 

наше земље са суседним земљама. На многим рекама можете уживати у спортским 

манифестацијама, као на пример у Дринској регати, београдској регати на Сави, 

манифестацијама попут оних током ,,Дана Дунава”... Посебне туристичке  атракције су 

кањони и клисуре, од којих се по лепоти истичу кањон Лазареве реке, Увца, Дрине, затим 

Ђердапска, Сићевачка клисура... 

 

     Велике могућности за развој туризма имају и језера, којих Србија има на читавој 

територији. Од вештачких језера Ђердапског, Златарског, Власинског, преко природних језера 

на Шар планини и Проклетијама, Палићког, Лудошког и других. 

 

     Један од развијенијих видова туризма код нас је свакако бањски, са око 300 регитрованих 

термоминералних извора. Србија носи епитет ,,земље бања”, због богатства 

термоминералних вода која су популарна међу туристима трећег доба, али приметан је и 

пораст млађих људи који су све чешћи гости. Главни носиоци балнеолошког туризма су 

Врњачка бања (92
0
С) и Сокобања, које годишње посети више милиона туриста. Са мањим 

прометом, али у погледу термоминералних извора никако не заостају Сијаринска, Пролом, 

Гамзиградска, Нишка бања... 
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     Од геоморфолошких атрактивних мотива, клисуре и кањони као део атракције река, већ су 

поменути, али не треба занемарити и пећине и јаме којих на нашој територији има много. До 

сада је око 50 пећина истражено, а најзначајније су законом заштићене, док су 9 њих уређене 

за туристичку посету: Ресавска, Лазарева, Рисовача, Рајкова, Потпећка... 

 

     Друштвени фактори за развој туризма су бројни: историјски споменици културе, трагови 

фолкора, музеји, библиотеке, галерије, фестивали, смотре стваралаштва и разни сајмови. О 

културном туризму у Србији биће више речи у даљем раду, јер је он и суштина самог рада, 

али напоменућемо и сада неке карактеристике, с обзиром да говоримо о укупном потенцијалу 

за развој туризма. 

  

     Трагови материјалне културе потичу из каменог, бронзаног и гвозденог доба, затим из 

времена Илира, Келта, Римљана и средњег века. Споменици културе одражавају разне 

стилске утицаје: античке, византијске, романске, готске, оријенталне, ренесансне, барокне и 

савремене. На простору Србије наилазимо на многе средњовековне споменике високог 

уметничког домета. Бројни манастири са фрескама, старе црквене књиге, Душанов законик, 

Мирослављево јеванђеље, куле и тврђаве, говоре о висини степена културе нашег народа у 

прошлости. Интересовање туриста привлаче тврђаве и средњовековни градови:  Београдска 

тврђава, Петроварадин, Смедеревска тврђава, Голубац, затим Ћеле кула у Нишу и др. Од 

манастира Жича, Студеница, Сопоћани, Ђурђеви ступови, Милешева... 

 

     Бројни фестивали и манифестације су јако интересантни за туристе, како домаће тако и 

стране. Било да волите дегустације отмених вина и сирева, музичке фестивале уз најбоља 

пива, филмске фестивале мање познатих редитеља, или пак уживате у гастрономији. Еxit у 

Новом Саду, Гуча у Драгачеву, Гитаријада у Зајечару, Nisvillе у Нишу, затим Косидба на рајцу, 

Лесковачка роштиљијада... 

 

     О високој вредности и хетерогености мотива Србије, сведочи и велики број заштићених 

природних и културних добара. На територији наше земље постоји пет националних паркова: 

Копаоник, Тара, Шар планина, Ђердап и Фрушка гора. Од заштићених добара треба 

поменути и Делиблатску пешчару, Обедску бару, Царску бару, Ђавољу варош... 
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 Последње, али не и мање важно. Клима се јавља као значајан модификатор туристичких 

кретања. Она обележава или потенцира туристичке вредности неких мотива. За наше 

подручје типичан климат је умерено-континентални. Лета су топла, зиме су хладне и са 

снегом. Максимум падавина је у мају и јуну. Најтоплији месец је јул, а најхладнији јануар. 

 

 

1.3. Материјална база развоја туризма 
 

      

     Материјалну базу развоја туризма чине: капацитети саобраћаја, угоститељски капацитети, 

капацитети занатства, трговине... Саобраћај има пресудну улогу за правце туристичких 

кретања, док угоститељство апсорбује апсолутно највећи проценат туристичке потошње. 

 

     Када говоримо о саобраћају, посебну улогу имају ваздушни и друмски саобраћај, јер ове 

видове саобраћаја користи чак 90% иностраних туриста који посећују нашу земљу. За њих су 

од посебног значаја аеродроми у Београду и Нишу. Што се друмског саобраћаја тиче, у 

Србији су за туризам најзначајнији међународни Е-путеви и то, нарочито, путеви Е-70 и Е-75 

који леже на Коридору 10. Треба нагласити трансконтинентални пут Суботица - Нови Сад – 

Београд - Ниш и даље до границе са Бугарском и Македонијом, који је у ствари наставак 

Југоисточног европског туристичког правца. Генерално гледано, стање путне мреже у Србији 

није задовољавајуће, проблем се огледа у квалитету мреже. Железнички саобраћај је у 

вишегодишњој стагнацији, како у погледу величине мреже, тако и у броју превезених 

путника. Ипак, имамо пругу Београд – Бар, важну за туризам. Речни и каналски саобраћај 

скоро да је сасвим изгубио функцију туристичког промета, изузев излетничког туризма и 

локалног транспорта, иако наша земља располаже са преко 1.800 km пловних путева, 

укључујући систем канала Дунав-Тиса-Дунав. С обзиром на мотивски потенцијал Ђердапа, 

великог броја градова са културно-историјским споменицима, као и риболовне и спортско-

рекреативне могућности, намеће се закључак да пловни путеви у Србији нису довољно 

туристички валоризовани. 

 

     Када говоримо о угоститељским односно смештајним капацитетима, у њиховој структури 

доминирају хотели и лечилишта, који су махом концентрисани у бањама и градовима, који 

имају бољу искоришћеност капацитета од планинских места, што се објашњава мањим 

утицајем сезоничности. На кампове и домаћинства отпада око 30% укупних смештајних  
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капацитета. Велико учешће комплементарних капацитета у структури објеката за смештај 

само је доказ о великој заступљености туризма у бањским и планинским местима као и 

доприносу туризма економском развоју локалне заједнице. У сваком случају, треба настојати 

да се продужи туристичка сезона и да се бољим асортиманом понуде повећа удео туризма у 

угоститељству. 

 

 

1.4. Карактеристике туристичког промета 

 

 
     Анализом се уочава  скоковит  раст промета од краја 60' година XX века (које достижу 

максимум 1986. године када је обим промета износио 14.147.000 ноћења) па све до краја 80', 

када почиње опадање промета проузроковано насталом политичком ситуацијом у тадашњој 

СФРЈ. Опоравак туристичке привреде постепено се уочава крајем 90', али је НАТО 

бомбардовање наше земље 1999. године довело до поновног застоја. Број посетилаца након 

свега има благу тенденцију пораста, али ниво од 1989. године (када је обим иностраног 

туристичког промета износио 1.516.000 ноћења),  односно пре почетка политичке кризе на 

Балкану, још увек није достигнут
1
. 

 

     У другој половини XX века долази до апсолутне доминације домаћег туризма у односу на 

инострани (75-80% чинили су домаћи туристи). Релативно кратак просечан боравак указује 

да инострани туризам у нашој земљи има доминантно транзитно-пословно и транзитно-

културно обележје. 

 

     У периоду од 2005-2013. године могу се уочити врло мале осцилације у броју ноћења 

домаћих и страних туриста. Број ноћења домаћих туриста је током свих прошлих година за 3-

4 пута већи од броја ноћења страних туриста. Тако је у прошлој 2013. години било 4.579.067 

домаћих туриста, а 1.988.393 страних туриста. Укупан број свих ноћења у Србији у 2013. 

години је 6.767.460
2
. 

 

     

                                                
1
Јовичић, Д. ( 2009) : Туристичка географија Србије, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд.                               

2
Статистички годишњак Србије за одговарајуће године, Републички завод за статистику Србије, Београд. 
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     У структури домаћих туристичких ноћења највећи промет остварен је у бањама, затим у 

планинским местима, градским насељима... Управо је градски туризам данас најзначајнији  

облик промета у Србији, како у погледу броја туриста тако и њихових ноћења. То се посебно 

односи на инострани туризам, где је учешће градског туризма веће од 90%. Пажњу 

иностраних туриста највише привлачи главни град Београд, затим већи градови Нови Сад, 

Ниш, Суботица (градови интересанти са аспекта транзитног туризма јер се налазе на 

Коридору X). 

  

     Данас највећи број туриста који посећују Србију долази из западноевропских земаља 

(Немачка, Италија, Велика Британија и др.), бивших југословенских република (БиХ, 

Словенија, Македонија), и бивших социјалистичких земаља централне и источне Европе  

(Румунија, Бугарска и др.). 

 

 

1.5. Приоритети будућег развоја 

 
 

     Утврђивање приоритета је једно од најважнијих и најдискутабилнијих питања планирања 

развоја туризма. Најатрактивније мотиве наше земље требало би подићи на приоритетно 

место међу потенцијалима развоја туризма. Применом одговарајућих критеријума , издвојено 

је пет приоритета првог ранга, у које спадају
3
: 

 

1. Београд -  главни град који бележи највећи број посетилаца и на мети је интересовања 

страних туриста, како због изузетног историјско-политичког значаја, тако и због тога  

што представља саобраћајно раскршће светског карактера. Треба посветити пажњу у 

смислу укључења у туристичку презентацију и пропаганду, како на домаћем тако и на 

иностраном тржишту. 

 

2. Манастири - најмаркантнији међу културним мотивима, што због своје 

распрострањености у готово свим крајевима наше земље, што због њихове вредности 

за националну културно-историјску и туристичку идентификацију. Стога они морају  

                                                
3
Јовичић, Ж. (2002) : Туризам Србије, Plana tours d.o.o., Туристичка штампа, Београд.                                                                    
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            постати најјачи ослонац у концепцији развоја иностраног туризма. 

 

3. Ђердапски Дунав - географско, привредно и мотивски најинтересантније подручје у 

Србији. Атрактивно због пејзажа и етносоцијалних мотива. Управо због тога треба 

исправити праксу досадашњег запостављања ове области и промовисати је као један 

од репрезентативних мотива туристичке понуде. 

 

4. Копаоник - који је  због својих природних атрактивности и разноликости флоре и 

фауне, проглашен националним парком. Заслужује посебно место са становишта 

туристичког развоја, посебно када је у питању  пласирање на инострано тржиште. 

 

5. Погранична подручја -  просторне целине од посебног и најширег интереса за Србију. 

Са становишта туристичког транзита, највећи значај има граница према Мађарској, 

Хрватској и Бугарској. У погледу могуће међународне сарадње, од посебног је значаја 

јединствена Ђердапска клисура, као битан чинилац сарадње са суседном Румунијом. 
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2. КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ 
 

 

2.1. Опште карактеристике 
 
 

     Културни или антропогени  туристички мотиви задовољавају културне потребе 

туристичких кретања и делују стимулативно на психичке функције. То произилази из 

њихових  естетских, куриозитетних, уметничких и знаменитих својстава туристичке 

привлачности. Који год атрибути били у питању, чињеница је да обогаћују човекову личност. 

Ове туристичке вредности се  испољавају као комплексне, самосталне и комплементарне 

вредности. По облику појављивања деле се на етнолошке, уметничке (архитектонска, 

ликовна и театарска остварења), манифестационе, амбијенталне и пејзажне
4
. 

 

     Свако туристичко кретање састоји се из одређених елемената који чине његову суштину и 

основна обележја. Поред рекреативних, функционалних и просторних, постоје и културни 

који представљају квалитативну групу елемената туристичких кретања. У културне елементе 

спадају: информисаност, упознавање, контактирање и доживљавање. 

 

     Основне каракеристике културног туризма везане су за посећеност већег броја 

разноврсних мотива, релативно кратке туристичке боравке, већи радијус кретања, мању 

сезоничност туристичких кретања, релативно високу и разноврсну туристички потрошњу. 

Крај XX века обележио је прогресиван раст културног туризма у свету, са тенденцијом да 

буде још убрзанији у XX веку. 

 

     Културна потреба путовања као и културни елементи туристичких кретања, тесно везани и 

условљени културним нивоом човека, доводе до формирања новог вида културе – 

туристичке културе. За развој туристичке културе битно је да појединац схвати значај 

сопственог путовања ради упознавања културних вредности. Предности туристичких 

кретања у односу на остала средства култивирања (књиге, радио, телевизија) су у                  

                                                
4
Јовичић, Ж., Јовичић, Д., Ивановић, В., (2005) : Основе туризма, Plana tours d.o.o., Туристичка штампа, Београд. 
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непосредности и реалном осликавању стварности. Друга културна средства не могу бити 

замена за туристичка путовања, али могу зависно од свог квалитета, утицати на смањивање 

или повећање интересовања и потребе за туристичким кретањем. 

 

 

2.2. Културни туризам у Србији 
 

 

 

     Ризница културне вредности Србије разноврсна је по својој историјској, уметничкој и 

цивилизацијској припадности. Положај наше земље у централном делу Балканског 

полуострва, на коме су се дешавале бројне сеобе, походи, допринео је како бурној прошлости 

ових простора, тако и мешању различитих култура које данас чине нашу специфичну 

културну баштину. Она обухвата велики временски дијапазон, који се креће од 

праисторијских налазишта до савремене уметности модерног доба у којем живимо. Србија 

може да се похвали разноврсношћу културних мотива, који представљају велики потенцијал 

за развој културног туризма. 

 

Нашу вредну структуру културног наслеђа чине
5
: 

• значајна археолошка налазишта из праисторијског периода: Лепенски Вир, Винча, 

Старчево и Гомолава, 

• трагови културе Римљана: Виминацијум, Трајанова табла, Медијана,  Феликс 

Ромулиана, 

• средњовековни градови и утврђења: Калемегдан, Петроварадин, Голубац, Смедерево, 

• стара језгра градова: Сремски Карловци, Нови Сад, Београд, Суботица, Сомбор, Ниш, 

Крушевац и 

• велики број манастира и цркава (сакрални споменици). 

 

Међу сакралним културним објектима, посебно место заузимају споменици: 

• рашке школе – ова уметност достиже свој врхунац за време државе Немањића, у XIII 

веку. Оно што је карактерише је фреско-сликарство на црквеним зидовима и 

сводовима. Најзначајнији манастири су: Жича, Милешева, Студеница, Сопоћани,  

                                                
5
Јовичић, Д., цит.дело.                                                                                                                                                                    
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           Ђурђеви ступови, Високи Дечани и др. 

• моравске школе – она се ствара у време великих освајања Турака, у другој половини 

XIV века. Посебно стилско обележје представља декоративна камена пластика која 

украшава прозоре, портале итд. Овде се истичу манастири Манасија, Раваница, 

Љубостиња, Каленић, Велуће. 

• поствизантијске уметности – која је настала у доба владавине Турака. Низ 

манастира: Ајдановац код Прокупља, Буково код Неготина, Поганово код Пирота, 

комплекс Фрушкогорских манастира и група Овчарско-кабларских манастира. 

 

     Богата културно-историјска баштина је такође представљена у музејима и галеријама у 

градовима широм наше земље, али их највише има у Београду (Народни музеј, Музеј 

савремене уметности, Етнографски музеј, Музеј Српске православне цркве и др.). 

 

      Када говоримо о традицији и етносоцијалним својствима, треба рећи да сваки од крајева 

Србије, поседује потенцијал за туристичко активирање. Прави спој разноликости поседује 

Војводина у којој живи српско, мађарско, румунско и словачко становништво. Да би се све те 

лепоте и вредности сачувале на једном месту, улаже се у етнопаркове – музеје под отвореним 

небом. Они представљају самосталне туристичке атракције, посећеније од било које друге 

врсте музеја. У Тршићу је изграђен идилични сеоски амбијент, у Сирогојну је направљен 

етнопарк са музејом Старо село. 

 

     Амбијентални мотиви могу да буду велике просторне целине или пак самостални 

грађевински објекти, који су довољно атрактивни да привуку пажњу туриста.  У Србији су 

нпр. то аеродром ,,Никола Тесла”, ,,Сава центар” у Београду, историјске грађевине у већим 

градовима, лепо уређени паркови бања и др. Најбољи резултати активирања ових мотива у 

туристичке сврхе су постигнути у Скадарлији у Београду. 

 

     Манифестационих мотива има много у Србији и различитог су карактера (ФЕСТ, 

БИТЕФ, ,,Филмски сусрети” у Нишу, ,,Мокрањчеви дани” у Неготину и др.). Ови мотиви 

могу бити представљени и у виду сајмова и изложби који су веома интересантни туристима. 

 

     Као облик манифестационог туризма, јавља се и конгресни туризам. Организован развој 

овог вида туризма у нашој земљи почиње 1977. након изградње конгресног ,,Сава центра” у  
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Београду, у коме се данас одржава највећи број конгреса. Временом се овакви скупови шире 

и на друге градове – Нови Сад, Ниш, Аранђеловац, Врњачка бања и др. Они се углавном 

одржавају у специјализованим дворанама у оквиру хотелских капацитета. 

 

 

2.3. Културна добра у Србији 
 

      

 

     Културна добра су непокретности и друге ствари од културног и историјског значаја, која у 

зависности од својих својстава могу бити непокретна и покретна добра. Непокретна културна 

добра у Србији деле се на
6
: 

• просторне културно-историјске целине (то је простор са више непокретних 

културних добара од културног и историјског значаја), 

• споменици културе (могу бити грађевинско-архитектонски објекти, дела вајарства, 

сликарства...), 

• археолошка налазишта (могу бити део земљишта или површине под водом који 

садрже непокретне објекте или покретне предмете из ранијег исторојског доба а од 

значаја су), 

• знаменита места (места која су везана за догађај од посебног значаја за историју). 

 

Сва добра унутар поменутих категорија, могу се класификовати и као
7
: 

• културна добра уписана у листу светске културне баштине, 

• културна добра од изузетног значаја, 

• културна добра од великог значаја, 

• остала културна добра. 

