
Овај број посветили смо увек актуелној теми туризма. Тим Ур-

банистичког завода истраживао је прошле године туристичке по-

тенцијале Београда и резултате сумирао у Елаборату „Категори-

зација Београда као туристичког места“. Овај Елаборат послу-

жио је Секретаријату за привреду града Београда, надлежном за

послове туризма, да кандидује и оствари да Град Београд буде

проглашен за туристичко место прве категорије. Тиме су ство-

рени и формални услови да град развија ову значајну грану при-

вреде. 

Елаборат је такође једна од потпора стратешком пројекту „Бео-

град - европска престоница културе 2020. године“.

Прошле године Завод је био посебно активан и комуникативан,

сарађивао je и организовао стручне скупове, дебате, радионице

и конференције. Овде је приказан само део утисака са бројних

стручних сусрета: у септембру су то били „Бечки дани у Београ-

ду“, као наставак сарадње градова Беча и Београда. Део програ-

ма била је и изложба „Vienna Know-how: Urban Technologies and

Strategies“ у Музеју примењене уметности, као и стручна Ра-

дионица „Градске технологије“, у Сава Центру. Затим је у ок-

тобру Урбанистички завод Београда био домаћин Међународној

конференцији и састанку Европског одсека Америчког институ-

та архитеката (AIAEC) под називом „Београд - модеран и по-

стмодеран град“  уз учешће око педесет колега из Европе и Аме-

рике.

Од октобра до децембра у Заводу је одржано десетак међуна-

родних стручних састанака на тему потребе и начина планира-

ња изузетно високих зграда у Београду, да би се сезона комуни-

кације и отварања Завода према стручној јавности завршила раз-

говором и престављањем књиге професора Бранислава Крстића

„Споменичка баштина – свједочанство и будућност прошлости“. 

Приказ ове драгоцене књиге дат је кроз делове саопштења проф.

др Бранислава Миленковића, проф. др Сретена Вујовића и ауто-

ра, са званичне промоције на Коларчевом Народном Универзи-

тету.

На традиционалном Салону урбанизма, ове године организва-

ном у Шапцу, Урбанистички завод Београда је награђен првом

наградом за пројекат „Београдски урбанистички информациони

систем“ (BUrIS) и другом наградом за “Студију јавних просто-

ра Београда за потребе урбанистичког планирања - I фаза : ана-

лиза јавних простора Старога града“. 

Читава 2010. година Урбанистичког завода Београда протекла је

у духу рационализације и интензивног рада на конкретним пла-

новима за градске приоритетне пројекте. Такође, време је за ана-

лизе, ревизије стратешких планова и циљева и због тога интен-

зивне комуникације са колегама и стручном јавности. 

Честитамо Нову 2011. годину и надамо се да ћемо у стабилнијем

економском амбијенту имати још бољу сарадњу, са више опти-

мизма и храбрих али рационалних идеја  и пројеката.   
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У овом броју представљамо недавно завршен Елаборат „Катего-

ризација Београда као туристичког места“ и београдску раз-

гледницу која треба да буде аргумент o туристичким потен-

цијалима Београда и  промоцију  града. 

Туристичко путовање, некада привилегија богатих, данас је гло-

бална масовна појава везана за све друштвене слојеве, генера-

ције, поднебља. Настала je из потребе савременог човека да чује,

сазна и види више. Од средине XIX века, када се бележе први ор-

ганизовани облици ове делатности, туризам је постао једна од

водећих светских индустрија. Модерни туризам подстакнут је

бољим животним стандардом и економијама заснованим на зна-

њу и информацијама. Доноси огроман приход, даје могућност

за развој целе друштвене заједнице, обједињује и подстиче раз-

вој многих привредних грана: пољопривреде, индустрије, трго-

вине, саобраћаја, занатских услуга, телекомуникација. 

Урбанистички завод Београда, заједно са Секретаријатом за при-

вреду града Београда, урадио је евидентирање туристичких по-

тенцијала Београда следећи препоруке Стратегије развоја Бео-

града o значају туризма за развој града. Природни ресурси Бео-

града: географски положај, рељеф, клима, природна добра пред-

стављају  основ за урбанистичко планирање. Бројна знаменита

места, споменици, просторне културно – историјске целине, ар-

хеолошка налазишта, знамените улице, тргови, паркови, чесме,

купалишта, видиковци, шеталишта, део су урбаног идентитета

града и стога заслужују трајну промоцију. Такође кроз Елаборат

су анализирани и вредновани технички градски системи од којих

неминовно зависи туристичка понуда као што су саобраћај и ко-

мунална инфраструктура, сагледано је стање животне средине,

хотелски капацитети и квалитет понуде. 

Шарм и динамичност Београду између осталог дају и међуна-

родни стручни скупови, сајмови, конгреси, концерти, изложбе.

Овај велики распон садржаја чини снагу града у којем сваки до-

гађај и уметнички жанр има свој простор исказивања. 

Београд је светски познат и по успешним спортистима али и ме-

ђународним такмичењима, а део своје богате спортске понуде

нуди деци и особама са посебним потребама. 

Култура има посебно место у понуди Београда али и дугу тра-

дицију. Осим културних годишњих и бијеналних догађања сва-

кодневна понуда је посебно богата, позоришним представама,

филмским пројекцијама, клубовима и уличним дешавањима.

Стратешко опредељење Београда је да развија и унапређује ту-

ризам. Елаборат је послужио најпре као документ о туристич-

ким потенцијалима Београда а затим као основа за доношење од-

лука о проглашењу Београда за туристичко место прве катего-

рије. Тако категорисан Београд има основ за прописивање бора-

вишне таксе и туристичке накнаде.

Захваљујемо се уваженим сарадницима из градских органа упра-

ве, институција и организација, без чије помоћи не би било мо-

гуће прикупити, прегледати  и класификовати обимну и драго-

цену  документацију, неопходну за израду овог Елабората, а на-

дамо се да ће он бити и подршка кандидатури Београда за нову

туристичку и културну дестинацију.

Биљана Михаиловић, руководилац израде Елабората
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КАТЕГОРИЗАЦИЈА БЕОГРАДА КАО
ТУРИСТИЧКОГ МЕСТАТЕМА БРОЈА

Београд као туристичка дестинација

По дефиницији Туристичка дестинација јесте одре-

диште туристичког путовања које својом опремљенош-

ћу омогућава прихват  и боравак туриста.

Шта то Београд чини туристичком дестинацијом одно-

сно циљем туристичког путовања?

То су туристички ресурси: положај - главни град и

највећа урбана англомерација Србије; клима - умерено

континентална; геоморфолошке и хидрографске карак-

теристике - разруђен рељеф, две реке Сава и Дунав,

језера Ада Циганлија, Марковачко и Рабровачко; при-

родна и културно-историска добра, туристичке атрак-
цијe: Беогрaдска тврђава, Храм Светог Саве, Трг Ре-

публике, Кнез Михаилова улица и Косанчићев венац,

Скадарлија, Топчидерски парк, Ада Циганлија,  Гар-

дош, Дворски комплекс, Археолошко налазиште Вин-

ча, Планина Авала, манифестације ФЕСТ, БЛЕФ, БИ-

ТЕФ, Ноћ музеја, Београдски маратон, туристичка ин-
фраструктура: објекти информисања, предаха, рек-

реације, едукације, забаве и туристичка  супраструк-
тура : хотели, угоститељски објекти, галерије, излож-

бени, конгресни и забавни објекти у непосредној вези

са угоститељским објектима..

По свим показатељима, Град Београд представља,

најзначајнију туристичку дестинација у Србији са

највећим бројем домаћих и страних туриста. 

Великим залагањем Града, Туристичке организације

Београда и средствима које се издвајају за ту намену,

остварен је видан напредак и значајно унапређен ква-

литет туристичких производа, а  Београд постао  ат-

рактивна дестинација, на туристичкој мапи Европе и

света. 

Својим јединственим положајем, природним атрактив-

ностима, културно-историјским наслеђем, гостољуби-

вошћу и  јединственим  духом, Београд, будућност сва-

како види у даљем развоју туризма као приоритетне де-

латности.

У активностима, предност је дата процесима обнове и

изградње градске инфраструктуре, која посетиоцима

даје слику урбаног реда. Континуирано се ради на: ре-

конструкцији, функционалном и визуелном уређењу

градских улица, булевара и амбијенталних целина, на

подизању нивоа квалитета јавног градског превоза, хи-

гијене града, развоју система паркирања, санацији мо-

стова и др. 

Последње две године, укупно је реконструисано, сани-

рано и асфалтирано око 770 улица, дужине од око 426

километара, у потпуности је реконструисана улица Бу-

левар краља Александра,  у току је изградња моста пре-

ко реке Саве на доњем шпицу Аде Циганлије у дужине

од 969 метара, који ће по својој функцији и визуелном

индетитету бити нова туристичка атракција Београда,

у припреми је реализација моста Земун – Борча на Ду-

наву, који ће повезати два дела Србије и  допринети уку-

паном економском и туристичком развоју.

Знатна средства се улажу у низ акција које значајно до-

приносе изгледу, лепоти и атрактивности града: покре-

нута је акција  обнове фасада, посебно на објектима ис-

ториског наслеђа, такође се уређују градски паркови и

зелене површине (Дворски или Пионирски парк, Ма-

њеж, Ташмајдан, парковске површине у оквиру насеља

Беле воде и др.), у току је ревитализација амбијентал-

них целина, реконструкција бројних цркава и манасти-

ра.

У циљу повећања атрактивности града, посебна пажња

поклања се увођењу декоративног осветљење градских

здања, културно–историјских споменика, мостова.  

Континуирана улагања допринела су да Ада Циганлија

буде, на ранг листи светске интернет путничке агенције

“Virtual Tourist”, на трећем месту као најлепше градско

острво света. 

Београд је један од најзеленијих европских градова који

улаже у очување својих зелених површина. Авала, Топ-

чидер, Кошутњак, Бојчинска, Липовичка, Звездарска

шума, уређена шеталишта на обалама река, добијају све

више на атрактивности. Авала и Космај су проглашени

природним добрима, а заштита животне средине је

приоритет у свим планираним активностима Града.

По својој разноврсности, богатој гастрономској пону-

ди и ноћном животу надалеко су чувени бројни ресто-

рани, нарочито на рекама и у приобаљу. 

Нови живот је дат Скадарској улици. Специфичном ам-

бијенту враћене су особености које је некад имао. Тра-

диција је допуњена новим садржајима. Скадарлија је у

новија време пружила гостопримство светски познатим

именима који су уживали у  мирису расцветалих липа,

свеже поливене калдрме, одабраним јелима српске ку-

хиње и највеђем специјалитету Скадарлије – атмосфе-

ри.

Задњих година се континуирано подстиче развој туриз-

ма на ширем градском подручју: у Сурчину, Младенов-

цу, Сопоту, Барајеву, Лазаревцу, Обреновцу и Гроцкој,

сагледавању расположивих потенцијала, њиховом вред-

новању и утврђивању приоритета, подстицању улага-

ња и динамичнијем развоју. Градска управа од 2004.го-

дине омогућује и финансијски помаже наступ општи-

на, са овог подручја, на Међународном сајму туризма

у Београду што знатно доприноси обогаћивању тури-

стичке понуде Града. 

Поједини делови града интензивно се  развијају. На ле-

вој обали Саве, предњачи  Нови Београд који прераста

у савремени пословно-трговински центар веома при-

влачан за стране инвеститоре.

Туристичка инфраструктура добила је нове смештајне

капацитете. Изграђени су нови хотели, реновирани за-

пуштени објекти, проширена понуда изградњом

бројних хостела. Све је више објеката у  приградском

подручју,  смештених у нетакнутој природи, далеко од

граске буке и загађења,  где гости могу да уживају у ле-

потама крајолика, у сигурној околини и локалној га-

строномији. Интензивно се ради на процесу категори-

зације приватног смештаја (кућа за одмор, станова, со-

ба за изнајмљивање, апартмана, пансиона) и подстица-

њу овог вида понуде Београда. 

Последњих година примећују се позитивни трендови у

понуди речног туризма. Наутички туризам и званично

представља један од најпрофитабилнијих видова ту-

ризма, а крстарење рекама је један од најтраженијих ту-

ристичких производа не само у Европи, већ и у целом

свету. 

Међународна сарадња и страна улагања виђени су као

једна од најнужнијих потреба за унапређење туристич-

ког развоја, посебно у области наутичког туризма у ре-

гиону Дунава као дела трансевропског и паневропског

пловидбеног система. Србија ће наредних година у са-

радњи са пет земаља региона радити на јачању тури-

стичке понуде на Дунаву. 



Београд се показао и као изузетан домаћин и организа-

тор великих европских и светских такмичења, зна-

чајних скупова – Европског првенства у кошарци 2005.

године, Европске банке за реконструкцију и развој, Ев-

ропског летњег олимпијског фестивала младих 2007.го-

дине, Еуросонга и 25. Универзијаде 2009. године. 

На такмичењу које организује часопис ''Financial

Times'', Београд је 2006. године проглашен за ''Град бу-

дућности јужне Европе''. Награда представља и препо-

руку најпознатијег економског листа на свету за при-

влачење директних страних инвестиција и локације у

које треба улагати. 

Туристима и грађанима Београда на располагању су

''Теленор'' интернет – паркови у Академском парку, код

храма Светог Саве, у Малом Ташмајдану, у Студент-

ском граду, у скејт-парку на Новом Београду и другим

локацијама равномерно распоређени по целом граду. 

Туристичка организација Београда је бројним активно-

стима и разноврсним промотивним штампаним и видео

материјалима, осмишљеним наступима на домаћим и

иностраним сајмовима туризма, допринела промени

имиџа читаве Србије, чланству у многим асо-

цијацијама, освајању бројних нових тржишта, развоју

градских манифестација (Градски дочек Нове године,

Улица отвореног срца, Лето у Београду, Карневал бро-

дова, Beer fest...) 

Отворен је нови туристичко-информативни центар у

Кнез Михаиловој улици, уведене нове туре разгледања

града, постављени Интерактивни излози, уведена ''Bel-

grade city pass'' картица намењена  страним гостима, ре-

зидентима, студентима, учесницима конгреса, семина-

ра и конференција, основани Београдски гритерси –  во-

лонтери који са много ентузијазма показују свој град

туристима, помажући гостима да виде Београд очима

његових становника и др. 

Туристи који посете Београд, описују га и препоручују

као ''Град отвореног срца'', незаборавне забаве и ноћ-

ног живота, град који живи 24 часа, топао и гостоприм-

љив, космополитски и европски орјентисан, усмерен на

развој и напредак.

Међународна туристичка патрола ''Scen international''

изабрала је Београд за најбоље туристичко место у

југоисточној Европи. У оквиру акције "Бирајмо најус-

пешније у туризму југоисточне и централне Европе у

2009. години", туристичка патрола је обишла 14 зема-

ља - Турску, Румунију, Бугарску, Македонију, Босну и

Херцеговину, Црна Гору, Хрватску, Словенију, Ау-

стрију, Албанију, Кипар, Тунис, Малту и Грчку и доде-

лила признања најбољима у 16 категорија.

ТЕМА БРОЈА
КАТЕГОРИЗАЦИЈА БЕОГРАДА КАО
ТУРИСТИЧКОГ МЕСТА
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У том смислу формиран је Дунавски центар за компе-

тенцију. Циљ Центра је подстицање и промоција тури-

стичке понуде региона Средњег и Доњег Подунавља и

заступање интереса туристичких субјеката из Србије,

Хрватске, Бугарске, Румуније, Украјине и Молдавије.

У циљу квалитетног информисања и оријентације го-

стију у Београду  туристичка сигнализација присутна

је, како у централним деловима града, тако и у општи-

нама на ширем градском подручју.

Настављен је тренд улагања у културне установе и обо-

гаћивање понуде врхунским културним догађајима, до-

маћим остварењима и гостовањем страних уметника.

Београд је уложио значајна средства у  инвестиције и

набавку опреме за потребе установа културе: рекон-

струкцију Позоришта на Теразијама, за радове и опре-

му за ЈП ''Сава Центар'', санацију Педагошког музеја,

Центра за културу Сопот и бројне друге. Значајна сред-

ства уложена су за санацију и рестаурацију Београдске

тврђаве једне од најзначајнијих туристичких атракција.

Завршени су конзерваторско-рестаураторски радови на

унутрашњости Музичког павиљона, мостовима, на Са-

хат кули Зиндан и Диздаревој капији, на конзервацији

и рестаурацији куле Небојша која ће по реализацији

пројекта имати изложбену поставку, мултифункцио-

налну салу и др. За посете су отворени Римски бунар,

Сахат кула, Барокне капије, Казамати војног музеја, Ве-

лики барутни магацин, а знатно је обогаћен и инфор-

мативни материјал за посетиоце. 

Потпуно су реафирмисане сталне културне манифеста-

ције: Међународни филмски фестивал – ФЕСТ, Бео-

градски летњи фестивал - БЕЛЕФ, Београдски фести-

вал краткометражног и документарног филма, Београд-

ски интернационални театарски фестивал - БИТЕФ и

др. Сходно расположивим финансијским средствима,

Град је помогао низ програма установа културе, мани-

фестација или појединачних пројеката и програма но-

вих иницијатива као што је  Центар за дигиталну ар-

хеологију - Археолошки институт САНУ и др. чиме је

у знатној мери допринео обогаћивању културног живо-

та и туристичке понуде града. После петнаест година

обновљен је Београдски џез фестивал, одржана прва го-

дишња конференција Европске мреже театара IEТM, за-

почео пројекат Бетон хала, а Ноћ музеја у Београду при-

влачи изузетно велики број посетилаца. Посебно је сти-

мулисано представљање програма наших установа и

уметника у иностранству и започета директна сарадња

са европским градовима – Париз, Амстердам, Сток-

холм, Хелсинки, Малме и др. Успешна гостовања град-

ских институција у иностранству изазвала су повећан

интерес за установе и програме града Београда и отво-

рила нове путеве за учешће на значајним европским и

светским фестивалима и манифестацијама.

Богат програм, велико интересовање посетилаца и ме-

дија и озбиљан приступ у конципирању туристичко -

културне манифестације ''Дани европске баштине'', као

део велике европске манифестације Савета Европе и

Еврoпске комисије, допринели су да Београд 2007. го-

дине буде домаћин Централне свечаности за читаву Ев-

ропу, што је изванредан успех и прилика да се покажу

праве вредности и могућности позиционирања у обла-

сти културног туризма и значајно допринесе бољем

имиџу Београда и Србије у Европи и свету. 

У току су завршне припреме стратешког пројекта за

кандидатуру Београда за ''Европске престонице култу-

ре 2020.'', најзначајнији европски пројекат у области

културе, што је и део дугорочне стратегије развоја гра-

да.



Како су у току активности на изради других планских

докумената од значаја за Београд и ревизији Нацрта

Стратегије развоја града Београда, Урбанистички завод

располаже и другим ажурираним подацима од значаја

за израду Елабората.

Циљ израде елабората је да се сходно Закону о туриз-

му (,,Службени гласник РС'' број 36/09) и Правилнику

о категоризацији туристичких места (,,Службени глас-

ник РС'' број 8/2010, 31/2010 и 37/2010) а на основу ана-

лизе и валоризације прикупљених података од надлеж-

них институција, органа и служби, утврди категорија

града Београда као туристичког места као основ за ут-

врђивање висине боравишне таксе и остваривање пра-

ва на увођење туристичке накнаде.

Према члану 131. Закона о туризму, надлежни орган

града је у обавези да изврши измену Одлуке о бора-

вишној такси и утврди висину износа боравишне таксе

на територији града Београда у складу са Уредбом о

највишем и најнижем износу боравишне таксе коју је

донела Влада Републике Србије (''Службени гласник

РС'' бр.51/10). Сходно  члану 104. Закона о туризму, ви-

сину боравишне таксе утврђује јединица локалне само-

управе у зависности од категорије туристичког места

или у различитој висини по деловима општине односно

града у зависности од изграђености комуналне, саоб-

раћајне и туристичке инфраструктуре.

Категоризација Београда као туристичког места је не-

опходна и за остваривање права на прописивање тури-

стичке накнаде у складу са чланом 110-113. Закона о ту-

ризму, Уредбом Владе РС о највишем и најнижем изно-

су туристичке накнаде (''Службени гласник РС''

бр.21/10) и Правилником о одређивању делатности за

чије обављање се плаћа туристичка накнада, разврста-

вају делатности у групе по степену повезаности, начи-

ну плаћања туристичке накнаде и условима за ослоба-

ђање од плаћања туристичке накнаде (''Службени глас-

ник РС'' бр.20/10). 

Јединица локалне самоуправе на чијој се територији на-

лази туристичко место које је разврстано у категорију,

прописује обавезу плаћања туристичке накнаде уз са-

гласност надлежног министарства, а која се плаћа за ко-

ришћење погодности у обављању делатности на под-

ручју туристичког места. Обвезници плаћања тури-

стичке накнаде су привредни субјекти који обављају де-

латност од значаја за туризам. 

Туристичка накнада би се користила за унапређење раз-

воја туризма, одржавање постојеће и изградњу нове ту-

ристичке инфраструктуре, очување животне средине,

изградњу спортско-рекреативних и других пратећих

садржаја и др.
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КАТЕГОРИЗАЦИЈА БЕОГРАДА КАО
ТУРИСТИЧКОГ МЕСТАТЕМА БРОЈА

1 УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

1.1 Повод и циљ израде елабората

Повод за израду елабората је иницијатива Секрета-

ријата за привреду градске управе града Београда, у

чијој је надлежности обављање послова из области ту-

ризма, да у складу са одредбама Закона о туризму

(''Службени гласник РС''бр.36/09, 88/2010), припреми

Захтев за категоризацију туристичког места за терито-

рију града Београда. Категоризација туристичког места

је у директној вези са утврђивањем висине износа бо-

равишне таксе на територији града Београда и оства-

ривањем права на прописивање туристичке накнаде у

складу са законом.

Одредбама члана 3. став 1. тачка 24. Закона о туризму

прописано је, да је туристичко место организациона и

функционална целина са формираном туристичком по-

нудом, природним вредностима, културним добрима и

другим знаменитостима значајним за туризам, кому-

налном, саобраћајном и туристичком инфраструктуром,

као и објектима и другим садржајима за смештај и бо-

равак туриста, а одредбама члана 26. овог закона, да за-

хтев за категоризацију туристичког места подноси једи-

ница локалне самоуправе. Захтев се подноси Комисији

за категоризацију туристичких места коју образује ми-

нистар економије и регионалног развоја. 

У складу са Законом о туризму, Правилником о катего-

ризацији туристичког места (''Сл.гласник РС'' бр. 8/10)

и Правилником о изменама и допунама Правилника о

категоризацији туристичког места (''Сл.гласник РС'' бр.

31/10) исправка (''Сл.гласник РС'' бр. 37/10), Секрета-

ријат за привреду Градске управе града Београда пред-

узео је низ активности на припреми захтева за катего-

ризацију Београда као туристичког места и координи-

раној сарадњи са надлежним институцијама, секрета-

ријатима и службама на прибављању потребне доку-

ментације и доказа. 

Имајући у виду специфичност положаја града Београ-

да са 17 градских општина, као јединице локалне само-

управе, сложеност система и организације, статус ре-

гиона, велики територијални обухват и разлике у раз-

воју туризма на читавој територији града и самим тим

тешкоће у примени Правилника о категоризацији, по-

себно у делу подела на зоне како је предложено Пра-

вилником, Секретаријат за привреду је поверио Урба-

нистичком заводу Београда, да на основу релевантних

података од надлежних институција, органа и служби,

анализе и валоризације података и документације

којима располаже, изради Елаборат као саставни део

Захтева за одређивање категорије града Београда као ту-

ристичког места, према Закону о туризму и Правилни-

ку о категоризацији туристичких места.Урбанистички

завод има посебно право обављања делатности пружа-

ња услуга из области претежне и осталих области за

које је основан решењем Скупштине града Београда.



1.2 Кретање туризма у Европи и свету

Према подацима Светске туристичке организације ме-

ђународни туризам у свету има изузетно повољну раз-

војну тенденцију. Од 1950. до 2008. укупан број међу-

народних туристичких долазака скочио је са 25 милио-

на на 922 милиoна. Такав скок није забележила ни јед-

на грана привреде. Пре више од пола столећа 98% свих

туриста сливало се у 15 топ-дестинација, 2007. тај по-

стотак је пао на 57%, што указује на појаву нових де-

стинација од којих се многе налазе у земљама у развоју. 

У 2008. све регије забележиле су раст у броју међуна-

родних туристичких долазака, осим Европе која је стаг-

нирала. Највећи скок у броју долазака у односу на 2007.

забележен је на подручју Средњег истока, и то 18%, где

су међународни доласци досегнули бројку од 55 ми-

лиона. У Африци је забележен раст од 4%, у Америци

3%, док су се Азија и подручје Тихог океана сврстали

на четврто место, с растом од 1%, који је знатно мањи

од оног у 2007. када је износио 10%.

Према процени Светске туристичке заједнице укупни

приходи од туризма у 2008. бележе  раст од 1,7% у од-

носу на годину раније. Светска економска криза утица-

ла је на пад туризма од 6% у 2009 год.   