 

     У Србији је заштићено око 2.500 непокретних културних добара. У категорију добра од 

изузетног значаја сврстано је око 200 споменика и просторних културно-историјских целина, 

док се у руралним и ненасељеним пределима налази више од трећине ових најзначајнијих 

културних вредности. 

                                                
6
Јовичић, Д., цит.дело.                                                                                                                                                                  

7
Јовичић, Д., цит.дело.                                                                                                                                                                         
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2.4. UNESCO у Србији 
 

 

     UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) представља 

организацију Уједињених нација у сфери образовања, науке и културе, при којој Србија има 

свог амбасадора. Листа светске културне баштине садржи скоро 1000 локалитета културног и 

природног богатства широм света, оцењених од стране UNESCO-а, као места од изузетне 

универзалне вредности. Највеће интересовање туриста привлаче управо ова културна добра. 

 

     При избору споменика које је Србија предложила за упис на листу светске културне 

баштине, акценат је стављен на њено средњовековно наслеђе, највише на манастире и 

краљевске маузолеје који припадају сфери византијског културног утицаја, са 

препознатљивим националним особеностима. 

 

     На ову листу из Србије су до сада уписани: 

• манастири Студеница, Високи Дечани, Стари Рас са Сопоћанима, Грачаница, Пећка 

Патријаршија и Богородица Љевишка, 

• Гамзиград – Феликс Ромулијана. 

 

     У оквиру UNESCO програма ,,Памћење света” у Светски регистар културне 

документационе баштине из Србије су уписани: Архива Николе Тесле (2003) и 

Мирослављево јеванђеље (2005). Такође је UNESCO MAB Савет, у оквиру програма ,,Човек 

и биосфера”, део Парка природе Голија прогласио за Резерват биосфере Голија -  Студеница. 

UNESCO у Србији је потврда да наша земља поседује високи културни потенцијал, али и 

обавеза да се више ангажује по питању пласирања иностраној туристичкој публици. 

 

 

2.5. Културно-туристичке зоне у Србији 
 

 

 

     У распрострањености културних вредности наше земље може се уочити правилност. Они 

су највише концентрисани у средишњој Србији, на зонама главних комуникацијских праваца 

на њиховим најатрактивнијим деловима. Од ове правилности одступају само манастири 

Фрушке горе. Зоне о којима ће бити речи, поред споменика културе поседују и природно- 
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туристичке мотиве са еколошким и рекреативним вредностима, па због тога имају карактер 

културно-туристичких зона. 

 

1. Фрушкогорска културно-туристичка зона. Ова зона представља спој културе, 

природе, рекреативног и излетничког туризма. Чак 16 манастира изграђених у периоду 

од XVI до XIX века (Крушедол, Хопово, Гргетег, Раваница, Јазак...), Стражилово 

(локалитет на коме се налази гроб песника Бранка Радичевића)  и културне вредности 

Сремских Карловаца (Карловачка гимназија, Саборна црква, Патријаршијски двор и 

др.). Треба напоменути да је Фрушка гора проглашена националним парком. 

 

2. Дунавско-ђердапска културно-туристичка зона. Од Београда до Кладова у дужини 

од око 240 km, тачније на десној обали Дунава, могу се видети историјски трагови 

Старог Рима, средњег века, периода Отоманског царства и Аустроугарске монархије. 

Међу најзначајнијим споменицима су градови-тврђаве: Београдска, Смедеревска, Рам, 

Голубачки град, Фетислам код Кладова. Између њих се налазе Лепенски Вир, Караташ 

и друга археолошка налазишта. 

 

3. Културно-туристичка зона Рашке. Представља наставак Ибарске зоне, обзиром да је 

Рашка лева притока Ибра. У њој су манастири Сопоћани и Ђурђеви ступови, Петрова 

црква, стари градови Рас и Јелач, споменици Новог Пазара, Новопазарска и 

Рајчиновачка бања, врело Рашке. 

 

4. Овчарско-кабларска културно-туристичка зона. Ово је заправо клисура између 

планине Овчар и Каблар. У њеном амбијенту се налазе: 10 манастира (Ваведење, 

Вазнесење, Сретење, Преображење, Тројица...) који чине Српску Свету гору, насталу у 

XVI и XVII веку, затим Овчар бања, као и 2 вештачка језера и 2 хидроелектране на 

Западној Морави.   

                                                                                                                         

5. Ресавска зона. Налази се у близини планине Бељанице. Њој припадају манастири 

Манасија и Раваница, затим клисура и водопади Ресаве, Ресавска пећина и заштићен 

прашумски комплекс Винатовача. 
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6. Ибарска културно-туристичка зона. Ова зона је колевка највреднијег културно-

историјског наслеђа српског народа. Њу сачињавају манастири: Жича, Студеница, 

Градац, Стара и Нова Павлица и Бањска; тврђаве: Маглич, Брвеник и Звечан. У 

близини се налазе Матарушка и Богутовачка бања, клисура Ибра и долина Рашке. 

 

 

2.6. Путеви културе Србије 
 

 

 

     Европски програм ,,Путеви културе” укључио је у токове савремених туристичких 

кретања и три стазе културе Србије, показујући да су културне вредности наше земље 

нераскидиви део европске културне баштине. 

 

1)  Римско путовање 

 

     Пут културе римских императора открива древне римске градове, путеве, рушевине и 

артефакте. То је пут који води кроз време када је Дунав био источна граница Римског царства. 

Иначе, на територији Србије је рођено чак 16 римских императора. 

 

• Sirmium (Сремска Митровица) један је од 4 престонице Римског царства, град у чијој 

је околини рођено неколико царева, међу којима и славни Марко Аурелије. 

• Singidunum (Београдска тврђава Калемегдан) је почетком I века наше ере био место 

од војно-стратешког значаја. Римски бунар, мада касније изграђен, подсећа на 

богатство римског наслеђа на овом месту. 

• Viminacium (Костолац код Пожаревца) је био престони град и лука дунавске флоте, 

један од најзначајнијих римских градова уопште. 

• Трајанова табла која се налази на Ђердапу може се видети само са реке, из брода или 

чамца. Ту су остаци пута и утврђена чувеног цара Трајана, преко којих је ишао у 

велике походе на варваре. 

• Felix Romuliana (Гамзиград) је најочуванији пример римске дворске архитектуре на 

овом простору. Читав град са царском палатом, остацима храмова и мозаика.   
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• Naisus и Mediana (Ниш) је место рођења императора Константина Великог (признао  

             хришћанство за званичну религију Римског царства). 

• Justinijana Prima тј. Царичин град (Лесковац) родно је место цара Јустинијана и 

одраз врхунских достигнућа човека на грчко-римским тековинама. 

 

 

2) Верско путовање 

 

     Српска уметност средњег века јединствена је по томе што на специфичан начин уједињује 

утицаје и елементе уметности Западне Европе и уметности Истока – Византије. Утицаји 

романичког стила су у Србију дошли из Италије преко Јадранског мора. Пут културе 

Трансроманика укључује споменике из романичког доба по Немачкој, Аустрији, Италији, 

Француској, Шпанији, Словенији и Србији. 

 

• Манастир Студеница је савршен спој уметности Истока и Запада. Налази се на 

листи светске културне баштине. Више речи о њему биће у наставку рада. 

• Манастир Жича је саграђен захваљујући Стефану Првовенчаном. Већ 1219. године 

била је прво седиште српског архиепископа. Ту је крунисано седам српских краљева. 

• Манастир Градац је задужбина краљице Јелене Анжујске, жене краља Уроша I. 

Његово главно обележје је величанствена једнобродна и једнокуполна Богородичина 

црква. 

• Манастир Сопоћани је посвећен Светој Тројици и био је маузолеј породице краља 

Уроша I. Налази се на листи светске културне баштине. 

• Манастир Ђурђеви ступови на врху узвишења је са својим положајем одступао од 

осталих српских средњовековних грађевина. Налази се на листи светске културне 

баштине. 

 

3) Дунавско путовање 

 

      Захваљујући географском положају који има долина Дунава, Римско и Османлијско 

царство су дуж његових обала саградила многа утврђења, јер су се једино на таквим 

сигурним местима могли развијати живот и трговина. На путу културе Тврђаве на Дунаву 

могу се видети остаци највеличанственијих тврђава у Србији. 
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• Бачка тврђава се налази на реци Мостонги, на југозападу Бачке. Саграђена је за 

време владавине Роберта Анжујског. Ово је најбоље очувана тврђава из угарског 

периода у средњем веку. 

• Петроварадинска тврђава је зидана у време сталне турско-аустријске борбе за 

превласт на овом подручју. Има изваредно развијен систем тунела и коридора. Место 

одржавања музичког фестивала EXIT. 

• Београдска тврђава (Калемегдан) се налази на узвишењу изнад ушћа Саве у Дунав. 

Током свог постојања, многи владари су оставили свој печат њеном изгледу. Више 

речи биће у наставку рада. 

• Смедеревска тврђава се налази у Смедереву, некадашњој српској престоници. Дело је 

деспота Ђурађа Бранковића, а Турци су је касније додатно утврдили. Оштећена је у 

Другом светском рату и данас је у процесу детаљне реконструкције. 

• Тврђава Рам се налази у близини Пожаревца. Први пут се помиње у бици византијске 

и угарске војске. Византија је победила, а Турци су је касније освојили. Тврђава је у 

облику неправилне звезде петокраке и добро је очувана. 

• Голубачка тврђава се састоји од девет кула и налази се на литици изнад Ђердапске 

клисуре. Њоме су најпре владали српски деспоти, а у XV веку је освајају Турци. Данас 

је веома популарна и због своје повезаности са Лепенским Виром. 

• Тврђава Фетислам се налази близу данашњег Кладова. Подигли су је Турци у XVI 

веку. Назвали су је Фетислам, што значи ,,победа Ислама” и поделили је на два дела – 

Мали и Велики Град. На капијама које воде у тврђаву постављене су мермерне плоче у 

славу султана Махмуда II. 
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   3. СЕДАМ СРПСКИХ ЧУДА ГРАДИТЕЉСТВА 

 

 
    

     У досадашњем раду, пажњу сам посветила анализи укупног туристичког потенцијала 

Србије, тј. приказу  природних и културних вредности које она поседује. У наставку рада 

биће речи о значајним градитељским објектима код нас, као и њиховој економској 

валоризацији. 

 

     Као што је већ напоменуто на почетку, односно у Уводу, тема рада биће посвећена седам 

српских чуда градитељства. Наиме, по узору на седам светских чуда старог и новог света, 

као и седам светских чуда природе, дошло се на идеју да се слично такмичење спроведе и у 

оквирима наше земље. Захваљујући акцији Политикиног додатка ,,Магазин” и Туристичке 

организације Србије, такмичење је било одржано 2007. године.  На основу спроведене анкете, 

одабрано је и седам српских чуда градитељства: Гамзиград - Феликс Ромулијана, Београдска 

тврђава, манастир Студеница, манастир Високи Дечани, Шарганска осмица, Градска кућа у 

Суботици и Храм светог Саве у Београду. 

 

     Сваки од наведених објеката и локалитета биће обрађен посебно, укључујући и анализу 

предности и недостатака, остварен туристички промет, и шансу за бољи развој и посећеност. 

Објекти ће бити обрађени по реду како су настајали током историје, тј. од најстаријег до 

најмлађег локалитета. 
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3.1. Гамзиград – Феликс Ромулијана 

 
 

3.1.1. Туристичко-географски положај  
 

 
     Географски положај. Ова касноантичка царска палата се налази у источној Србији. Њен 

положај је у долини реке Тимок, на 11 km удаљености од Зајечара и 4 km од Гамзиградске 

бање, у географској целини Црна Река. На истоку Црна Река се граничи са Вршком чуком, на 

западу висоравнима Кучаја, на северу са Црним врхом, Дели Јованом и Столом, на југу 

границу представљају гребени Ртња и Тупижнице. 

 

     Туристички положај. Важно је указати на положај према главним туристичким правцима, 

у односу на конкурентна туристичка подручја  и положај према главним туристичким 

дисперзивама. 

 

     Када је у питању положај према главним туристичким правцима, свакако је најбитнији 

Коридор X. Локалитет не лежи на коридору, налази се на удаљености од 90 km, те се његов 

положај оцењује као релативно повољан. Други међународни комуникативни правац је 

Коридор VII, тј. водена магистрала Дунава. Од овог правца Ромулијана је такође удаљена. 

Али, у процени положаја које локалитет има, чињеница је да је са оба европска пута 

успостављена веза. Два значајна правца међународног друмског саобраћаја пролазе кроз ово 

подручје: 

1. Параћин – Зајечар – Кула (Бугарска) одакле пут води ка Видину и Софији 

2. Ниш – Зајечар – Неготин – Кладово – Румунија. 

 

     У односу на главне туристичке дисперзиве, а данашње географско језгро Србије су 

Шумадија и Велико Поморавље, локалитет има периферни положај.  Са друге стране, налази 

се у једном од три најразвијенија привредна рејона  - Тимочком басену. 

 

     Положај према конкурентним туристичким просторима. Положај Ромулијане у овом 

случају може да се посматра у односу на 4 римска царска града, односно налазишта од 

међународног значења. То су: 

1. Сингидунум, у коме је рођен цар Јовијан, 

2. Наисус, родно место Константина Великог, 
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3. Царичин град, у коме је рођен византијски цар Јустинијан, 

4. Сирмијум, родно место Марка Аурелија и других. 

 

     Ромулијана има неповољнији положај у односу на Сингидунум, а исто тако са  Наисусом. 

Остаци Сирмијума су у близини Сремске Митровице, на чију се                                                                                

туристичку валоризацију негативно одражава чињеница односа између Србије и Хрватске, 

обзиром да поред Сремске Митровице пролази аутопут који повезује Београд и Загреб. 

Царичин град због неповољног положаја није довољно посећен. Од наведених римских 

градова , једино је Ромулијана уврштена у светска добра 29. јуна 2007. године и налази се на 

UNESCO-вој листи културне баштине. 

 

     Функционални положај. Источна Србија омогућује повезивање осталих делова земље са 

суседним пределима и то транзитним правцима који прожимају овај простор. Ромулијана се 

налази у близини раскрснице путева према Поморављу, Крајини и југоисточној Србији. Та 

природна предиспозиција је у већој мери адекватно валоризована, али би квалитетније 

саобраћајнице допринеле бољој функционалности простора. 

 

 

3.1.2. Туристичка атрактивност Ромулијане  

 

     Настанак, очување и могућност коришћења захтева детаљна проучавања и приказ 

атрактивности кроз
8
: 

1. стратегијски значај 

2. културна стратиграфија 

3. монументалност 

4. естетска вредност 

5. уметничка вредност 

6. куриозитетност 

7. интраперсонални доживљај 

8. туристичка вредност амбијента. 

 

      

                                                
8
Живић, М. (2003) : Ромулијана – Галеријева царска палата, Народни музеј Зајечар, Зајечар.                       
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Историјски и стратегијски значај. Када погледамо кроз дугу историју, чињеница је да су 

главне комунукације биле на речним долинама, док су  утврђења ницала на повољним 

стратегијским тачкама. Још у праисторији остварене су везе источне Србије са западним 

делом доњег  Подунавља, као и са просторима данашње северозападне Бугарске и 

југозападне Румуније. Те везе су прекинуте када су области источне Србије освојили и трајно 

запосели Римљани. У римско доба је изграђена путна мрежа у долини Тимока, а најважнији 

пут је ишао од Ниша Тимоком на Дунав. Гамзиград се налазио у близини некадашње 

раскрснице важних римских путева и представљао је центар за испиралишта злата, руднике и 

каменоломе. У другој половини III века наступа раздобље културног препорода – изградња 

царских палата. Њихово подизање последица је дубинског преображаја свести касноантичког 

човека и поштовања царева. Међу свечаностима и обредима које су приређиване у цареву 

част, треба истаћи чин дивинизације или апотеозе, којим се дотадашњи цар тј. бог на земљи, 

придружује својој небеској породици. Данас Ромулијана представља једино место на свету и 

једину палату изнад које се издиже свети брег Магура, на коме је извршено уздизање међу 

богове Галерија и његове мајке Ромуле. 

 

     Културна стратиграфија. Конфигурација терена на којем је Ромулијана саграђена 

наметнула је њену неправилну трапезасту основу на површини од 4,5 ha. Изградња је више 

пута била прекинута пожарима и разарањима, што је резултирало до стратиграфски сложеног 

културног слоја. Ромулијана се може сагледати као
9
: 

• царска палата (крај III и прве деценије IV века), 

• велико сеоско имање (друга половина IV и прва половина V века), 

• рановизантијско насеље (средина V века - прве деценије VII века), 

• средњовековно насеље (XI век). 

 

     Монументалност. У оквиру Галеријеве палате истражени су делимично или у целини 

следећи објекти: 

1. Западна капија и бедеми првобитног утврђења 

2. Источна и западна капија и бедеми млађег утврђења 

3. палата у северозападној четврти 

4. храм у северном делу 

5. палата у североистичној четврти 

                                                
9
Живић, М. (2003) : Феликс Ромулијана 50 година одгонетања, Народни музеј Зајечар, Зајечар.                    
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6. грађевина са коридором 

7. храм у јужном делу 

8. једнобродна грађевина 

9. петобродна грађевина 

10. мала палата у југозападној четврти 

11. једнобродна грађевина у југоисточној четврти 

12. купатило у југоисточној четврти. 

 

                          

                                                 Сл.1Феликс Ромулијана; 

        (Извор: Туристичка организација Зајечара) 

                                                                                                                                      

     Монументалне грађевине унутар бедема стварају две јасно дефинисане групе: једну у 

северном а другу у јужном делу Гамзиграда. Средиштем сваке групе доминира храм. 

Монументалну грађевинску целину у северном делу чине храм, палата I,  палата II и велика 

грађевина са коридором која се на њу надовезује. Верује се да је храм био посвећен богињи 

Кибели. Палату I чине пет дворана. Под дворане је прекривен мозаичким тепихом са 

геометријским мотивима у чијем је средишту представа лавиринта. Зидови палате били су 

обложени оплатама од мермера и зеленог порфирита или украшени фрескама. У средишту 

палате II је правоугаони перистел око којег су распоређене просторије различитих величина и 

фукција. 