Европа је у последњих десет година изгубила део

тржишта због појаве нових дестинација, но и даље је за-

држала једну од главних улога у светском туризму. У

земљама Европске уније 2006. је забележено нешто ви-

ше од 2 милиона туристичких долазака, а од укупног

броја ноћења њих 72% остварено је у 5 европских зе-

маља: Шпанији, Италији, Немачкој, Француској те у

Великој Британији. Годину касније, према подацима

Еуростата, забележено је око 599 милиона мећународ-

них туристичких долазака и 1 585 861 880 ноћења, док

је у 2008. остварено 1 574 084 659 ноћења.

Државе Југоистичне Европе, међу којима је и наша зем-

ља, представљају велики туристички потенцијал. Ту-

ристичка потражња бележи високе стопе раста послед-

њих година. Динамику раста можемо приписати стаби-

лизацији политичких и економских прилика, што је

омогућило и подстакло инвестирање у инфраструкту-

ру и саму туристичку индустрију.

Може се очекивати наставак позитивне развојне тен-

денције туризма у свету са једном значајном каракте-

ристиком да приходи од туризма расту брже од долаза-

ка туриста. Водеће земље генератори тражње су САД,

Немачка, Украина, Јапан Француска, Италија, Кина, Хо-

ландија и Руска федерација. За Србију је изузетно зна-

чајна близина емисионим туристичким тржиштима, пре

свега чланица ЕУ.

У односу на туристичку понуду Србије коју чине – глав-

ни административни центри, планинска места, бање,

остала туристичка места и остала места - највећи број

долазака и највећи број ноћења домаћих и страних ту-

риста бележе главни административни центри на челу

са Београдом.

Izvor: World Tourism Organisation (UNWTO); Tourism

Highlights, 2008.

Статистички годишњак Србије

Захваљујући културном, историјском, уметничком и ам-

бијенталном наслеђу, као и све бројнијим манифеста-

цијама, по којима је препознатљив, у Београду, из годи-

не у годину расте број домаћих и страних туриста.

Србију је током 2009. години посетило 1.885.284 тури-

ста ( без КСРа), од тога Београд 468.852 туриста или

24% од укупног броја. У Србији је ноћу боравило

6.628.533 туриста исте године, од тога  у Београду 18%

домаћих и страних туриста.

Главна карактеристика туризма која се очекује наред-

них година је његова масовност са доминирајућим

учешћем средњих и нижих група становника где је јед-

на од важних дестинација и туризам ка великим градо-

вима. 

Због тога једно од стратешких опредељења Београда је

да унапређује и развија туризам. За то постоје сви усло-

ви. Њега обележава позиција водећег регионалног цент-

ра Подунавља и Југоисточне Европе. Београд је лидер

на пољу културе, забаве и спорта и захваљујући својим

атрактивним, комуникативним и рецептивним факто-

рима најзначајнија домаћа туристичка дестинација која

има тенденцију, да у процесу глобализације и укључи-

вања наше земље у европске и светске токове постане

конкурентан у односу на остале велике градове регио-

на, а и шире.

1.3 Туризам Београда

Београд, град бурне историје, један је од најстаријих

градова у Европи – чија званична историја траје пуних

7000 година.  Временом је постајао све привлачнији за

посетиоце, тако да има веома дугу традицију бављења

туризмом. 

Први почетак планске туристичке активности је доно-

шење Уредбе Краљевине Југославије о унапређењу ту-

ризма и Правилника о проглашењу туристичких места,

23.децембра 1936.године, када је Београд проглашен за

туристичко место. 

ТЕМА БРОЈА
КАТЕГОРИЗАЦИЈА БЕОГРАДА КАО
ТУРИСТИЧКОГ МЕСТА
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Извршена је анализа досадашњег развоја туризма, ут-

врђени кључни стратегијски правци развоја, кључни ту-

ристички производи, планови инвестирања, маркетин-

шког позиционирања, сарадње и партнерства и управ-

љања Београдом као туристичком дестинацијом, дефи-

нисани кључни сегменти политике и предложен управ-

љачки модел за реализацију циљева развоја туризма

Града као највећег културног и туристичког центра

Србије, значајне и атрактивне метрополе југоисточне

Европе и метрополе на Дунаву.

Активности Секретаријата на подстицању развоја ту-

ризма редовно су представљене на Међународном сајму

туризма у Београду..

У току су активности на доношењу Правилника о про-

граму и начину полагања стручног испита за локалне

туристичке водиче за територију града Београда; реви-

тализацији амбијенталне целине ''Скадарлија, као јед-

не од најзначајнијих туристичких атракција Града; из-

ради Одлуке о радном времену угоститељских, занат-

ских и трговинских објеката на територији града Бео-

града;  тражењу могућности да се неискоришћени по-

тенцијали - подземни простори Београда (Ташмајдан-

ске пећине, лагуми у Карађорђевој, рудник на Авали,

рударски басени Колубаре и др.) користе за потребе ту-

ризма и др. у сарадњи са општинским управама, тури-

стичким организацијама и предузећима градских оп-

штина.

Град Београд издваја значајна средства из Буџета за раз-

вој и промоцију туризма и функционисање Туристичке

организације Београда.

Град Београд континуирано подстиче развој туризма

финансирањем програма и пројеката путем јавног кон-

курса, са жељом да се боље искористе потенцијали, по-

дигне квалитет туристичке понуде и услуге, а Београд

на тај начин учини атрактивнијом туристичком дести-

нацијом.
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Београдска општина је у циљу унапређења туризма

1936.године донела одлуку да се приступи изради про-

грама за културно-туристичку пропаганду, кроз издава-

ње репрезентативних информативних публикација Бео-

града, отварање бироа за обавештавање туриста, као и

постављање планова за орјентацију кретања странаца

по граду. Београд је тада имао 23 хотела, 33 ресторана,

433 гостинских кућа 197 бистроа, 412 националних ре-

сторана и 318 крчми. Отворен је први голф клуб, Зоо-

лошки врт, издата Уредба о изградњи Савског приста-

ништа, што је омогућило долазак туриста са реке и др.

Развој туризма у Београду као главном граду, напори

градске управе, некадашњег Туристичког савеза, Тури-

стичке организације Београда и др. тесно су везани за

историјски, културни и укупни друштвени развој и

околности и у складу са њима, имају своје развојне то-

кове и тенденције.

Изменама Закона о туризму 2005. и 2009. године и ни-

за других законских прописа и подзаконских аката

створен је законски оквир за убрзан развој туризма.

Град Београд улаже знатне напоре и значајна средства

у развој Београда као туристичке дестинације.

Секретаријат за привреду Градске управе подстиче и

стара се о развоју и унапређењу туризма града Београ-

да на целој територији: иницира  равномеран развој,

финансира програме и пројекте за подстицај развоја ту-

ризма, обавља поверене послове категоризације при-

ватног смештаја, учествује у доношењу  прописа који

регулишу област туризма, предлаже висину боравиш-

не таксе која се користи за потребе туризма, учествује

у утврђивању радног времена угоститељских, трговин-

ских и занатских објеката, обавља поверене послове око

доношења Правилника о полагању стручног испита за

локалне туристичке водиче, спроводи акцију избора

најлепшег излога у Београду, организује туристичко-

културне манифестације, ''Дани европске баштине'' и

многе друге послове који доприносе обогаћивању ту-

ристичке понуде Београда.

Секретаријат за привреду је у 2008. години финансирао

израду ''Стратегије развоја туризма града Београда'', у

складу са циљевима, концепцијом и стратешким прио-

ритетима одређеним у Стратегији развоја туризма

Србије, Стратегији развоја града Београда и другим

стратешким и планским документима.



2 ПОДАЦИ О БЕОГРАДУ КАО 
ТУРИСТИЧКОМ МЕСТУ

Подаци о Београду као туристичком месту који се сход-

но чл.18. Правилника о категоризацији туристичких ме-

ста евидентирају у Регистру туризма су:

2.1 Категорија Београда као туристичког места

Београд је последњи пут проглашен за туристичко ме-

сто I категорије Решењем  Министарства трговине и ту-

ризма бр.332-01-553/95-03 од јануара 1996.године са

роком важења од пет година.

2.2 Општи подаци о Београду

Уласком у трећи миленијум историјског постојања, Бео-

град је захваљујући изузетно погодном географском и

геополитичком положају, природним и предеоним вред-

ностима и реткостима, непокретним културним добри-

ма, прелепим знаменитостима, амбијенталним целина-

ма, бројним културним институцијама и манифеста-

цијама и кроз бурну историјску прошлост и вишеве-

ковни урбани развој, достигао не само праг милионс-

ног града са метрополитенским обележјима, већ је по-

стао и значајна препознатљива и привлачна туристич-

ка дестинација југоисточне Европе у коју туристи радо

долазе. Београд је данас организациона и функционал-

на целина са већ формираном туристичком понудом, ко-

муналном, саобраћајном и туристичком инфраструкту-

ром, супраструктуром за смештај и боравак туриста и

има  запажену улогу како у остваривању целокупне ту-

ристичке привреде тако и у развојној политици  Града

и Републике Србије у целини.

Површина административног подручја града Београда

која обухвата 17 градских општина, износи 3.227 км².

По попису становника 2002 године, број становника

Београда износио је 1.576.124 становника у односу на

1948. када је износио 634.003 (од тада је повећан је  пре-

ко 2,5 пута).

Између пописа 1991.године и пописа 2002.године на

АП Београда број становника је повећан за мање од

25.000, односно растао је по просечној годишњој сто-

пи од 1,4 промила. До пораста броја становника по-

следњих година дошло је услед позитивног миграцио-

ног салда који је надоместио негативан природни при-

раштај.

По процени Завода заинформатику и статистику, ура-

ђеној на основу резултата пописа 2002. године и дру-

гих релевантних параметара, процењени број станов-

ника 2009.године је 1.756.000.

Број запослених износи 600.062

Број запослених у делатностима туризма у хотелима и

ресторанима у 2009.години је 9.711

2.3 Подаци о туристичком промету у Београду

Број долазака домаћих и страних туриста константно

расте до 1990 године када услед рата, санкција, изола-

ције бива прекинут.

Регистровани број долазака домаћих и страних ту-

риста у туристичко место

Од 2000 год. број долазака страних туриста поново по-

чиње да расте, док број долазака домаћих туриста опа-

да или из економских разлога или због тога што је рас-

падом Југославије и формирањем држава на тлу бивше

СФРЈ, један број домаћих туриста прешао у стране. У

2009. години долазак домаћих туриста је и даље у паду

док је забележен  константан раст у броју долазака стра-

них туриста. 

Укупан број посетилаца за 2009 годину износио је

468.852 што је 2% мање у односу на 2008. годину, са

смањењем од 22% домаћих посетилаца (125.076 укупан

бр. домаћих посетилаца у 2009.години), и повећањем

страних од 5% (343.776 страних посетилаца у

2009.год.).

Регистровани укупан број ноћења домаћих и стра-

них туриста у смештајним објектима туристичког

места

Процена броја становника у Београду 2009. год., на ос-

нову резултата пописа из 2002. године износи

1.756.000. Број ноћења туриста у Београду (укупно) у

смештајним објектима је 1.260.948 или око 72% у од-

носу на укупан број становника
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По оствареном броју ноћења у укупном броју предња-

че домаћи туристи. После константног раста до 1990.

год долази до наглог пада и домаћих и страних туриста

(преполовљен је број ноћења). Од 2000. године број

ноћења домаћих туриста константно пада док број

ноћења страних туриста расте. 

Укупан број ноћења у 2009. години износио је 1.235.660

што је 2.4% више у односу на 2008. годину, са смање-

њем од 12.71 % ноћења домаћих гостију (432.731. уку-

пан бр. ноћења домаћих гостију у 2009.години), и по-

већањем од 13% ноћења страних гостију  (802.929 уку-

пан бр.ноћења страних гостију у  2009. год.). 

Дужина боравка туриста је релативно мала и креће се

око 2,5 дана. 

2.4 Подаци о туристичкој супраструктури

Београда

По врстама објеката за смештај, на територији града

Београда се налази укупно 52 хотела са укупно 42.58 со-

ба и 6.399 лежајева, 65 хостела са 594 собе и 2.107 ле-

жајева, 32 преноћишта са 531 собом и 1044 лежаја, 30

коначишта са 424 собе и 908 лежаја, и више од 5 оста-

лих видова смештајне понуде (2 дечија и омладинска

одмаралишта, 1 камп за 195 кампера).

На територији града Београда од укупног броја хотела

и мотела, 5 је без ресторана, а 47 са рестораном, ре-

гистровано је 79 кетеринг служби, 24 кантине, 1647 ба-

рова и 2513 ресторана.

У хотелима са две звездице поред услуге смештаја, у

понуди су и остале услуге услужних делатности као

што су услуге козметичара, фризера, масажа, чување

деце, паркинг услуге. Постоје и пратећи садржаји хо-

тела као што су спортски терени, казина, вишенамен-

ске сале,  и салони за састанке и гаражни простори. У

хотелима са три звездице поред горе наведених услуга

у понуди су и други пратећи садржаји као што су игра-

онице за децу, фитнес центри и сауне, сале за мале

спортове, билијар сале, самуслуга (хотел Орашац, хо-

тел Скала), ВИП салони, казина, отворени базени (Хо-

тел Бабе), школа јахања (хотел Бабе). Хотели са четири

и пет звездица имају обједињену понуду услуга и пра-

тећих садржаја хотела са две и три звездице и додатне

пратеће компоненте као што су интернет клубови, дис-

ко клубови, продавнице мешовите робе, теретане, со-

ларијуми, спа центри, конгресне сале (хотел Престиж

4*, хотел Палас 4*), спортске дворане, терени за тенис

(хотел Continental, хотел Београд 5*, хотел Hyatt Re-

gency 5*) , затворени базени у склопу спа центра, тере-

не за мале спортове и сл.

Последњих година, смештајни капацитети у Београду

су обогаћени категоризованим приватним смештајем за

издавање туристима. Категоризација приватног смеш-

таја се спроводи са циљем да се употпуни смештајна

понуда града Београда; обезбеде стандарди у приватном

смештају; елиминише и значајно смањи рад нерегист-

рованих објеката за приватни смештај; повећају прихо-

ди Града од боравишне таксе и повећа конкурентна

предност Београда у односу на поједине градове из

окружења, али и подстакне локални економски развој,

омогуће додатни приходи и ново запошљавање.

На територији града Београда у понуди је и категори-

зован приватни смештај за издавање туристима са укуп-

но 254 смештајне јединице, које укупно располажу са

536 лежајева закључно са 25.10.2010. године. 

Категоризовани објекти приватног смештаја у Београ-

ду могу у потпуности да задовоље потребе савременог

туристе и по квалитету уређења, опремљености и ни-

воу услуга могу се успешно мерити  са хотелима виших

категорија. У односу на хотеле, цена  боравка се напла-

ћује по смештајној јединици, док се у хотелима цене

смештаја наплаћују по особи. Поред смештаја нуди се

и читав низ пратећих услуга (трансфер од-до, услуге ис-

хране, услуге вешераја и сл.)      Приватни смештај ко-

ристе најчешће пословни људи и млађи туристи који од-

лучују да изнајме стан на неколико дана, поготово за

време одржавања великог броја манифестација и кон-

церата, по чему се Београд  препознаје на туристичком

тржишту у региону.

Угоститељска понуда са преко 2500 ресторана нуди на-

ционалну и интернационалну кухињу и пружа посебан

угођај туристима и посетиоцима Београда. У туристич-

кој понуди незаобилазна је боемска четврт Скадарлија

са ресторанима ''Шешир мој'', ''Три шешира'', ''Има да-

на'', ''Два јелена'', ''Скадарлија'', ''Златни бокал'', ''Два бе-

ла голуба'' и староградским репертоаром музике.

Београд привлачи велики број посетилаца богатом по-

нудом угоститељских објеката кафића, клубова и ре-

сторана, посебно на обали Дунава и Саве и ноћним про-

водом до раних јутарњих сати.

Град располаже значајним конгресним и сајамским ха-

лама. Најзначајнији објекти су: Сава центар, Београд-

ски сајам, Београдска арена, а у оквиру туристичке ор-

ганизације ради Конгресни биро Београда. Преко 20 хо-

тела има значајне сајамске и конгресне капацитете. Бео-

град је био домаћин многих великих међународних ску-

пова: Конференција о европској безбедности и сарад-

њи, Скупштина Светске банке, Међународног монетар-

ног фонда, UNESCO – а, EBRD-а, светских конгреса ор-

топеда, стоматолога, хирурга и др. 

Београдска арена, са 23 хиљаде места, највећи је и

најсавременији комплекс за све врсте масовних, спорт-

ских, забавних, културних, сајамских и конгресних до-

гађаја у читавом региону, који организацијом великих

догађаја и гостовањима извођача светског значаја, при-

влачи велики број туриста и посетилаца из региона и

читаве Европе.

Београд је и највећи трговински центар у региону. Трго-

вачке зоне Кнез Михаилова – Трг Републике и бројни

тржни центри као што су ТЦ ''Ушће'', ''Delta city'' и др.са

угоститељском понудом, савременим 3D биоскопима и

сл. постају места не само шопинга, већ и забаве и ре-

лаксације, која привлаче изузетно велики број посети-

лаца и доприносе попуњености смештајних капаците-

та.

Хотел “ИН” Хотел “Москва”
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2.5 Подаци о туристичким ресурсима и 

туристичким атракцијама на 

територији Београда

2.5.1. Географски положај као туристичка вредност

Београд је главни град и највећа урбана англомерација

у Србији и трећа, после Атине и Рима, најстарија пре-

стоница Европе. Налази се у Југоисточној Европи на

Балканском полуострву. Лоциран је уз обале Саве и Ду-

нава и великог хидрографског система Дунав-Мајна -

Рајна, најдужој европској пловној магистрали која је

отворена 1992. године и која повезује Атлантик са

Црним и Средоземним морем. 

Налази између 44°16`- 45°06` северне географске ши-

рине и 19°59`- 20°52` источне географске дужине, и по

свом географском положају он је балкански, средњоев-

ропски, подунавски и посавски град. Развио се на са-

мом контакту две велике географске целине – Панон-

ског басена и крајњег северног дела планинског и брдо-

витог дела Балканског полуострва, што увелико обеле-

жава његов макроположај. Због таквог положаја, са пра-

вом је називан „капијом Балкана“ и „вратима Средње

Европе“. 

2.5.2. Рељеф 

У геоморфолошком погледу територија Београда је из-

разито сложена и разнолика и самим тим атрактивна са

становишта туризма. Северно од Саве и Дунава налазе

се типични равничарски делови терена, за разлику од

београдског побрђа, које је испресецано густом мрежом

речних и поточних долина. Посебно је интересантно

формирање, односно постојање мањих сливова у окви-

ру слива Саве и Дунава.

У морфолошком смислу у северном делу терена исти-

че се Земунски лесни плато, а у београдском побрђу

“Шумадијска греда” правца север-југ, са врховима Ава-

ле са 511 мнв и врх Космаја на југу, са 628 мнв. Поме-

нута греда представља развође између Саве и Дунава.

Источно и западно од ње су развијени изразито брдо-

вити терени представљени многобројним заравњеним

косама, међусобно разбијеним поточним долинама. 

Северни део терена истиче се пространим алувијалним

равнима Саве и Дунава (Макиш, Посавина, Панчевач-

ки рит), које представљају и најниже делова терена ис-

пресецане густом мрежом канала. 

Долине Саве и Дунава у овом делу су, с једне стране,

широко отворене (долина Саве према Срему, долина

Дунава према Панчевачком риту), а са друге стране су

ограничене одсецима (десна обала Дунава) или бре-

жуљкастим падинама (десна обала Саве, десна обала

Дунава од Београда до Смедерева).

У београдском побрђу долине су обично узане, понег-

де клисурасте (изворишни делови Топчидерске реке,

Раље и др.).

У хидрографском погледу, поред Саве и Дунава, посеб-

но треба истаћи сталне површинске токове, као што су:

Колубара, Топчидерска река, Болечица, Грочанска, Же-

лезничка река, Барајевска река, Сува река и др.

2.5.3. Клима

На основу обављених мерења и осматрања у периоду

дужег од једног века (1887.-2002.) на Метеоролошкој

опсерваторији у Београду и другим станицама на под-

ручју града, клима Београда показује умерено конти-

ненталне карактеристике.
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вори Београда су: у Младеновцу где се користе Селтерс

бања и Кораћичка бања, три извора у Скадарлији, из-

вор у бањи у Обреновцу, и други мањи Лештани, Браће

Јерковић, Врчин, Лазаревац, Коњарник, који функцио-

нишу као дивље плаже.

2.5.5. Природна добра као туристичке вредности

Природа представља јединство геосфере и биосфере,

изложено атмосферским променама и различитим ути-

цајима и обухвата природна добра и природне вредно-

сти које се исказују биолошком, геолошком и предео-

ном разноврсношћу.

Београд поседује богата и разноврсна природна добра

чија експлоатација у туристичке сврхе и формирање ис-

плативог туристичког производа још није потпуно ус-

постављена. Под разне видове режима заштите став-

љени су Велико ратно острво, Авала и Космај, као пре-

дели изузетних одлика. Одговарајући вид заштите че-

кају подручје почев од Степиног Луга, Јајинаца, Гори-

це преко Липовачке и Губеревачких шума до Сопота.

Oко 108 евидентираних локалитета који поседују зна-

чајне природне вредности још увек не уживају статус

заштићеног природног добра: влажна и забарена под-

ручја уз реке Саву и Дунав, ритови око леве обале реке

Дунав, инфраструктурна површина у великоселском

риту и др.

По својим природним карактеристикама нарочито се

издваја острво „Чапља“ које на 582 ха пружа могућно-

сти за развој  туристичко-рекреативне зоне са бројним

садржајима (туристичка села са маринама, спортски

пунктови окружени зеленилом, ограничена изградња

кућа, сојеница и сплавова и др.)

Заштита природних добара и биодиверзитета односно

заштита посебних природних вредности се спроводи у

складу са важећом законском регулативом и кроз изра-

ду просторних и урбанистичких планова, шумских, во-

допривредних и других основа, програма управљања

риболовним подручјима, програма управљања за-

штићеним природним добрима, студија о процени ути-

цаја на животну средину, стратешких процена утицаја

на животну средину, гранских стратегија развоја и раз-

не инвестиционо-техничке документације.

Мере заштите природе прописују се кроз: услове за-

штите природе у плановима, основама и програмима;

обавезе носиоца пројекта и корисника природних ре-

сурса; ограничења или прекид коришћења; ублажава-

ње штетних последица на природу; као и отклањање

штетних последица.

Према Закону о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр.

36/09), врсте заштићених природних добра су: 

-  заштићена подручја и то: Строги и специјални резер-

ват природе, Национални парк, Споменик природе, За-

штићено станиште, Предео изузетних одлика, Парк

природе;

-  заштићене врсте; 

- покретна заштићена природна документа  (херба-

ријуми...). 

Тек евидентирањем и заштитом природних добара мо-

гу се унапредити и економски валоризовати аутентич-

ни природни потенцијали Београда и претворити у зна-

чајне туристичке локације атрактивне како за домаће

тако и за стране туристе.
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КАТЕГОРИЗАЦИЈА БЕОГРАДА КАО
ТУРИСТИЧКОГ МЕСТАТЕМА БРОЈА

Средња годишња температура ваздуха износи 11,7°С,

док се средње месечне температуре ваздуха крећу у ин-

тервалу од 0,1°С у јануару до 22,1°С у јулу. Годишња

сума осунчавања за Београд износи просечно 2105,1 са-

ти са највећом месечном сумом у јулу 262,5 сати, а

најмањом 63,4 сата у децембру. 

Ваздух је зими у Београду влажан, па је средња месеч-

на вредност релативне влажности 79,7% у јануару, а ле-

ти сув са влажношћу 62% у априлу, јулу и августу. У

зимским месецима, када је влага највећа, честе су

појаве мразних и ледених дана.

Годишњи ток падавина у Београду има претежне ка-

рактеристике континенталног типа, са максимумом у

јуну 86,3 л/м2, што је последица продора влажног ат-

лантског ваздуха, а минимумом у фебруару 38,2 л/м2.

Средња годишња количина падавина износи 669,5 л/м2,

а средњи број дана са падавинама је 137,8. Снежни по-

кривач се јавља од октобра до априла, са највећом ве-

роватноћом појаве у јануару, фебруару и децембру.

Доминантни ветрови за Београд су из југоисточног и за-

падног правца, при чему југоисточни дува током целе

године, док западни ветар има највећу честину у лет-

њим месецима. Југоисточни ветар достиже највеће

брзине у зимским месецима, а западни у марту и апри-

лу. Најхладнији ветрови зими су северни и североис-

точни ветрови, а најтоплији су из јужног квадранта у

свим преосталим сезонама. 

2.5.4. Хидрографске туристичке вредности Београда

Међу хидрографским објектима, у смислу туристичке

вредности за Београд су значајна језера, реке и термо-

минерални извори. Сврставају се у комплексне, само-

сталне и комплементарне туристичке вредности и у

много случајева дају основну физиономију простору и

дефинишу туристичке функције. 

Језера као туристичка вредност замењују туристичку

понуду центара приморског туризма. Значај језера за

развој туризма огледа се у могућностима формирања

богате понуде и садржајног боравка туриста у тури-

стичким центрима у језерском приобаљу. Имају рек-

реативна својства, купалишна, наутичка, риболовна,

стационарна, излетничка, омладинска и спортско-ма-

нифестациона. Најпознатија језера Београда су: Ада

Циганлија, Марковачко и Рабровачко језеро у Младе-

новцу, Дубоки поток код Барајева, и нека мања као што

су Бела река код Рипња, Ракина бара у Сремчици, језе-

ро код Ресника и др..

Реке као туристичка вредност имају наглашене рекреа-

тивне, туристичке и саобраћајне вредности. Поседују

туристичку привлачност (заједно са околним пејзажом)

естетска, знаменита и ексклузивна својства.

Београд лежи на две велике европске реке Сави и Ду-

наву. Дужина речних обала је 200 км. На овом подручју

се налази и 16 речних острва. Дунав је плован целим то-

ком и представља природну везу са Немачком, Ау-

стријом, Мађарском, Румунијом и Бугарском. 

Сава има перспективу да добије статус међународног

пловног пута и повеже Словенију, Хрватску, Босну и

Херцеговину и Србију. 

Бањски туризам има дугу и богату традицију и пред-

ставља најстарију врсту туристичких кретања насталу

коришћењем термоминералних извора и извора као ту-

ристичке вредности. Најпознатији термоминерални из-



Заштићена природна добра

На територији административног подручја Београда,

евидентирана су бројна природна добра а статус (зако-

ном) заштићеног природног добара имају поједине јав-

не зелене површине и стабла..

Евидентирано је: 26 споменика природе (ботаничког ка-

рактера) - Ботаничка башта ''Јевремовац'', Академски и

Пионирски парк, Бањичка шума, платан код Милоше-

вог конака и др.; 4 споменика природе (геолошког ка-

рактера) – Морски неогени спруд на Калемегдану, Мио-

ценски спруд на Ташмајдану и др.; 2 строга резервата

природе – шума храста лужњака и граба и шума сребр-

не липе у Кошутњаку;  3 предела изузетних одлика - Ве-

лико ратно острво, Авала и Космај.

Од стране Завода за заштиту природе евидентирано је

још 3 пећине, 4 језера, 6 термалних и термоминералних

вода, 55 парк – шума и паркова; 5 ада, 8 ритова и бара,

4 станишта ретких и угрожених биљних  и животињ-

ских врста и др.

Јавне зелене површине у контесту заштите непок-
ретних културних добара

У оквиру природних ресурса зелене површине Београ-
да, заузимају посебно место због тога што систем зеле-

них површина града има мултифункционалну улогу, а

бенефити се огледају у квалитету животне средине,

биодиверзитету, економској добити и добити друштва. 

Јавне зелене површине представљају део структуре,

просторног и историјског континуитета града и играју

значајну улогу у интегралној заштити, која као савре-

мено схватање заштите, заступа став да је заштита гра-

дитељског наслеђа недељива од заштите животне сре-

дине. Поједине зелене површине укупног система, од

великог су значаја за заштиту културних добара, јер се

интегришу са непокретним културним добрима или се

налазе у оквиру њихових граница, па у том контексту

додатно добијају на значају као јавни простори.

Са аспекта заштите непокретних културних добара,

парковске површине које се  налазе у оквиру заштиће-

них целина и целина под претходном заштитом, вало-

ризоване су као простори значајних културно – исто-

ријских, стилских и амбијенталних вредности. 

Најзначајнији паркови су: Парк Калемегдан, Топчидер-

ски парк, Академски парк, Парк Мањеж, Парк Таш-

мајдан, Пионирски парк, Градски парк у Земуну, Кара-

ђорђев парк, Парк Ћирила и Методија, Теразијска те-

раса, Парк пријатељства, Топличин венац и итд.

Сквер се најчешће дефинише као значајан јавни про-

стор у административном центру града, испред јавних

објеката, у стамбеном ткиву или у оквиру саобраћајни-

ца. Најстарији и највреднији су: Сквер „Пролеће“ на

Топличином венцу и сквер код Дома војске. Са аспекта

заштите непокретних културних добара, скверови који

се налазе у оквиру заштићених целина и целина под

претходном заштитом, валоризовани су као простори

значајних културно – историјских и амбијенталних

вредности.

Београдски дрвореди као део амбијента, посебну вред-

ност имају дуж најрепрезентативнијих улица, булева-

ра, у оквиру значајних амбијенталних простора.

Највреднији су дрвореди дуж следећих улица: Крунска,

Кнеза Милоша, Ресавса, Булевар кнеза Александра, Бу-

левар краља Александра, Булевар Југословенске армије,

Цара Душана, 27. марта, Краља Милана, Немањина.

Њихов значај произилази из очуваности и старости сад-

ница, као и репрезентативности и уређености постојеће

уличне регулације, тако су дрвореди дуж већих улица

репрезентативнији и креирају пејзажне вредности дуж

дугих уличних потеза. Са друге стране дрвореди на ма-

њем простору, чине посебну микро амбијенталну вред-

ност, дуж улица Господар Јованова, Страхињића бана

и друге. Најзначајнији сачувани дрвореди су у про-

сторно културно историјским целинама (Косанчићев

венац, Скадарлија, Доситејев лицеј).

Са аспекта заштите непокретних културних добара,

дрвореди које се налазе у оквиру заштићених целина и

целина под претходном заштитом, валоризовани су као

део значајне амбијенталне вредности.

Генералним планом су дефинисане градске и приград-
ске шуме. Са аспекта заштите непокретних културних

добара, значајни простори градских шума су: Парк шу-

ма Звездара са Астрономском опсерваторијом, Парк

шума Јајинци са Спомен парком Јајинци ( знаменито

место ), Манастирска шума  у оквиру које се налази спо-

меници културе Манастир Раковица и заштићена око-

лина Манастира Раковица, Парк шума Кошутњак  која

се налази у оквиру граница просторно културно исто-

ријске целине Топчидер које је културно добро од изу-

зетног значаја и посебни комплекси у оквиру парк шу-

ме Топчидер (Резиденцијални комплекс Карађорђеви-

ћа и Комплекс Гарде), која се такође налази у оквиру

граница просторно културно историјске целине Топчи-

дер.

На простору приградског шумског комплекса Авала, на-

лази се неколико споменика културе и то: Споменик не-

знаном јунаку (културно добро од изузетног значаја),

Митровићев дом на Авали (културно добро) и Хотел

„Авала” (културно добро).

Служба заштите овој категорији је придодала просто-
ре меморијалног карактeра, спомен обележја која су ут-

врђена за културна добра или имају статус претходне

заштите. Гробља која се налазе у оквиру границе Гене-

ралног плана су: -Спомен парк Јајинци, Старо сајмиш-

те – Логор Гестапоа, Ново гробље, Гробље ослободила-

ца Београда, Земунско гробље на Гардошу, Јеврејско

гробље на Лединама, Спомен гробље на Бежанијској

коси, Јеврејско гробље, Топчидерско гробље и Немач-

ко војно гробље.

Са аспекта заштите посебно је третирана Ботанич-
ка башта „Јевремовац“, која је утврђена за културно

добро. 

ТЕМА БРОЈА
КАТЕГОРИЗАЦИЈА БЕОГРАДА КАО
ТУРИСТИЧКОГ МЕСТА
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Ново речно острво “Чапља”



Основни саобраћајни правци на релацији исток – запад

су два лонгитудинална правца и то:

- Булевар Краља Александра – Теразијски тунел – Бран-

ков мост – Булевар Михајла Пупина;

- Градски аутопут – Бубањ поток – Аутокоманда – Мо-

стар – мост Газела – Нови Београд. 

Саобраћај на релацији север – југ се одвија преко једи-

ног саобраћајног правца који је у рангу градске ма-

гистрале:

-Таковска – Кнеза Милоша – Булевар Војводе Мишића

– Радничка

Наведени саобраћајни правци представљају кичму си-

стема уличне мреже Београда, са великим обимом са-

обраћаја који већи део дана, у постојећем стању, функ-

ционишу на граници капацитетних могућности.

Град Београд улаже знатна средства у обнову и рекон-

струкцију саобраћајне инфраструктуре, реконструкцију

трамвајских и контактних мрежа, обнови асфалта, ин-

вестирања у инфраструктуру и реализацију пројекта

градске железнице, санацији и обнови мостова. За са-

мо две претходне године, укупно је адаптирано, сани-

рано и асфалтирано 767 улица, дужине 426 километа-

ра.

У току је изградња моста преко реке Саве на доњем

шпицу Аде Циганлије дужине 969 метара, који ће не са-

мо растеретити саобраћај, већ и повезати пешачко-би-

циклистичке стазе и бити нова атракција у визури Бео-

града. 

Предузимају се мере за бољи квалитет живота особа са

инвалидитетом. Секретаријат за саобраћај се стара о из-

ради и реализацији пројекта „Слободно кретање особа

са инвалидитетом у Београду”. 

Град је из буџета обезбедио средства за набавку и

уградњу седам платформи у пролазима на Теразијама,

док би уградња платформи у осталим подземним про-

лазима требало да буде реализована у сарадњи са

друштвено-одговорним компанијама. Побољшана је и

служба ГСП „Београд” за превоз особа са инвалидите-

том, у оквиру које постоји двадесетак комби возила, а

у пет возила ће ускоро бити уграђени и клима-уређаји.

Планирана је јавна набавка куповине и уградње 60 лан-

терни за потребе олакшаног кретања особа са оштеће-

ним видом на семафоризованим раскрсницама. 

2.5.7. Стање животне средине

Стање животне средине Београда условљено је њего-

вим природним условима, урбаном физичком структу-

ром, привредном активностима и процесима који се од-

вијају у граду. Контрола квалитета животне средине у

Београду врши се реализацијом програма који се доно-

се сваке године у сарадњи са стручним организацијама,

док се Програм контроле квалитета ваздуха доноси сва-

ке друге године од стране Скупштине града Београда

У граду функционише систем мониторинга квалитета

животне средине у оквиру кога је обезбеђено праћење

карактеристика: квалитета ваздуха, квалитета речних

вода, квалитета изворске воде, квалитета воде за пиће,

нивоа комуналне буке, загађености земљишта, нивоа

радиоактивности.

Квалитет ваздуха, пореклом од стационарних извора у

Београду се прати на 234 мерна места, а пореклом од

издувних гасова моторних возила на 14 најпрометнијих

раскрсница. 
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КАТЕГОРИЗАЦИЈА БЕОГРАДА КАО ТУРИ-
СТИЧКОГ МЕСТАТЕМА БРОЈА

Постојећи Зоолошки врт се налази у оквиру границе

споменика културе „Београдска тврђава“ - културног

добра од изузетног значаја.

У надлежности ЈКП“Зеленило Београд“ је преко 900

појединачних објеката са око 3000 ха јавних зелених по-

вршина од којих су неки заштићени као споменици при-

роде или предели изузетних одлика.

Генерално, Град Београд чини знатне напоре на зашти-

ти и унапређењу животне средине и реализацији

пројеката: Зелена регулатива Београда, Интегрална ре-

валоризација шумских ресурса, Стратегија пошумља-

вања, Катастар зеленила.

2.5.6. Саобраћај 

Београд је услед повољног географског положаја део

усклађене и унапређене европске саобраћајне мреже

која представља кичму развоја данашње Европе, те би

дугорочно посматрано, могао да постане једна од пре-

сечних тачака - капија ове мреже, што би значајно ути-

цало на побољшање привредног и локацијског квали-

тета метрополитена и ширег региона. 

У овом контексту посебну улогу имају трансевропске

и паневропске транспортне мреже (TENS I TINA), где

се очито назире интерес европске Уније у погледу са-

обраћајног умрежавања наше земље са окружењем. То

се превасходно односи на коридор VII (коридор VII или

Дунавски коридор у дужини од 23 000 км - који заједно

са Рајном и Мајном чини најважнији водени пут на кон-

тиненту) и коридор X (коридор 10 - један од паневроп-

ских саобраћајних коридора који се простире од Ау-

стрије до Грчке и обухвата како железнички, дужине

2528 км, тако и друмски коридор, 2300км) који се упра-

во код Београда укрштају, због чега приоритет пред-

ставља организовање мултимодалног чвора у метропо-

литену Београда са центром у Београду и пунктовима

у Панчеву и Смедереву. Захваљујући укрштању два од

десет европских коридора (VII и X) са крацима X1 и

правцем Е-70, отвара се перспектива повезивања Бео-

града са мрежом дунавских и других европских метро-

пола.

Саобраћајни систем Београда у основи омогућава до-

ступност свим градским садржајима а тиме и тури-

стичким.

Примарна улична мрежа Београда



Степен загађености ваздуха у граду процењује се на ос-

нову мерења концентрација тзв. основних комуналних

загађујућих материја: сумпордиоксида, чађи, таложних

материја, суспендованих честица и тешких метала, као

и специфичних материја: угљенмоноксида, олова, фор-

малдехида, амонијака, полицикличних ароматских уг-

љоводоника и других. 

На територији Београда, већ више од 40 година се спро-

води мониторинг квалитета површинских вода, Саве,

Дунава, Колубаре, канала Галовица и 14 других мањих

водотока, канала, ретензија, као и воде Савског језера,

купалишта Лидо и подавалских акумулација. Контро-

ла обухвата испитивања великог броја физичко-хе-

мијских, хемијских и микробиолошких параметара.

Што се тиче квалитета воде Савског језера, тренд доб-

рог квалитета воде Језера се наставља. Квалитет воде

одговара прописаном у Директиви Европске уније

2006/7/ЕЅ о квалитету воде за купање на отвореним ку-

палиштима. 

Квалитет воде на купалишту Лидо је бољи него 2008.

године. 

У погледу квалитета воде за пиће, на бази свих лабора-

торијских испитивања она се оцењује као здравствено

безбедна за људску употребу. 

Контрола хигијенске исправности изворске воде са 26

објеката јавних чесми спроводи се у циљу заштите

здравља становништва и праћења квалитета извориш-

та подземних вода које се користе као алтернативни из-

вор водоснабдевања, а уједно представљају и један од

индикатора стања животне средине. На основу резул-

тата лабораторијских испитивања и познавања сани-

тарно-хигијенског стања објеката и околине јавних чес-

ми, даје се мишљење о могућности коришћења воде за

пиће са здравственог аспекта. 

Комунална бука у Београду потиче највећим делом од

саобраћаја. У просеку, највећа прекорачења се конста-

тују у стамбеним зонама и зонама дуж прометних са-

обраћајница док су најмања у зонама подручја за одмор

и рекреацију, велики паркови, туристичка подручја. 

Загађеност пољопривредног земљишта се прати на 30

локалитета. Истраживања загађености земљишта, ука-

зују да на већем броју локација не постоје одступања у

погледу садржаја опасних и штетних материја у зем-

љишту.. 

Јачина апсорбоване дозе гама зрачења у ваздуху на ви-

сини 1м изнад површине тла мерена је континуирано у

Београду током 2009.године, и одговара границама про-

мене природног фона зрачења у ваздухуБеоград – град

културе

2.5.8. Културно - историјско наслеђе као 

туристичка вредност

Културно историјско наслеђе на територији 17 бео-

градских општина чини темељ туристичког потен-

цијала. Врсте и ниво заштите културних добара чине

један од кључних показатеља вредности и атрактивно-

сти простора.

Основни постулати заштите и промоције културног на-

слеђа су:

-заштита, чување, конзервација или обнова културних

вредности које стварају идентитет административног

подручја Београда и појединих његових делова као и

његовог метрополитена;

-промовисање активности смишљених да ојачају еко-

номску базу;

-унапређење квалитета окружења културних вредности

Територија Београда, града веома бурне историје, бо-

гата је разноврсним културним добрима, од праисторије

до данашњих дана који припадају бројним народима,

цивилизацијама и културама и различитих су вредно-

сти. Поред четири врсте непокретних културних доба-

ра: споменика културе, просторних културно-исто-

ријских целина, археолошких налазишта и знаменитих

места, која могу бити проглашена или уживати пре-

тходну заштиту, на подручју АП Београда налазе се и

друго културно наслеђе, материјалног и духовног ка-

рактера, које употпуњава слику о богатству и вредно-

сти ове средине и трасира правце простирања култур-

них стаза, основних репера и визура. Концентрација ма-

теријалних и духовних вредности је у два урбана језг-

ра, Београда и Земуна, а затим, углавном линеарно, дуж

значајнијих водених и друмских комуникација које про-

лазе кроз регион и настављају се у другим, ободним ре-

гионима. 

Унутар административног подручја Београда разликују

се две велике целине: уже подручје Београда саставље-

но од 10 општина и подручје осталих 7 општина (Лаза-

ревац, Барајево, Обреновац, Гроцка, Сопот, Младено-

вац и Сурчин). 

С обзиром да се макро ¬регион Београда посматра у

широком обухвату који, у случају културног наслеђа,

налази логичан смисао развоја просторних и градитељ-

ских облика, уочава се значај који има и културно на-

слеђе 9 регионалних центара и њима припадајућих ре-

гиона (Лозница, Шабац, Ваљево, Сремска Митровица,

Панчево, Смедерево, Вршац, Пожаревац и Бор), који су

у овом смислу у вези са Београдом.

На територији административног подручја Београда по-

стоје: два старија градска историјска језгра (Стари Бео-

град и Земун), једно новије (Нови Београд), десет про-

сторних културно-историјских целина, различито вред-

нованих (Кнез Михаилова улица, подручје Доситејевог

лицеја, Топчидер, Косанчићев венац, Старо језгро Зе-

муна, Скадарлија, чаршије у Гроцкој, Бељини, Обре-

новцу и др.) и преко две стотине споменика културе,

појединачних непокретних културних добара који се

могу груписати по намени (објекти сакралне и профа-

не архитектуре, стамбена, јавна, верска, војна, при-

вредна и меморијална архитектура, објекти народног

градитељства, јавни споменици и спомен обележја и

знаменита места).

Многи од ових објеката могу да се повежу у одређене

целине, било на ширем подручју (по зонама), блоков-

ски или у виду уличних потеза. Наслеђе техничке кул-

туре (индустријска баштина) је, такође, заступљено, са

неким од веома значајних амбијената или грађевинских

ансамбала (погони у Обреновцу, водоводни систем, Ма-

киш и др). 

Постоји преко двадесет различито вреднованих архео-

лошких налазишта, као што су Бело Брдо - Винча, Стар-

чево – град, антички Сингидунум, антички Таурунум,

Брестовик и низ локалитета код Гроцке, Лазаревца и

Обреновца.

До сада проглашено је укупно 386 културних добара а

статус претходне заштите ужива више од 200 евиден-

тираних добара.

ТЕМА БРОЈА
КАТЕГОРИЗАЦИЈА БЕОГРАДА КАО
ТУРИСТИЧКОГ МЕСТА
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Једрена до Истамбула. Тај правац остао је обележен

кроз трасу једне од главних саобраћајница у Београду,

Булевар краља Александра (пут за Стамбол ). Под ото-

манском стазом подразумева се и пловни пут који је во-

дио од Пеште, преко Београда, Смедерева, Кладова до

Црног мора и Истамбула.

Међународне везе успостављене током XVIII, XIX и

XX века са централном и источном Европом најпрепо-

знатљивије су у архитектури и урбанизму Београда и

Земуна, а утицај се, затим, спорадично преносио и у ма-

ња насеља. 

Секретаријат за привреду и Туристичка организација

Београда, у сарадњи са Туристичком организацијом

Србије, и другим надлежним органима и институ-

цијама, чине знатне напоре да разнолико културно-ис-

торијско наслеђе буде уврштено у туристичку понуду

Београда и Србије. Девет година за редом у Београду се

организује туристичко – културна манифестација ''Да-

ни европске баштине'' којом се представља наслеђе на

нашем тлу као део богатства и разноликости наслеђа ев-

ропских народа. 

Поред програма музеја и других установа културе, за

посетиоце се редовно отварају градска здања: Дворски

комплекс – Краљевски и Бели двор, Дом Народне скуп-

штине Србије, здање Владе Србије, Стари и Нови двор,

Народна банка и др. и историјске куће: Дом Јеврема

Грујића, кућа Вељковића, Караматина кућа.

Популаризацији наслеђа у европским и светским окви-

рима и повећању интересовања за посете Београду,

знатно доприноси и дигитализација писане, звучне и

видео грађе Народне библиотеке Србије, која је члан

Европске дигиталне библиотеке, Музиколошког инсти-

тута САНУ, Југословенске кинотеке, Медијског јавног

сервиса и др.

У Београду се налази и наслеђе на листи УНЕСКА: Ми-

рослављево јеванђеље и Архива Николе Тесле.
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КАТЕГОРИЗАЦИЈА БЕОГРАДА КАО
ТУРИСТИЧКОГ МЕСТАТЕМА БРОЈА

Поводом 50. година рада, Завод за заштиту споменика

културе града Београда је публиковао електронско из-

дање Каталога који садржи 381 непокретно културно

добро са сажетим подацима на српском и енглеском

језику, доступно и посетиоцима и туристима. 

Поред урбанистичких и архитектонских вредности гра-

дитељског наслеђа постоје и новије категорије наслеђа

које су снажно повезане са нематеријалним вредности-

ма на овом простору. То су, пре свега: културни итине-

рери (Линија која повезује места истих карактеристи-

ка); симболичка места; културни пејзаж и места сећа-

ња. 

Културни итинерери, од нивоа локалних веза, преко на-

ционалних стаза до међународних итинерера пружају

могућност упоредног сагледавања сличности и разли-

ка које постоје међу примерима, омогућавају упознава-

ње са развојним променама и стварају јасну слику о

просторним и временским димензијама одређених кул-

турних појава које се манифестују кроз градитељство.

Територија београдског макрорегиона може се најтеш-

ње повезати међународним стазама са земљама Поду-

навља са којима је чинила целину за време Римске им-

перије, повремено Угарске (у средњем веку), Турске (у

позном средњем веку), Аустрије и Аустро-угарске мо-

нархије (повремено и не у целини територије).

Слојевитост међународних стаза је богата и пружа ве-

лике могућности повезивања административног под-

ручја Београда и његовог уклапања у међународне

пројекте који се баве планирањем привредног и кул-

турног развоја великих просторних целина које пове-

зују одређени заједнички интереси, међу којима инте-

реси заје¬дничке културне и градитељске историје ни-

како нису занемарљиви.

Праисторијски контекст ширења утицаја је најпростра-

нији. Винчанска, односно Белобрдска култура, прости-

рала се на територији већој од било које у Европи. Би-

ла је у додиру са другим културама које су се развијале

у Панонској низији, Подунављу и Медитерану. Архео-

лошки локалитет у Винчи представља светски познато

налазиште у културном слоју дебљине 10, 5 м и на по-

вршини од десет хектара. 

Чувени римски лимес је, вероватно, једна од најистра-

женијих и најбоље познатих међународних стаза. Са-

стављен од низа утврђења која су чувала границу, ли-

мес је уз себе имао и читав низ насеља различите ве-

личине и статуса у римској држави од Сирмиума до

Диане код Кладова. Таурунум (Земун), Сингидунум

(Београд), и низ других насеља припадали су гранич-

ном подручју римске империје и повезивали се Дуна-

вом са низом, урбанистички и архитектонски сличних,

насеља.

Током позног средњег века испреплетале су се и Ото-

манске стазе које повезују београдски метрополитен са

ширим подручјем дуж река Саве, Дунава и Мораве,

сличним облицима урбанизма и архитектуре оријен-

талног типа. Ове стазе "имају своју тежину" с обзиром

на дубоке корене које је оставило градитељство оријен-

талног типа на развој Београда и његовог окружења,

временски све до значајнијих планерских и урбани-

стичких реконструктивних захвата у централном тки-

ву Града. У појединим насељима још увек се могу на-

слутити елементи уличне мреже створене по правили-

ма оријенталног урбанизма. Један од главних транзит-

них путева Европе ка истоку полазио је од Пеште и про-

лазио кроз Београд водећи преко Смедерева, Софије и



2.5.9. Установе културе и културни живот као 
туристичке вредности

Београд је главни културни центар не само Србије већ

и региона. Култура на најбољи начин афирмише друшт-

вени развој.  Кроз културни модел, дефинише се стање

друштва и нације, а кроз различите културне атрибуте,

уочава се емоционални, етички и естетски ниво

појединца, породице и друштва у целини и његова спо-

собност да кроз организованост, координираност и хар-

моничност оствари напредак. Бројни елементи култу-

ре, као што су материјална и духовна култура, инсти-

туције, манифестације, представљају значајан потен-

цијал за развој културно-туристичке привреде. 

Уметнички догађаји, организовани у градовима не са-

мо да утичу на дефинисање идентитета града још од ан-

тичких времена већ пружају могућност међународне

промоције града и привлаче велики број туриста. Оно

што треба нагласити, наведена дешавања могу се реа-

лизовати како у физичком простору одговарајућих ин-

ституција културе отворених за посетиоце (музеји, Ар-

хив града, културни центри, галерије и др.) такође и у

урбаним градским јавним просторима, пешачким зона-

ма, трговима, парковским површинама...