 

     Монументалну грађевинску целину у јужном делу чини велики храм. Очувани су подијум 

храма, основа широког степеништа и делимично зидови. У близини храма откривен је велики 

број фрагмената скулптуре од белог мермера, од којих се истичу глава Јупитера и Херкула.  



 Мастер рад                                                                                                                  Ана Јовановић                                                                       

 

27 

 

 

У суседству храма налазе се грађевине које личе на житницу, судницу и јавно купатило. У 

грађевини чија је намена загонетна, откривен је део ариволте са уклесаним натписом FELIX 

ROMULIANA. 

 

     Естетска вредност. Грађевине Ромулијане биле су украшене геометријским, биљним и 

фигуралникм мотивима. Леп пример флоралне орнаментике је пиластар са елементима 

Дионисовог култа на источној капији млађе фортификације. Фигурални мотиви веома су 

специфични с обзиром на то да илуструју апотеозу Галерија и његове мајке. 

                                                                                                                                                                                                                               

     Уметничка вредност.Фигуралне мозаике Гамзиграда јединственим чини раскошан 

колорит, страшћу набијена припадност, наглашени илузионизам и театралност. У њиховој 

изради коришћено је 8 боја и чак 29 нијанси. Најрепрезентативнији мозаици Ромулијане, 

Дионис на гозби, Лавиринт и Венатори, чувају се у Народном музеју у Зајечару. Мозаици су 

дали завршни ефекат грандиозности коју је Галерије начинио за стварање мита о себи. 

 

     Гамзиградска скулптура моделована je у духу ренесансне грчке хеленистичке уметности 

(период између 260. и 310. године). Фрагменти скулптуре могу се сврстати у две групе: 

портрети и скулптуре богова и хероја. У Ромулијани су нађени делови две царске статуе од 

црвеног египатског порфирита, као и шака леве руке са глобом. Глава о којој је реч припадала 

је статуи која је приказивала Галерија у натприродној величини са Земљином куглом у левој 

руци, и то у тренутку кад га богиња победе Викторија крунише. Остале скулптуре које су 

красиле Ромулијану изграђене су од белог мермера врхунског квалитета, пореклом из Грчке и 

Мале Азије. Све гамзиградске скулптуре су стилски уједначене и могу се сместити у 

временски оквир између 300. и 310. године. Истичу се глава Јупитера и Херкула. Од осталих 

уметничких вредности истичу се предмети од стакла, метала, кости и рога као и изузетно 

богата и разноврсна керамичка продукцији. 
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Сл. 2  Глава Галерија; 

(Извор : ТО Зајечар) 

                                                                                                                                

     Куриозитетност. Споменици римске дворске архитектуре сврстани су у две основне 

категорије: 

1. царске резиденције у престоници 

2. ванпрестоничке виле и палате (намењене привременим боравцима императора). 

                                                                                                                                                                                                                     

     Ромулијана уједно представља и последњи споменик римске дворске архитектуре везан за 

Диоклецијанов систем управљања државом. Апотеоза Галеријеве мајке и Галерија на светом 

брду Магури, последњи је ритуал те врсте обављен на традиционалан начин у рисмком 

свету
10

. 

 

     Интраперсонални доживљај. И данас, 17 векова после, када се нађете на Светом брду, у 

сенци маузолеја и грандиозних тумула, и када са тих места угледате обрисе колосалних кула, 

храмова, стубова у којима је створен мит о Галерију кога је идеологија уздигла међу богове, 

тешко да можете остати равнодушни. 

 

     Амбијентална вредност. Ромулијана се налази у једном природном великом амфитеатру. 

Ван моћних бедема амбијент је живописан. Уским путевима је очувана магија предела, а само 

понека табла указује на постојање велелепне грађевине. 

 

 

 

                                                
10
Срејовић, Д. (2001) : Искуства прошлости, Електронска библиотека српске културе, Београд.                                        
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3.2. Београдска тврђава 

 
 

3.2.1. Београд  
 

 

     У својој историји дугој седам хиљада година (један од најстаријих градова у Европи), 

Београд је мењао своје име више од десет пута (Singidunum, Singidon, Beogrados Poleos, 

Belgrad...). Данас је главни и највећи град Србије, смештен на ушћу Саве и Дунава и броји 

преко 1.5 милиона становника. 

 

     Стари дух Београда  је Београдска тврђава Калемегдан, чувени симбол града - споменик 

Победнику. То је и Косанчићев венац са калдрмом и Конаком кнегиње Љубице. А на другој 

страни реке Земунски град са Кулом Гардош. Краљевски дух две српске династије 

Обреновића у Старом двору (данас Скупштина града Београда) и Карађорђевића у Новом 

двору (данас седиште председника Србије) и Белом двору, чува успомене с краја XIX и 

почетка XX века. Космополитски дух је у шетњи Кнез Михаиловом улицом и сусретима на 

Тргу Републике, где је споменик кнезу Михаилу Обреновићу. Европском стилу доприносе и 

раскошне фасаде Народног музеја и Народног позоришта. Културни дух је његово највеће 

богатство. Око 40 музеја, 30 галерија и 20 позоришта, скоро 80 библиотека и преко 50 

манифестација. Боемски дух је у кафанама Скадарлије: Три шешира, Шешир мој и Има дана. 

Све је у знаку вина, староградске музике и поезије. Забавни дух је у око 500 клубова, 

сплавова, кафића, са свим жанровима музике. Спортски дух су банџи, water ski и голф на Ади 

Циганлији, фудбал на београдској Маракани, џогинг у парковима, клизање у ,,Пиониру” и 

шампионати у Београдској арени. Пословни дух је на Новом Београду где је смештено око 

5000 компанија, конгресни центри и хотели највише класе. 

 

     На подручју Београда постоје три просторне културно-историјске целине: улица Кнез 

Михаила, Топчидер и подручје око Доситејевог лицеја, као и археолошко налазиште Бело 

брдо у Винчи, које су проглашене за добра од изузетног значаја. Док су остале три  

културно-историјске целине проглашене за добра од великог значаја за културу: Грочанска 

чаршија - Булевар ослобођења, Косанчићев венац, старо језгро Земуна, као и два знаменита 

места:  Бојничка шума и спомен гробље ослободилаца Београда 1806. године. 
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     Од осталих проглашених културних добара: Београдска тврђава, Саборна црква, споменик 

Незнаном јунаку на Авали, Гробље ослободилаца Београда, војна кућа војводе Степе 

Степановића, капетан Мишино здање... 

                                                                                                    

 

3.2.2. Београдска тврђава  

 

     Налази се на гребену изнад ушћа Саве у Дунав. Саграђена је у периоду од I до XVIII века. 

Некада је имала одбрамбену функцију а данас је музеј историје Београда. Састоји се из 

Београдске тврђаве која је подељена на Горњи и Доњи град и парк Калемегдан. С обзиром да 

има повољан стратешки положај, овде је крајем I века наше ере био подигнут римски каструм 

као стални војни логор. Током историје тврђава је више пута била разорена. Од стране Гота и 

Хуна, Авара и Словена. Уз утврђење изнад ушћа настао је антички Сингидунум, а касније и 

словенски Београд. Вековима се град развијао иза српских бедема са турском и аустријском 

фортификацијом преко њих. У XII веку византијски цар Манојло Комнин подигао је нови 

кастел на римским рушевинама, који ће се временом проширити све до речне обале. Стефан 

Лазаревић је ојачао Београд утврђењима Горњег и Доњег града. После турског освајања 1521. 

године, па све до краја XVII века, тврђава није значајно дограђивана. Током аустријско-

турских ратова, тврђава је три пута реконструисана. Под аустријском окупацијом (1717-1739) 

године, Беогардска тврђава је била једна од најјачих упоришта војске у Европи. До краја 

XVIII века Београдска твђава је добила свој коначни облик. У ратним разарањима током 

протеклих деценија порушени су готово сви објекти у Горњем и Доњем граду а бедеми су 

знатно оштећени. 
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Сл. 3 Београдска тврђава; 

(Извор : www.danubeogradu.rs) 

 

     До Београдске тврђаве стиже се улицом Кнез Михаиловом и улицом Узун Мирковом. На 

том правцу се налазе главне тврђавске капије: Стамбол капија и Сахат капија. Стамбол 

капија је једна од 4 београдске капије на изласку из вароши. Добила је име по друму који је 

водио до Истанбула (Стамбола). Остале капије су Сава-капија, Варош-капија и Видин-капија. 

Стамбол капију направили су Аустријанци за време владавине северном Србијом (1718-1739). 

Капија је била  изграђена од тесаног камена и цигле и имала је просторије за смештај  

војника који су држали стражу. Кроз капију се улазило на три улаза: у средини је био велики  

за кола, са обе стране по један за пешаке. У  близини Стамбол капије  Турци су набијали Србе 

на колац, због тога је она и озлоглашена међу нашим народом. Срушена је по наредби кнеза 

Михајла 1866. године. Сахат  капију је  изградио венецијански градитељ  Андреа Корнаро. 

У бочној просторији налази се Галерија Београдске тврђаве. Мостом је повезана са 

Унутрашњом Стамбол капијом. Капија је добила име по Сахат кули, изграђеној у XIX  веку. 

 

     Остале капије  Горњег   града  су: Дефтердарова капија која  се налази у северозападним 

унутрашњим зидинама, насупрот Сахат капији. Деспотова капија се налази у 

североисточним унутрашњим зидинама, поред Диздареве капије. Изграђена је за време 

владавине деспота Стефана Лазаревића и мостом је повезана са Зиндан капијом. Леополдова 

капија је такође повезана са Зиндан капијом. Изграђена је 1690. године и добила је име по 

аустријском цару Леополду. 
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      Зиндан капија је главни и најбоље утврђени улаз у средњовековну тврђаву.  Састоји се од 

лучно  засведене капије са висећим мостом испред и по једном куглом са сваке стране. Капија 

има масивна врата окована  гвожђем. Изграђена је средином XV  века. Касније су је Турци 

користили као тамницу (,,зиндан”) по чему је и названа. Карађорђева капија је изграђена у 

XVIII веку, а добила је име по Карађорђу који је прошао кроз њу приликом заузимања 

тврђаве 1806. Након повратка Турака, 1813. године је зазидана, да би била отворенa тек после 

Другог светског рата. Краљ капија је југозападна капија изграђена 1725. године. Мост је 

повезује са остатком града. Јужна капија потиче из средњег века, затворена је након 

изградње Сахат капије и  данас служи као музеј. И Гвоздена (Демир) капија. 

                                                                                                                                                                                                                                    

     Капије Доњег града: Мрачна капија се налази на Савској страни Доњег града. Капија 

Карла VI је изграђена 1736. године у време аустријске окупације. Пристанишна капија је 

била главни улаз у београдску луку у турско доба. Постоје две Водене капије. Једна се налази 

на западном бедему Доњег града, а друга која се користи и данас, на северном бедему. Капије 

у шанцу који је опасивао Варош која је постојала око тврђаве. Рушењем шанца, после 

ослобођења од Турака, нестале су и оне. Сава капија је била јужна капија Вароши чији је 

положај данас означен спомен-плочом. Видин капија је источна капија Доњег града, 

изграђена у XVIII веку, током аустријских проширења. 1944. године срушили су је Немци. 

Налазила се код данашње Прве београдске гимназије, на чијој згради се налази спомен плоча. 

                                                                                                                            

     Куле у Београдској тврђави: Кула Небојша је једна од најпознатијих у Београду. Налази се 

у Доњем граду. Кула је добила име по имену Небојша изведеном од негације глагола - бојати 

се, што значи да се кула не боји ни једног непријатеља и да је неосвојива. Настала је око 1460. 

године. Често је била на удару освајачких артиљерија, тако да је више пута рушена и поново 

подизана. Кула има основу правилног осмоугла са белим зидовима. Има четири спрата и 

приземље. На свакој страни спратова смештени су отвори за топове. Сахат кула је кула 

Горњег града. Кула се издиже изнад капије по којој је и добила име. Градња је почела 1740. а 

завршена 1789. године. Ова кула је једна од малобројних објеката на Београдској тврђави која 

није претрпела већа оштећења. Данашњи часовник је изграђен почетком XX века а 

оспособљен 2003. године. Ту су још и Кула Јакшића, Кула Млинарица и Деспотова кула. 
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 Калемегдан је највећи и најлепши београдски парк, истовремено и комплекс у којем 

доминира Београдска тврђава. Назив Калемегдан односи се само на просторни плато око 

Тврђаве који је 80' година XIX века претворен у парк. Плато је служио да се непријатељ 

осмотри и сачека за борбу. Тако и његово име потиче од турских речи ,,кале”- град, односно 

тврђава и ,,мегдан”- поље. Преуређивање је почело после предаје Тврђаве Србима 1867. 

године, по наређењу кнеза Михаила Обреновића. Идејне скице за уређење Калемегдана 

направио је први београдски урбаниста Емилијан Јосимовић. На њему се налази Војни музеј, 

зоолошки врт, Градски завод за заштиту споменика културе, већи број спортских игралишта, 

угоститељских објеката и наравно споменик Победнику, као симбол града Београда. 

 

 

3.3. Манастир Студеница 

 
 

3.3.1. Опште карактеристике манастирског туризма  

 
     У наставку рада биће речи о манастиру Студеници и манастиру Високи Дечани. Али ће 

пажња прво бити посвећена карактеристикама манастирског туризма уопште. 

 

     Монаси су људи који су одлучили да живе другачијим начином од осталих. Да живе сами 

и да проведу живот у посту и молитвама. Да би имали мира, прибегавали су сакривеним и 

неприступачним пределима. Прве монашке скупине настале су на истоку, у Египту и 

Палестини. 

 

     Манастири спадају у групу антропогених туристичких вредности. Као архитектонска 

остварења, у подгрупу уметничких туристичких вредности. Особине којима привлаче су 

знаменитост, реткост и препознатљивост. Могу се валоризовати самостално или у групама 

(са другим природним и антропогеним туристичким вредностима у окружењу), као и кроз 

манифестације. Уметничке вредности се користе у средствима туристичке пропаганде, 

изради сувенира, слајдова, разгледница.  Могу се користити за продужетак туристичке сезоне 

и за обогаћивање садржаја туристичког боравка. Уметничка остварења материјалне културе 

од великог историјског значаја, штите се посебним законима или уписују у листу светске  
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културне баштине под старатељством OUN
11

. 

 

     Манастири су најмаркантнији споменички мотиви целе наше земље. Али, нису у 

потпуности искоришћени и валоризовани у туризму. Да би се то постигло, потребно је: 

• створити позитивну слику простора код одређене публике (имиџ), 

• обезбедити одговарајућу покривеност информацијама и порукама на релацији понуда 

– тражња, 

• већа креативност и боља организација туристичке пропаганде. 

 

     Чињеница да се манастири налазе свуда у нашој земљи треба да се искористи за развој 

иностраног туризма. Повољност при коришћењу манастира за унапређење туризма је у томе 

што имамо манастире великих културно-историјских вредности, који су услов за масовну 

посету, али и манастире који због свог повољног положаја пружају могућност за активирање 

туристичких мотива друге врсте (градова, планина, бања...). 

 

     Када је у питању смештај туриста, могу се градити хотели поред манастира, али се може 

користити и постојећа материјална база у околним местима. Закључак је да манастири 

обезбеђују боље коришћење хотелских капацитета и у другим туристичким местима. 

 

 

3.3.2. Манастир Студеница  

 

 

     Студенички манастир је саграђен око 1190. године недалеко од Ибарске клисуре, 11 km од 

насеља Ушћа на Ибарској магистрали. Налази се у подручју Старо-влашког региона. Од 

највећег је значаја саобраћајница која води долином поменуте реке Ибар, кроз коју данас 

води двојна - друмска и железничка магистрала. Манастир Студеница је одувек имао велики 

значај за наш народ. У средњем веку је био први по рангу међу нашим манастирима, а и 

данас је.   

 

 

                                                
11
Станковић, С. (2000): Туристичка географија, Географски факултет, Београд.                                                 
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Сл. 4 Манастир Студеница; 

(Извор : www.opusteno.rs) 

 

     Ктитори су одувек пажљиво бирали место где ће подизати своје цркве и манастире. 

Владарске цркве -  гробнице, подизане су даље од друмова и скривене од света (Студеница, 

Сопоћани, Градац, Раваница...). Архиепископске и епископске цркве, грађене су на 

отвореним просторима, на раскрницама важних путева (Жича, Петрова црква...). Стефан 

Немања није случајно одлучио да подигне манастир уз десну обалу Студенице. 

 

     Улогу Студенице као колевке нашег религиозног, културног и националног живота, теже је 

схватити без познавања важних раздобља у животу Стефана Немање и његовог сина Саве. 

Стефан Немања се одрекао престола 1196. године, када је довршена градња манастира. 

Следеће године се замонашио и отпутовао у Свету Гору, где је умро 1199. године. Његове 

мошти Сава је пренео у Студеницу 1208. године. Сава је у младости боравио у византијским 

престоницама Цариграду и Солуну, као и на Светој Гори, да би то искуство пренео у своју 

Србију. Током дванаестогодишњег непрекидног боравка у Студеници (1206-1217), написао је 

и прву биографију свог оца под називом Живот светог Симеона Немањe. Са пропашћу наше 

државе 1459. године прекраћен је не само државни живот него и наш паралелни ход у 

култури са европским светом. Највећи део студеничког стваралаштва нестао је у каснијим 

налетима турске војске, повремених пљачкаша, пожарима...Студеница се некад састојала од 

14 цркава окружених манастирским зидинама. Данас су остале три цркве: Богородичина 

црква са Радосављевом припратом, црква Св. Јоакима и Ане - Краљева црква и црква светог 

Николе-Никољача.Осим њих то су и високе звонаре из XIII века, остатка полукружних кула, 

дела трпезарије и неких фресака, као и мошти српског краља Стефана Првовенчаног које се  
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чувају у кивоту пред олтаром. Оне су више пута премештане из манастира у манастир , да би 

се на крају опет нашле у Студеници, гробној цркви Немањићa
12

.
 