Стратешки пројекат ''Београд, европска престоница

културе 2020. године'' је пројекат од значаја за промо-

висање и оживљање града и региона. То је јединствена

прилика да се град обнови, унапреди имиџ на интерна-

ционалној скали, привуче велики број туриста, створи

фестивалска атмосфера, осећање поноса и самопоузда-

ња, оствари значајна економска добит и повећа број но-

вих радних места.

Целокупна материјална и нематеријална културна баш-

тина сведочанство је и меморија једног народа. Није ма-

њег значаја ни оставштина уметника, колекционара, и

личности који су својим деловањем оставиле знамени-

ти аутентичан трaг у културном научном и јавном жи-

воту.

На подручју града Београда постоји велика концентра-

ција установа културе у јавном сектору, од национал-

ног (републичког) значаја, и установа чији је оснивач

или у чијем финансирању учествује град. 

Установе од општег (националног) интереса у области

културе и уметности које се финансирају средствима

Републике Србије, у којима се чува наслеђе са тла бив-

ше Југославије и које су од националног интереса су:

Народна библиотека Србије, Архив Србије, Архив Југо-

славије, Народни музеј, Историјски музеј Србије, Ет-

нографски музеј, Музеј савремене уметности, Музеј

примењене уметности, Музеј позоришне уметности,

Природњачки музеј, Mузеј ваздухопловства, Војни му-

зеј, Музеј науке и технике, Музеј жртава геноцида, Му-

зеј историје Југославије, Југословенска кинотека, На-

родно позориште, Београдска филхармонија, Ансамбл

народних игара ''Коло'', Филмски центар Србије, Завод

за проучавање културног развитка и Републички завод

за заштиту споменика културе. Њихово постојање де-

финише ниво урбаности града и чине га посебним у ме-

ђународним размерама. Оне се одређују као елитне,

уникатне и својим радом (изложбама, поставкама и ме-

ђународном сарадњом) знатно увећавају ниво урбани-

тета и социо-економског и културног идентитета гра-

да.  

ТЕМА БРОЈА
КАТЕГОРИЗАЦИЈА БЕОГРАДА КАО
ТУРИСТИЧКОГ МЕСТА
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Најзначајније су: Међународни филмски фестивал –

ФЕСТ, Београдски фестивал документарног и кратко-

метражног филма, Међународно такмичење музичке

омладине, Београдски летњи фестивал – БЕЛЕФ, Окто-

барски салон, Београдске музичке свечаности – БЕМУС

(2002. године примљен у Европску асоцијацију фести-

вала), Београдски интернационални театарски фести-

вал – БИТЕФ, Међународни сусрети деце Европе – РА-

ДОСТ ЕВРОПЕ, Београдски сајам књига, Филмски фе-

стивал у Сопоту - СОФЕСТ и Београдски џез фестивал. 

По одлуци Скупштине града Београда о утврђивању

свечаности града Београда – у сарадњи са бројним ин-

ституцијама културе одржавају се ,,Дани Београда” (од

16-19.априла), као празник града, са жељом да се обе-

леже и од заборава сачувају два изузетно значајна да-

тума из историје Београда – 16. април 878. године –

први писани помен имена ,,Београд” и 19. април 1867.

године – предаја кључева Града кнезу Михаилу Обре-

новићу. 

Секретаријат за културу суфинансира бројне фестива-

ле и манифестације које обогаћују културни живот гра-

да, а чији су оснивачи друга правна лица (Међународ-

на трибина композитора, Регионални фестивал алтер-

нативне културе ,,Рефракт”, Фестивал дечјих позориш-

та, међународни фестивал нове музике ,,Ринг-ринг”,

Урбан демо фест итд.). Од 2003. Позориште ,,Бошко Бу-

ха” сваке године реализује Фестивал позоришта за де-

цу и младе (ТИБА). У организацији позоришта ,,Пино-

кио” 2004. године реализован је Први фестивал луткар-

ских позоришта за децу и одрасле (ПИТА). 

Културни живот Београда обогаћен је и програмима

Опере и театра ,,Мадленианум”, аукцијске куће

,,Мадл`арт”а 2010 године компанија Цептер је финан-

сирала и први прави приватни уметнички музеј – „Му-

зеј Цептер“.

Београд има богату међународну културну сарадњу:

,,Дани културе у Бечу”, сарадњу са Грацом, који је 2003.

године био Европска престоница културе; ,,Дани Напу-

ља у Београду” и Друга Дунавска међународна конфе-

ренција за уметност и културу; сарадњу са Фиренцом

у реализацији пројекта ,,Музеј за децу и омладину –

Центар за музејску дидактику” чији је циљ осмишље-

на едукација младе музејске публике и формирање све-

сти о значају културних добара, што је имало и свој по-

зитиван одраз на обогаћивање туристичке понуде и ту-

ристичку посету.

Београд има потписане Повеље о братимљењу или спо-

разуме о сарадњи и пријатељству са бројним градови-

ма (Чикаго, Ковентри, Атина, Рим, Берлин, Пекинг, Ми-

лано, Кијев, Москва, Љубљана, Бања Лука, Скопље,

Шенџен и Општина Крф).  У току су интензивни кон-

такти у циљу добијања подршке за кандидатуру Бео-

града за европску престоницу културе 2020., потписа-

ни са Бања Луком, Крфом, Перуђом, Виљнусом и др.

што доприноси значајној промоцији Београда као гра-

да културе.

Богат културни живот Београда илуструје и податак да

су од августа 2008. до краја другог квартала 2010. го-

дине, установе културе реализовале су 18.522 уметнич-

кa програма .
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КАТЕГОРИЗАЦИЈА БЕОГРАДА КАО
ТУРИСТИЧКОГ МЕСТАТЕМА БРОЈА

Скупштина града Београда врши оснивачка права над

36 установа културе и два јавна предузећа (Београдска

тврђава и Центар ,,Сава”), за чији рад и остваривање

програма обезбеђује средства у целини или већим де-

лом. Мрежу установа чини: седам професионалних по-

зоришта (Позориште на Теразијама, Београдско драм-

ско позориште, Југословенско драмско позориште, Ате-

ље 212, Битеф-театар, Звездара театар, Дадов); четири

дечја позоришта („Бошко Буха“, Мало позориште

„Душко Радовић“, „Пуж“, позориште лутака „Пино-

кио“); једна установа за музичко-сценску делатност

(„Југоконцерт“); осам културно-образовних установа

(Културни центар Београда, Дечји културни центар Бео-

града, Установа културно-образовних делатности Дом

омладине Београда, Центар за ликовно образовање Бео-

град, Центар за културу Лазаревац, Центар за културу

Младеновац, Центар за културу Сопот, Центар за кул-

туру и образовање Раковица, Центар за културу Гроц-

ка); две фестивалске установе (Дирекција ФЕСТ-а и БЕ-

ЛЕФ центар); четири библиотеке (Библиотека града

Београда са 13 општинских  библиотека, Библиотека

„Милутин Бојић“, Библиотека „Влада Аксентијевић“,

Библиотека „Димитрије Туцовић“); шест музеја (Музеј

града Београда са музејима у саставу: Спомен музеј Иве

Андрића, Музеј Паје Јовановића, Музеј Јована Цвијића,

Музеј Томе Росандића, Музеј Бањичког логора, Збирка

икона Секулић, Археолошким локалитетом Винча и Ко-

наком кнегиње Љубице;, Педагошки музеј, Музеј Ни-

коле Тесле, Музеј афричке уметности, Музеј аутомоби-

ла и Кућа легата (основана 2004. године); једна галерија

(Продајна галерија „Београд“); један архив (Историјски

архив Београда) и један завод (Завод за заштиту споме-

ника културе Београда). 

Богатству, разноликости и мултикултуралности Бео-

града доприносе и Музеј Српске православне цркве,

Јеврејски музеј, Музеј културе рома и др.

Невладин сектор у култури Београда чини велики број

активних и мање активних уметничких организација:

уметничке организације (Ремонт, Дах театар, Позо-

ришно-креативни погон и др.); уметничке и културне

мреже и платформе (Балканкулт, АНЕТ и др.); фонда-

ције и задужбине (Фонд ,,Борислав Пекић”, Задужби-

на Милоша Црњанског , Задужбина ''Доситеј Обрадо-

вић''и др.); невладине активистичке организације (ром-

ска удружења, удружења пријатеља деце, Радионица за

поправку града и сл.); хобистичка удружења грађана

(Друштво обожавалаца анимације, Плесни клуб и др.);

културно-уметничка друштва и аматерске организације

(Певачка друштва, КУД-ови, Гусларско друштво, Теа-

тар 13 и др.); професионалне, сталешке организације и

гранска удружења (Удружење композитора Србије,

УЛУС, УЛУПУДС и др.) Идеалне локације за њихово

деловање су простори маргине у центру града, (попут

Павиљона ,,Вељковић”, куће у Добрачиној) и др., или

симболички важне зграде којима је престала намена

(Биоскоп Југославија, Старо сајмиште и сл.), у којима

функционишу ,,алтернативни” (субкултурни) мулти-

плекси НВО-а.

Секретаријат за културу финансира укупно једанаест

сталних манифестација. У периоду између 1996. и 2004.

године, осим ових манифестација, Секретаријат за кул-

туру је финансирао 34, а у 2009. чак 37 годишњих ма-

нифестација (чији су оснивачи друга лица). 



Посебан печат Београду као главном граду, дају бројне

знамените личности из историје града, света културе

и уметности, науке, али и српски владари и државници

(Свети Сава, Карађорђе, Милош Обреновић, кнез Ми-

хаило, Никола Пашић, Јосип Броз Тито..), градитељи

Београда, урбанисти, архитекте, задужбинари и прега-

оци из свих других области живота. 

Најпознатије су задужбине Капетан Мише Анаста-

сијевића на Студентском тргу, Коларчева задужбина

Илије Милосављевића Коларца, задужбине Луке Ћело-

вића Трабињца, Николе Спасића, Симе Игуманова,

зграда Вукове задужбине и др.

Свет науке богатији је за стваралаштво Николе Тесле

чија је архива призната за наслеђе светског значаја, Ми-

лутина Миланковића, Јосифа Панчића, Јована Цвијића,

Александра Белића, Слободана Јовановића, Михајла

Петровића Аласа и др. Печат националној култури да-

ли су Вук Караџић и Доситеј Обрадовић. Изузено је ве-

лики број стваралаца, књижевника, песника и других,

који су живели и стварали у Београду и о њему остави-

ли најлепше стихове и записе: Бранислав Нушић, Јоа-

ким Вујић, Радоје Домановић, Антоније Исаковић, једи-

ни наш добитник Нобелове награде Иво Андрић, Ми-

лош Црњански, Милорад Павић, Момо Капор, Душко

Радовић и многи други. Свет су улепшали радови Паје

Јовановића, Бете Вукановић, Милуновића, Пеђе Мило-

сављевића, Оље Ивањицки и низа других. Најзна-

чајнији допринос музичкој баштини оставили су Кор-

нелије Станковић, Стеван Мокрањац, Јосиф Маринко-

вић, Станислав Бинички..

И поред веома великог броја улица са именима знаме-

нитих личности, споменика, биста и попрсја, Београд

чини сталне напоре да нађе начина да се обележи где

су живели и стварали, да се не забораве значајне го-

дишњице и јубилеји. 

Град улаже значајна средства у реконструкције и обно-

ве објеката. Завршени су радови на конзервацији и ре-

стаурацији Куле Небојше где су у току радови на ви-

зуелизацији, изради изложбене поставке у сарадњи са

Архитектонским факултетом и Историјским музејом

Србије, опреми мултифункционалне сале и др.

Већина установа је сконцентрисана у првој зони. Из

прве групе, све установе су се нашле у централним и

историјским деловима града, који су одувек били места

са највећом концентрацијом објеката значајних за

друштвено и културно наслеђе, као и главна жаришта

социјалне интеракције. У рубним градским општина-

ма разноврсне програме приређују Центри за културу

(у Сопоту, Младеновцу, Гроцкој Сурчину...). У рубним

насељима остварена је висока дисперзија аматерских

друштава, која чине окосницу културног живота, док су

потенцијали централних градских општина присутни

у виду гостујућих форми. 

Програми културно уметничких друштава врло су ат-

рактивни за туристе и обогаћивање туристичке понуде

и позиционирање у области културног туризма у ре-

гиону и Европи. 
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Споменици знаменитим личностима



узетник које обавља послове организовања и реализо-

вања туристичких путовања  и пратећих услуга. 

На основу података Министарства економије и регио-

налног развоја до преласка евиденције у Агенцију за

привредне регистре – Регистар туризма, на територији

града Београда 01. јануара 2010 евидентирано је 336 ли-

ценцираних туристичких агенција. Од овог броја 317

туристичких агенција поседовало је лиценцу А – орга-

низатор путовања у земљи и иностранству, а 19 тури-

стичких агенција лиценцу Б – организатор путовања у

земљи. 

На територији града Београда налазе се и YUTA – На-

ционално удружење туристичких агенција, ATAS –По-

словно удружење туристичких агенција, HORES –

Удружење хотелијера и ресторатера Србије, Групација

Беохотели, Опште удружење угоститеља Београда, Ор-

ганизација за унапређење хотелијерства и гастрономије

(HGS), Удружења туристичких водича Србије и Бео-

града, Међународни центар за развој и унапређење уго-

ститељства и туризма SACEN International, Центар за

одговорни и одрживи развој туризма CenORT, Центар

за истраживање и проучавање туризма CTRS и многи

други.

Концентрација кадрова у области туризма је највећа у

Београду, а ту се налазе и школске установе за образо-

вање кадрова у области туризма. Виша и Висока тури-

стичка школа, Угоститељска школа, Виша хотелијерска

школа, Универзитет Сингидунум и др.

Туристичко информативни центри - Туристичка ор-

ганизација Београда има више туристичко - информа-

тивних центара у којима су туристима, посетиоцима и

грађанима на располагању информације и бесплатни

промотивни материјали о Београду и туристичким ло-

кацијама у Србији. То су: Аеродром “Никола Тесла”; Те-

разије, подземни пролаз код Палате ''Албанија''; Глав-

на железничка станица; Савско пристаниште у Кара-

ђорђевој током сезоне доласка туриста бродовима и но-

ви туристичко – информативни центар у Кнез Михаи-

ловој 6.

Туристичка организација Србије такође има нови Ту-

ристички информативни центар у ул.Чика Љубиној, по-

годан за изложбе и промоције туристичке понуде

Србије. Информације туристима пружају и Туристич-

ки центар Земуна, ул. Змај Јовина 14; Удружење тури-

стичких водича у Дечанска 8, Туристичка организација

Младеновца, Туристичко друштво Гроцка и други.

Туристичка организација Београда је обезбедила богат

програм штампаног и аудиовизуелног информативног

материјала за туристе и посетиоце, којима су на распо-

лагању књиге, брошуре, водичи, туристичке мапе и др.:

туристички водичи ''Упознајте Београд'', ''Београдски

музеји'', ''Скадарлија за сва времена'', ''Авала – део при-

родног, историјског и културног наслеђа'', ''Топчидер –

задовољство истовременог путовања кроз простор и

време''; брошуре :''Догађаји у Београду'', ''Смештај у

Београду'', ''Шетња кроз Антички Сингидунум'','' Wel-

come to Belgrade'', ''Cool Belgrade'', ''City break''; тури-

стичке мапе са атракцијама и туристичким садржајима,

са линијама градског превоза, мапе Авале, Винче, Ска-

дарлије, мапа Бициклом кроз Београд, Београд на лепом

плавом Дунаву и низ других, веома интересантне пуб-

ликације ''Странци у Београду'', ''Туризам у Београду

1840 - 1940'', ''Belguest'' тромесечни магазин на српском

и енглеском, низ електронских издања, видео издања

''Plug2Play'', ''Belgrade-City of Culture'', ''Business 2Bel-

grade'' и др.
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2.5.10. Организација туризма у Београду, 

туристичке организације и 

туристички центри 

Послови промоције туризма, координације активности

туристичких организација, привредних и других

субјеката у туризму на територији Републике Србије

поверени су Туристичкој организацији Србије.

ТОС обавља послове везане за унапређења и промо-

ције туризама, координирања активности туристичких

организација и других субјеката у туризму, истражива-

ња туристичких тржишта, обезбеђења пропагадно ин-

формативног материјала, формирања и развоја тури-

стичко информативног система и др.

На територији града Београда, улога Секретаријата за

привреду градске управе је између осталог старање о

развоју и унапређењу туризма на територији Београда

у сарадњи са управама свих 17 градских општина као

и обогаћивање укупне туристичке понуде, сагледавање

стања и креирање програма развоја, предузимање мера

на туристичком уређењу простора и обогаћивању садр-

жаја, утврђивања боравишне таксе и др.

Туристичка организација Београда је јавна служба

Скупштине града Београда основана са задатком да

презентује, развија и промовише туристичке вредности

српске престонице. Туристичка организација Београда

између осталог обавља бројне послове као што су:  уна-

пређења и промоција туризма, анализе домаћег и стра-

ног туристичког тржишта, подстицање програма из-

градње туристичке инфраструктуре, координирање ак-

тивности и сарадње учесника туристичке понуде, до-

ношење годишњег програма и плана промотивних ак-

тивности као и  многе друге.

Конгресни биро Београда стара се о маркетингу и про-

моцији Београда као дестинације опредељене за по-

словни туризам, погодне за организацију конгреса,

сајмова, семинара и других скупова, кординацији у лан-

цу пружања услуга у конгресном туризму Београда и

др.

На територији града послове туризма обављају и тури-

стичке организације и јавна предузећа за туризам које

су основале градске општине или удружења Младенов-

ца, Земуна, Гроцке, Сурчина,  и др.

У привредним коморама Србије и Београда, Удружења

угоститељства и хотелијерства  координирају и засту-

пају интересе чланица, пружају стручну помоћ ради по-

бољшања услова привређивања, решавање проблема,

унапређивање знања, осавремењивање менаџерских ти-

мова, примени прописа, привлачењу страних инвести-

ција и др.

Туристичка агенција је привредно друштво или пред-



2.5.11. Најатрактивнији делови града за 

туристе и посетиоце

Када би се расписао конкурс за избор најатрактивнијих

локација у граду које би сваки гост требало обавезно да

посети, сви Београђани би имали своје фаворите, али

већина би се ипак усагласила око десет најатрактив-

нијих. Туристичка организација Београда је на основу

утисака страних и домаћих туриста направила топ-ли-

сту делова града са највећим потенцијалом за при-

влачење гостију. На тој листи нашли су се Храм Светог

Саве, део око Трга Републике, Кнез Михаилове улице

и Косанчићевог венца, затим Скадарлија, Београдска

тврђава, Топчидерски парк, Гардош, Ада Циганлија,

дворови, планина Авала и Археолошко налазиште Вин-

ча. 

Храм Светог Саве Смештен у једном од најлепших де-

лова престонице, Храм Светог Саве важи за ремек-де-

ло црквене архитектуре. Са раскошно уређеним парком

и Народном библиотеком Србије у непосредној близи-

ни чини амбијенталну целину на којој би Београду по-

завиделе и многе богатије метрополе. Прича која је пра-

тила подизање храма подудара се са превирањима у

српском друштву – 1935. године су започети радови, да

би због историјских догађаја који су уследили били на-

стављени тек 1985. Фасада, звона и прозори поставље-

ни су до 2004. године, а унутрашња декорација још није

завршена.
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Топчидерски парк

Гардош

Ада Циганлија

Београдска тврђава

Дворски  комплекс

Авалски торањ Археолошко налазиште “Винча”

Улица Кнеза Михаила

Храм Светог Саве



Дворски комплексБеоград има два дворска комплекса

– градски, који чине Стари и Нови двор и дедињски,

који обухвата Краљевски и Бели двор. У палатама у

центру града смештена су седишта градске и државне

власти. Дедињски комплекс је резиденцијалног карак-

тера, али је отворен за јавност, а туре у којима се оби-

лазе Краљевски и Бели двор су међу најпопуларнијима.

Планина Авала Крајем 2007. године Скупштина града

је прогласила Авалу заштићеним природним добром са

укупном површином од 489 хектара. Ова планина важи

за омиљено излетиште и место за камповање Београђа-

на и њихових гостију. На Авали се налази и Споменик

Незнаном јунаку, који је урађен у облику маузолеја, по

пројекту Ивана Мештровића. Пажњу посетилаца при-

влачи и Авалски торањ подигнут на месту старог тор-

ња срушеног за време НАТО бомбардовања.

Археолошко налазиште Винча Налази се надомак пре-

стонице, поред пута Београд – Смедерево. Позната је

по налазишту изузетне археолошке вредности, а лока-

литет Бело брдо представља остатке неолитског насе-

ља са кућама и земуницама и остацима материјалне

културе праисторијског човека. 
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Трг Републике, Кнез Михаилова улица и Косанчићев
венац

„Строги“ центар и широка пешачка зона за већину ту-

риста је прва дестинација коју обилазе по распакивању

кофера. Трг важи за омиљено место за састајање, па

странци док испијају пиће у неком од бројних кафића,

сем у архитектури, уживају посматрајући Београђане

који се ту окупљају. Важи уврежено мишљење, као и у

већини светских метропола, да је овај крај „безобраз-

но скуп“, па већину гостију у локалима чине београд-

ски гости или домаћи који су дошли из најчешће једног

разлога - да виде и буду виђени.

Скадарлија Комплекс Скадарлије обухвата Скадарску

улицу од Булевара деспота Стефана до Душанове, затим

Зетску, Симину, Господар Јевремову и Улицу Страхи-

њића бана од угла Француске до Скадарске. Овај кварт

је раније био познат као састајалиште уметника, нови-

нара, угледних личности и боема склоних кафанском

животу. Целокупном утиску давно минулих времена до-

приноси и калдрма, а да би се задржао аутентичан

шмек, градске власти су покренуле иницијативу за до-

ношење кодекса који би прописао начин понашања у

Скадарлији, као и изглед продавница и угоститељских

објеката.

Топчидерски парк Топчидер је постао најзначајније ме-

сто у околини Београда у време владавине књаза Ми-

лоша Обреновића. Централна грађевина у парку је Ми-

лошев конак, за чију градњу су ангажовани најбољи ин-

жењери и уметници тог времена. Ова зелена оаза је

омиљено место Београђана за бег од вреве и стресног

живота. О Топчидерском парку довољно говори запа-

жање Феликса Каница, путописца а из друге половине

19. века: „Тешка срца сам се одвојио од овог дивног ме-

ста у Топчидеру, који за Београђане има исту привлач-

ну снагу као рецимо Сен Клу за Парижане, или Шенб-

рун за Бечлије.

Гардош Вероватно најпознатији део Земуна, туристе

привлачи аутентичним, старинским  амбијентом са

уским уличицама поплочаним калдрмом. Овај кварт по-

стао је „тренди“ место почетком деведесетих година

прошлог века, када су ту отворени многи ресторани са

погледом на Дунав. Заштитни знак Гардоша је Кула Си-

бињанин Јанка или Миленијумска кула каја се налази

на самом вру брда. Посебна атракција овог дела Зему-

на је позорница на отвореном на којој се лети играју

представе.

Ада Циганлија Београд нема море, али зато има Аду

Циганлију. На реци Сави, свега четири километра од

центра града, смештено је ово полуострвао. Обрасла гу-

стом листопадном шумом, прошарана пропланцинма и

ливадама, Ада је веома брзо заузела позицију највећег,

најлепшег и најпосећенијег купалишта и одмаралишта

Београђана. Има идеалне услове за рекреацију и бав-

љење спортом јер ту се налазе многи уређени терени и

стазе. Београђани који више воле пасивно опуштање

могу да пронађу уточиште у башти неког од много-

бројних кафића на ободу Савског језера.

Беогрaдска тврђава Беогрдска тврђава представља

градско утврђење око кога се развио данашњи Београд.

Данас је својеврсни музеј прошлости престонице и са

Калемегданским парком чини културно-историјску це-

лину. Са тврђаве пуца поглед на ушће Саве у Дунав и

на Велико ратно острво. Калемегдан важи за најпозна-

тији београдски парк који је оаза за опуштање свим ге-

нерацијама посетилаца.



3 УСЛОВИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КАТЕГОРИЈЕ 

БЕОГРАДА КАО ТУРИСТИЧКОГ МЕСТА

Ближи услови за одређивање категорије туристичког

места прописани су Правилником о категоризацији ту-

ристичких места. Разврставање туристичких места у

категорије врши се на основу процене расположивих

података обима туристичког промета у последње три

године које претходе години у којој се врши одређива-

ње категорије туристичког места (квантитативни кри-

теријуми), процене расположивих података степена из-

грађености туристичке, саобраћајне и комуналне ин-

фраструктуре, као и туристичке супраструктуре по од-

ређеним зонама у оквиру туристичког места (квалита-

тивни критеријуми) у односу на центар туристичког ме-

ста.