 

     Богородичина црква. Заузима централно место у студеничком комплексу. Саграђена је у 

последње две деценије XII века, док је спољна припрата накнадно дозидана. Спољни изглед 

цркве је изграђен у духу романике, док су архитектонски облици грађевине византијски. Овај 

спој два схватања архитектуре довео је до специфичног стила који називамо рашком школом. 

По свом облику Богородичина црква је једнобродна базилика са кубетом, продужена на 

задњој страни са припратом, а на источној трочланим олтарским простором. Црква је са 

спољне стране озидана блоковима белог мермера. Такође се може закључити да све фреске 

датирају из 1208-9. године. Централно место у олтарском простору заузима Богородица са 

анђелима који јој се клањају. Старом сликарству припадају још и композиције Благовести и 

Сретење на зиданом делу олтарске преграде. Композиција Христово распеће заузима 

средишњи део западног зида и представља највеће дело европске уметности XIII века
13

. 

 

     Црква светог Јоакима и Ане. Налази се северозападно од Богородичине цркве, а по 

ктитору краљу Милутину названа је Краљева црква. Њену највећу вредност представља 

инзваредан живопис. Најуспелије слике - фреске по којима је позната јесу Рођење и Ваведење 

Богородице. Својим ликовним вредностима, допринето је да се овај на изглед скроман храм, 

уврсти међу најдрагоценије српске споменике XIV века. 

 

     Црква светог Николе - Никољача. Она је најмања и најједноставнија од три очуване 

цркве у манастирском кругу. Првобитно је била осликана, али се до данас живопис очувао 

само у фрагментима. Данас је у олтару сачувана фреска Богородица са два анђела који јој се 

клањају. Испод ње су три света оца, делови композиције Поклоњење жртви. Од стојећих  

фугура истичу се лик светог Јована Претече. Улазак у Јерусалим и Мироносице на 

Христовом гробу на западном зиду једини си остаци композиције Велики Празници. 

 

     Кула над западном капијом. Ова капија спада међу најзначајније очуване објекте у 

манастирском комплексу. Иако манастир није био тврђава, личио је на утврђени град. По 

правилу, велики и значајни манастири били су утврђени. Требало је обезбедити не само  

                                                
12

 Благојевић, М., Петковић, С. (1989): Србија у доба Немањића (1168-1371), TRZ ,,Vajat”, Београд. 

13
 Милеуснић, С. и други (2002): Манастири Србије, Православна реч, Београд. 
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уредан живот манастира, већ и добра и драгоценсти који су у њима постојали. У току радова 

1952-1953. године, установљено је да се овде првобитно налазио главни улаз у манастир. 

Кула је саграђена у првој половини XIII века, о чему говоре њене фреске и архитектура
14

. 

 

     Савина трпезарија. Налази се западно од Богородичине цркве. Подигнута је у XIII веку, 

вероватно за време архиепископа Саве Немањића. Братствo манастира у данашње време 

користи Савину трпезарију само у свечаним приликама и за обред Бадњака, старог српског 

обичаја везаног за Божићно славље.                                                                                                                        

 

     Студеничка ризница. Међу предметима од племенитих метала најдрагоценији је прстен 

краља Стефана Првовенчаног, који се налазио у кивоту светог краља, на ланцу, увијен у 

тканину, до 1955. године када је извађен и изложен у музеју. Прстен је златан и византијски је 

рад из XI-XII. Изванредно уметничко дело представља и ставротека, мали и уметничко 

изведен кивот за чување честица часног крста из 1628. године. Седамнаестом веку припада 

више изложених предмета од позлаћеног сребра, као рипиде, петохлебница и две чаше са 

сценама из лова, док је фина готичка кадионица настала у XV веку. Од некада драгоцене 

студеничке библиотеке, сачуван је мали број рукописа и то пре свега једно четворојеванђеље 

из  XV века. Више изложених предмета су на страном језику, међу којима се истичу богато 

украшене руске грамате и румунске повеље. Од сликарских радова истиче се напрсни 

триптих из 1750. године
15

. 

 

     Уз сам манастир, са леве стране пута што води према западу кроз клисуру реке Студенице, 

обновљен је извор питке воде пријатне свежине, коју зову Савина чесма. Манастир има и две 

испоснице које се најчешће зову Горња и Доња испосница. Горња испосница налик је на 

гнездо ластавице припијено уз суру стену. Њен настанак приписује се светом Сави. Дрвеном  

грађом издељен је на спратове и служи као конак. Подно конака има извор. Црквица 

скромних димензиоја је посвећена светом Георгију. Овде се на Ђуђевдан окупља околни 

народ. 

 

     После осам векова постојања, Студеница је ушла у свој девети век као: најугледнији и 

први међу српским манастирима одувек, непокретно културно добро под заштитом државе од  

                                                
14

 Милеуснић, С. и други, цит.дело. 

15
 Милеуснић, С. и други, цит.дело. 
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1947. године, од изузетног значаја од 1979. године и на листи светске баштине од 1986. 

године
16

. 

 

3.4. Манастир Високи Дечани 

 

     Налази се у западном делу Метохије, српске покрајине Косово и Метохија, 15  km јужно 

од Пећи, у долини Дечанске Бистрице, окружен висоравнима Проклетија. Манастир Дечани 

је задужбина краља Стефана Уроша III Дечанског (владао од 1321-1331. године) и његовог 

сина, цара Стефана Уроша IV Душана (владао од 1331-1355. године). Овај манастир је 

заправо романичка базилика са бројним готским елементима, осликана фрескама 

византијског стила. Градња је почела 1327. године и завршена 1335. године. Посвећена је 

Христу Пантократору и највећа је средњовековна грађевина у Србији (висина 30 m, дужина 

36 m). Стефан Дечански је 1330. године издао Оснивачку повељу манастира Дечана, у којој је 

потврдио податке о манастиру
17

. 

 

 

 

                                                     Сл.5 Манастир Високи Дечани; 
(Извор : www.kosovo.net) 

 

 

     Уз Дечане су подигнуте трпезарија, ћелије за неколико стотина монаха, одбрамбени 

зидови, грандиозна кула на улазу у манастир, такође и болница у близини. После Косовске  

                                                
16

 Подаци преузети са веб сајта www.studenica.co.yu 

 
17

 Подаци преузети са веб сајта www.manastiri.rs 
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битке 1389. године, манастир је изгубио своје поседе, али су му они враћени 1397. године, 

повељом кнегиње Милице и њених синова Стефана и Вука. После 1455. године, када је 

Косово пало под турску власт, Дечани су са муком успели да се одрже. И након пожара у 

XVII веку, сачувана је црква са својим фрескама из XIV века и осталим вредностима. У својој 

историји манастир је остао познат као важан духовни центар. 

 

     Као што смо се и код манастира Студеница упознали са животима њених градитеља, 

завирићемо и у животе твораца овог величанственог манастира. Краљ Стефан Урош III звани 

Дечански, родио се као дете краља Милутина и краљице Ане, бугарске принцезе.          

Године 1314. дошао је у сукоб са својим оцем, краљем Милутином, који га је неправедно 

оклеветао за покушај отимања власти, те га је дао ослепити и протерати у Цариград. После 

седам година боравка у манастиру Христа Пантократора у Цариграду, краљ Милутин је 

позвао свог сина и измирио се са њим. Након очеве смрти 1321. године, Стефан Урош је 

постао краљ Србије и крунисан је у Призрену. Пре крунисања је скинуо завоје са очију и 

открио чудо свог исцељења који му је даривао свети Николај Чудотворац док је био у 

Цариграду. Стефан Урош је наследио богатство свога оца у поседима рудника злата и сребра, 

па је развио пољопривреду, сточарство и трговину. Залагао се за племенита дела и градио 

храмове. Међутим, незадовољна властела је подстакла свађу са једним од његових синова, те 

је стари краљ ухапшен и заточен у утврђеном граду Звечану, код Косовске Митровице, где је 

и умро. Након смрти, тело је пренето у његову цркву у Дечанима и положено у мермерну 

гробницу коју је краљ још за живота направио. Цар Душан је у својој повељи из 1343. године 

потврдио чудотворне моћи остатка светих мошти оца, које су се након отварања гробнице, 

указале нетрулежне и које потврђују и дан данас исцелитељску моћ. 

 

     Архитектура манастира. Дечански храм је највећа и најбоље очувана сакрална 

грађевина у Србији. Краљ Стефан је по узору на своје претходнике одлучио да његова 

гробница буде у рашком стилу. Саградио је петобродну цркву са највишим централним 

бродом дужине 36 m и висине 29 m са готским елементима, изнад којег је постављена купола 

на четири стуба. Остале бродове прекривају ребрасти сводови. Источни делови брода 

обликовани су као капелице са апсидама на истоку, које су посвећене светом Николи и 

светом Димитрију. Фасада манастира је обложена тесаним квадерима мермера у љубичастој, 

сивој и жућкастој боји, чији склад прекида три портала, две трифоре, 21 бифора и неколико 

једноделних прозора. Врх сваког од почеља украшава фриз конзолица, украшена  
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разноврсним антропоморфним и зооморфним главама, готово идентична обради у манастиру 

Студеница. 

 

     Скулптура манастира. Дечани су поред манастира Студенице, украшени најбогатијом и 

најобимнијом скулптуром у Србији. Украс Дечана је распоређен око портала, прозорских 

отвора и коровног венца грађевине, а у унутрашњости на капителима сводова и мермерном 

иконостасу. Над главним порталом је у рељефу изведена представа храмовне посвете Христ 

Пантократору на престолу између два анђела окружена зодијачким знацима и са два лава 

чувара на врховима бочних стубова. Јужни портал, који води у део где се врши крштавање, 

украшен је представом Крштења Христовог. Док северни портал краси велика представа 

разлисталог крста, као симбол есхатолошке наде. Унутрашњи портал има фреско представу 

Христа Емануила. Оба западна портала манастира, заштићена су фигурама лавова, као и у 

наосу цркве, где је исклесан портал са лавовима који држе људске главе, приказом веровања 

да лав плаче над главом човека кога је убио. Такође се на западној фасади може видети 

представа Свети Ђорђе убија аждаху. Од мермерног украса у унутрашњости храма, 

обрађени су и база часне трпезе, царев престо и крстионица. 

 

     Сликарство манастира. У сликарству Дечана је достигнут пун и непоновљив израз оних 

особина које су видљиве од почетка XIV века на фрескама Богородице Љевишке, Старог 

Нагоричина и Грачанице, јарким бојама, живахношћу покрета и пажљивим приказом детаља.  

 

У куполи дечанске цркве су насликани Христос Пантократор, Небеска литургија и фигуре  

пророка и јевађелиста. У поткуполном простору су распоређени Велики празници, Страдања,  

Циклус чуда, парабола и Христове делатности, а испод су представе из Акатиста 

Богородици. У олтарској главној апсиди је приказана Богородица окружена пророцима, 

Причешће апостола и Поклоњење Агненцу. У олтару се налази још и Христова посмртна 

јављања и сцене из Живота Богородице. Још много представа краси зидове овог изузетног 

манастира. Ваља напоменути величанствену Лозу Немањића. 

 

     Први ктитор манастира - Стефан Дечански, насликан је четири пута у цркви. Његов 

приказ у олтарском простору, како приноси своју задужбину Христу, сматра се највернијим 

приказом лика овог српског краља. Други ктитор - краљ и цар Стефан Душан, приказан је пет 

пута, сам или са породицом. Сачувано је двадесетак портрета владара из светородне лозе  
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Немањића. Сачуван је потпис само једног сликара, мајстора Грешног Срђа, који се потписао 

над једним стубом у цркви. 

                                                                                                                               

     Ризница манастира. Уз ризницу светогорског Хиландара, дечанска ризница је најбогатија 

у Србији. Монументалну вредност има икона Светог ктитора храма - Стефана Дечанског, 

која представља рад Лонгина, чувеног сликара из XVI века. На икони су приказане сцене из 

живота Стефана Дечанског, међу којима се истиче Битка код Велбужда. Сачуван је 

игумански престо из 1335. године, крст који је манастиру поклонио сам цар Душан, као и 

оригинални кивот за свете мошти Стефана Дечанског. У дечанској ризници се чувају многи 

златарски радови из XVI,  XVII и XVIII века, који показују да је златарска вештина била 

негована и развијана и током турског ропства. Библиотека манастира садржи око 170 

средњовековних рукописа. Међу највреднијим су оригинална дела српске средњовековне 

књижевности, као Житије Стефана Дечанског са почетка XV века, похвалне песме монаха 

Лонгина првомученику Стефану, као и збирка турских докумената од  XV до XIX века који 

се односе на историју Дечана
18

.                                                                                                                    

     Данас братство манастира чини око двадесетак монаха и искушеника. Баве се и разним 

пословима: дуборезом, иконографијом, производњом вина и сира... Братство, заједно са 

локалним становништвом места Велика Хоча које броји чак 13 православних цркава, прави 

вино. Богослужења се врше по древном типику Свете Горе Атонске. Богослужења пред 

недељу и празнике су посебно свечана, током којих је црква манастира Дечана осветљења са 

безброј свећа. То су и најлешпе службе, које служи и Владика Теодосије, и када су капије 

манастира, као и обично, отворене страницима, убогима и болеснима. 

     Манастир Дечани је преживео рат на Косову и Метохији (1998-1999), а братство и данас 

опстаје у овој сасвим изолованој средини, окружено и даље непријатељски расположеним 

албанским муслиманским становништвом. Манастир успева да се одржи, нарочито 

захваљујући војној заштити италијанских снага КФОР-а, које су блокирале сваки 

неовлашћени приступ. Својом лепотом и значајем, манастир привлачи бројне посетиоце, 

већином припаднике мисије УН и КФОР. Захваљујући њиховој пратњи, манастир посећују и 

Срби ходочасници из других делова КиМ-а, као и гости из других делова Србије и света, да 

уживају у Високим Дечанима који су 1994. године уписани на UNESCO листи, у категорији 

посебно угрожене светске културне баштине, као српски културни споменик изузетне 

вредности. 

                                                
18

 Подаци преузети са веб сајта www.manastiri.rs 
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3.5. Шарганска осмица 

 

 

3.5.1. Мокра гора  
 

 

     Мокра гора припада општини Ужице и простире се у њеном најзападнијем делу. Између 

Мокре горе и Кремана уздиже се Шарган, који се према северу наставља на Збориште (1544), 

највећи врх Таре, а према југу преко Препелишта на Златибор. Географски положај Мокре 

горе у односу на општину Ужице, прилично је неповољан, изолован високим и просторним 

планинским рељефом. Посебан значај даје магистрална друмска саобраћајница Ужице – 

Вишеград. Предуслов за активирање ове територије на пољу пољопривреде, шумарства и 

туризма, је у развоју путне мреже. Са основног путног правца магистралног пута М-5, до 

значајних објеката ,,Шарганске осмице” одвајају се путеви за: железничку станицу Шарган-

Витаси; Јатаре; Мокра гора; за ,,Eтно село” и за Раваницу пут уз Камишну реку. Престанком 

коришћења Шарганске осмице и уклањања шина и прибора, напуштени труп пруге на неким 

деоницама се користи за локални саобраћај, а један део путева је и асфалтиран. За време 

коришћења пруге, као ни после њеног укидања, није било организованих површина за 

стационарни саобраћај, бициклистички и пешачки. 

 

     Кроз овај простор пролази златиборски туристички правац који повезује Београд и 

Шумадију са црногорским приморјем и пролази кроз: Београд, Шумадију, Чачак, Ужице, 

Златибор и даље према приморју. Мокра гора има повољан туристички положај. Она 

представља део Златиборског округа који спада у туристички најразвијеније делове Србије. У 

близини се налазе афирмисане туристичке вредности попут Златибора, Таре, језеро Перућац 

и др. 

 

     Од археолошких налазишта овде издвајамо локалитет Мисајловић поље, Црквине, 

Вишесава и Врело (локалитет Мраморје). Предео Мокре горе има богату историјску 

прошлост. Вековима су туда водили значајни путеви и насељавали народи, о чему говори 

пронађена некропола. 

  

     Лепотама Мокре горе није одолео ни наш познати редитељ Емир Кустирица, који је након 

снимања свог филма Живот је чудо, одлучио да игради сопствено село на брду Мећавник. 

Ово село представља етно парк са дрвеним кућама из старовлашког краја. Град има  
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сопствену галерију, биоскоп, продавницу сувенира, цркву, ресторан националне кухиње. Пре 

свега, ово место је сачувало изглед насеља из  XIX века. 

 

                                                                                                      

3.5.2. Шарганска осмица  

 

     Пре него што се родила идеја о изградњи те пруге, чувени кремански пророк Митар 

Тарабић је најавио да ће испод Шаргана пролазити ,,гвоздени пут”. Тако је и било. На 

подручју од Шаргана до Мокре горе настала је Шарганска осмица. То је трајало пола века, а 

онда је 1974. године пруга уског колосека Ужице-Сарајево угашена. ,,Ћира” је отишао у музеј, 

пруга у старо гвожђе, а Мокрогорци су остали без железничке пруге са светом. Међутим, 

удружење Мокрогораца под именом ,,Шарганска осмица” уз помоћ југословенске железнице, 

граде и обнављају пругу којом ће ићи туристички воз.
19

 

     Градња пруге Сталаћ-Ужице-Мокра гора почела је 1907. године. И поред царинског рата 

(1906-1910), аустро-угарска влада је дала одобрење за повезивање западне српске пруге са 

источном босанском пругом, како би осујетили план о изградњи јадранске трансферзале 

преко турске територије. 

     Пруга Сталаћ-Ужице је завршена 1912. године, непосредно пред почетак Првог балканског 

рата. Почетак балканских ратова и Првог светског рата, привремено су одложили изградњу 

крајње деонице западносрбијанске пруге Ужице-Мокра гора-босанска граница. Радови на 

овој прузи почели су у пролеће 1916. године по траси коју су планирали аустроугарски 

инжењери.  

     Данас се не знају све појединости око окупаторске градње шарганске пруге. Зна се да су 

најдужи тунел копали испод брда Будим на Шаргану. Када се десила велика трагедија у 

тунелу, услед одрона камена, затрпана је једна цела смена радника. На ову тешку трагедију 

указује споменик на брду Будиму, на коме су се од  текста сачувале само бројке године 

изградње 1916. и ништа више. По завршетку Првог светског рата приступило се довршењу 

преостале деонице пруге Ужице- Мокра гора. 

     Најинтересантнији део пруге односио се на савлађивање висинске разлике од 300 m 

између мокрогорске котлине и шарганског превоја на дужини од 13 km. Тај проблем је решен  

                                                
19
Подаци добијени са веб сајта www.zeleznicesrbije.co.yu                                                                                      
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чувеном шарганском ,,осмицом”. Траса ове пруге од Ужица ишла је долином реке Ђетиње све 

до Шаргана. Путовање овом трасом популарног назива ,,Шарганска осмица”, са 22 тунела, 10 

мостова и вијадукта, што представља трећину трасе, путнике је доводило у стање потпуне 

дезоријентације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл.6 Шарганска осмица; 

(Извор : de.wikipedia.org) 

 

     Одбор за довршење шарганске ,,осмице” успешно је довршио радове на повереној траси 

дугој 22.8 km и први воз је пошао новом пругом 25. јануара 1925. године. Ова узана пруга је 

имала велики економски, политички и војно-стратегијски значај за новостворену државу 

Краљевину СХС. 

     Такозвану ,,осмицу” пруга прави на подручју железничке станице Јатаре, где два пута 

пролази кроз исту географску тачку, али на различитим надморским висинама. Урађен је и 

пут за повезивање  железничке станице Јатаре са локалним и магистралним путем Ужице-

Вишеград. Пругу прате бетонски канали за одводњавање. 
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3.6. Градска кућа у Суботици 

 

3.6.1. Суботица  

 

     Град Суботица налази се на северу Републике Србије, дуж главних европских коридора и 

између две реке: Дунава и Тисе. Настао је у средњем веку, у додиру европских и балканских 

народа. Први пут се помиње у писаним документима под именом Забатка 1391. године. Од 

тада је  променио више од 200 имена. 

 

     Дуго времена је била на граници две моћне империје, Мађарске и Турске. Суботица је 

почела да се развија тек када је изгубила свој војни значај. Статус Слободног краљевског 

града  је добила 1779. године који јој је донео већу аутономију и привилегије и тада почиње 

да привлачи предузетнике са севера и југа. Индустрализација је почела крајем XIX века и 

тада постаје модеран средњоевропски град. 

 

     Данас је Суботица град са изузетним културним наслеђем, богато украшеним грађевинама, 

поседује мултикултурални дух и европски шарм. Позната је и као европски град сецесије.  

Разуздане, неспутане форме, пуне заобљених линија и валовитих потеза, необичне 

комбинације боја уместо монотоног сивила. Осим раскошних сецесијских грађевина, 

видећете необарокну, класицистичку и архитектуру XX века. Градска кућа, Рајхлова палата, 

Зграда Градског музеја, Синагога, Катедрала, Фрањевачка црква, само су неке од локалитета 

које треба посетити. Позната је по својој опуштеној атмосфери, доброј храни и квалитетним 

винима. Фестивали, догађаји, концерти, живописан културни живот током целе године, чине 

овај град живахним. Поред тога, Суботица нуди пуно занимљивих места за одмор и разоноду, 

као и многобројне активности око језера Палић и Лудаш, на ергелама, салашима, у шумама и 

ловиштима. 

 

  

3.6.2. Градска кућа у Суботици  

     

      Градска кућа је пројектована 1907. године, изграђена 1908-10. године, али је због радова 

на опремању ентеријера завршена тек 1912. године. Налази се у центру Суботице. Она је  
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први заштићени споменик архитектуре сецесије (14. март 1967. године) на подручју 

Војводине, са обележјима мађарског фолклора
20

. 

                                                                                                      

     У складу са наменом административног центра, објекат има четири улаза. Централни, 

свечани улаз означен је високим торњем и једном нижом кулом.                                                                 

Функционално осмишљено приземље, намењено локалима: градској кафани, 

репрезентативним занатским и трговинским радњама. Распоред простора у згради диктирао 

је и сам изглед грађевине. Четири дворишта - светларника обезбеђују дневно светло и до 

најзабитијих углова, а шест вертикала - степеништа, чине овај комплекс веома прегледним и 

доступним. 

     У делу северне фасаде, у приземљу, је улаз у локале и репрезентативни свечани улаз, који 

раскошним степеништем води у део првог спрата где се налазе три већнице: Велика, Жута и 

Зелена већница. Оне су заправо уреди за градоначелника и жупана, а данас и сале за венчања 

и мање свечаности. Велика већница обилује декорацијом у дрвету, као и богатим витражима, 

месинганим лампама и лустерима. Декорација ентеријера делује тешко због своје 

преобилности. Најупечатљивији део ове већнице су витражи на северној фасади, познатих 

мађарских витражиста Микше Рота (1865-1944) и Шандора Нађа (1869-1950). Површине су 

углавном осликане до најмањих детаља. Преовлађују зеленкасти и златни тонови. Лево и 

десно су пажеви са богатом орнаментиком и колоритом. Леви паж држи штит са грбом 

Угарске, а у левој руци се вијори застава. Паж, десно од Марије Терезије, такође левом руком 

придржава штит са грбом Слободног краљевског града, а десном придржава заставу. 

     Занимљива је судбина витража: после I светског рата, променом државе, витражи су 

уклоњени, као и поједини грбови и штитови таванице Велике већнице. Дакле, сви атрибути 

који су представљали претходну власт, били су уклоњени или префарбани. Године 1968. 

године витражи се рестаурирају и враћају на своја места, али без оригиналних натписа. 

Рестаурацију је извршила витражерска радионица ,,Станишић”. Године 2004. враћају се 

натписи имена у витраже. 

     На другој страни службеног дела Градске куће су порески уреди, осветљене просторије са 

застакљеним делом према странкама и шалтерима. Таваница је богато украшена са 

медаљонима заната. Богато резбарено и зелено обојене клупе око стубова, граде један од  

                                                
20
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најлепших ентеријера Градске куће. Некада мали дрвени лифт, код службеног улаза, 80' 

година прошлог века је замењен новим. 

     Поред заступљених осталих материјала од којих је сачињен ентеријер, посебну 

декоративну племенитост гради жолнаи керамика, која доминира свечаним степеништем. 

Зидови овог степеништа обложени су тамнозеленим сјајним и отпорним материјалом који 

контрастира светлом камену. 

     Градска кућа је грађена као савремени административно-трговачки центар у којој 

функцији је и данас. Приземље заузимају трговачки локали, док је први и други спрат 

намењен пореској управи и канцеларијама осталих потребних служби града. Данас су ту 

смештени остали садржаји врло важни за град: Градски музеј са сталном поставком и 

тематском салом, Архив, Завод за заштиту споменика, док су у свечаном делу објекта 

смештене канцеларије за градоначелника и три већнице. Иако је објекат грађен почетком 

прошлог века, својом функцијом и данас опслужује грађане Суботице. 

 

   

Сл. 7 Градска кућа у Суботици; 

(Извор : www.blic.rs) 
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3.7. Храм Светог Саве у Београду 

 

     Храм светог Саве  је највећи српски православни храм, највећи православни храм на 

Балкану и по површини и запремини највећа православна црква на свету. Он се налази у 

источном делу Светосавског трга, на општини Врачар, у Београду. Подигнут је на месту за 

које се сматра да је Коџа Синан-паша 1594. године спалио мошти светог Саве, оснивача 

Српске православне цркве.  Изградња цркве је финансирана добровољним прилозима, као и 

плаћањем доплатних поштанских маркица. Недалеко од храма је парохијски дом, а ту ће се 

налазити и предвиђена зграда патријаршије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл.8 Храм светог Саве у Београду; 

                   (Извор : www.dentalcentar.rs) 

 

     Архитектура. Храм се налази на крају београдске линије Калемегдан - Трг Републике - 

Теразије - Београђанка - храм светог Саве. Изграђен је у српско-византијском стилу, са 

четири звоника висока 44 m. Висина врха куполе износи 70 m, док је главни позлаћени храм 

висок још 12 m, што врху храма даје укупну висину од 82 m, а надморску висину од 134 m 

(64 m изнад нивоа реке Саве). Због тога ова црква заузима истакнуто место на београдском 

хоризонту и видљива је са свих прилаза граду. Храм заузима површину од 3.500 m²  у 

приземљу, уз додатних 1.500 m² на три галерије на првом нивоу. Постоји још и галерија од 

120 m² на другом нивоу, на коме се налази и спољашњи видиковац који се простире око целе  
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куполе. Храм се у правцу исток-запад протеже 91 m, а у правцу север-југ 81 m. Куполе су 

украшене са осамнаест позлаћених крстова у три величине, док се у звоницима налази 49 

звона из аустријске звоноливнице Grassmayr. Црква може да прими 10.000 верника, а на 

западну хорску галерију може да стане 800 христа. Испод пода храма је изграђена ризница и 

крипта светог Саве, као и гробна црква светог кнеза Лазара  укупне површине око 1.800m²
21

.  

Храм је обложен белим мермером и гранитом, у чему је суделовао и словеначки Мармор 

Хотавље. Живописање, које тек предстоји, биће урађено у техници мозаика. Предвиђено је да 

се у главној куполи налази огроман мозаик Христа Пантократора. 

                                                                                                

     Изградња. Изградња храма је текла веома споро до 2002. године. Храм је још увек у 

изградњи, која се финансира добротворним прилозима, и плаћањем доплатних поштанских 

маркица, које су приликом слања пошиљки обавезни да плате сви грађани Србије без обзира 

на вероисповест, а у складу са уредбом Владе Србије. 

 

     Године 1895., три стотине година након спаљивања моштију светог Саве, у Београду је 

основано Друштво за подизање храма светог Саве на Врачару, чији је циљ био да се на 

месту спаљивања моштију подигне храм. Омања црква која је подигнута на месту будућег 

храма је касније померена да би изградња храма могла да отпочне. Године 1905. се расписује 

јавни конкурс за израду пројекта; свих пет приспелих радова је одбачено као недовољно 

добро. 

 

     Избијање Првог балканског рата 1912. године, као и Други балкански и Први светски рат 

који су следили, зауставили су све активности на изградњи храма. Након рата, 1919. године, 

Друштво је поново установљено. Нов конкурс је расписан 1926., овог пута су стигла 22 

пројекта. Премда прва и трећа награда нису додељене, архитектонско решење архитекте 

Богдана Несторовића, које је освојило другу награду, проглашено је за најуспешније. Одбор 

за изградњу храма је 1930. године поверио израду пројекта архитекти Несторовићу, као и 

архитекти Александру Деруку, уз сарадњу инжењера Војислава Зађине. 

 

     Четрдесет година након почетне замисли, и 340 година након спаљивања моштију светог 

Саве, изградња храма је коначно започела 15. септембра 1935. године, када је патријарх 

Варнава извршио освећење темеља. Када су радови поодмакли, патријарх Гаврило је 10. маја  

                                                
21
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1939. године свечано осветио темеље, и у олтару уз камен темељац, положио повељу. Даља 

изградња била је прекинута нападом Немачке на Југославију 6. априла 1941. године. Од 

почетка грађевинских радова до немачке окупације, изграђени су темељи храма и подигнути 

су зидови висине 7 и 11 m
22

. Немачка окупациона војска је користила простор унутар 

недовршеног храма као паркиралиште,  а 1944. године су га за исту сврху користили 

партизани и Црвена армија.  Касније су разна предузећа користила простор као магацин. 

Друштво за изградњу храма је престало да постоји.                                                                                                        

     Патријарх Герман долази  на чело Српске православне цркве 1958. године и обнавља идеју 

о подизању храма. Након 88 поновљених молби - и исто толико одбијања - дозвола за 

наставак градње је добијена у лето 1984. године и од републичке и од градске власти. 

Професор Бранко Пешић, који је именован за новог архитекту храма, преправио је првобитни 

пројекат да би се боље искористили нови материјали и  грађевинске технике. Патријарх 

Герман је 30. априла 1985. године, у присуству свих српских архијереја, поново осветио храм,  

положивши повељу о наставку радова у новим историјским приликама. 12. маја 1985. године 

патријарх, 20 епископа и бројно свештенство су служили свечану Литургију,  којој је у  

унутрашњости зидина храма присуствовало око 12.000 верника, док је у порти било још око 

80.000 људи. Изградња је поново отпочела 12. августа 1985. године. Зидови су подигнути до 

пуне висине од 40 m. Акт о одобрењу наставка градње потписао је тадашњи председник 

председништва Србије, Душан Чкребић који је у знак захвалности од Српске православне 

цркве добио орден светог Саве 2007. године. Највеће постигнуће је било подизање централне 

куполе тешке 4.000 тона. Она је била направљена на земљи, а затим је, заједно са покривачем 

од бакарног лима и великим позлаћеним крстом високим 12 метара и тешким 4 тоне, 

подигнута и постављена на зидове. Подизање, које је трајало 40 дана, завршено је 26. јуна 

1989. године. 

 

      3. септембра 2001. године  формиран је Конзорцијум за финансирање изградње Храма 

светог Саве на иницијативу тадашњег премијера Србије др. Зорана Ђинђића, уз благослов 

тадашњег патријарха Павла и под покровитељством Престолонаследника Александра II 

Карађорђевића. На овај начин обновљено је Друштво за подизање Храма светог Саве које је 

престало са радом 1941. године. Године 2002. Конзорцијум је вратио стари назив - Друштво 

за подизање Храма светог Саве на Врачару. 

                                                
22
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      Градња екстеријера је завршена 2004. године. Постављена су звона и прозори, а фасада је  

такође завршена. Међутим, радови на унутрашњој декорацији још нису готови. Храм су по 

два пута посетили руски председници Владимир Путин и Дмитриј Медведев, а посећују га и 

друге званичне делегације које долазе у Београд. 
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4. ЕКОНОМСКА ВАЛОРИЗАЦИЈА СЕДАМ 

СРПСКИХ ЧУДА ГРАДИТЕЉСТВА 

 

 

     У првом делу рада упознали смо се са основним обележјима туризма у Србији. Другу 

целину сам посветила такође развоју туризма код нас, али са нагласком и већим освртом на 

културни туризам. Затим сам са аспекта информисаности и упознавања, обрадила сваки од 

седам значајних градитељских објеката код нас, понаособ. Следећа целина биће посвећена 

економској валоризацији истих, што је и суштина рада. Које су њихове предности и 

недостаци, шансе и могућности за даљи и перспективнији развој туризма. 

 

4.1. Гамзиград – Феликс Ромулијана 

 

 

     Феликс Ромулијана као антрoпогена вредност представља део туристичке понуде Србије. 

За развој туризма значајна је правилна туристичка валоризација. Она обухвата анализирање 

туристичко-географског положаја, атрактивног потенцијала и материјалне основе за развој 

туризма. 

 

     Туристичко-географски положај. Као што је већ речено, Ромулијана је удаљена од 

коридора X и коридора VII – водене магистрале Дунава, али је добро што је са оба европска 

коридора повезана, путним правцем Зајечар - Параћин са коридором X и Ђердапском 

клисуром, преко Неготина и Кладова са коридором  VII. Магистрални правци ка Видину и 

Софији су и даље једина и најкраћа путна веза Европе и осталог дела наше државе ка 

северној Бугарској, јужној Румунији и даље према Црноморском басену, што локалитету 

може дати посебан међународни значај. У односу на данашње географско језгро Србије 

(Шумадију и Велико Поморавље), локалитет има периферни положај. Али се исто тако 

налази у једном од три најразвијенија привредна рејона – Тимочком басену. На свега 

неколико километара од локалитета се налази Зајечар, који се развио у моћни центар. Зајечар 
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 је удаљен од аеродрома у Нишу мање од 100 km што може бити шанса за долазак туриста из 

иностранства и на тај начин. Овај вид превоза моћи ће да користе организоване групе за 

посете Феликс Ромулијани. 

 

     У зони удаљености до 100 km налазе се Ниш 96 km и Параћин 90 km . Ово су дисперзиви 

на које Ромулијана може да рачуна. У зони удаљености до 200 km налазе се Јагодина, 

Краљево, Крагујевац, Крушевац, Пирот и Пожаревац. Ови центри представљају потенцијалне 

изворе туристичке тражње. Удаљеност Ромулијане од главног града државе и главних градова  

аутономних покрајина може се негативно одразити на туристичку валоризацију: растојање од 

Зајечара до Београда је 242 km, до Новог Сада 326 km и Приштине 223 km, док се главни 

град Бугарске, Софија, налази на 200 km. 

 

     У односу на преостала 4 римска града, Ромулијана има неповољнији положај, али упркос 

томе, једино је она уврштена у светска добра 29. јуна 2007. године и налази се на UNESCO-

вој листи културне баштине. Компаративна предност Ромулијане може се исказати и њеном 

уклопљеношћу у амбијент, односно могућношћу приступа остацима грађевина и туристичкој 

употреби. Мало пажње је посвећено уређености археолошких налазишта у Београду, 

Сремској Митровици и Нишу. Ромулијана због очуваности окружења, тј. прилагођености 

локалитета амбијенту може имати већи значај у презентацији своје вредности. 

 

     Оно што је од посебног значаја за туристичку валоризацију, као и успешнији пласман на 

домаће и инострано туристичко тржиште, јесте да се ове вредности не посматрају као 

међусобни конкуренти, већ да се посебно прилагођеним програмом презентују као 

јединствена целина античке вредности на тлу Србије.  Уколико изузмемо простор садашње 

Италије, једини простор који је имао 17 римских императора (што је петина њиховог укупног 

броја) је територија Србије. Иза њих су, поред поменутих, остали и римски град и легијски 

логор Виминацијум (Костолац), каструм Дијана (Кладово) који се везује за Трајанове 

градитељске активности, Трајанова табла и мост Ђердап. Заокруживањем туристичке понуде, 

археплошка античка баштина у оквирима Србије може постати атрактивнија и остварити 

већи промет. 
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 За саобраћајно укључивање Феликс Ромулијане је потребно изградити пут од прикључка на 

магистралу Параћин – Зајечар – Видин преко Гамзиградске бање, Гамзиграда и археолошког 

локалитета у прелазној и првој зони заштите, до прикључка на магистрални пут у Звездану. 