3.1 Одређивање центра, прве, друге и треће

зоне и опис граница зона 

Одређивање центра туристичког места 

За оријенатационо и условно одређивање средишта ту-

ристичког места, могу се применити следећи крите-

ријуми: географске координате међународно означене

као средиште Београда и концентрација и диспозиција

заштићених локалитета културних добара и осталих ту-

ристичких локалитета као и могућност комуникативне

повезаности туристичких простора и објеката од цент-

ра ка периферији у залеђу.

Пресек координата Београда 44°49'14" северне гео-

графске ширине и 20°27'44" источне географске дужи-

не симболично је обележен Пирамидом у срцу Старог

града у улици Кнеза Михаила, најпознатијем јавном

простору Београда испред Српске академије наука. 

То је Географски центар (средиште) који је у просеку

најмање удаљено од свих осталих тачака неке терито-

рије. и у овом случају је узета као центар туристичког

места и тачка од које се рачунају туристичке зоне.

Површина која захвата 20% око средишње тачке нази-

ва се централна (средишња) територија. 

Простор - на правцу од Небојшине куле преко Београд-

ске тврђаве и улица Васине,  Кнез Михаилове са Пира-

мидом, трга Теразије, дуж Улице Краља Милана, до

Цветног трга и трга Славије са доминантним Светосав-

ским храмом - уједно је у средишту највеће концентра-

ције највреднијих амбијенталних простора и стилског

градитељства у најужем центру града. Истовремено то

је и контакт старе Београдске вароши у шанцу са Тера-

зијским платоом - првим плански уређеним и изграђе-

ним простором (по Јанкеовим планским регулацијама

од 1836 – 1842 године). Тада је Београд изашао из Шан-

ца старе вароши и започео је период савремене исто-

рије, са убрзаним растом и планским урбаним развојем

у протекла два века његовог постојања до данас.   

На овом простору, укрштају и зачињу главни градски

саобраћајни правци, засновани на историјским друм-

ским везама Београдске тврђаве са непосредним зале-

ђем и ширим просторима Србије, Балкана и Европе.

Дуж ових праваца настајали су локалитети са главним

туристичким садржајима. 

Тако, на пример, туристички центар – пирамида – Те-

разије, преко Булевара Краља Александра (некадашњи

“Цариградски друм, или римски “Виа Милитарис”) има

комуникативну везу са шумадијско-подунавским при-

обаљем подручја града (археолошки локалитет Винча,

Грочанска чаршија, римска некропола у Брестовику, из-

летничко-рекреативни амбјенти “дунавске ривијере” и

др.). 

На правцу пирамида, Теразије улице Краља Милана и

Булевара Ослобођења до Авале, (некадашњи Кра-

гујевачки друм) налази се низ најразноврснијих тури-

стичких садржаја - од бројних културно-историјских за-

штићених објеката стилске архитектуре и градитељства

из краја XIX и од прве половине XX века до данас (са

Светосавским храмом, као највреднијом доминантом у

силуети Београда), спортски (стадиони Црвене Звезде

и Партизана, спортско-рекреативни центар Бањица),

историјско-споменички (најпогубнија стратишта Бео-

грађана – нацистички логор Бањица и спомен парк

Јајинци), као и излетничко-рекреативни комплекси Ава-

ле и оближњих парк-шума Степин луг и Шупља стена. 

У наставку овог саобраћајног правца, на подручју оп-

штина Сопот и Младеновац, такође постоји више ат-

рактивнх туристичких простора (на око једночасовној

удаљености од центра), као што су излетничко-рекра-

тивни комплекс Трешња, планина Космај са излетнич-

ко-шумским и споменичким обележјима и манастири-

ма Павловац и Тресије, бројним примерима народне ар-

хитектуре у подкосмајским селима и чаршијом у Сопо-

ту, до посебно преспективне бање Селтерс и Корачић-

ке бање код Младеновца. 

Западне и југозападне туристичке просторе и објекте у

општинама Обреновац и Лазаревац, могуће је повеза-

ти преко Улице Кнеза Милоша и Булевара Војводе Ми-

шића (раније познат, као “Топчидерски друм” који се

код “Мостара” рачва на Булевар Војводе Путника, којим

се преко “Топчидерске звезде” краћим путем доспева

до Милошевог конака и припадајућег парковског ком-

плекса, са црквом Св. Петра и Павла и спомеником Ар-

чибалду Рајсу, као и природној реткости – миоценске

стене у окружењу топчидерске позорнице), на чијим се

територијама истичу Обреновачка чаршија, Обрено-

вачка бања и више објеката профане и сакралне архи-

тектуре, а на подручју Лазаревца црква - костурница из

Колубарске и Церске битке, као и Врапче брдо и други

споменици из Српских устанака и Првог светског рата.  

Везе предложеног центра са сремским подручјем гра-

да остварују се преко Бранковог моста, у првом реду са

најкомплетнијом урбаном целином – старог језгра Зе-

муна и споменичким комплексом “Старо сајмиште”,

док у посавском делу општине Сурчин веза се остварује

преко насеља Бежанија са Бојчинском шумом и мана-

стиром Фенек.

Банатски део подручја града Београда нема посебне

садржаје туристичког значаја.

ТЕМА БРОЈА
КАТЕГОРИЗАЦИЈА БЕОГРАДА КАО
ТУРИСТИЧКОГ МЕСТА
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литерата, сликара, позоришних и других уметника, Ада

Циганлија, Топчидер и велики број административних

и других јавних установа републичког и градског зна-

чаја, музеји, хотели и бројни угоститељски објекти,

представљају данас најатрактивније београдске тури-

стичке дестинације.

Друга зона обухвата: 

Подручје од границе друге зоне туристичког места до

7.500 м мерене од центра туристичког места за места

преко 500.000 становника

Друга зона садржи мање туристичких добара потврђе-

не и признате атрактивности осим више појединачних

локалитета који имају квалитет туристичке локације и

садржи оптимално прихватљив број објеката инфра-

структуре, супраструктуре и зона је релативно добро

комунално и саобраћајно опремљена.

Трећа зона туристичког места обухвата простор од гра-

нице друге зоне до катастарских граница туристичког

места.

Граница зона детаљно су приказане и описане и на кар-

тама и у тексту  у оригиналном документу и иду улица-

ма које обухватају објекте у функцији туризма, са обе

стране улице, са припадајућим површинама које су у

функцији основне делатности а према „Правилнику о

одређивању делатности за чије обављање се плаћа ту-

ристичка накнада, разврставању делатности у групе по

степену повезаности, начину плаћања туристичке на-

кнаде и условима за ослобађање од плаћања туристич-

ке накнаде“ (Службени гласник РС", бр. 20/1010). 

У случају неусаглашености текстуалног и графичког

дела елабората, важе графички прилози. 
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Опис граница зона

Правилником о категоризацији туристичких места про-

писане су две зоне у односу на центар туристичког ме-

ста а  одређује их јединица локалне самоуправе уз са-

гласност министарства.

Прва зона обухвата: 

Подручје у кругу од центра туристичког места, за ме-

ста преко 500.000 становника до 5000 м од центра ту-

ристичког места

Захвата целу општину Стари град, Савски венац и це-

лу просторно културно историјску целину Топчидер,

део Вождовца уз Ауто – пут, део општине Звездара са

Звездарском шумом, Лионом и Јужним булеваром, део

општине Палилула којој припадају Ада Хуја, Лука Бео-

град и, део општине Земун са Великим ратним острвом

и старим језгром Земуна, део општине Нови Београд са

центром око улице Арсенија Чарнојевића и делом уз ре-

ке Саву и Дунав, део општине Чукарица са целом Адом

Циганлијом, Чукаричким заливом и Хиподромом.

Прва зона представља центар свих градских збивања,

од туристичких, културних, политичких, образовних и

пословних. Ту се налазе највреднији туристички про-

изводи, и најрепрезентативније туристичке локације. Ту

се одвијају бројне манифестације, културна и спортска

дешавања. На малом простору првенствено општине

Стари град концентрисано је мноштво зграда под за-

штитом, просторних целина, јавних споменика и спо-

мен обележја. Београдска тврђава, Капетaн-Мишино

здање, Конак кнегиње Љубице, Саборна црква и Кнез-

Михаилова улица као просторна целина су у рангу кул-

турних добара од изузетног значаја, а још 20 здања

имају статус културних добара од великог значаја. Бео-

градска тврђава, парк Калемегдан, Косанчићев венац,

Кнез-Михаилова улица, Теразије, Студенски трг, Трг

Републике, улица Краља Милана, Храм Св. Саве, Спо-

меник Карађорђу, Ботаничка башта „Јевремовац“ и Ска-

дарлија – некада боемско уточиште највећих српских 
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3.2 Обим туристичког промета (Табела бр.1)

Правилником о категоризацији туристичких места про-

писано је да се процена обима туристичког промета од-

ређује се на основу: 1) регистрованог броја доласка до-

маћих туриста у туристичко место; 2) регистрованог

броја ноћења домаћих туриста у смештајним објекти-

ма туристичког места; 3) регистрованог броја доласка

страних туриста у туристичко место; 4) регистрованог

броја ноћења страних туриста у смештајним објектима

туристичког места; 5) укупног броја ноћења туриста у

смештајним објектима туристичког места у току годи-

не у односу на број становника туристичког места. Про-

цена се врши на основу званичних података Републич-

ког завода за статистику, односно Завода за информа-

тику и статистику за град Београд, сабирањем располо-

живих података о туристичком промету туристичког

места и дељењем са бројем година које су обухваћене

статистичким извештајем.

На основу обрађених и приказаних података, по осно-

ву обима туристичког промета тј. по свим наведеним

показатељима из Правилника Београд је сврстан у гру-

пу А. 

3.3 Степен изграђености туристичке, 

комуналне и саобраћајне инфраструктуре 

Степен изграђености туристичке, комуналне и саобра-

ћајне инфраструктуре процењује се по зонама у одно-

су на центар туристичког места.

3.3.1. Туристичка инфраструктура

Туристичку инфраструктуру од значаја за проглашење

Београда као туристичког места и могућности које сва-

ка од њих пружа према Правилнику о категоризацији

туристичког места и Табели бр. 2 Туристичка инфра-

структура која је саставни део Правилника чине следе-

ће врсте објеката : купалишта и плаже; тематски и за-

бавни паркови; туристички информативни центри;

центри за прихват туриста и посетилаца; одморишта

поред путева; објекти наутичког туризма; терени за

голф; тениски терени; отворени и затворени објекти

спортске рекреације; мале вештачке акумулације са ку-

палиштем; базени за купање; велнес објекти; трим ста-

зе; стазе здравља; видиковци; панорамски путеви; би-

циклистичке стазе; пешачке стазе; стазе за моторне сан-

ке; уређене обале река и језера (шеталишта); објекти за

посматрање природних реткости; објекти за предах и

краће задржавање.

Купалишта и плаже

Савско језеро „Ада Циганлија“ поседује око 6 км уре-

ђених шљунковитих плажа са свим неопходним инфра-

структурним објектима, што је чини најлепшом плажом

на вештачким језерима, не само у Србији, него и у чи-

тавој Европи.

Језеро Ада Циганлија

У сезони купалиштем прође око 20 000 посетилаца

дневно и комплетно је опремљено: спасиоцима, безбе-

доносним камерама, спортско рекреативним садр-

жајима (игралишта за особе са инвалидитетом, одбојку

на песку, мини голф, спортски риболов, стони тенис,

шах, трим парк, тенис, одбојка, кошарка, холмерова

трим стаза, мали фудбал, рукомет, бејзбол, ролери, пе-

долине, банџи џампинг, спортско пењање, пеинтбол,

мотонаутика, једриличарство, веслање, хокеј на трави,

скијање на води, рагби ) и осталим садржајима (парк за

венчање, марина, приобаље са кућицама на води, вози-

ћи, позориште-игралиште и др.) 

На острву је смештено више десетина регистрованих

спортских клубова. Купалиште је једно од највећих и

најбезбеднијих у Европи.Опремљено је комплетном ин-

фраструктуром, јавним купатилима, тушевима и чесма-

ма, чија је употреба бесплатна. Опслужују га стручне

спасилачке службе, неколико лекарских амбуланти, по-

лиција, као и радници комуналних служби. 

Ада Сафари 

Језеро Ада Сафари се налази на полуострву Ада Ци-

ганлија, на реци Сави које је једно од највећих и најлеп-

ших београдских излетишта. Од некадашње мочваре за-

расле у шипражје и трску, 1994. године, направљена је

Ада Сафари, језерце површине 6 ха порибљено капи-

талним и ретким примерцима рибе, строго контролиса-

ног квалитета.Окружено је столетном шумом и апсо-

лутно изоловано од градске буке. Око језера се налази

300 нумерисаних пецарошких места. На располагању

је ресторан у предивној природи у центру двомилион-

ског града. 

Тематски и забавни паркови

Иако Београд не поседује тематске и забавне паркове у

правом смислу речи осим мањих типа забавног парка

испред Зоолошког врта и других у оквиру парковских

површина на територији градских општина, на Ади Ци-

ганлији налази се већи број посебно тематски уређених

и опремљених простора за посебне врсте забаве: 

Холмерова трим стаза

У средишту зелене оазе, између Аде Сафари и реке Са-

ве на 5.5 хектара површине, смештена је најсавременија

Холмерова трим стаза. Налази се иза игралишта за ма-

ли фудбал, око 200 метара од кружног тока на Ади.
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2007 2008 2009

туристи 46,371 48,310 46,199

Промет страних туриста у пристаништу

Промет туриста у Београду-подаци са КСР

2007 2008 2009

туристи 764,466 705,574 602,034

домаћи 328,528 328,657 232,457

страни 435,938 376,917 369,577

ноћења 1.563,526 1.431,328 1.368,842

домаћи 701,405 671,485 540,112

страни 862,121 759,843 828,730

Промет туриста у Београду-подаци без КСР

2007 2008 2009

туристи 542,310 480,311 468,852

домаћи 178,371 152,936 125,076

страни 363,939 327,375 343,775

ноћења 1.341,120 1.206,065 1.235,660

домаћи 551,247 495,764 432,731

страни 789,873 710,301 802,929

КАТЕГОРИЗАЦИЈА БЕОГРАДА КАО
ТУРИСТИЧКОГ МЕСТА



Предраг Даниловић и други; асови светског тениса: Но-

вак Ђоковић, Ана Ивановић, Јелена Јанковић, ватерпо-

листи, одбојкаши, рукометаши, фудбалери и др., којима

Београд приређује незаборавне дочеке испред Скуп-

штине града.

Београдска Арена

Такође, Београд је био домаћин многих великих спорт-

ских догађаја из свих спортова; светских, европских и

балканских првенстава и такмичења: Београдски мара-

тон, Европско првенство у кошарци, ’’Diamond ball’’,

Европско првенство и Светска лига у одбојци, Светски

ФИНА куп и Европски шампионат у ватерполу, Ев-

ропска супер лига у стоном тенису, Европско првенство

у стрељаштву, шампионати у уметничком клизању, џет-

скију, рвању грчко – римским стилом, Европски олим-

пијски фестивал младих, Универзијада и други а клу-

бови из Београда су били прваци Европе и Света у мно-

гим дисциплинама.

У Београду постоји преко 1000 спортских објеката који

покривају читаву територију града и опремљени су за

све актуелне спортове, на свим нивоима такмичења. 

На територији Београда се налази: 8 стадиона, 16 спорт-

ских центара са бројним спортским садржајима, 6 ба-

зена, 6 дворана као и хиподром, голф терени и др. 

Београд се два пута кандидовао за Летње олимпијске

игре и то за Олимпијаду 1992. када је испао у трећем

кругу гласања Међународног олимпијског комитета (та-

да су се игре одржале у Барселони) и Летње олимпијске

игре 1996. када је град домаћин била Атланта.

Београд је дом и два највећа и најуспешнија спортска

друштва у Србији, Партизана и Црвене звезде. Два

највећа фудбалска стадиона у Београду су Маракана

(стадион „Црвене звезде“) и Стадион ЈНА (стадион

„Партизана“). Београдска арена се користи за кошар-

кашке и одбојкашке утакмице, заједно са халом Пио-

нир, док се Спортски центар "Ташмајдан" користи за

ватерполо утакмице.

Не постоји спорт који се не игра у Београду, укљу-

чујући терене и објекте за екстремне спортове на Ади

Циганлији. Детаљан преглед инфраструктуре за спорт

и рекреацију дат је у прегледу и документацији Секре-

таријата за спорт и омладину градске управе. 

Бициклистичке стазе

Градска управа града Београда је последњих година по-

светила знатну пажњу значају развоја бициклистичких

стаза. 
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Стаза нуди две трасе - прву дужине 1 км и другу 2км.

Дуж целе стазе постављене су дрвене ознаке на сваких

100 м, ради лакше оријентације. Подлога од дебелог

слоја пиљевине и песка, идеална је за спровођење ак-

тивности трчања и ходања за кориснике свих узраста и

физичке спреме. 

Трим парк 

У идеалном природном окружењу надомак спортских

игралишта и Холмерове трим стазе, смештен је једин-

ствен и најсавременији трим парк на нашим простори-

ма. Парк нуди 20 справа за вежбање, посебно нумери-

саних и објашњених на самом улазу у њега. Справе су

прилагођене коришћењу широкој популацији: мушкар-

ци, жене и деца свих узраста; почетници, рекреативци

или спортисти. Посебна погодност парка јесте могућ-

ност вежбања уз стручну консултацију професора фи-

зичке културе, као и могућност породичног доласка и

истовременог вежбања свих чланова породице под над-

зором стручног лица. 

Bungee jumping 

Екстремна и егзотична дисциплина, која спада у област

пустоловног туризма. На Ади се налази један од најлеп-

ших, али и највиших bungee jumping центара на свету,

са висином крана од 55м изнад воде. Скокове извршава

уиграни банџи тим, под надзором обучених стручњака,

са светски признатим сертификатима.

Paintball

Први отворени шумски терен на Ади Циганлији, нала-

зи се око 400 м од главног улаза на Аду, ка Савској те-

раси. Првобитно густа шума је проређена, очишћена и

припремљена за paintball. Постављене су дрвене пре-

преке, а на средини је направљен бункер од џакова. По-

стоје два терена: први, већи, димензија 130x80 метара

и други димензија 40x60 метара. Обезбеђен је и про-

стор за посматраче, где у пријатном шумском амбијен-

ту, заштићени од куглица, могу да се освеже уз пиће и

посматрају paintball.

Laser tag 

Једна од тренутно најузбудљивијих и најтраженијих

игара у свету је пуцачка видео игрица пренешена у ре-

алност са опремом високо технологије..

Скијање на води 

Жичара за скијање на води представља прворазредну

туристичку атракцију. Налази се у југозападном делу

Савског језера у дужини од приближно 500 м2 водене

површине. Реч је о потпуно еколошком пројекту најви-

шег нивоа безбедности. Елиминацијом моторног чам-

ца, као кључног пратећег елемента, отклања се свака

опасност по купаче, као и могућност изливања уља.

"Робинзоново острво" 

је тематско, отворено игралиште, смештено у амбијен-

ту тропског острва. Сачињено од природних материјала

и необичних играчака, представља аутентичну позо-

ришну сцену. Поред Робинзонове сојенице на песку се

налазе љуљашке, тобоган, пењалица, чамац-клацкали-

ца, вртешка. Концепт пројекта је да се кроз игру и ма-

гију позоришта деци приближи живот у природи. 

Спорт и рекреација 

Славу Београда као града спорта у Европи и свету, по-

нели су вишеструки европски и светски шампиони:

врхунски кошаркаши Владе Дивац, Саша Ђорђевић,
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Данас Београд има преко 60 км стаза и четири главне

бициклистичке руте:

Стаза А) Марина Дорћол – Савски кеј, Ада Циганлија -

7,5 км

Стаза Б) Хотел Југославија, Дунавски и Савски кеј и

Блок 45. Ове две стазе се спајају на Бранковом мосту,

где се налази и лифт за бициклисте. 

Стаза Ц) Око језера на Ади Циганлији - 8 км

Стаза Д) Нови Београд - 50 км

Кроз Београд је завршена сигнализација чиме је ком-

плетирана читава рута кроз Србију у дужини од 667 км

(са алтернативним рутама око 1040 км). 

Изнајмљивање бицикала је могуће на више места дуж

поменутих стаза. 

Бициклизам допринеси развоју различитих видова при-

вредне активности кроз: производњу бицикала, развој

трговине (развој продајне и пратеће опреме), развој

услужног сектора (изнајмљивања и сервисирања), раз-

вој низа нових професионалних услуга (достава дело-

ва, намирница, обављање курирске службе на рела-

цијама где је могуће користити бицикл, отварање нових

радних места на пословима везаним за производњу би-

цикла (инжењери, планери, дизајнери) али и послови-

ма у вези обезбеђивања потребне инфраструктуре за ко-

ришћење бицикла,организацију догађаја, програма,

рекреативних тура, спортских такмичења  и др.

Посебно треба нагласити утицај на развој туризма и

обогаћивање туристичке понуде Београда и то кроз раз-

вој туризма специјалних интереса имајући у виду би-

циклисте као сегмент посебних интересовања ( про-

грами разгледања града, манифестације) што доприно-

си већем броју посетилаца и укупном туристичком про-

мету.

Туристичка организација Београда промовише програ-

ме упознавања Београда као туристичке дестинације,

мапом која садржи бициклистичке стазе и обележене

све интересантне објекте, споменичко наслеђе и друге

атрактивности и посебним програмима за разгледање

града (Аде Циганлије, Дунавског и Савског кеја и др.),

као и програме обиласка београдског побрђа, пре свега

Космаја и Авале (брдски бициклизам).

Бициклистички савез Београда у свом саставу има де-

сет клубова и посебну организацију ''Трка кроз

Србију''. У календару 18 такмичења и активности које

организује Бициклистички савез  Београда налазе се,

између осталог: Међународне трке ''Кроз Србију'', ''Ка-

дети око Београда'', трка ''Бањалука-Београд'',Трофеј

Београда ''Велика награда града Београда'', Друмска

лига Србије у време '' Дана Београда'' , цикло крос ''Куп

Београда '' и друге. Осим тога, бициклисти Београда

учествују на тридесет републичких и међународних

такмичења, што све такође доприноси популаризацији

коришћења бицикла у сврху превоза, рекреације, спор-

та, здравих стилова живота али и могућности привре-

ђивања и локалног економског развоја.

У 2010 години, Бициклистички савез Београда, у са-

радњи са ТОБ-ом 10. јула организовао је рекреативно-

туристички бициклистички маратон ''Савска педала ''

од Савског пристаништа на Новом Београду до

Бојчинске шуме и Обедске баре (44 км у једном прав-

цу). Ова врста рекреације постаје све значајнији вид

туризма у Европи, којом сваког викенда крстари 4.ми-

лиона цикло туриста, што намеће потребу да се ова и

неке друге деонице уврсте у међународне рекреатив-

не туре.

Поред понуде за индивидуалне циклотуристе који чи-

не 90% овог тржишта, све више се развија понуда ор-

ганизованих тура од најмање 6 туроператера из Не-

мачке, Холандије, Аустрије и Белгије.

Велнес објекти и објекти бањске рекреације

Зона један и два поседују бројне SPA I WELLNES

центре док се у трећој зони налазе бањски капаците-

ти.  

SPA и wellness центри нуде услуге намењене релакса-

цији и одмору. Савремено су опремљени саунама, тур-

ским купатилима, базенима, услугама масера и чине

идеалну комбинацију за достизање хармоније духа и

тела унапређујући физичке, менталне и духовне спо-

собности појединаца. Представљају хит у свету и код

нас. Најпознатији SPA и wellness центри у Беогру су:

CITY WELLNES Краљице Наталије 38; CORPORE

WELLNESS CENTRE Крађорђева 2-5 Савски венац;

SARUNA WELLNESS / FITNESS Његошева 4 (у хоте-

лу Парк), центар града; Милентија Поповића (у хоте-

лу Континентал), Нови Београд; Шпанских Бораца 74

(у хотелу Holiday Inn), Нови Београд; Бреговита 33, Зе-

мун; МY SPA Баје Пивљанина 45 Дедиње; THE WELL-

NESSLAND Божидар Аџије 25;  SPA INTIMO Булевар

Зорана Ђинђића 66/12, Нови Београд; ORANGE Стра-

хињића Бана 43а Дорћол; SWEET SPA Влајковићева

23; SPA CENTAR Страхињића Бана 5; FITNES CEN-

TAR FOREST Таковска 45а; ХОТЕЛ ЕВРОПА - БЕО-

ГРАД ( WELLNESS CENTAR); ХОТЕЛ ВИЗУРА - ЗЕ-

МУН ( WELLNESS CENTAR); COUNTRY CLUB - ХО-

ТЕЛ БАБЕ (WELLNESS CENTAR); ТЕНИСКА АКА-

ДЕМИЈА  ЂОКОВИЋ - БЕОГРАД ( WELLNESS CEN-

TAR ).

Потенцијали бања у Београду искоришћени су у Сел-

терс бањи у Младеновцу и у бањи у Обреновцу, где се

изводе радови на доградњи капацитета.
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Ловишта су смештена у живописним пределима не-

такнуте природе, у чаробним пејзажима шумско-

брдског амбијента са бројним изворима. 

Постоје повољни природни потенцијали за гајење ско-

ро свих врста дивљачи, што доказују многобројни

врхунски трофеји, светски и европски прваци узгојени

у нашим ловиштима.

Шумовитост ловишта београдске ловне области изно-

си 11,5% и налазе се у надлежности ЈП „Србијашуме“. 

Најпознатија ловишта су: Ловиште „Рит“ које је отво-

рено, простире се на површини од 8.263ха, од чега фа-

занерија захвата површину од 50ха. Припада типу рав-

ничарских ловишта. Поседује бројне додатне садржаје

(обука и изнајмљивање ловачких паса, стрелиште за

глинене голубове и др.); Ловиште „Црни луг“ налази се

на левој обали реке Саве. Припада равничарском типу

ловишта које пружа могућност специфичног лова за

сваку врсту дивљачи и у ту сврху на располагању су

фијакери, чамци и теренска возила.. У прелепој храсто-

вој  шуми од дивљачи гаји се јелен европски, дивља

свиња и срна; Ловиште „Трешња“ налази се на Космају.

Стално гајене врсте дивљачи су јелен лопатар и муф-

лон; Ловиште „Липовачка шума“ налази се на магист-

ралном путу Београд-Чачак. Спада у равничарски тип

ловишта. Стално гајене врсте дивљачи су срна, зец и

фазан. Лов крупне дивљачи обавља се са чеке или пир-

шом. Ловцима је на располагању теренско возило. 

Атракције Београда 

Туристичке атракције (потенцијалне и реалне) су те-

мељни туристички ресурси који привлаче или могу при-

вући туристе у одређену дестинацију и снажно су про-

сторно обележени.

У најширем смислу, туристичка атракција може се де-

финисати као било шта што служи привлачењу туриста,

укључујући локалну климу и лепоту пејзажа, као и ка-

рактеристична, културна обележја, гостопримство ло-

калног становништва, специјални догађаји и продајна

места (Inskeep, 1991).

У савременој литератури су присутни различити поку-

шаји издвајања типова туристичких атракција. Најјед-

ноставније је класично диференцирање атракција на

природне и антропогене (културне, изграђене) тури-

стичке атракције, које се затим могу систематизовати

на атракције са материјалним (места, објекти) и нема-

теријалним својствима (манифестације, догађаји). 

Туристички ресурси су драгоцени, али сирови елемен-

ти одређеног места или подручја и тек улагањем рада

и материјалних средстава, као и осмишљеним активно-

стима, могу бити трансформисани у туристичке атрак-

ције и стећи афирмацију на тржишту.

Међу бројним туристичким атракцијама по оцени Ту-

ристичке организације Београда издвајају се:

Културно – историјски споменици – Побед-

ник, Споменик незнаном јунаку, Споменик кнезу Ми-

хаилу Обреновићу, Споменик Ђури Јакшићу, Споменик

захвалности Француској, Споменик Карађорђу, Тера-

зијска чесма, Споменик Петру II Петровићу Његошу,

Споменик ослободиоцима Београда 1806, Споменик

Вуку Караџићу.
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Бања Селтерс се налази на пространом, шумовитом те-

рену на обронцима планине Космај, 46км. југоисточно

од Београда, са којим је повезана аутопутем и магист-

ралним путем.

Бања Селтрес

Лековито својство ове алкално-муријатичне, угљено-

киселе, хипертерме (50оЦ), високе минерализоване во-

де познато је и употребљава се више од 100 година.

Климатски услови су пријатни, а бања је позната и по

зеленилу и чистом ваздуху. У близој околини, налазе се

многобројни културно-историјски споменици, и позна-

та излетишта.

Институт за рехабилитацију "СЕЛТЕРС"  у Младенов-

цу је део комплексног система здравственог опоравка

и превентиве на државном нивоу.  На предметној лока-

цији је по Генералном плану Младеновца 2021 плани-

ран Бањско рехабилитациони центар и јавно зеленило. 

Бања Обреновац је извориште богато лековитим са-

стојцима. Вода припада групи хипотерми, са темпера-

туром од 21,5°Ц. Вода Обреновачке бање богата је нат-

ријумом и сумпором и намењена је првенствено лече-

њу реуматских оболења.

Бање у Кораћици, и Лазаревцу су природни потенцијал

још увек недовољно искоришћен у туристичке сврхе.

Излетишта и ловишта

Ада Циганлија је омиљено место излетника који воле

ручак у природи скоро у самом центру града, опремље-

но је  зиданим роштиљима, клупама и столовима. 

Најзанимљивије излетничке шуме за Београђане, посе-

тиоце и туристе још су и Авала, Кошутњак и Космај. 

Излетничке површине се редовно косе и грабуљају,

уклањају се сува и болесна стабла, врши се редовна за-

штита од крпеља, комунално су опремљена и обогаће-

на бројним садржајима (спорт и рекреација, едукација

у природи и др.)  Посебно се води рачуна о чистоћи по-

вршина које користе посетиоци. 

Активношћу Секретаријата за привреду и градских оп-

штина на подстицању развоја туризма у приградском

подручју, све атрактивнија постају и излетишта Бојчин-

ска шума на територији општина Сурчин, Забран у Об-

реновцу, Липовичка шума и језеро Дубоки поток у Ба-

рајеву и др. 

Такође, у циљу популаризације простора погодних за

излете, одмор и рекреацију, финансирана је израда про-

пагандног материјала туристичке-манифестационе и

хотелско –угоститељске понуде предграђа Београда –

брошуру ''Излетишта Београда'', која обухвата подручја

општина Сурчин, Младеновац, Сопот, Обреновац, Ба-

рајево и Гроцка
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Споменици архитектуре – Зграда Скупштине града,

Зграда Председништва, Зграда Дома Народне Скуп-

штине, Зграда хотела Москва, Кафана „ ? “, Зграда

Српске академије наука, зграда Библиотеке града Бео-

града, Кућа Ђуре Јакшића, Палата Србије, Спиртина ку-

ћа, Караматина кућа.

Сакрални објекти – Саборна црква, Храм Св. Саве,

Цркава Св. Марка, Богородичина црква Ружица, Бого-

родичина црква у Земуну, Контумачка капела Св. Рока,

Црква Св. Антуна, Синагога, Бајракли џамија.

Храм Светог Саве

Амбијенталне целине као атракција – Трг Републике,

Београдска тврђава, Скадарлија, Врачарски плато са

Храмом Св. Саве, Краљевски комплекс на Дедињу, Ада

Циганлија, Археолошко налазиште Винча, Парк Топ-

чидер, Гардош – Стари Земун, планина Авала, Космај.

Музеји – Народни музеј, Етнографски музеј, Конак

књегиње Љубице, Конак кнеза Милоша, спомен музеј

Иве Андрића, Музеј Николе Тесле, Војни музеј, Педа-

гошки музеј, галерија Природњачког музеја, Музеј ис-

торије Југославије, Музеј савремене уметности.

Шеталишта и променада (корзо) улица Београда

Из највећег београдског парка, Калемегдана, креће се

у шетњу кроз историју Београда уписану у бедеме Бео-

градске тврђаве. 

Пешачка зона од Калемегдана, преко Кнез Михаилове

улице до Теразија представља окосницу кретања које се

рачва, у једном правцу, ка Храму Светог Саве, и другом

преко Трга Николе Пашића дуж Булевара краља Алек-

сандра.

Дубровачка улица, у континуитету улице Краља Петра,

чини попречну градску осовину и главну везу Савског

пристаништа и Дунавског кеја. Поред Дубровачке ули-

це главне попречне везе су дуж улица Тадеуша Кош-

ћушка и Француске.

Посебно туристички атрактивна је Скадарска улица са

очуваним амбијентом старог, боемског, Београда. Сли-

чан карактер имају Гардош, Косанчићев венац и улуца

Страхињића Бана и др.

Позната шеталишта се налазе дуж приобаља две најве-
ће београдске реке Дунава и Саве, са уређеним пешач-

ким и бициклистичким стазама, одговарајућим моби-

лијаром, различитим пратећим садржајима и устаље-

ном навиком грађана да их користе.

Уређен кеј почиње од старог дела Земуна, па поред хо-

тела "Југославија", до ушћа Саве у Дунав, затим испод

београдских мостова, па све до Блока 45 на Новом Бео-

граду. Већим делом пута налазе се многобројни кафе

ресторани, клубови и ресторани на води. 

Дунавски кеј од Савског пристаништа, поред Куле Не-

бојше, до Спортског центра на обали Дунава. Овде и

почиње бициклистичка стаза која води све до Аде Ци-

ганлије. 

Ада Циганлија - око Савског језера постоји 7 км уређе-

ног шеталишта. Наравно, може се заћи и у мање при-

ступачне, шумовите делове Аде Циганлије. Топчидер-

ски парк  је најстарији београдски парк. Простире се

долином Топчидерске реке.

Устаљене редовне пешачке и аутобуске туре Београдом

уз интересантну причу водича о историји града, архи-

тектури и животу Београђана у организацији општине

Стари град, Планинског савеза Србије, ЈП Београдска

тврђава и Туристичке организације Београда су: Књи-

жевни водич кроз Београд: трагом Данила Киша, тра-

гом Iве Андрића, Доситеј у Београду, шетња кроз Бео-

градску варош и Београдску тврђаву, стари Земун, Бо-

гомоље Београда, шетња кроз антички Сингидунум,

Топчидер, зелени шал Београда, брегови Београда, Оа-

за у центру Београда, Ботаничка башта Јевремовац,

Београдска варош, Београдска тврђава и Археолошке

туре разгледања и др.

Постоји велики број локалних шеталишта са врло ат-

рактивним садржајима, која се масовно користе у окви-

ру насеља, паркова, шума и др. 

Казина и играонице

На основу Закона о играма на срећу : „Играма на сре-

ћу, сматрају се игре у којима се учесницима, уз непо-

средну наплату или наплату посредним путем (преко

обрачуна додатних телефонских импулса и сл.), пружа

могућност да остваре добитак у новцу, стварима, услу-

гама или правима, при чему крајњи исход игре не зави-

си само од знања или вештине учесника у игри, него и

од случаја или неког неизвесног догађаја.“ 
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робним и путничким терминалом, снабдевачким пунк-

том и ремонтом за бродове (Савско пристаниште, Лука

"Београд", оперативне обале, Бродоградилиште, плов-

на радионица десна обала Саве - 2 км и "Бродотехни-

ка" на 12 км тока Саве). 

Уз обале Саве и Дунава привезано је преко 100 ресто-

рана на води, у више од 20 привезишта чува се преко

3.000 чамаца и привезано је око 900 рекреативних спла-

вова. Постављено је преко 600 сојеница.

Скоро трећина страних туриста који посете Београд до-

ђе Дунавом, а број туриста који плове Дунавом се сва-

ке године увећава за петину. Прошле 2009.године, Ду-

навом је у Србију допловило око 400 бродова са 50.000

туриста. Најбројнији су туристи из Немачке, САД,

Француске, Скандинавије. Нови Сад и Београд су, због

специјалног режима пристајања страних путничких

бродова, једина одредишта у Србији. 

Око 90 одсто туриста долази на организованим крста-

рењима, великим путничким бродовима, крузерима.

Број индивидуалних пловила је мали а надлежни орга-

ни предузимају низ мера и активности на решавању

проблема и обезбеђењу квалитетних марина и приве-

зишта, снабдевању горивом, потребном инфраструкту-

ром, сервисима и информационим центрима са свим

информацијама за навигацију, пловидбу и туристичке

посете. 

Србија ће наредних година у сарадњи са пет земаља ре-

гиона радити на јачању туристичке понуде на Дунаву.

У том смислу формиран је Дунавски центар за компе-

тенцију. Циљ Центра је подстицање и промоција тури-

стичке понуде региона Средњег и Доњег Подунавља и

заступање интереса туристичких субјеката из Србије,

Хрватске, Бугарске, Румуније, Украјине и Молдавије.

Кластер за наутички туризам Србије НАТУС и При-

вредна комора Србије направили пројекат  за формира-

ње Инфо центра за наутички туризам са инфо пункто-

вима на Дунаву. Предвиђено је да инфо центар буде у

Београду, а инфо пунктови у Апатину, Новом Саду и

Кладову. Туристи и други путници на пловилима ће та-

ко моћи да добију важне информације о условима пло-

видбе, водостају, временској прогнози или бензинским

пумпама, ресторанима, хотелима и механичарима за по-

правку чамаца и мотора, као и правне информације и

везу са свим капетанијама у Србији.
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Могу се приређивати само игре на срећу које су уписа-

не у каталог о врстама игара на срећу и за чије прире-

ђивање су донета правила игре. 

Игре на срећу се могу поделити на: класичне игре на

срећу (лутрија, спортска прогноза, лото, кено, томбо-

ла, фонто), посебне игре на срећу и  наградне игре у ро-

би и услугама.

Са становишта туризма најзначајније су посебне игре

које се приређују у играоницама (казинима). Право на

приређивање посебних игара на срећу могуће је само

уз дозволу надлежних институција. Представљају зна-

чајан извор прихода буџета. Туристи, поготово страни,

радо их користе. 

У Београду постоји Казино Београд на 10.000 квадрат-

них метара површине као један од највећих и најмо-

дернијих забавних центара у региону и безброј игра-

оница. 

Наутички туризам

Последњих година примећују се позитивни трендови у

праћењу и прихватању атрактивних новина у понуди

речног туризма. Наутички туризам и званично пред-

ставља један од најпрофитабилнијих видова туризма, а

крстарење рекама је један од најтраженијих туристич-

ких производа не само у Европи већ и у целом свету ме-

ђу којима и пратеће услуге чине доминантну ставку. 

Дунав и Сава са Ушћем су водећи природни феномен

Београда. Будући да је Београд град величанствених ре-

ка, један од основних праваца даљег развоја је  боље ко-

ришћење Саве и Дунава за унапређење наутичког ту-

ризма.

Део београдског рељефа су и речна острва на Сави и

Дунаву; међу којима је Ада Циганлија већ добила ев-

ропску физиономију. Велико Ратно Острво је основни

феномен и визура централне зоне града, а ту је такође

и острво Ада Хуја за коју постоје велики планови и

пројекти за наредни период.

Кроз подручје Београда, Дунав пролази у дужини од 83

км, а Сава у дужини од 63км. Дунав и Сава су пловне

реке. Речно пристаниште је на десној обали Саве.

Објекти за пристајање пловила су места на обалама са
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Србија се укључила у израду свеобухватне стратегије

ЕУ за Дунавски регион базиране на три стуба: успо-

стављању система безбедне пловидбе и развоју транс-

порта и пратеће инфраструктуре, заштити животне сре-

дине и одрживом коришћењу природног богатства и

економском развоју и јачању регионалне сарадње и

партнерства у региону Подунавља, у чему је значајно

место Београда као метрополе на Дунаву.

Скупштина града је 22.септембра 2010.године усвојила

нову Одлуку о постављању пловних објеката на делу

обале и воденог простора на територији града Београ-

да. У сарадњи са свим надлежним органима, у току је

израда Плана места за постављање пловних објеката за

период од десет година. Процењено је, после првих

анализа, да само у зони Луке Београд и Аде Хује на Ду-

наву може да буде изграђено око 3.500.000 m2 нових

јавних, комерцијалних, пословних, стамбених и забав-

них и рекреативних садржаја. У току су истраживања

могућности и израда програма за зоне Дорћола и нове

Дунавске улице, пројекат контраковања Луке Београд,

трансформације зоне бродоградилишта „Београд“, важ-

не градске локације коју интензивно истражују и при-

ватни и јавни сектор.

Као приоритет у 2010. години, изведени су радови на

изградњи наутичког села „Бисер“ , 15 двокреветних

кућица на обали Саве у Бољевцима у Сурчину. Пројекат

у целини обухвата 15 двокреветних кућица на Сави, ре-

сторан, управну зграду, рецепцију, економат, спортске

терене, и сву пратећу инфраструктуру. 

Потписани су уговори и обезбеђена средства за изград-

њу обалоутврде од ресторана „Шаран“ до ресторана

„Венеција“ и изградњу пристаништа на Дунаву у Зему-

ну. Урађен је предлог пројекта за уређење Ада Хује - из-

градња ролер стаза, скејт парка, мултифункционалног

амфитеатра, изградња бициклистичких стаза које би по-

везале Ада Хују са системом бициклистичких стаза у

Београду, као и изградња бициклистичких стаза на ле-

вој обали Дунава и Панчевачком мосту.

У оквиру обогаћивања туристичке понуде на Дунаву,

реализоваће се редовне туре вожње бродом и разгледа-

ња Великог ратног острва, која су до сада реализоване

у време одржавања манифестације ''Дана европске баш-

тине'' и финансираних пројеката из туризма и др.

Одморишта поред пута

На територији Београда одморишта су лоцирана по

броју и типу сходно рангу пута (аутопут, регионални,

магистралини..). Према садржају постоји више типoва

одморишта.

Приметна је активност на подизању квалитета одмо-

ришта обезбеђивањем недостајуће инфраструктуре.

Основни садржаји одморишта поред пута су: паркира-

лишне површине, површине за одмор и рекреацију,

WЦ, питка вода, садржаји за особе са инвалидитетом,

дјечје игралиште, бензинска пумпа с трговином и ка-

феом, ресторан, мотел, аутосервис, информације, тури-

стичко – информативни центар. 

Туристичка сигнализација

Туристичка сигнализација на територији Београда по-

стављена је у складу са Законом о туризму и сходно

Правилнику о садржини и начину истицања туристич-

ке сигнализације (Сл.гласник РС, бр.36/09) и чине је

знакови за усмеравање према туристичком одредишту,

знакови за пружање информације о туристичком одре-

дишту, знакови за израз добродошлице, као и знакови

обавештавања за вођење саобраћаја у зони раскрснице.

Туристичком сигнализацијом обухваћена је комплетна

територија Београда, што значи све три зоне. О тури-

стичкој сигнализацији брине Секретаријат за саобраћај,

а постављање и одржавање врши ЈП Београд пут.

Секретаријат за привреду је у сарадњи са општинама и

у оквиру финансирања програма и пројеката обезбедио

израду и постављање туристичке сигнализације на те-

риторији општина Обреновац и Барајево.

Визуре и видиковци

Београд је град са јасно препознатљивом комбинацијом

рељефа и водених површина. 

У следећем списку наведене су најзначајније стајне тач-

ке - видиковци, као и главни правци и углови визура са

њих. Неке су заштићене у употреби и представљају ту-

ристичке атракције а неке треба заштитити и од њих тек

направити туристичке производе.

Калемегдан "Победник": (кота 113,4); алтернативно: ба-

стион на завршетку бедема од Сахат-куле ка Сави (ко-

та 124). Најважнији од свих београдских видиковаца,

са сагледавањем двеју класичних градских панорама.

Прва је панорама Савског амфитеатра, са Саборном

црквом на левој страни и Савом на десној, до зеленила

Топчидерског брда и Кошутњака и до Авале. Друга па-

норама је ушће Саве са Малим и Великим ратним остр-

вом, репрезентативним и зеленим простором Новог

Београда и Земуном у позадини-

Земун – Гардош: (кота 111). Најважнији од видиковаца

у делу града лево од Саве, са погледом преко Старог

језгра Земуна (споменичка целина) на Дунав и Београд

иза њега и са Звездаром и вишњичким брдима у поза-

дини.

ТЕМА БРОЈА
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Манифестације Београда су разврстане у 4 групе и то:

манифестације чији је оснивач град Београд; манифе-

стације у чијем финасирању учестувује Секретаријат за

културу; манифестације у чијем финансирању уче-

ствују градске општине и манифестације које се одр-

жавају на територији града Београда (финансирају се

из других извора).

Наведене манифестације су непрофитне, тако да им је

за реализацију програма неопходна логиостичка под-

ршка других органа градске управе.

''Дани Београда '' од 16-19. априла су празник града по

одлуци Скупштине града Београда од децембра 2002.

године. 

Манифестације чији је оснивач град Београд су: 

Међународни филмски фестивал - Фест; Међународно

такмичење музичке омладине; Београдски фестивал

документарног и краткометражног филма; Београдски

летњи фестивал – Белеф; Београдски интернационал-

ни театарски фестивал – Битеф; Сусрети деце европе –

Радост Европе; Београдске музичке свечаности – Бе-

мус; Октобарски салон; Сајам књига у Београду; Филм-

ски фестивал у Сопоту; Београдски џез фестивал.

У Београду се одржавају и: манифестације у области

културе у чијој реализацији програма учествује град

Београд (47 манифестација), манифестације у области

културе у чијој реализацији учествују градске општи-

не (39 манифестација), манифестације у области кул-

туре у чијој реализацији програма не учествује град

Београд (7 манифестација).

Туристичка организација Београда је у сарадњи са дру-

гим установама и организацијама и надлежним органи-

ма, у 2010.години била организатор следећих манифе-

стација: ''Улица отвореног срца'', ''Београдски карневал

бродова'', ''Лето у Скадарлији'', и учествовала у органи-

зацији и промоцији манифестација: ''Мајско колектив-

но венчање'' истовремено венчање преко двеста паро-

ва, ''Дани европске баштине'', ''Танго маратон'', ''EXIT-

дан више'', ''Beer fest'', ''Градски дочек Нове године'' и

др.  Посебно велики број посетилаца привлачи Ново-

годишњи вашар.

Секретаријат за привреду је у оквиру редовне делатно-

сти прикупио податке о свим манифестацијама и дога-

ђајима од значаја за повећање броја посетилаца на те-

риторији свих 17 градских општина.

Обрада података туристичке инфраструктуре изврше-

на је на основу доступних материјала Секретаријата за

привреду градске управе града Београда, Туристичке

организације Београда, градских општина и других

надлежних органа и информација које се налазе у по-

седу ЈУП Урбанистички завод Београда. 

Приказ стања и резултати анализе исказани су на осно-

ву искустава и расположивих материјала који су ко-

ришћени приликом израде планова детаљне регулације,

затим Генералног плана Београда 2021, Регионалног

просторног плана административног подручја града

Београда и планова у градским општинама на приград-

ском подручју. Током израде наведених планова обав-

љена је сарадња са надлежним институцијама, органи-

ма и службама.
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Теразијска тераса: Поглед ка Новом Београду и ка мо-

стовима уз реку Саву, на Аду Циганлију и даље.

Врачарски плато: Уски поглед у правцу врха Авале и

Авалске купе од јужног крила цркве преко Вождовца.

Београдски мостови: Поглед са београдских мостова на

Ушће, на Београдски гребен од Калемегдана до „Бео-

грађанке“, са Савске и Дунавске стране.''

Топчидер - угао Булевара војводе Путника и напуште-

не трасе трамваја за Дедиње (приближно кота 122). По-

глед на топчидерску долину и околна узвишења, са дво-

ром на Дедињу. Несвакидашњи амбијент надомак цент-

ра града. 

Баново брдо - ски стаза изнад Топчидерског гробља.

Поглед на београдску централну коту са њеним најти-

пичнијим деловима: Калемегданом, новобеоградском

страном и са рекама до Земуна, затим на Звездару. У

првом плану је посебно живописан амбијент топчидер-

ског брда.

Кошутњак - кафана "Рубин" код Филмског града. По-

глед на раковичку долину, Манастирску шуму, Авалу и

Космај.

Дедиње - Лисичји поток (почетак Улице Михаила Авра-

мовића, кота око 200). Поглед на Авалу преко Мана-

стирске шуме, са бочних страна затворен узвишењима,

што локалитету даје посебну интимност. 

Звездара - кота 237 (кафане "Бели багрем" и новија

"Врх Београда"). Локалитет изузетно важан и као ви-

синска доминанта. Поглед на Дунав. 

Милићево брдо (кота 279). Изузетна панорама Дунава

са висине од 200 м нарочито узводно ка Земуну и даље,

али исто тако и ка југу, ка околини Манастира Сланци,

са типично шумадијским смењивањем обрадивих по-

вршина и пошумљених делова на узвишењима.

Превој на аутопуту Београд - Ниш изнад тзв. "мокро-

лушких пумпи". Занимљива граница између интензив-

но урбанизоване градске територије и шумом обрасле,

јасно дефинисане предеоне целине Бубањ потока (Сте-

пин луг). 

Авала и Авалски торањ са већ познатим квалитетима

видика, неометаног било на коју страну да се гледа.

Манифестације Београда – организовани догађаји

Организовани догађаји могу бити  покретачи развоја

туризма одређене државе/регије будући да су оне све

важнији чинилац при доношењу одлуке о путовању. То

проистиче из афинитета савремених туриста који желе

да посете нове дестинације и кроз актуелне манифе-

стације упознају недовољно познате културе, забаве се

и стекну нова искуства. Једна од основних карактери-

стика манифестација је да остају запамћене као једин-

ствени доживљаји за све њихове посетиоце.

Манифестације пружају велике могућности за при-

влачење туриста (домаћих и страних) и привредне

ефекте њиховог доласка који се садрже у броју посети-

лаца, броју ноћења, коришћеним услугама, потрошњи.