Овако се омогућава директна саобраћајна приступачност Феликс Ромулијани из западног и 

источног смера доласка са магистралног пута. Због заштите и презентације налазишта 

неопходно је успоставити посебан режим саобраћаја. Треба омогућити да посетиоци дођу од 

улаза у прелазну зону до планираног етно комплекса поред Црног Тимока или подножја 

Магуре. Овде су предвиђени паркинзи за путничка возила и аутобусе. Од паркинга би се 

посетиоци кретали електричним возом, колима са коњском запрегом , на коњима, бициклама 

или пешице. Саобраћајно повезивање са Зајечаром, могло би се остварити постављањем 

ускошинске или трамвајске пруге на траси старе железнице уз коришћење очуваних тунела и 

станица и изградњу нових објеката
23

. 

 

У туристичком коришћењу Феликс Ромулијане постоје следећи видови: 

• транзитни туризам правцем Параћин – Видин и делимично коридором Ниш  – Турну – 

Северин, 

• излетнички туризам: излети викендом и празником из ближих емитивних градских 

центара (Ниш, Крагујевац, Крушевац); излетнички итинерери из оближњих 

туристичких центара (Сокобања, Национални парк Ђердап, Стара планина и 

Хомољске планине); дневни излети из Зајечара и Бора, 

• стационарни туризам, првенствено у Гамзиградској бањи, са допуном у насељима 

Гамзиград и Звездан. 

 

     Материјална база туризма. Да би валоризација била објективнија и садржајнија у 

вредновању Ромулијане, мора се анализирати и материјална база туризма. Смештајни и 

угоститељски капацитети представљају важан елемент туристичке понуде. Њиховим бројем и 

структуром одређени су квалитет и величина туристичке понуде и промета. 

 

     Професионално угоститељство у Гамзиградској бањи већ деценијама је организовано од 

стране Друштвеног предузећа за бањско и климатско лечење, угоститељство и  

                                                
23

 Група аутора (2001): Претходни концепт заштите и унапређења подручја археолошког налазишта 

Ромулијана – Гамзиград, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд.                                            
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туризам ,,Ромулијана”. Највећи објекат у овој кући је хотел Каструм. Располаже са око 

стотину лежајева у једнокреветним и двокреветним собама и четири апартмана. 

Угоститељски део чине ресторан ,,Липов лад” са 500 седишта, банкет салом и ТВ 

салом. ,,Ромулијана” се може похвалити добрим кадровима који су управо најјачи у 

угоститељском делу. Комплементарни смештај је могућ у викенд кућама са више од 700 

лежаја. Угоститељско-туристичка привреда у Зајечару је развијена у значајној мери. У самом 

центру града раде три хотела: ,,Србија – ТИС” (хотел са три звездице), ,,Коњ”и ,,Гринка”. 

 

     Опремљеност локалитета валоризована је сагледавањем чињеница са терена. На 

налазишту постоји информативни центар. У склопу центра постоји продајно место у коме се 

могу купити разгледнице, проспекти и сувенири. Презентацију покретних културних добара 

са налазишта омогућује изложбени простор. Овде су изложени фрагменти скулптура 

пронађени у току истраживања и дат је кратак историјат места. Треба истаћи и то да се на 

подручју Ромулијане одржавају и промоције књига и друга уметничка дешавања, која не 

морају бити уско везана за сам локалитет. Већ пар година уназад, прво вече познатог рок 

фестивала у Србији ,,Гитаријада”, започиње управо овде. Наравно, дозвољене су само оне 

активности које неће нарушити локалитет. 

 

     Иако су природни услови наклоњени локалитету, оно што недостаје је обликовање 

простора за туристичке сврхе. Поред информативног центра и изложбеног простора, треба 

настојати да се изграде објекти, добро уклопљени у амбијент, који би унапредили квалитет 

понуде. Спој антике и природе не треба подредити туризму, али свакако да туризам овом 

простору мора дати свој печат. Уколико се на адекватан начин не обележе пронађени остаци 

можда се и никада неће спознати њихов значај. 

                          

     Туристички промет. Узет је само као један од важнијих показатеља развоја, поред 

претходног који се односи на развој материјалне базе туризма. Туристички промет 

Ромулијане сагледан је на основу статистичких показатеља укупног броја посетилаца за 

период од 2001. године, од када постоји званична евиденција до 2009. године. 
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Табела 1. Број посетилаца Ромулијане за период 2001-2009. год. 

                             Година                        Број посетилаца 

                              2001.                                17.806 

                              2002.                                26.293 

                              2003.                                22.312 

                              2004.                                23.132 

                              2005.                                24.467 

                              2006.                                28.973 

                              2007.                                32.049 

                              2008.                                41.502 

                              2009. (период 1.1.-30.6.)                                19.382 

(Извор: Подаци пословних књига Народног музеја у Зајечару) 

 

     Анализа података показује да је број туриста из године у годину све већи. Године 2001. 

налазиште је посетило 17.806 гостију. Седам година касније било их је 41.502. Рекордан број 

посетилаца регистрован је 2008. године. Такође, приметан је тренд све већих долазака 

туриста из источне Србије
24

. 

 

     Посета локалитету масовнија је током летњих месеци. Знатно веће учешће домаћих него 

страних туриста условљено је недостатком одговарајућих смештајних капацитета и 

некомплетном понудом. 

 

Табела 2. Доласци и ноћења домаћих и страних туриста у Гамзиградској бањи од 

I-VIII 2014. год. 

Период I-VIII 2014. Домаћи Страни Укупно 

Доласци 494329 369679 464008 

Ноћења 153721 693510 847231 

(Извор: www.gamzigrad.com) 

                                                
24
Извор: Подаци пословних књига Народног музеја у Зајечару.                                                                                                                             
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     Према истраживањима критеријума, локалитет одликује веома висок степен туристичке 

атрактивности, релативно повољан положај и материјална база која  не задовољава у 

потпуности потребе савременог туризма. Побољшавањем материјалне базе створиће се 

услови за остваривање боље понуде и тражње на туристичком тржишту. Феликс Ромулијана 

може допринети профитабилној улози туризма, а у том циљу потребно је инегрисати све 

елементе туристичке валоризације, при чему ће локалитет пронаћи прави пут до места које 

му припада у туризму Србије. 

 

 

4.2. Београдска тврђава и Храм Светог Саве 
 

 
     Оба локалитета се налазе у Београду. Обзиром да је актуелан проблем Србије статистичко 

праћење туризма и бележење туристичког промета од стране службене државне статистике, 

не може се са сигурношћу говорити о посетама поменутим локалитетима. Зато ће анализа 

бити посвећена укупном туристичком промету који се остварује у Београду. 

 

     Туристичко-географски положај. Београд лежи на једном од најважнијих праваца 

међуконтиненталних комуницирања. Можда је у прошлости због таквог положаја више трпео, 

али када говоримо о туризму, свакако је то једна од његових предности. Представља важно 

саобраћајно чвориште региона: раскрсница европских путева Е-70 и Е-75, укрштање 

паневропских коридора VII и X, са главним железничким правцима, међународни 

аеродром ,,Никола Тесла” и две међународне пловне реке. 

 

     Туристички промет. Промет туриста 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 забележен је 1985. године (1.694.730 туриста, 2.624.782 ноћења). 

 

     Релативно кратак просечан боравак (3,6 дана код домаћих, односно 2,1 дан код иностраних 

туриста), указује на снажан утицај транзитног кретања, што је посебно карактеристично код 

иностраног туризма. Највећи градски центри који леже на коридору X (Београд, Нови Сад, 

Ниш, Суботица) имају више од 2/3 учешћа у укупним ноћењима иностраних туриста, што  
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показује да инострани туризам у нашој земљи има доминантно транзитно-пословно и 

транзитно-културно обележје. Посећеност је већа у време манифестација (сајмови, спортска 

такмичења) у периоду од априла до јула и  конгресног туризма од октобра до децембра. Број 

туриста и њихових ноћења је релативно уједначен последњих година. Ипак, значај ноћења 

иностраних туриста у Београду је јасан ако кажемо да 16% свих регистрованих долазака у 

Србију и 10% од укупног броја ноћења туриста отпада на стране посетиоце који долазе у 

Београд. 

 

Табела 3. Доласци  домаћих и страних туриста у Београду у периоду од јула 2013. до јула 

2014. год. 

Доласци Домаћи Страни Укупно 

Јул / 2013. 22803 51183 73986 

Август / 2013. 24093 56001 80094 

Септембар / 2013. 14740 58872 73612 

Октобар / 2013. 12652 56135 68787 

Новембар / 2013. 12093 41727 53820 

Децембар / 2013. 12853 41830 54683 

Јануар / 2014. 9839 26456 36295 

Фебруар / 2014. 9112 29093 38205 

Март / 2014. 12263 39659 51922 

Април / 2014. 13890 51482 65372 

Мај / 2014. 14102 60880 74982 

Јун / 2014. 14010 55116 69126 

Јул / 2014. 16527 56913 73440 

 

 

 

 

 



 Мастер рад                                                                                                                  Ана Јовановић                                                                       

 

59 

 

 

Табела 4. Ноћења домаћих и страних туриста у Београду у периоду од јула 2013. до јула 

2014. год. 

Ноћења Домаћи Страни Укупно 

Јул / 2013. 48150 92859 141009 

Август / 2013. 48669 99254 147923 

Септембар / 2013. 40178 109662 149840 

Октобар / 2013. 36956 106289 143245 

Новембар / 2013. 34934 83450 118384 

Децембар / 2013. 33954 87063 121017 

Јануар / 2014. 23886 54346 78232 

Фебруар / 2014. 23446 56827 80273 

Март / 2014. 32564 79887 112451 

Април / 2014. 34897 99193 134090 

Мај / 2014. 39824 118768 158592 

Јун / 2014. 35221 98136 133357 

Јул / 2014. 37390 98786 136176 

(Извор: Републички завод за статистику) 

 

     Статистика указује на малу искоришћеност смештајних капацитета. Највећи број туриста 

и ноћења региструје се у  Савском Венцу. Број туриста и ноћења у приватним собама, 

апартманима и кућама није у потпуности обухваћен у месечним извештајима тако да су 

статистички подаци необухватни. Број посетилаца и ноћења везаних за сегмент посете 

родбини и пријатељима такође се не пријављује, као ни посетиоци који бораве у властитим 

кућама и становима. 

                                                                                                                                  

     Структура иностраног туристичког промета у Београду 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 изускује и озбиљнији и  
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комплекснији посао у погледу истраживања тржишта, како би се добро изучиле 

специфичности хетерогене тражње
25

. 

 

     SWOT анализа
26

- основна идеја је да се њоме омогући такво развојно понашање 

предузећа у туризму које ће обезбеђивати максимално коришћење снага и шанси предузећа, с 

једне стране, и минимизирање претњи и слабости таквом развоју, с друге стране. SWOT је 

скраћеница од енглеских речи Strenghts – јаке  тачке, Weaknesses – слабе тачке, Opportunities – 

могућности, Threats – претње. На тој основи постоји већи број стратегија будућег развоја 

туристичке привреде, па је потребно утврдити које су стратешке конкурентске предности на 

којима Република Србија може да гради своју туристичку привреду у наредном периоду. 

 

Стратешки потенцијали Београда за успех у туризму су: 

Атрактивност: 

• главни град земље и значајна туристичка дестинација, 

• природна атрактивност је изражена, 

• повољан географски положај и саобраћајна приступачност, 

• културно-историјско наслеђе је веома богато, 

• антропогени фактори су значајни (фолклор, гастрономија...); 

Спецификум: 

• континентално подручје, 

• отвореност људи, 

• могућности комуницирања, 

• љубазност и сл.; 

Информисање: 

• информативни центар АМСС/ТСЈ (банка података), 

• акредитовани новинари, 

• трговачке везе и посредници, 

• представници страних компанија; 

 

                                                
25
Статистички годишњак СРЈ и СЦГ (1993-2003. године), Савезни завод за статистику, Београд.                                    

26
Стефановић, В. (2010): Туристички менаџмент, Природно-математички факултет – Ниш. 
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Култура и образовање: 

• значајна историјска прошлост, 

• богатство културе у разним доменима, 

• образовне институције (посебно универзитетски центри), 

• значајан квантум школованих кадрова. 

 

Главни стратешки недостаци који надлежни органи Републике Србије морају да реше, да би 

београдски регион остварио успех на међународном туристичком тржишту су: 

• изразиту концентрацију становништва и делатности у Београду са једне, а 

непостојање јачих производних центара који би могли у циљу деметрополизације, да 

преузму поларизациону улогу у развоју насеља на осталом подручју, са друге стране, 

• досадашњи низак степен комплементарне привредне повезаности између Београда, 

других већих центара и њихових околних насеља, што је довело до великог удела 

дневних миграната, односно до неусклађености функције становање - рад, 

• недовољно концентрисан степен опремљености објектима јавних служби у већини 

секундарних центара општина, 

• расељавање становништва из насеља са подручја рударског комплекса, 

• низак степен уређености сеоских насеља. 

 

Услови за боравак: 

• неорганизованост и расцепканост носилаца понуде, 

• неадекватна понуда, 

• скучен асортиман производа, 

• много застарелих производа; 

Имиџ: 

• у изградњи (дугорочно одсуство примене стратегије профилисања имиџа); 

Промоција: 

• недовољно присутна, 

• недовољна координација са осталим инструментима маркетинг микса, 

• незаступљеност свих елемената промоционог микса. 
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Јаке тржишне тачке 

Извори тражње: 

• домаћи туристи; 

Тржишни сегменти: 

• пословна путовања, 

• манифестације, 

• конгресисти, 

• одмор, рекреација и разонода. 

 

Слабе тржишне тачке 

Извори тражње: 

• недовољна присутност на специфичним сегментима (транзитери, бањски рекреативци, 

сеоски туризам и сл.), 

• организовани промет. 

 

 

4.3. Манастир Студеница 

 

 

     Туристичко-географски положај. Манастир Студеница се налази у западној Србији, у 

подручју Старовлашко-рашког региона. Ово је уједно и културно средиште наше земље. Од 

највећег је значаја саобраћајна компонента  која води долином реке Ибра, којом данас води 

двојна, железничка и друмска магистрала. Иако је окружен и скривен бројним планинама има 

повољан положај у односу на веће наше градове који су иначе и главна емитивна подручја 

тражње (Београд, Нови Сад, Ниш, Краљево, Крагујевац...). Идући Ибарском магистралом, 

манастир је удаљен од Београда 236 km  а од највећег емитивног, али и рецептивног центра, у 

његовој непосредној близини, Краљева 61 km. 

 

     Манастир Студеница има веома добар положај у односу на остале туристичке мотиве који 

се налазе у његовом непосредном окружењу, а и даљем простору захваљујући Ибарској 

долини. Долину Ибра карактерише изванредна комуникативност и повољан саобраћајно-

географски положај. С обзиром да се са својим притокама Рашком и Студеницом налази у  
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централном делу српског историјског простора, долина Ибра има велики културно-

историјски значај. Овде су лоцирани најзначајнији споменици српске историје и културе: 

Стари Рас, манастири Сопоћани, Градац, Жича, две цркве Павлице, као и стари градови Јелач, 

Маглич, Брвеник и Звечан. Укупне природне и културне вредности овог простора допуњује 

низ значајних бања: Матарушка, Богутовачка, Бањска, Новопазарска и Рајчиновачка. У 

долини Ибра остварен је складан спој високих природних и културно-историјских вредности, 

па она, уз комуникативност и саобраћајну повезаност овог простора, спада мећу 

најзначајније туристичке целине Србије. 

 

     Материјална база. У непосредној близини манастира налази се хотел ,,Студеница”. Хотел 

је прилично добро уклопљен у окружујући простор и измакнут од манастира, па се гости и 

бука моторних возила на паркингу готово и не чују у манастирској порти. Располаже са 60 

лежаја, рестораном, кафаном, салом за разоноду, летњом терасом, спортским теренима и 

стазом за спортску рекреацију. Хотел пружа изванредне могућности за организовање 

различитих видова рекреације: рекреативне наставе за ђаке, припреме за спортисте, стручне 

семинаре и пролазне туристичке ручкове. Од самог манастира па низводно до моста на 

Студеници, стихијно се образује  Нови друштвени центар. У њему је најпре саграђен 

задружни дом, а затим две продавнице мешовите робе, кафана, амбуланта, основна школа, 

стамбене зграде. 

                                                                                                                                

     Простор око манастира, 270 ha предвиђен је за заштиту, па се у његовом појасу не 

предвиђа изградња било каквих објеката, осим под посебним условима. За други појас су 

предвиђени нешто блажи услови. У њему се може дозволити планска изградња објеката који 

могу да послуже за смештај посетилаца, пратећих објеката, кућа. Све већи број туриста ће 

посећивати манастир, али и боравити у овој живописној просторној целини ради телесног и 

духовног одмора. Стога се треба залагати за стварање услова за њихов боравак, али такав да 

они на недоличан начин, не загосподаре овим спомеником и природом која га окружује. У 

тесној вези са тим је и предузимање заштитних мера са којима се у  манастиру Студеница 

кренуло од 1950-до данас, и са истом тенденцијом у будућности. Постоје два главна приступа: 

конзервација (заустављање тока пропадања и продужавање века манастира) и рестаурација 

(откривање и враћање изворних вредности). 
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     Развој туризма. Да би се неки простор активирао и привукао посетиоце, изузетно је 

битна презентација: информативно обележавање, комунална и пејзажна уређеност, 

организована водичко-информативна служба и обезбеђивање нужних услуга у функцији 

посете и боравка. У манастиру Студеница се од скора ради на таквом виду презентације. 

Већи број манастира велике културно-историјске вредности представља услов за масовнију 

посету, али и њихов повољни размештај представља могућност за активирање туристичких 

мотива друге врсте (градова, планина, бања). Ове чињенице се морају уважавати у 

туристичкој изградњи и у концепту туристичке организације простора. 