По истраживању Туристичке организације Србије

(ТОС), манифестације су прве на листи туристичких

мотива за долазак страних туриста у нашу земљу.
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3.3.2. Комунална инфраструктура 

Процена степена изграђености комуналне инфраструк-

туре врши се на основу изграђености туристичког ме-

ста у погледу следећих врста објеката: водовод; кана-

лизација фекална; канализација атмосферска; електро-

мрежа и јавна расвета; телекомуникације; системи

грејања; јавне површине и јавни објекти.

Водовод

Градски дистрибутивни систем покрива подручје од 13

општина (Нови Београд, Земун, Сурчин, Чукарицу, Па-

лилулу, Звездару, Раковицу, Врачар, Стари Град, Савски

Венац, Гроцка, Барајево, а четири општине имају неза-

висне градске водоводе и то су општине Сопот, Младе-

новац, Лазаревац и Обреновац.

На територији Генералног плана Београда проценат

прикључених корисника је 93%. У границама прве и

друге зоне проценат прикључења је 100%. 

Београдски водоводни систем се простире на 210 км2,

дужине 2830 км и подељен је на шест подсистема

(Сремски, Жарковачки, Младеновачки, Централни, Бо-

лечки и Банатски) и ширећи са на остале општине пре-

раста у велики регионални систем.

Изворишта воде БВ су врло разуђена и простиру се: (а)

на левој обали Саве од ушћа до Купинова, (б) на десној

обали Саве до Остружнице, (в) на Ади Циганлији,

укључујући и Савско језеро и извориште површинских

вода реке Саве - ''Макиш'', (г) на банатској страни Ду-

нава, које обухвата изворишта за Панчево, (д) мањи за-

хват на десној обали Дунава у Винчи. 

Контрола квалитета воде у београдском водоводном си-

стему обавља се према захтевима Правилника о хи-

гијенској исправности воде за пиће и Правилника о из-

менама и допунама правилника о хигијенској исправ-

ности воде за пиће. Резултати физичко-хемијских и бак-

териолошких анализа воде за пиће из београдског во-

довода, добијен у Служби санитерне контроле и лабо-

раторије Градског завода за заштиту здравља указују да

су у законом прописаним границама тј. да је вода сани-

тарно-хигијенски исправна. 

Прва зона опремљена је водоводном мрежом Београд-

ског водоводног система у оквиру прве висинске зоне. 

Сви локалитети су прикључени на водоводну мрежу

или имају добре услове за прикључење пошто се у бли-

зини налазе водоводни цевоводи. Приобални појас ле-

ве и десне обале Саве и Дунава је ужа зона заштите Бео-

градског изворишта што условљава строге мере по-

штовања у смислу заштите површинских и подземних

вода.

Друга зона опремљено је водоводном мрежом Београд-

ског водоводног система у оквиру прве и друге висин-

ске зоне.

Све локације су прикључене на водоводну мрежу у ок-

виру ових локација.

Зона изван границе од 7500м снабдевају се водом пре-

ко преко више изолованих система различитих капаци-

тета и развијене дистрибутивне мреже. Авала и Степин

луг су под утицајем београдског водоводног система и

повезани су на исти. Шупља стена и Трешња су ван

градског водоводног система и повезани су са интерним

сеоским водоводним системом.

На Космају постоји локални водовод који се ослања на

извориште Врело.

Младеновац, Селтер бања и Мрковачко језеро припа-

дају водоводима јужне зоне који се снабдевају водом са

изворишта и локалних извора у Младеновцу и при-

кључени су на дистрибутивну водоводну мрежу Мла-

деноваца.

Канализација отпадних вода

Канализациони систем града се развија у пет систем-

ских целина имајући у виду топографске и хидрограф-

ске услове територија насеља (Центерални систем, Ба-

натски систем, Батајнички систем, Болечки систем,

Остружнички систем). 

Прва и друга зона припадају централном систему где је

проценат каналисаности у односу на број корисника

90%.

Канализациони системи осталих насеља развијају се

као независни системи, тако што ће се све отпадне во-

де пречишћавати у одговарајућем постројењима за пре-

чишћавање отпадних вода.

Прва зона опремљена је канализационом мрежом.

На левој обали Саве развијен је сепарациони канализа-

циони систем, док је на десној обали у функцији кана-

лизација по општем систему, тако да постоје сви усло-

ви за прикључење локација. Велико ратно острво нема

развијену канализацију. Могу се примењивати локал-

ни системи уз поштовање строгих мера заштите под-

земних вода.

У другој зони изграђена је канализација на левој обали

Саве и делом на левој обали Дунава по сепарационом

систему. 

На десној обали Саве изграђена је канализација по оп-

штем систему, тако да се све локације по потреби могу

прикључити на градски канализациони систем.

У Зони изван границе од 7500м канализација није изве-

дена на анализираном простору, тако да се отпадне во-

де одводе у септичке јаме или локалне водотоке.

У насељу Младеновац и Селтерс бањи изграђена је ка-

нализација по сепарационом систему са главним ко-

лектором долином реке Луг чије је корито регулисано.

Електомрежа и јавна расвета

Целокупна територија Београда добро је снабдевена

електричном енергијом.

Систем снадбевања електричном енергијом предметног

подручја чине три основна елемента и то: објекти за

производњу електричне енергије, објекти за пренос

електричне енергије и објекти за расподелу и дистри-

буцију електричне енергије.

На овом подручју изграђен је објекат топлане " Нови

Београд" са комбинованом  производњом  топлотне и

електричне енергије. Инсталисана електрична снага из-

носи 3х35 МВА. -Термоелектрана " Никола Тесла А",

снаге на прагу 1502 МW

-Термоелектрана " Никола Тесла Б", снаге на прагу 1160

МW.

ТЕМА БРОЈА
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Плановима развоја предузећа предвиђена је потпуна

дигитализација телефонске мреже што подразумева

увођење дигиталних комуникационих центара и диги-

талних система преноса у свим равнима мреже. По из-

вршеној дигитализацији планирано је даље осавреме-

њивање телекомуникационих чворишта у циљу пружа-

ња нових сервиса корисницима. 

На предметном подручју на 400 локација, Телеком

Србија у систему за мобилну телефонију има 788 ак-

тивних базних станица и то: 545 GSM базне станице и

243 UMTS (3G) базне станице. 

У I Зони и II Зони – од центра до 5000м  за потребе по-

стојећих корисника изграђена је телекомуникациона

мрежа са подручним аутоматским телефонским цент-

ралама.

У зона изван границе од 7500м за потребе постојећих

корисника изграђена је ТК мрежа са подручним АТЦ.

За кориснике где не постоји ТК мрежа предвиђа се мо-

гућност бежичне фиксне телефоније.

Интернет паркови

Интернет-паркови равномерно су распоређени по чи-

тавом граду. Постављени су у Академском парку, пар-

ковима код Вуковог споменика, на Топличином венцу,

у Студентском граду и у Скејт-парку на Новом Београ-

ду. Ову услугу ће моћи да користе и наши суграђани и

туристи, који у све већем броју долазе у Београд.

Ове године интернет-паркови су постављени у Обре-

новцу, на Миљаковцу, а у плану су и паркови изнад По-

жешке улице на Бановом брду, код храма Светог Саве,

у Малом Ташмајдану и Блоку 63 у Новом Београду (код

„Имо центра”).

– Београд ће укупно добити 12 „Теленор” интернет-пар-

кова. 

Систем даљинског грејања

Данас је административно подручје Београда подеље-

но на више грејних подручја са сопственим топлотним

изворима који се проширују у складу са развојем  то-

плотног конзума. Основу система даљинског грејања

чине 15 топлана са својом топловодном мрежом који

представљају грејна подручја.

Грејна подручја чине и низ већих и мањих котларница

са својом мрежом. Основне енергенте за рад котловских

постројења две трећине београдских топлана пред-

стављају природни гас, лигнит и мазут који се користи

и као резервно гориво у готово свим топлотним изво-

рима. 

Систем снабдевања природним гасом

Гасоводни систем на подручју АП Београда изведен је

као систем са два нивоа притиска: магистрални систем

са радним притиском до 50 бар и примарни градски си-

стем са притиском до 12 бар. Магистрални систем га-

совода Београда (р=50 бар), је као део гасоводног си-

стема Србије изведен везама Батајница-Панчево и Ба-

тајница-Младеновац.
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Преносна мрежа реализована је преко високонапонских

водова 110,220 и 400 kV са одговарајућим трансформа-

торским станицама и разводним постројењима.

За потребе дистрибуције електричне енергије на под-

ручју ГУП-а Београда  изграђено је 15 ТС110/10 kV и

30 ТС35/10 kV са потребном мрежом водова 110,35  и

10 kV. 

На подручју ван ГУП-а Београда изграђена је дистри-

бутивна електрична мрежа напонског нивоа 35,10 и 1

кВ  посредством  ТС35/10 kV и потребним бројем

ТС10/0,4.

На предметном подручју реализована је дистрибутив-

на ТК мрежа (приступне и транспортне мреже) као и

чворна подручја. За повезивање чворних подручја из-

грађени су оптички каблови. Оптички каблови су ко-

ришћени и за повезивање бизнис и резиденцијалних ко-

рисника. ТК мрежа реализована је кабловски а у среди-

нама са малом густином становања надземно.

I Зона  и II Зона: Реализована је електрична дистрибу-

тивна мрежа напонског нивоа 110,35,10 и 1 кВ. По-

стојећи корисници електричне енергије снадбевају се

електричном енергијом посредством подземене мреже

1 кВ  и  мањим делом надземне  мреже. 

У Зони  изван границе од 7500м реализована је елек-

трична дистрибутивна мрежа напонског нивоа 35,10 и

1 кВ. Постојећи корисници електричне енергије снад-

бевају се електричном енергијом посредством надзе-

мене мреже 1 кВ  и подземном мрежом на подручју

Младеновца. 

Јавно и декоративно осветљење Београда

Мрежа јавног осветљења врло је развијена у првој и

другој зони, а на осталој територији ван грађевинског

подручја је на задовољавајућем нивоу. Укупно у Бео-

граду је постављено око 90.000 светиљки за функцио-

нално осветљење. Саобраћајнице су осветљене са око

62.000 ком. светиљки, док је остали број лоциран уз пе-

шачке стазе, шеталишта и у парковима.

Поред основне функције потребно је нагласити и деко-

ративну функцију јавног осветљења у Београду за Но-

ву годину и Божић и на већини јавних објеката односно

објеката од значаја: Београдска трвђава, мостови на Са-

ви, најзначајнија градска здања, храм Светог Саве, Ко-

нак кнегиње Љубице, Вазнесењска црква, црква Светог

Антуна, манастир и прилазни пут у Сланцима, Војно-

географски институт и многи други. У току је извође-

ње радова на објекту Дома Народне скупштине Србије.

Аутентичност Београда постиже се и коришћењем ру-

стичних светиљки и стубова, који успешно оживљавају

дух некадашњег града какав је постигнут у зони Кнез

Михаилове улице и других пешачких зона.

Опремљеност града телекомуникационим мрежом

Целокупна територија Београда добро је опремљена те-

лекомуникационом мрежом.

Изграђен је потребан број АТЦ (телекомуникационих

чворишта) по појединим општинама и целинама као и

одговарајућа мрежа спојних оптичких каблова. 
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Започиње од компресорске станице гасног разделног

чвора (КС ГРЧ) „Батајница“ и грана се у два правца.

Први корак према истоку положен је као разводни га-

совод РГ 04-07 и пружа се према Панчеву. Од КС ГРЧ

„Батајница“ трасиран је као магистрални гасовод МГ 05

и иде западно од гасног разделног чвора, пролази испод

Аутопута Београд-Нови Сад и по западној ивици ре-

зервисаног простора пролази испод Аутопута Београд-

Шид, пролази  поред Аеродрома „Никола Тесла“ и ула-

зи у појас железничке пруге Батајница-Остружница.

Даље траса магистралног гасовода прати западну иви-

цу коридора спољњег магистралног полупрстена до ре-

ке Саве, при чему је прелаз преко реке  подводан. Тра-

са гасовода се даље креће старим појасом обилазнице

Београда и близу коридора железничке пруге све до Бе-

лог Потока, одакле скреће на југ све до Младеновца. Од

гореописаног магистралног гасног прстена око Београ-

да из постојећих главних мерно-регулационих станица

(њих 14), одвајају се примарни градски гасоводи при-

тиска до 12 бар до мерно-регулационих станица (МРС). 

Ужа градска зона је у потпуности опремљена системом

даљинског грејања који се развија у складу са развојном

политиком ЈКП»Београдске електране» и захтевима по-

трошача.

II Зона поседује и топловодни и гасоводни градски си-

стем са планираним водовима који ће се повезати на по-

стојеће мреже довољних капацитета без великих ре-

конструкција и инвестиција.

У оквиру ширег подручја  егзистира градска и магист-

рална гасоводна мрежа, али не свуда и  дистрибутивна

на коју се прикључују потрошачи у општој потрошњи.

Град Младеновац је најопремљенији са овим централи-

зовим системима снабдевања топлотном енергијом и

природним гасом. Остала насеља на овом подручју по-

тенцијално се могу опремити са термотехничким водо-

вима .

На локалитету Лазаревац са освртом на копове постоји

рударски басен „Колубара“ који је највећи произвођач

угља у Србији (око 70%). Највећи део лигнита, око 90%,

користи се за производњу електричне енергије у тер-

моелектранама (ТЕ)„Никола Тесла“ у Обреновцу,

(ТЕ)„Колубара А“ у Великим Црљенима и (ТЕ) „Мора-

ва“ у Свилајнцу. На четири копа рударског басена Ко-

лубара (поље „Б“, поље „Д“, поље „Тамнава Запад“ и

поље „Тамнава-Исток“, инсталирани су најсавременији

системи са контунуираним радом за откопавање от-

кривке којима се годишње откопа и одложи цца 60 ми-

лиона тона чврсте масе.

У протеклих неколико година извршена је реконстру-

кација постојеће ТЕ „Колубара А“ у Великим Црљани-

ма па се добија додатних 73МW ел.енергије, а такође

изведен је магистрални топловод Велики Црљени-

Вреоци преко кога се топлотном енергијом снабдева оп-

штина Лазаревац. Закључак је да се на територији АП

Београд налази преко 35% укупног инсталисаног тер-

моенергетског капацитета Републике Србије, са преко

60% укупне производње електричне енергије. Геолош-

ке резерве Колубарског басена, указују да се и у наред-

ном периоду може очекивати поуздана производња

угља. 

На подручју Обреновачке чаршије изграђени су на ба-

зи лигнита Колубарског басена следећи термоенергет-

ски капацитети:   Термоелектрана „Никола Тесла - А“

(ТЕНТ "А"), „Никола Тесла – Б“ (ТЕНТ "Б") и Термо-

електрана (ТЕ) Колубара "А", све заједно укупне ин-

сталисане снаге 3161,5МWе и разграната топловодна

мрежа у ужем градском подручју. Из наведеног следи

да овај локалитет са околином има могућности на при-

кључење на систем дањинског грејања без већих инве-

стиција. 

На подручју Прогар, Бољевци, Јаково Липовачка шума,
Простор Великог блатног језера Општина Гроцка не-

ма постојећих термотехничких мрежа, али се планира

према ПГР за изградњу гасне мреже града Београда из-

вођење деонице средњепритисног гасовода као пред-

услова за увођење природног гаса за потребе

грејања,кувања и у мање технолошке сврхе. 

Јавне површине - паркови

Значајно присуство јавних парковских површина у оп-

штој дистрибуцији осталих намена на територији Бео-

града, нарочито у Централној зони (I Зона и II Зона)

представљају значајни допринос утиску о Београду, као

пријатној и угодној туристичкој дестинацији. 

ЈКП Зеленило Београда стара се о 52 јавна парка.
Најзначајнији паркови у I и II Зони су: Парк Калемег-

дан, Пионирски парк између Новог и Старог двора,

Академски парк, Парк Мањеж, Парк Ташмајдан, Пио-

нирски парк, Градски парк у Земуну, Карађорђев парк,

Финансијски парк, Парк Ћирила и Методије, Теразијска

тераса, Парк пријатељства, Топличин венац и др.док су

Академски и Пионирски парк споменици природе.

Парк шума на Авали

Поред паркова, као туристички ресурси веома су дра-

гоцене  градске и приградске шуме, тј. парк шуме, од

којих су најзначајније: Парк шума Звездара, Парк шу-

ма Јајинци, Манастирска шума, Парк шума Кошутњак,

Парк шуме Топчидер, Бањичка шума, Шумски ком-

плекс Авала. 

Парк шума на Космају

Сви простори опремљени су пратећом садржајима, из-

веденим пешачким и колскопешачким стазама од

чврстог материјала, обезбеђена је квалитетна присту-

пачност и могућност коришћења. У Централној зони (I

Зона и II Зона) сви паркови опремљени су функционал-

ним осветљењем.
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Зависно од надлежности за одржавање јавних паркова

и градских и приградских шума, поред ЈП Зеленило

Београд, надлежно је и предузеће ЈП Србијашуме. 

Градска управа улаже велике напоре и значајна средства

на санацији и ревитализацији постојећих и изградњи

нових парковских  и других зелених површина, што

знатно доприноси доживљају Београда као једног од

најзеленијих европских градова. Туристичка организа-

ција Београда је издала посебну брошуру ''Зелени Бео-

град''.

Јавни објекти

Београд представља административни, привредни, кул-

турни, универзитетски, научни, медицински и спортски

центар. Као престони, односно главни град Србије и

бивше заједничке државе Југославије, у њему је смеш-

тена већина државних установа, амбасаде и конзулати

и страни културни центри установе културе од нацио-

налног и градског значаја: Српска академија наука и

уметности, основана 1886, Народна библиотека Србије

(1832), Народни музеј (1841), Народно позориште

(1869), Београдски универзитет (1808) и др.

Ту су и драгоцени споменици духовне културе, цркве и

манастири и богомоље различитих вероисповести: пат-

ријаршија Српске православне цркве, Саборна црква,

Вазнесењска црква, црква Светог Марка, Храм Светог

Саве, Николајевска црква у Земуну, Богородична црква

Ружица и велики број других, али и Бајракли џамија, ка-

толичке цркве и други објекти.

Већина установа смештена је у Централном делу Бео-

града и Новог Београда.

Зоне са највећом концентрацијом јавних објеката су:

Трг Николе Пашића где се налазе: здање Дома Народ-

не скупштине Републике Србије, Стари и Нови двор,

зграда Поште; зона Трга Републике са зградом Народ-

ног музеја, Народног позоришта; ул. Кнеза Милоша са

здањима Владе Републике Србије и министарстава, Ге-

нералштабом и амбасадама; Светосавски плато са Хра-

мом Светог Саве, Народном библиотеком и зградом

Прве српске опсерватприје; зона Мањежа са Официр-

ским домом, Југословенским народним позориштем,

Народном банком; зона Косанчићевог венца са Сабор-

ном црквом, Патријаршиом, конаком Књегиње Љуби-

це, зона Немањине улице, Вуковог споменика, Капета-

није, Клинички центар, зона Парка пријатељства са Па-

латом ''Србија'' (бивше Савезно извршно веће), Музејем

савремене уметности, Старим сајмиштем и др.

У Београду се налази 11 позоришта, 40 музеја и гале-

рија и многи други значајни јавни објекти а на терито-

рији сваке од градских општина налазе се бројни објек-

ти – зграде општине, школе, културни центри и др..

Јавни објекти су у највећој мери квалитетно одржава-

ни, одређен број је у фази реконструкције (Народни му-

зеј, Музеј савремене уметности, Народна библиотека

Србије). Неки од објеката још нису обновљени од

последица бомбардовања 1999. године (Генералштаб)

и као сведочанство новије историје, изазивају значајно

интересовање туриста и посетилаца Београда.
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Управљање комуналним отпадом

На територији Београда, ЈКП Градска чистоћа, врши

услуге изношења и депоновања смећа и фекалних ма-

терија, сакупљање, рециклажу, прераду  и балирање се-

кундарних сировина и чишћење и прање јавних по-

вршина на територији 11 градских општина. 

Депоновање смећа се врши на једну депонију у Винчи

укупне површине 62 ха. Дневно се очисти површина од

10.106.368 м2, а опере 2.310.000 м2.

Одвоз фекалних материја највише се врши на терито-

рији приградских насеља са годишњим физичким оби-

мом од 36.151м3, а месечно 3.013м2.

Посебан напредак градске управе је учињен и у конт-

роли и увођењу комуналног реда на територији читавог

града а посебно у зони туристички атрактивних про-

стора и центара и објеката предвиђених за одржавање

великих и значајних манифестација, које привлаче

највећи број туриста и посетилаца (Унивезијада, Бео-

градски маратон и др.). На седници Скупштине града

Београда, 22.марта 2010.године, донета је Одлука у ко-

муналној полицији (''Службени лист града Београда'',

бр.6/10) чиме је формирана нова служба која ће обав-

љати комунално-полицијске послове, између осталог и

у области успостављања комуналног реда, заштите од

буке и контроле радног времена угоститељских и дру-

гих објеката, као и у другим областима од виталног зна-

чаја за град. 

Јавни тоалети 

У Београду, у  I и II Зони, лоцирано је око 26 јавних тоа-

лета изграђених пре више деценија који су у надлеж-

ности ЈП Зеленило Београд. 

Потребни стандарди постигнути су у опремању јавних

тоалета у оквиру новијих тржних центара лоцираних у

I и II Зони (''Delta city’’, ''Тржни центар ''Ушће'', ’’Mer-

cator’’ и низ других .

Обрада података Комуналне инфраструктуре изврше-

на је на основу доступних материјала и информација

Секретаријата за комунално-стамбене послове градске

упаве града Београда и надлежних комуналних пред-

узећа, Извештаја Градске управе 2008 - 2010. и мате-

ријала који се налазе у поседу ЈУП ''Урбанистички за-

вод Београда''. Приказ стања и резултати анализе иска-

зани су на основу искустава и расположивих катастара

подземних инсталација техничке инфраструктуре који

су коришћени приликом израде планова детаљне регу-

лације, затим Генералног плана Београда 2021, Регио-

налног просторног плана административног подручја

града Београда и планова у градским општинама на

приградском подручју. Током израде наведених плано-

ва обављена је сарадња са надлежним јавним комунал-

ним предузећима.

3.3.3. Саобраћајна инфраструктура 

Процена степена изграђености саобраћајне инфра-

структуре врши се на основу изграђености туристичког

места у погледу следећих врста објеката: аеродроми;

железничке станице; аутобуске станице; такси стани-

це; луке; превоз водом; туристички превоз (фијакери,

туристички возови); жичаре; интерне саобраћајнице;

пешачке комуникације; паркинзи.

Ваздушни саобраћај одвија се преко међународног

аеродрома „Никола Тесла“ у Сурчину удаљеног 18 км 

од центра града. До аеродрома је могуће приспети ауто-

бусима Jat Airways-а и ГСП-а (линија 72), а најчешће

полазне станице су на тргу Славија или Зелени венац.

Авио линије повезују Београд и Србију са бројним од-

редиштима у Свету. Очекује се нагли пораст линија то-

ком следећих година услед доласка компанија за ниско

тарифни превоз и отварања регионалног карго центра

на аеродрому. 

У близини града налази се војни аеродром Батајница.

Постоје предлози да се овај аеродром преведе у цивил-

ни и да се намени нискотарифном превозу.

Аеродром у Београду је најзначајнији аеродром у зем-

љи и са расположивим капацитетима задовољава по-

стојеће стандарде и потребе међународног и домаћег

ваздушног саобраћаја.

Железнички саобраћај - Београд је главно железничко

чвориште у земљи и од њега креће 6 пруга. Београдски

железнички чвор дефинисан је Генералним урбани-

стичким планом из 1972 године и уз извесне измене и

допуне још увек је у фази реализације. Чвор је плани-

ран, пројектован и грађен за даљински међународни и

међуграски саобраћај. Функција градског (и приград-

ског) саобраћаја додата је без већих прилагођавања

пројектованих решења. Постојеће пруге и објекте ко-

ристе све категорија и врсте возова, што значи да није

извршено раздвајање путничког и робног саобраћаја. 

Железнички градски превоз путника обавља се на три

линије "Беовоз"-а са укупно осам електромоторних во-

зова. Укупни ефекти овог вида превоза процењују се на

мање од 5% укупног броја превезених путника и на око

10% укупно оствареног транспортног рада у јавном

градском превозу. Мрежа линија заснована је на по-

стојећим капацитетима београдског железничког чво-

ра, чије пруге и објекте у постојећем стању користе све

категорије и врсте возова. Градска управа интензивно

ради на развоју и популарисању Градске железнице, по

фазама на најфреквентнијем делу пруге на правцу Бео-

град центар – Вуков споменик – Панчевачки мост и да-

ље у правцу Земуна и Батајнице, Раковице, Ресника,

Младеновца, Лазаревца и Умчара.