 

     Манастир Студеница се у Ибарској културно-туристичкој зони може посматрати и као 

самосталан, али и као комплементаран туристички мотив. Овај манастир може бити главно 

одредиште туриста са којег ће кретати у обилазак других природних и културних мотива ове 

зоне, и то захваљујући постојаности хотела ,,Студеница”. Манастир може бити и у фунцији 

комплементарног мотива, када су туристима главна одредишта неки од околних туристичких 

центара  (градови, планине, бање), а Студеница неизоставни културно-историјски  објекат за 

посету у току боравка у овој зони. 

 

     Захваљујући постојаности асвалтираног пута који води до самог манастира, као и Ибарске 

магистрале која повезује овај регион са осталим деловима наше земље, манастир је посећен 

током целе године. Клијентела која посећује манастир је из различитих подручја и градова 

(Војводине, Шумадије, Београда, Ниша, Крагујевца...) али и иностраних земаља. Побуде из 

које долазе посетиоци су различите (културне, религиозне...) па су и различите и структуре 

људи које посећују манастир (посетила га је и принцеза Јелисавета). 

                                                                                                                  

 

4.4. Манастир Високи Дечани 

 

 
     Због немилих догађаја који су присутни у српској покрајини Косово и Метохија, због 

борбе и страха српског народа чији су домови управо тамо, веома је тешко говорити о развоју 

туризма и посећености манастира у овом делу Републике Србије. Још једна од отежавајућих 

околности јесте недовољно статистичких података. О велелепности овог манастира постоје 

бројни извори који само потврђују његов велики значај, о чему је већ било речи. У наредном 
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 тексту, осврнућу се на актуелну ситуацију на КиМ-у, а податке до којих сам дошла су 

већином преузети са Интернета. 

 

     У средњовековне споменике на Косову, који се налазе на листи светске културне баштине, 

спадају четири манастира Српске православне цркве: 

1. Високи Дечани 

2. Пећка Патријаршија 

3. Богородица Љевишка 

4. Грачаница. 

 

     Године 2004. UNESCO је на  листи светске културне баштине имао само Високе Дечане, 

да би две године касније ту уврстио и остала три манастира, под именом ,,Средњовековни 

споменици на Косову и Метохији”. 

 

     Манастир Високи Дечани се налази у западном делу Метохије, у једној удолини поред 

речице Дечанска Бистрица, југозападно од Пећи, испод планинског масива Проклетије.  

UNESCO  је манастир прогласио једним од најугроженијих са листе светске културне 

баштине, због нестабилне политичке ситуације на Косову. Преживео је рат на Косову и 

Метохији (1998-1999). Од 1999. године манастир обезбеђују војници италијанских снага 

КФОР-а, и забрањују сваки неовлашћени приступ, пре свега према непријатељски 

расположеним албанским муслиманским становништвом. И поред заштите, Албанци секу и 

односе манастирску шуму, а пашњаке користе без надокнаде и уништавају. Манастир 

располаже са 738 ha ливада, пашњака, њива и шума. 

 

     Својом лепотом и значајем, манастир привлачи бројне посетиоце, већином припаднике 

мисије УН и КФОР. Захваљујући њиховој пратњи, манастир посећују и Срби ходочасници из 

других делова КиМ-а, као и гости из других делова Србије и света, да уживају у Високим 

Дечанима који су 1994. године уписани на UNESCO листи, у категорији посебно угрожене 

светске културне баштине, као српски културни споменик изузетне вредности. 

 

     Братство манастира је од 1999. године било само, јер Срба већ дуго у Дечанима и Пећи 

нема. По речима једног од монаха, Петра, у интервјуу који је дао за један наш лист, прошле, 

2013. године било је много иностраних туриста. Посете су се повећале од када је манастир 
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 окатегорисан као угрожено културно добро. Братство је морало да прилагоди време посета  

које су организовано стизале из целог света, и по неколико аутобуса дневно, како би имали  

времена за богослужење и остала задужења. Било је ту и православних Албанаца, студената 

теологије из Тиране. Занимљиво је да је у последње време све више посетиоца из Јапана, 

Тајвана, Малезије, Хонконга. Обилазак манастира организују и туристичке агенције из 

Хрватске и Словеније које ангажују водиче из Македоније или са Косова
27

. 

 

     Један од начина да се повећа посећеност манастирима јесте и обележавање неког датума, 

јубилеја, славе. Управо на дан манастирске славе, Светог Стефана Дечанског, хиљаде верника 

се упути ка Дечанима. По њиховим речима, пред велелепности овог манастира, брзо се 

заборави на страх и немир који постоји када се  упуте ка манастиру због политичке ситуације, 

и осете мир када закораче у двориште цркве. 

 

 

4.5. Мокра гора - Шарганска осмица 
 

 
     

      Туристичко-географски положај. Мокра гора припада општини Ужице и простире се у 

њеном најзападнијем делу. Између Мокре горе и Кремана налази се Шарган. Географски 

положај Мокре горе у односу на територију општине Ужице је прилично неповољан, 

изолован високим и просторним планинским рељефом. Посебан значај даје магистрална 

друмска саобраћајница Ужице - Вишеград. Предуслови за активирање ове територије на 

пољу пољопривреде, трговине и туризма је у развоју путне мреже. Неповољно опремљено 

локалним путевима, подручје Мокре горе треба саобраћајно повезати некатегорисаним 

путевима, који би били од великог значаја. 

 

     Са основног путног правца магистралног пута М-5, до значајних објеката ,,Шарганске 

осмице” одвајају се приступни путеви: за железничку станицу Шарган - Витаси, Јатаре, 

Мокру гору, ,,Етно село” и за Раваницу пут уз Камишину реку. Кроз овај простор пролазе 

златиборски, подрињски туристички правац, као и правац који повезује Ниш са Сарајевом. 

 

                                                
27
Извор : http://novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:465823-Sve-veci-broj-vernika-i-turista-posecuje-

Visoke-Decane                                                                                                                                             
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      Може се рећи да Мокра гора има повољан туристички положај. Она представља део 

Златиборског округа, који спада у туристички најразвијеније делове Србије. У близини се 

налазе бројне афирмисане туристичке вредности као што су Златибор, Тара, језеро Перућац и 

др. Мокра гора је од Ужица, које представља најближи урбани центар, удаљена 45 km  а од 

Београда 246 km. 

 

     Туристички промет. Евиденција промета и потрошње домаћих и страних туриста у 

комплексу ,,Шарганске осмица”, постоји од јуна 2005. године, када стару радну организацију 

Мокра горa замењује нова. Подаци о броју и потрошњи страних и домаћих туриста 

приказани су у Табели 5 и 6. Туристичка потрошња обухвата услуге преноћишта, дневног 

боравка, ресторана, боравишне таксе и осигурања, вешераја и телефона. 

 

Табела 5.  Број туриста и потрошња у комплексу ,,Шарганска осмица” у периоду од јуна  

до децембра 2012. год.  

Мес. / Год. 
Јун / 

2012. 

Јул / 

2012. 

Авг. / 

2012. 

Сеп. / 

2012. 

Окт. / 

2012. 

Нов. / 

2012. 

Дец. / 

2012. 

Бр. ноћења  277 627 620 352 250 118 94 

Дн. одмор  94 10 8 7 5 8 11 

Дом.тур. 288 530 736 297 175 112 92 

Стр. тур. 33 107 115 79 98 20 31 

Потрошња   537.522 881.651 1.119.917 564.226 417.406 253.321 200.743 
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Табела 6.  Број туриста и потрошња у комплексу ,,Шарганска осмица” у периоду од 

јануара  до маја 2013. год. 

Месец / Год.    Јан. / 

 2013. 

   Феб. / 

2013. 

   Мар. / 

 2013. 

    Апр. / 

  2013. 

    Мај / 

 2013. 

Број ноћења 196           76           88          412         723 

Дн. одмора 7            4            3            2           4 

Дом. туристи  199           78           45          318          425 

Стр. туристи 42           22           33           75          144 

Потрошња     303.601      135.900 44.507       614.997     1.078.900 

(Извор: Подаци пословних књига Музејско-туристичког комплекса  ,,Шарганскa осмица”) 

 

     Можемо закључити да је највећа потрошња и промет туриста у летњим месецима (јун, јул, 

август). Максимум је у августу и мају, због годишњих одмора и ђачких екскурзија. Током 

зимских месеци потрошња и промет опадају, а минимални износи су у фебруару и марту. 

Главни разлог је у томе што туристичка железница саобраћа у периоду од априла до 

новембра. 

 

     Највећи број туриста који посећује Мокру гору су излетници који долазе са Златибора пре 

свега, као и из других туристичких места у околини. Промет туриста се одликује кратким 

задржавањем посетилаца. Статистике говоре да је ваневропских земаља највише гостију из 

Јапана, а од европских земаља највише је Немаца, Аустријанаца, Француза и Мађара. 

 

     Што се промета у сеоским домаћинствима тиче, све до 2006. године није се водила 

евиденција о промету туриста. Потом, 2006. године, резервацију почиње да врши Туристичка 

организација Ужице. Што се смештајних капацитета тиче, Мокра гора поседује око 50 лежаја 

у приватним сеоским домаћинствима. Просечан боравак ових гостију је два до три дана. 

 

Неке од активности које су предузете за успешно укључивање Комплекса у туризам: 

� искоришћена је добра мрежа шумских путева за дефинисање бициклистичких и 

пешачких стаза (за потребе рекреације туриста и ловаца), 

� изградња ограђених делова ловишта, 
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� уређење извора и врела, 

� постављање кућица за птице и зечеве (да би се омогућио сусрет деце са њима), 

� постављање кућица за безбедније осматрање животиња (сојеница, тврђава), 

� постављање кућице-летње учионице за извођење ,,огледне наставе из биологије” и 

кућице за прихват и одмор деце са ђачких ексурзија. 

 

Уређење насеља. Један од важних предуслова за успешно укључивање насеља Шарган-

Витаси, Мокра гора и Кремна је да се уреде све јавне површине у ободним насељима: 

• наведена насеља претворити у урбану заједницу (са адекватном инфраструктуром), 

• зелене површине и травњаке треба уредити и снадбети реквизитима за игру деце, 

• омогућити постављање типских кућица за аутобуску станицу, одмор и продају 

сувенира, статични или мобилни тоалети, канте за отпадни материјал и сл., 

• посебно је важно одржавати чистоћу на комплексима железничких станица и у 

насељима, 

• насеља брдско-планинског типа треба у што већој мери  сачувати као етнографско-

туристичке локалитете за комерцијални и рекреациони туризам. Села такве лепоте су 

Милекићи и Турудићи. 

 

Промотивне активности. Промотивни микс подразумева масовно комуницирање са 

потрошачима, ради стимулисања и унапређења пласмана производа.                                                                                                                      

• Графичка средства – која је ,,Шарганска осмица” објављивала представљени су 

каталозима који садрже кратак преглед подручја Мокре горе са ,,осмицом”, 

• огласна средства – велики број новина, дневних и периодичних пратила су дешавања 

на Шарганској осмици. Велики број специјализованих часописа за љубитеље 

железнице (Велика Британија, Француска, Грчка и Јапан) информисао је о поновном 

успостављању пруге преко Шарган планине, 

• аудио-визуелна средства –  коришћена су радио и телевизија, 

• односи са јавношћу – подразумевају гостовања одговорних и водећих људи овог 

комплекса на радио и телевизијским станицама, 

• интернет – као најсавременији вид промоције. Музејско-туристички 

комплекс ,,Шарганска осмица” има свој сајт на коме су дате све информације 

(sarganskaosmica@ptt.yu) 
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      Перспективе развоја туризма. Мокра гора са музејско-туристичким 

комплексом ,,Шарганска осмица” представља значајан туристички локалитет, чија се понуда 

може уклопити и обогатити туристичку понуду Ужичке регије. 

 

Постојећи облици туризма 

 

• Излетнички туризам. Овај облик туристичког промета је најзаступљенији из више 

разлога. Мокра гора се налази у близини развијених туристичких центара, као што су 

Тара и Златибор, али и околних градова као што су Ужице, Бајина Башта и 104 km 

удаљени Чачак. Иако Мокра гора има висок степен атрактивности, посетиоци се 

одлучују за овај вид туризма због слабе изграђености смештајних капацитета. 

• Транзитни туризам. Близина туристичког правца која повезује северну и централну 

Србију са црногорским приморјем, омогућује ову врсту туризма. Многи путници у 

транзиту се одлучују да посете Шарганску осмицу и Кустуричин Дрвен град. Овај 

облик туризма се одликује кратком дужином боравка. 

• Екскурзиони туризам. Мокра гора представља често одредиште школских али и 

других екскурзија. Међутим и овде се јавља проблем јер се екскурзије кратко 

задржавају, што онемогућава веће приходе. 

• Туризам на селу. Западна Србија је позната по развијенијом туризму на селу у односу 

на остале делове земље. Развоју ове врсте туризма допринела је и Туристичка 

организација Ужица. Лепота мокрогорских села, њихове етнографске вредности, 

очувана природа и аутентичан начин живота привлаче све већи број туриста. 

• Ловни туризам. Ова врста туризма је такође заступљена, међутим знатно више у 

домаћим него у међународним оквирима. Лов се одвија под надзором ловачког 

друштва. 

 

Могући облици туризма 

 

• Зимски планински туризам. Повољни климатски услови и изградња ски стазе, 

обећавају да ће се и овај вид туризма развити. Тренутно туристичка сезона траје седам 

месеци, јер толико ради пруга која представља главни мотив. Развојем зимског 

туризма употпунила би се целогодишња понуда.       
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• Летњи планински туризам. За развој ове врсте туризма неопходно је решити 

проблем недостатка смештајних капацитета. Мокра гора поседује повољну климу и 

довољан степен атрактивности за дуже боравке у летњим месецима. 

• Манифестациони туризам. Иако на Мокрој гори већ постоји манифестација 

Завичајни дани, сигурно је да овај облик туризма може добити знатно већи обим, пре 

свега активирањем етнографских мотива, као и отварањем различитих уметничких 

колонија. 

• Спортско-рекреативни туризам. Лепо поднебље и погодна клима, уз одговарајућу 

инфраструктуру би у будућности могли да представљају значајну основу за 

задовољење рекреативних потреба и припрему спортских екипа. 

 

4.6. Суботица 

 

 
     Туристичко-географски положај. Суботица је најсевернији град у Републици Србији, 

смештен у Панонској низији. Налази се на десетак километара од границе са Мађарском. 

Захваљући свом географском положају и марљивим житељима, током времена постала је 

најзначајнији административно-управни, индустријски, трговачки, саобраћајни и културни 

центар у северној Бачкој, а оближње Палићко језеро је чини и туристичко-рекреативним 

центром ширег подручја. 

 

     У близини града је и прукључак на ауто-пут Е-75 који Суботицу повезује са Мађарском на 

северу и Јужном Европом преко Београда на југу. Уколико се посматрају железничке пруге у 

суботичкој општини, данас је од значаја једино пруга Будимпешта – Суботица - Нови Сад-

Београд. Правац  према Сегедину захтева реконструкцију да би се могле остварити 

одговарајуће брзине, правац према Сомбору и Богојеву хендикепиран је још увек 

немогућношћу саобраћаја даље према Осијеку или Винковцима, Загребу, Љубљани, односно 

Ријеци и даље према Венецији. Правац према Баји захтева постављање недостајећег дела 

пруге, који је извађен, како би се оспособио правац с једне стране према Баји, Печују, Загребу, 

а са друге према Темишвару и Букурешту. За туристе који се нађу у Суботици, постоји више 

начина да саобраћају у њој. Јавни градски превоз са линијама које воде до Палића, Лудаша и 

Келебије или изнајмљивање бицикли за упознавање самог града. 
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     Материјална база. У самом центру града, налазе се хотели који ће задовољити свачије 

жеље за комодитетом и професионалном услугом. Хотели Patria, Galleria, Gloria, Vila Majur 

( хотели са 4*) и PBG (хотел са 2*). У некима од њих могуће је организовати конгресе. Од 

осталог смештаја, али и за оне који су скромнијих платежних могућности, насупрот 

напоменутим хотелима окатегорисаним са 4*, могуће је одсести у приватном смештају у 

оквиру којих можете бирати између соба, апартмана или пак преноћишта. 

 

     Што се угоститељских капацитета тиче, истичу се и по бројности, али и квалитету и 

разноврсношћу. Ово је ипак крај који је познат по гастрономским специјалитетима: приснацу, 

перкелту, паприкашу, штрудли са маком и многим другим. Можете бирати између националне 

кухиње (Гуриновић, Bates, MC Club, Gentlement's Pub) и интернационалне кухиње (Nepker, 

Patrija, Panorama, Glorija, Boss, Renesansa) са мађарским, италијанским, кинеским 

специјалитетима. 

 

     Што се ноћног живота тиче, има понешто за свакога. Модерна инострана и домаћа музика 

пушта се у већини локала у граду (Q-bar, Format C:lub, Rog...). Ако сте више расположени за 

мирнији ноћни излазак где ћете уз вечеру бити окружени лаганом музиком тамбурашког 

оркестра, сваког викенда можете да се опустите у пријатној атмосфери ресторана Мајур на 

Келебији или Мајкиног салаша на Палићу.                                                                                                                    

 

     Туристички промет. Суботицу и Палић у прва четири месеца ове 2014. године, посетило 

је скоро 22.000 туриста, који су остварили око 38.000 ноћења, што је двоцифрен раст како у 

погледу долазака, тако и код ноћења у односу на исти период прошле године. Званична 

статистика показује да је Суботицу у прва четири месеца 2014. годин,  посетило 15.533 

туриста, што је за 33,7 % више у односу на исти период прошле године, док је на Палићу 

боравило 5.823 туриста, што је за 35,2 % више него у односу на прва четири месеца прошле 

године. У Суботици је у прва четири месеца 2014. године остварено 26.531 ноћења, или 

35,8 % више у односу на исто ланско раздобље, а на Палићу 11.203 ноћења, што је за чак 

40 % више него у истом периоду прошле године
28

. 

 

     Градска кућа је најпопуларнија због своје спољашње импозантности, али се туристима 

допадају и остали објекти у граду, опуштеност људи, као и Палић. Од туриста има Словенаца 

                                                
28
Извор : Републички завод за статистику Србије. 
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који долазе како због југоносталгије, тако и због приступачних цена и љубазности 

Суботичана. Гости из Мађарске да виде како изгледа остатак некадашње Аустроугарске. 

 

     Туристички потенцијал. Суботица је град који ће вас одушевити својим грађевинама и 

сецесијском стилу. Градска кућа о којој је већ било речи, палата Рајхл, Градски музеј, Градска 

библиотека, затим Синагога, Катедрала, Фрањевачка црква, тргови, фонтане и друго. 

     Сеоски туризам. С обзиром да се сва села налазе на удаљености мањој од пола сата од 

Суботице, а да поседују изузетну руралну лепоту, препоручују се посета: 

• Таванкут – у њему живе потомци Хрвата који су се ту доселили још пре 300 година. 

Данас је Таванкут село са црквом, ушореним кућама и богатом буњевачком 

традицијом. Ово село су прославиле сламарке, самоуке жене које на јединствен начин 

израђују слике од сламе. Њихова дела налазе се у Галерији Прве колоније. 

• Келебија – најсеверније је насеље у Србији. Овде су туристима интересантна два 

објекта: Вински салаш Чувардић и ергела Келебија. 

• Александрово – у цркви посвећеној светом Димитрију налази се иконостас који се 

сматра првим барокним те врсте. Такође је ово село место ходочашћа двеју религија. 

Светиште Мајке Божије – Бунарић како га зову католици и Капела Успења Мајке 

Божије на Водици, како га зову православци. 

• Макова седмица – У њему се налази етно-салаш ,,Рода”, где се организују едукативни 

кампови намењени деци и одраслима. Етно село садржи мало вештачко језеро са 

бројним могућностима за рекреацију. А треба напоменути центар богатог ловишта – 

Ловачки дом ,,Храстовача”.                                                                                                                       

• Палић – насеље и језеро истог имена. Своју славу као европска бања и монденско 

летовалиште, стекао је крајем XIX века. Раскошни Велики парк и ансамбл сецесијских 

грађевина не подсећају на рурални амбијент. Поседује зоолошки врт, а у близини се 

налази и специјални резерват природе ,,Лудаш”. На Палићу су такође распоређени 

атрактивни салаши, чарде и винарије. 

 

     Винска тура. Суботичко-хоргошка винска регија је део простране панонске низије која се 

простире између река Дунава и Тисе и покрива подручје северно од Суботице и Палића. 

Током 300-годишње историје производње вина, најбољи период је био од 1880-их до 1980-их 

година. Од винарија се истичу: винарија Звонко Богдан, Вински Двор, винарија Тонковић,  
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вински салаш Чувардић и друге. ВиноБус – наједноставнији и најпогоднији начин за 

обилазак винарија. 

     Уверите се зашто је New York Times, у свом јануарском прилогу о путовањима, препоручио 

својим читаоцима баш овај вински регион као једно од 52 места на свету која обавезно треба 

посетити у 2014. години. 

 

     Манифестациони туризам. Највећу пажњу домаћих и страних туриста привлаче 

манифестације које у свом наслову носе префикс ,,етно” а посвећене су неговању традиције 

народних обичаја, фолклором и домаће радиности. Суботичка манифестација са најдужом 

традицијом је Дужијанца (настала као вид породичне прославе и захвалности Богу за 

успешан завршетак жетве). 

     Суботица је и град фестивала. Најзначајнији су међународни Фестивал европског филма 

на Палићу и Фестивал дечијих позоришта у Суботици који окупљају велики број уметника и 

других гостију из целог света. Популарни су и музички фестивали и бројне културне, 

спортске и забавне приредбе. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

 
 

     Феликс Ромулијана као антропогена вредност представља део туристичке понуде Србије. 

За развој туризма значајна је правилна туристичка и економска валоризација. Према 

истраживаним критеријумима, локалитет одликује веома висок степен туристичке 

атрактивности, релативно повољан положај и материјална база која не задовољава у 

потпуности потребе савременог туризма. То доказује и чињеница да је више домаћих него 

страних туриста, што је условљено недостатком одговарајућих смештајних капацитета. 

Очигледан је и  недостатак објеката за туристичко функционисање простора. Треба настојати 

да се изграде објекти, добро уклопљени у амбијент, који би унапредили квалитет понуде. 

Побољшавањем материјалне базе створиће се услови за остваривање боље понуде и тражње 

на туристичком тржишту. Феликс Ромулијана може допринети профитабилној улози туризма, 

али је потребно интегрисати све поменуте елементе. 

 

     Београд као главни град земље је и значајна туристичка дестинација. Поред повољног 

географског положаја и саобраћајне приступачности, оно што иде у корист за развој туризма, 

је природна атрактивност и богато културно-историјско наслеђе. Београд бележи највећи број 

иностраних туриста, али се могу уочити осцилације у туристичком промету ранијих година. 

Да би остварио стабилан развој туризма и привукао већи број туристичке клијентеле, мора 

радити на својим недостацима. Оно што карактерише туризам на нивоу целе Србије, па 

самим тим и Београд је неадекватна понуда, много застарелих производа, слаба материјална 

база, недовољно присутна промоција. 

 

     Манастири су значајна могућност Србије на међународном туристичком тржишту. Од 

посебне је важности да се они налазе готово у свим крајевима наше земље. Пропаганда је 

најважнија активност у вези презентације манастира и политике развоја иностраног туризма. 

Нажалост, у досадашњем развоју овог вида туризма, није постојао јасан и адекватан концепт 

туристичке пропаганде. Потребно је перманентно радити, осмишљати планске и одговорне 

акције, избор квалитетних кадрова. 
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Како би манастири заузели значајно место у развоју туризма, неопходно је: 

• презентовање манастира дуж магистрала, ауто-пута... (постављањем огласних табли, 

информативних пунктова, обезбедити бољу саобраћајну приступачност до истих итд.), 

• уврстити манастире у целокупну туристичку понуду одређених просторних целина 

искористити близину (бањских, планинксих и градских центара). 

 

     На овај начин би се постигли ефекти који подразумевају економску добит, развој свести 

код домицилног становништва о вредности и значају манастира, као и повратни утицај 

туристичког активирања на заштиту и унапређење садашњег стања манастира. Акцију 

пропагирања манастира пре свега на иностраном тржишту треба препустити Туристичкој 

организацији Србије, као највишем државном органу по питању туризма, али у сарадњи са 

регионалним и општинским организацијама. 

 

     Презентирајући манастире ми отварамо реалне перспективе за пласман на инострана 

тржишта туристичке понуде Србије у целини. Али се не сме заборавити примарна улога 

манастира, тј. да су духовни центри и да је туристичка функција само једна од бројних 

других коју они имају. Туристичко ангажовање манастира мора бити у границама нормале, не 

смеју се ни у једном тренутку довести, зарад комерцијалних ефеката, у питање циљеви 

споменичке заштите манастира, као и основне функционалне активности и живота монаха у 

њима. 

 

     Мокра гора је у последњих пар година доживела праву експанзију. Упркос томе може се 

рећи да овај простор није туристички активиран у сразмери са степеном атрактивности који 

поседује. Атрактивност Шарганске осмице превазилази домаће и досеже у међународне 

оквире, што би се у будућности могло одразити и на целокупан развој овог краја. Не треба 

заборавити ни природне потенцијале, који у великој мери повећавају атрактивност овог 

простора (велики домет рекреативних туристичких вредности, извори бистре планинске воде 

са лековитим дејством, шаренолика флора и фауна и др). 

 

     Обзиром да се ради о недовољно развијеном подручју, туризам је заједно са 

пољопривредом виђен као фактор његовог бржег развоја. Пре свега, ради се о потреби 

стимулисања локалног становништва да се укључи у развој туризма, кроз производњу здраве 

хране, предмета домаће радиности. Такође, потребно је решити проблем недостатка  
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инфраструктуре, јер је то најбољи начин за повећање економских ефеката, као и упошљавање 

локалног становништва. 

 

      Еколошки туризам је виђен као кључ економског опоравка и централно место у том плану 

заузима пруга уског колосека која се пење преко планина између Мокре горе и Шаргана. 

Посебно важну улогу у даљем развоју туризма на овом подручју имају локалне и регионалне 

туристичке организације ужичког подручја. Њихов је приоритетан задатак да се заједничким 

снагама ангажују на што бољој презентацији, како би допринеле већој заинтересованости 

потенцијалних туриста. Презентација се може организовати преко Туристичке организације 

Ужице, Информативног центра, туристичких агенција, као и преко самог музејско-

туристичког комплекса ,,Шарганска осмица”. 

 

     Суботица са околином свакако има потенцијала за развој туризма. То је потврдио и 

уважени амерички часопис New York Times који је у свом чланку под називом ,,52 места која 

морате посетити у 2014.”, на 42. месту уврстио и Суботицу, заједно са српским вином. Такође, 

Савет Европе је уврстио Суботицу на сертификоване културно-туристичке мапе ,,Европски 

градови сецесије” и ,,Архитектура тоталитарних режима 20. века”, а још од раније је већ део 

паневропске руте јеврејског наслеђа, на којој се налази овдашња Синагога. 

 

     Све похвале су заправо само полазна основа за све оно што треба предузети у наредном 

периоду да би се оправдале исте. Грађани Суботице, као најмеродавнији, кажу да град има 

потенцијала, али недовољно новца и стручњака да би они који посете град имали мотива да 

се врате. Срушено Народно позориште, прекинут рад појединих фонтана, недовршена 

Синагога, само су неки од проблема са којима се треба ухватити у коштац. Титуле које је 

Суботица добила су захваљујући винарији ,,Звонко Богдан”, ресторану ,,Boss” и 

хотелу ,,Galleria”, објектима у којима се гостима продаје квалитетна услуга. Суботички 

туристички радници, хотелијери, угоститељи и винари, треба да уложе максималан напор 

како би на најбољи могући начин искористили препоруку New York Times-а. 
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ПРИЛОГ 
 

 

- Туристички програми - 
 

 

Felix Romuliana i Viminacium 

 

Полазак из Београда, аутобусом 

Активности у оквиру овог вишедневног програма: 

 

1. Дан: долазак у Београд, превоз до хотела, вечера и ноћење у Београду; 

 

2. дан: обилазак и ручак у Виминацијуму, посета Голубачкој тврђави – обилазак 

Лепенског Вира, Гвоздене Капије и Кладова на Дунаву – посета тврђави Диана – 

вечера и ноћење у Кладову; 

 

3. дан: романтична вожња Дунавом са погледом на тврђаву Фетислам и Трајанову таблу 

– обилазак тврђаве Фетислам и посета Археолошком музеју Ђердапа – дегустација 

вина и ручак у винском подруму Рајачке Пимнице – долазак у Зајечар, посета Феликс 

Ромулијани – вечера и ноћење у Нишу; 

 

4. дан: обилазак Наисуса и палате Медијана – посета Ћеле-кули коју су у XIX веку, од 

лобања српских устаника, сазидали Турци – обилазак Ниша након ручка – oдлазак у 

манастире Раваницу и Манасију, изванредне примерке византијске архитектуре – 

вечера и ноћење у Београду; 

 

5. дан: посета београдском војном музеју, по избору – разгледање Београда, Београдске 

тврђаве и других споменика – ручак у центру Београда – посета Етнографском музеју, 

где се налази стална поставка традиционалне српске народне уметности – вечера и 

ноћење у Београду; 
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6. дан: обилазак Сремске Митровице, древног Сирмијума – ручак у Новом Саду, посета 

Петроварадинској тврђави и Војвођанском музеју – одлазак на Фрушку гору и посета 

манастиру Крушедол – вечера и ноћење у Београду; 

 

7. дан: превоз до аеродрома. 

 

 

Организатор путовања: ,,Glob Metropoliten Tours” 
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Тврђаве на Дунаву 

 

Полазак из Београда, аутобусом 

Активности у оквиру овог вишедневног програма по Београду, Војводини и Дунаву: 

 

1. Дан: долазак, вечера и ноћење у Новом Саду; 

 

2. дан: обилазак и традиционални словачки ручак у месту Бачки Петровац - тврђава Бач 

– обилазак и вожња кочијом по Сомбору, месту у Војводини познатом по зеленилу, 

културном животу и градском језгру из XVIII и XIX века – традиционална вечера на 

салашу – ноћење у Новом Саду; 

 

3. дан: Петроварадинска тврђава, краћи обилазак Новог Сада – ручак у 

Петроварадинској тврђави, затим слободно време - традиционална вечера на салашу у 

близини Новог Сада – ноћење у Новом Саду; 

 

4. дан: посета барокном месту Сремски Карловци – обилазак Фрушке Горе, јединог 

узвишења у Панонској низији, са заустављањем у манастиру Крушедол и 

дегустацијом вина – посета кући старој 150 година и традиционални ручак у селу 

Марадик – вечера и ноћење у Смедереву; 

 

5. дан: обилазак Смедеревске тврђаве и ручак у Смедереву – Лепенски Вир, археолошко 

налазиште мезолитског доба на Дунаву – посета Кладову и тврђави Фетислам – вечера 

и ноћење у Смедереву; 

 

6. дан: посета селу Вратна и манастиру Вратна из XIV века – ручак у Вратни – посета и 

дегустација вина у Рајачким Пимницама, јединственом комплексу винских подрума – 

вечера и ноћење у Кладову; 

 

7. дан: пећине Кучево и Церемошња – традиционални ручак код Церемошње – вечера на 

броду-ресторану на Дунаву – ноћење у Београду; 

 

8. дан: обилазак Београдске тврђаве и њеног окружења, укључујући музеје, цркве,  
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9. споменике и паркове – шетња центром Београда: Кнез Михаилова улица, Теразије, 

Храм Светог Саве и боемска четврт Скадарлија – ручак у Београду – одлазак у Земун 

– традиционална вечера – ноћење у Београду; 

 

10. дан: слободно време и ноћење у Београду. 

 

 

Организатор путовања: ,,Magelan Travel Agency” 
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Романичким путевима кроз Србију 

 

Полазак из Београда, аутобусом 

Активности у оквиру овог вишедневног програма: 

 

1. Дан: обилазак комплекса краљевске породице, Цркве Светог Ђорђа и Карађорђевог 

музеја на Опленцу – ручак у Норвешкој кући у Горњем Милановцу – обилазак Жиче и 

Студенице – вечера и ноћење у Студеници; 

 

2. дан: обилазак манастира Градац – ручак у Новом Пазару – обилазак Ђурђевих Ступова 

и Сопоћана – обилазак Цркве Светог Петра, за коју се претпоставља да је изграђена у 

VIII или IX веку. Дуго је била епископско седиште и чува фреске из периода од IX до  

XIII века – вечера и ноћење у Новом Пазару; 

 

3. дан: обилазак манастира Милешева, који је 1234-1235. године изградио унук Стефана 

Немање и где су од 1236. године почивале мошти Светог Саве све док их Турци нису 

спалили 1594. године, у њему се налази фреска Белог анђела – обилазак манастира 

Светог Николе из XIII века – посета планинском селу Мокра гора, преко Вишеграда – 

посета Мећавнику, етно-селу режисера Емира Кустурице и пројекција документарног 

филма – вечера и ноћење у Мокрој гори; 

 

4. дан: обилазак села Злакусе са продавницом домаће керамике и традиционални ручак у 

етно-парку Терзића Авлија – обилазак два манастира у Овчарско-кабларској клисури – 

ноћење у Београду. 

 

 

Организатор путовања: ,,Vekol Tours” 
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Сецесијска тура – сам свој водич 

 

     Пут сецесије започиње у некадашњем центру града, обиласком синагоге, која се сматра 

најлепшом у овом делу Европе. Недалеко од ње је Деметерова палата у којој се налази 

Градски музеј. Следи посета Градској кући, симболу Суботице. Обилази се Велика већница и 

разгледају колоритни витражи. Краћи одмор је могућ у посластичарници у којој се још увек 

може осетити дух старих добрих времена – belle epoque, а која се налази у некадашњој 

Градској најамној палати. Пут сецесије се наставља дуж улице Корзо. Овде би пажњу требало 

обратити на зграду број 4, некадашњу Трговачку банку, која се издваја својом живописном 

орнаментиком. Пут се завршава обиласком Рајхлове палате, бисером архитектуре сецесије, у 

којој се данас налази Галерија модерне уметности. Након обиласка Пута сецесије у 

Суботици, предлажемо ручак у неком од ресторана или пицерија у оближњој улици Матије 

Корвина. Време потребно за обилазак: овај пут је 2 km дуг и шетња траје око сат времена. 

Додајте 2-3 сата ако планирате да посетите неку од наведених локација. 

 

   Препорука Туристичке организације града Суботице 

 

 

� Наведени програми су само неки од многих који су своје место нашли у брошурама 

Туристичке организације Србије. Организација је у сарадњи са поменутим али и 

другим туристичким агенцијама направила изузетне понуде, уколико желите да на 

другачији начин и кроз садржајан програм доживите Србију. Углавном се ради о 

туристичким аранжманима који имају одређену тему путовања, па ће као такви 

привлачити туристе са посебним жељама. Реч је о вишедневним понудама, које су по 

мом мишљењу једна од могућности да се поред доминантног  транзитног туризма, 

постепено развије и туризам који ће обезбедити дужи боравак у нашој земљи.Уколико 

желите да осетите духовну страну Србије, а можда је то и најбољи начин да упознате 

један народ,  постоје многи програми који ће вас одвести до најпознатијих манастира, 

од којих су неки и од светског културног значаја. Свака од тврђава у нашој земљи има 

посебну драж, али ће те прави и целокупан утисак имати уколико се упустите у једно 

путовање које ће вас одвести до сваке од њих и показати кроз шта је српски народ 

пролазио у прошлости борећи се за свој опстанак. Или пак јединствено путовање 

током којег ћете имати прилику да видите остатке старих римских градова...као и 

многе друге. 
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При изради мастер рада коришћене су следеће интернет странице: 

                                                                                    

www.beligrad.com 

www.gamzigrad.com 

www.manastiri.rs 

www.studenica.co.yu 

www.sarganskaosmica.ptt.yu 

www.subotica.com 

www.turizamsrbije.com 

www.zajecar.info 

www.zeleznicesrbije.co.yu 

http://novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:465823-Sve-veci-broj-vernika-i-turista-

posecuje-Visoke-Decane     
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