Главни путнички терминал у међународном и међу-

градском домаћем саобраћају чине железничка стани-

ца "Београд" (стара станица) која се налази недалеко од

ужег језгра града, а поред међумесне и приградске ауто-

буске станице. Разграната мрежа железничког саобра-

ћаја повезује Београд са свим крајевима Европе а ''Же-

лезнице Србије'' пружају комарцијалне повластице In-

ter Rail, Easy Travel, Euro 26 и др. Од Београда постоје

линије до већине великих градова у Србији и Црној Го-

ри, а постоје и међународне линије до многих европ-

ских градова (Скопље, Солун, Темишвар, Букурешт, Со-

фија, Истанбул, Загреб, Љубљана, Венеција, Цирих,

Минхен, Беч, Будимпешта, Кијев, Москва). 

Поред главне станице постоји још 5 станица у граду: -

Београд Центар - „Прокоп“ (тренутно у изградњи и

предвиђена је за нову главну станицу у Београду), Но-

ви Београд, Земун, Раковица и Дунав.  

Међународни и међуградски аутобуски саобраћај од-

вија се преко аутобуске станица БАС у ужем језгру

града непосредно уз железничку станицу "Београд"

(Стара станица). Садржи сву потребну основну и пра-

тећу инфраструктуру потребну за функционисање ме-

ђународног и међуградског саобраћаја. 
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На главним саобраћајницама бензијске станице Ju-

gopetrola, Lukoila – Beopetrola, OMV и др., снабдевене

свим врстама горива  и другим потребштинама за воз-

аче.

Јавни градски и приградски превоз путника функцио-

нише у интегрисаном систему који подразумева интег-

рисану мрежу линија, редовне вожње, тарифни систем,

систем карата и наплате и интегрисано оперативно

управљање. Мрежу линија IТС 1  чини 151 линија укуп-

не дужине 1828 км и IТС 2 дужине 6850км што значи

да је територија града добро покривена превозом.

Према Плану линија јавног линијског превоза путника

за 2010. год предвиђено је: 12 трамвајких линија (ду-

жине 123км), 8 тролебуских линија (58км), 125 аутобу-

ских (1642км), 6 сезонских линија (79км), 27 ноћних

линија и 60 приградских аутобуских линија. Уз 60 при-

градских линија превоз се обавља и на 254 локалне

аутобуске линије.

Надстрешнице постоје на 838 стајалишта .

За туристе и посетиоце у понуди су појединачне карте

за јавни превоз у различитим износима за дневни и ноћ-

ни превоз и у зависности да ли је карта купљена у во-

зилу или  ван возила. 

Јавни саобраћај у Београду ослоњен је превасходно на

аутобуски подсистем, док је изградња капацитетног

шинског система у плану за наредни период.

Дневно се у градском и приградском превозу превезе

око 2,5 милиона путника и при томе се остварује го-

дишња мобилност у јавном превозу од око 510 путова-

ња по становнику, што је изнад просека западно, а ис-

под просека источноевропских градова.

Аутобуске линије опслужују јавна предузећа ГСП "Бео-

град" и "Ласта" и већи број приватних превозника. 

Трамвајски саобраћај припада класичним системима и

обавља се преко 12 трамвајских линија и све у влас-

ништву ГСП Београда. Тролејбуски саобраћај обавља

се са преко 8 линија. 

Градска управа интензивно улаже у унапређење инфра-

структуре јавног градског превоза: у 2008. год. у рад је

укључено 100 нових аутобуса произведених у „Икарбу-

су”, климатизованих, нископодних и тренутно најмо-

дернијих у домаћој производњи, са уграђеним ЕУРО 4

моторима. До краја 2010. године планирана је набавка

100 нископодних возила са погоном на дизел гориво;

набавка 83 нископодна соло тролејбуса, са асинхроним

вучним погоном, за потребе ГСП „Београд”; Град Бео-

град је потписао уговор са шпанском компанијом

„CAF” о набавци 30 нових трамваја до 2012. год., висо-

ког капацитета, нископодних, климатизованих, са асин-

хроним мотором уз модеран дизајн. У јулу 2009. годи-

не извршена је примопредаја три трамваја марке

„Duwag”, поклон Базела Београду, у оквиру пројекта

„Трамваји за Београд”. 

Реконструисан је трамвајски коридор у Булевару кра-

ља Александра, у дужини од 2,5 километара а дуж ко-

ридора у Булевару краља Александра, трамвајска пру-

га је измештена у средишњи део саобраћајнице. 

У наредном периоду планирано је да се изврши рекон-

струкција деоница: Карађорђева улица (од Главне же-

лезничке станице до Пристаништа) и Булевар војводе

Степе (од Аутокоманде до окретнице „Бањица”).
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Због просторних ограничења локације на којој се нала-

зи, као и у циљу подизања стандарда услуге предвиђе-

но је измештање на локацију на Новом Београду.

Београд има успостављене редовне аутобуске линије са

великим бројем градова у суседним земаљама и већи-

ни Европских земаља: Беч, Будимпешта, Минхен, Па-

риз, Рим, Софија, Атина и др.

Такси превоз у Београду обавља око 7500 аутомобила са

званичном плавом градском такси ознаком  и ознаком

свог удржења на крову. Такси стајалишта (око 130) рав-

номерно су распоређена по читавом граду на лако

уочљивим и означеним местима. Активно је 24 такси

удружења. Број активних таксиста износи 7545.

На подручју града издваја се преко тридесет зна-

чајнијих субјеката који се баве rent– a -car услугама.

Водни саобраћај Београда одвија се на две велике реке

Дунав и Сава. Град поседује велику луку на Дунаву:

„Лука Београд“, која представља важан саобраћајни и

робно-транспортни центар средње Европе на пресеку

два трансевропска коридора.

Река Сава погоднија је за туристички превоз и на њој је

уређен терминал за прихват путника (Путничко при-

станиште са граничним прелазом, царином и пратећим

садржајима у подножју Калемегданског гребена). Данас

је то главна „капија“ за стране туристе који посећују

град. Број туриста и компанија које организују крста-

рења Дунавом континуирано расте. 

Путнички речни саобраћај није успостављен. Повреме-

но током сезоне раде експерименталне речне линије

које повезују стари део Београда са Новим Београдом

и Адом Циганлијом.

У туристичкој понуди Београда је разгледање града са

реке које се обавља бродовима приватних превозника:

брод ''Сирона'', бродови фирми ''Метро на води'', ''Кеј'',

ЈРБ, ''Данувије '', СРЦ М. Г. Мушкатиревић и др. и из-

лет хидроглисером до Ђердапа и других дестинација.

Путну и уличну мрежу карактерише радијална диспо-

зиција уводних путних праваца који припадају катего-

рији примарних градских саобраћајница и који прола-

зе или тангирају подручје центра града. 

У Београду постоји осам мостова, од којих седам пре-

мошћује Саву, а само један Дунав. Мостови углавном

повезују Нови Београд и градско језгро. Постојећи

друмски мостови, посебно преко реке Саве, у периоди-

ма вршног оптерећења имају висок степен искоришће-

ња капацитета. 

У току је изградња моста преко реке Саве на доњем

шпицу Аде Циганлије дужине 969 метара, који ће не са-

мо растеретити саобраћај, већ и повезати пешачко-би-

циклистичке стазе и бити нова атракција у визури Бео-

града. Потписан је уговор за изградњу моста Земун –

Борча дужине 1,5 км са пропадајућим саобраћајница-

ма дугим 21 км који ће повезати не само два дела Бео-

града већ и два дела Србије.

Укупна дужина примарне уличне мреже износи 617 км.

од којих је 67% са једном саобраћајном траком по сме-

ру. Магистралне саобраћајнице, које имају најзна-

чајнију улогу у уличној мрежи, имају укупну дужину од

217.4 км. од којих преко 54% има једну саобраћајну тра-

ку по смеру. 
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Гараже и паркиралишта на територији Београда по-

кривају потребе за око 8300 паркинг места. Седам јав-

них гаража лоцирано је  углавном у централној зони

града (локација Стари двор, Краљице Марије, Обили-

ђев венац, Масарикова, Зелени венац и др.) где су изра-

жене и највеће потребе. Гараже су укупног капацитета

око2400 паркинг места, јавни паркинзи око 3400 пар-

кинг места и фаст паркови са око 2300 паркинг места. 

Пешачке комуникације – Решењем Секретаријата за са-

обраћај одређене су улице у којима је прописан посе-

бан режим саобраћаја (пешачке зоне).

Главне пешачке зоне у Београду су подручје Кнез Ми-

хаилове улице, традиционални трговачки и туристич-

ки центар, зона Магистратског трга  и Господске у Зе-

муну, улица Карађорђева у Лазаревцу и др.

Бициклистички саобраћај који последњих година у Бео-

граду, као и у Европи, има све више присталица, одвија

се већим делом на коловозима заједно са осталим саоб-

раћајем. Изграђене бициклистичке стазе дуж Дунавс-

ког кеја на Новом Београду, и од Марине на Дорћолу до

Аде Циганлије и др., представљају значајан корак за по-

пуларисање и унапређење овог вида саобраћаја.

Специфични облици превозних средстава као што су ес-

калатори, успињаче, жичаре итд., нису заступљени у са-

обраћајном систему Београда, иако у појединим дело-

вима града конфигурација терена и размештај генера-

тора саобраћаја указују на потребу увођења оваквих

форми јавних превозних средстава.

Нивелационо регулационим решењима, на многим ме-

стима у граду, омогућено је  несметано хоризонтално и

вертикално кретање инвалидних лица а према Правил-

нику ,,Сл.гласник Републике Србије бр. 18/97 и другим

прописима. Приликом уређења свих саобраћајних по-

вршина, пешачких стаза, применом одговарајућих тех-

ничких решења води се рачуна о томе како олакшати

кретање и оријентацију хендикепираних лица, као и

особа које нису самосталне у кретању (деце, старих и

болесних особа и др.). 

Од укупног броја паркинг места 5% се одваја за особе

са инвалидитетом. 

Секретаријат за привреду је финансирао репарацију

фијакера који превози посетиоце у оквиру програма у

Бојчинској шуми у Сурчину.

Туристички возићи функционишу на најпосећенијим

туристичким лиокацијама: Београдској тврђави, Ади

Циганлији, на Земунском кеју и др.

Београд је повезан са неколико атрактивних туристич-

ких дестинација у Србији туристичким возом ''Роман-

тика'': Сремски Карловци, Вршац и др. а од Ужица се у

оквиру туристичке понуде која изазива највише пажње,

повезује са програмом Шарганске осмице. За посетио-

це и туристе је посебно атрактивна и понуда вожње

''Плавим возом'', што све доприноси могућностима про-

дуженог боравка у Београду уз коришћење све богатије

излетничке понуде. 

Туристички пут представља пут или део пута, који је

од стране Туристичке организације Србије промовисан

за туристички пут. Туристички путеви могу бити пано-

рамски, путеви вина, стазе здравља, планински путеви,

путеви културе, бициклистички путеви и сл. Европски

програм обухватио је три стазе културе: Пут римских

императора, Трансроманика, Тврђаве на Дунаву. Бео-

град представља  значајну дестинацију која је део пу-

тева културе: Пута римских императора и Тврђаве на

Дунаву.

Обрада података и процена изграђености Саобраћајне

инфраструктуре извршена је на основу доступних ма-

теријала и информација Градске управе - Секретаријата

за саобраћај, Дирекције за јавни превоз, ЈКП Паркинг

сервис и др. и података који се налазе у поседу ЈУП Ур-

банистички завод Београда. Приказ стања и резултати

анализе исказани су на основу искустава и расположи-

вих података који су коришћени приликом израде пла-

нова детаљне регулације, затим Генералног плана Бео-

града 2021, Регионалног просторног плана админи-

стративног подручја града Београда и планова у град-

ским општинама на приградском подручју. Током изра-

де наведених планова остварена је сарадња са надлеж-

ним институцијама из области саобраћаја.

Саобраћајно чвориште Београда

Петља код “Арене”

Железнице Србије
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сврстан по свим ставкама у групу А и тиме испуњава

услове да буде сврстан у прву категорију туристичког

места.

4 СКРАЋЕНИ ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ 

ОДРЕЂИВАЊА КАТЕГОРИЈЕ БЕОГРАДА

КАО ТУРИСТИЧКОГ МЕСТА И 
ОДРЕЂВАЊЕ ЗОНА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ИЗНОСА БОРАВИШНЕ ТАКСЕ И 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 

УВОЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКЕ НАКНАДЕ

На основу Закона о туризму („ Сл. Гласник РС“ бр. 36/9)

и Правилника о категоризацији туристичких места („

Сл. Гласник РС“ бр. 8/10,31/10 и 37/10), а на основу ана-

лизе и валоризације прикупљених података од надлеж-

них институција, град Београд испуњава све услове да

буде сврстан у I категорију туристичког места.

Категоризацијом Београда као туристичког места одре-

ђује се центар Београда као туристичког места, који је

симболично постављен на пресеку координата у Ули-

ци Кнеза Михаила испред Српске академије наука и у

односу на који се протежу три туристичке зоне.

I зона обухвата подручје до 5000 м од центра туристич-

ког места,

II зона обухвата подручје од границе прве зоне до 7500

м од центра туристичког места 

III зона обухвата простор од границе друге зоне до ка-

тастарских граница туристичког места.

На основу члана 131. Закона о туризму и у складу са

Уредбом о највишем и најнижем износу боравишне так-

се („ Сл. Гласник РС“ бр. 51/10) коју је донела Влада Ре-

публике Србије, надлежни орган локалне самоуправе је

у обавези да утврди висину боравишне таксе на тери-

торији града Београда, која се одређује у односу на  ка-

тегорију туристичког места по зонама, односно да из-

врши измену Одлуке о боравишној такси.

На основу члана 111. Закона о туризму и у складу са

Уредбом Владе РС о највишем и најнижем износу ту-

ристичке накнаде („ Сл. Гласник РС“ бр. 21/10) и у

складу са Правилником о одређивању делатности за

чије обављање се плаћа туристичка накнада, остварује

се право на прописивање туристичке накнаде на тери-

торији града Београда као туристичког места I катего-

рије.

40

ТЕМА БРОЈА

3.3.4. Туристичка супраструктура Београда 

Туристичку супраструктуру туристичког места чине:

хотели свих типова, мотели, туристичка насеља, кам-

пови, пансиони, куће за издавање, апартмани, собе за

спавање, хостели, ресторани, барови, ловачке виле, дру-

ги смештајни објекти.

По врстама објеката за смештај на територији града

Београда се налази укупно 52 хотела са укупно 4258 со-

ба и 6399 лежајева, 65 хостела са 594 собе и 2107 ле-

жајева, 32 преноћишта са 531 собе и 1044 лежајева, 30

коначишта са 424 собе и 908 лежајева, и више од 5 оста-

лих видова смештајне понуде (2 дечја и омладинска од-

маралишта, 1 камп за 195 кампера).

На територији града Београда од укупног броја хотела

и мотела, 5 је без ресторана, а 47 са рестораном, ре-

гистровано је 79 кетеринг служби, 24 Кантине, 1647 ба-

рова и 2513 ресторана.

На територији града Београда у понуди је и категори-

зован приватни смештај са укупно 254 смештајне једи-

нице које укупно располажу са 536 лежајева закључно

са 25.10.2010 године .

1 ХОТЕЛ 2* 8

2 ГАРНИ ХОТЕЛ2* 3

3 ХОТЕЛ 3* 19

4 ГАРНИ ХОТЕЛ 3* 3

5 ХОТЕЛ 4* 13

6 ГАРНИ ХОТЕЛ 4* 2

7 ХОТЕЛ 5* 3

8 ГАРНИ ХОТЕЛ 5* 1

9 РЕСТОРАНИ СА ПРЕНОЋИШТЕМ 15

10 КОНАЧИШТА 25

11 ПРЕНОЋИШТА 20

12 КАМП 1

13 АПАРТМАН 8

14 ПАНСИОНИ 31

15 СОБЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 208

16 СТАНОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ 38

18 ХОСТЕЛ 64

19 ТУРИСТИЧКО НАСЕЉЕ 1

20 РЕСТОРАН 2513

21 БАР 1647

22 МОТЕЛИ 5

Такође, највеће интересовање туристи показују за

смештај у хотеле 430.884 или 61%. Велика несразмера

је резултат скромније понуде других облика смештаја. 

Исти тренд се понавља и код преноћишта. Од укупног

броја туриста њих 892.840 је преноћило у хотелима или

62%.

3.4 Разврставање Београда као туристичког ме-

ста у категорију

Прикупљени и обрађени подаци, неопходни за  раз-

врставање туристичких маста у категорије која је са-

ставни део Правилника о категоризацији туристичког

места на основу оцене обима туристичког промета и

процене расположивих  података степена изграђености

туристичке, саобраћајне и комуналне инфраструктуре

и туристичке супраструктуре, потврђују да је Београд 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА БЕОГРАДА КАО
ТУРИСТИЧКОГ МЕСТА

И Н Ф О  3 1 - 3 2 / 2 0 1 0



У зависности од делатности за коју су регистроване

приликом оснивања, субјекти који плаћају прописану

туристичку накнаду сврстани су у три групе а то су:

Прва група

55110 Хотели и мотели, са рестораном

55120 Хотели и мотели, без ресторана

55211 Дечја и омладинска одмаралишта

55212 Планинарски домови и куће

55220 Кампови

55231 Радничка одмаралишта

55232 Туристички смештај у домаћој радиности

55233 Остали смештај за краћи боравак

55300 Ресторани

55400 Барови

55510 Кантине

55520 Кетеринг

63300 Делатност путничких агенција и туроператора, 
помоћ туристима на другом месту непоменута

92621 Делатност марина

92710 Коцкање и клађење

92720 Остале рекреативне активности на другом 
месту непоменуте

74401 Приређивање сајмова

Друга група

70200 Изнајмљивање некретнина

71100 Изнајмљивање аутомобила

71220 Изнајмљивање средстава за превоз воденим 
путевима

92521 Делатност музеја, галерија и збирки

92522 Заштита културних добара, природних и 
других знаменитости

92530 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и 
других природних резервата

92610 Делатност спортских арена и стадиона

Трећа група

52110 Трговина на мало у неспецијализованим 
продавницама, претежно хране, пића
и дувана

52120 Остала трговина на мало у продавницама 
мешовите робе

52210 Трговина на мало воћем и поврћем

52220 Трговина на мало месом и производима од 
меса

52230 Трговина на мало  рибом, љускарима и 
мекушцима

52240 Трговина на мало  хлебом,  колачима и 
слаткишима

52250 Трговина на мало алкохолом и другим пићима

52260 Трговина на мало производима од дувана

52270 Остала трговина на мало храном, пићима и 
дуваном у специјализованим продавницама

По облику оснивања од субјеката који припадају првој

групи  правна лица плаћају 100%, предузетници 80%,

физичка лица 60% прописане туристичке накнаде. Од

субјеката друге групе правна лица  плаћају  75% пред-

узетници 60% физичка лица 45% а од субјеката  треће

групе правна лица плаћају 50% предузетници 40% фи-

зичка лица 30%
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5 ЛОКАЦИЈЕ ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД БЕОГРАД

1. Београдска тврђава
2. Кнез Михаилова улица
3. Подручје око Доситејевог музеја
4. Косанчићев венац
5. Скадарлија
6. Копитарева градина
7. Ботаничка башта
8. Храм Св. Саве, Врачарски плато,

Карађорђев парк
9. Стари Београд
10. Ново гробље
11. Звездарска шума са Опсерваторијом
12. Топчидер
13. Сењак, Топчидерско брдо и Дедиње
14. Старо сајмиште
15. Старо језгро Земуна
16. Парк пријатељства и палата ''Србија''
17. Централна зона Новог Београда
18. Манастир Раковица

19. Спомен парк Јајинци

20. Манастир Сланци

21. Бело брдо – Винча

22. Грочанска чаршија

23. Манастир Рајиновац

24. Космај са мана. Кастељан, Павловац и Тресије

25. Обреновачка чаршија

26. Манастир Фенек и Бојчинска шума

27. Авала, Споменик незнаном јунаку и Авалски 

торањ

28. Београдски сајам

29. Селтерс бања и Кораћићка бања

30. Спортски центар Ковилово

31. Космај, Бабе

32. Ратно острво

33. Хиподром

34. Трешња

35. Зона пловних објеката – сплавови

36. Липовачка шума

Поједине од ових локација, ван централних делова града, иако располажу великим туристичким потенцијалом

не садрже све потребне елементе које треба да садржи једна  туристичка локација. У наредном периоду, улага-

њем јавног и приватног сектора могуће је врло лако активирање ових лoкација. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА БЕОГРАДА КАО
ТУРИСТИЧКОГ МЕСТА
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6 ТУРИСТИЧКЕ ЛОКАЦИЈЕ СА ОПИСОМ 

ГРАНИЦА КОЈЕ СУ САСТАВНИ ДЕО 

ПРВЕ ЗОНЕ  

На основу Закона о туризму (Сл. гласник Републике

Србије бр: 36/2009) туристичка локација је ужа, саоб-

раћајно повезана и инфраструктурно опремљена про-

сторно-технолошка целина, која садржи једну или ви-

ше туристичких атракција. 

Према претходно сагледаним условима и стандардима,

предлозима које су доставиле градске општине Младе-

новац, Лазаревац, Сопот, Сурчин, Гроцка, Обреновац,

Савски венац и Барајево и процени Урбанистичког за-

вода Београда, туристичке локације које се делимично

или потпуно налазе ван прве зоне а које поседују ква-

литативна обележја прве зоне и описане границе у из-

ворном документу припремљеном за проглашење Бео-

града за туристичко мест прве категорије и одређива-

ње зона од значаја за туризам су:

1. Старо језгро Земуна са Гардошем
2. Топчидер
3. Ада Циганлија
4. Ковилово
5. Авала
6. Космај

Старо језгро Земуна са Гардошем: 

Старо језгро Земуна, је Решењем Завода бр. 949/2 од

1.11.1966. проглашено за  Културно добро од великог

значаја (Одлука, "Сл.гласник СРС" бр. 14/79) Ката-

старске парцеле културног добра наведене су у реше-

њу.

Представља још једно старо градско средиште које је

независно формирано у односу на Београд, суштински

различито услед историјских, друштвених, социјалних

и низа других околности, а ипак блиско услед тих ис-

тих околности. 

Постојећа агломерација настала је на рушевинама тур-

ског села које је одржало континуитет насеља на истом

месту, још од римског Таурунума. 

Кула Гардош

Током XVIII века Старо језгро Земуна прерасло је у

градско насеље. Формирано је у облику неправилног

квадрата са мрежом улица углавном ортогоналне шеме,

унутрашњом зонском поделом и главном улицом која

дели варош на источни и западни део. Ове основне ка-

рактеристике Старо језгро је задржало све до данас.

Сачуван грађевински фонд документује развој грађе-

винских техника, разнородност архитектонских обли-

ка, типова и стилова, као и културне утицаје. У архи-

тектури Старог језгра Земуна сачуван је континуитет

градских институција, привредних прилика и друштве-

них токова, развоја војних, санитарних, просветних,

верских и саобраћајних установа. Развој нивоа стано-

вања, комуналног уређења и архитектоснких стилова

може се пратити и на стамбеном фонду.  Старе трасе и

називи улица, групације кућа, амбијенти и атмосфера,

саставни су део просторних односа и животног оквира

оствареног у временском распону од почетка XVIII ве-

ка до данас.

Данас Гардош представља део Земуна који је целина за

себе са својим културно-историјским наследјем. Архи-

тектура куца на Гардосу се разликује од руралних у

осталом делу Земуна.Према свом специфицном поло-

зају, уским улицама са калдрмом и кулом Гардош.

Топчидер

Просторна културно – историјска целина Топчидер се

пружа дуж долине Топчидерске реке, од Раковице до

утока у Саву. Топчидер са својим изузетним положајем,

рељефом,  речном долином са богатом флором и изво-

риштима је туристичка локација  која се издваја као ме-

сто погодно за одмор и боравак у природи. 

Као посебне вредности просторне културне и исто-

ријске целине Топчидер истичу се: парк Топчидер у

којем се налазе Конак кнеза Милоша, топчидерска

црква Св. Петра и Павла, црквени конак, Милошева

чесма код Топчидерске цркве, кнез Михаилов конак

(Митрополитова резиденција), ресторан „Милошев ко-

нак“, Врућа чесма код Железничке станице, Врачарске

чесме, Обелиск посвећен 1859. години, споменик Ар-

чибалду Рајсу, Мали и Велики водоскок, скулптура

„Жетелица“; парк-шума Кошутњак са ловачком кућом,

шумаревом кућом, Хајдучком чесмом, чесмом кнеза

Милоша и Спомеником на месту убиства кнеза Михаи-

ла; Пионирски град са централном зградом и скулпту-

рама; комплекс дворова на Дедињу; комплекс Гарде;

објекти привредног развитка: расадник у Топчидеру,

прва железничка станица у Топчидеру, Фабрика шеће-

ра и Ковница новца; спортски објекти: хиподром, стре-

лиште, спортски објекти некадашњег ДИФ-а; Летња по-

зорница; куће знаменитих личности: Арчибалда Рајса,

породице Поповић-Предић, Вељка Петровића; гробља:

Топчидерско гробље и Немачко војничко гробље са спо-

меником српским војницима погинулим 1915. године. 
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Парк шума Топчидер



• спортски терени (отворени и затворени) 
за фудбал, кошарку, одбојку, рукомет и тенис        

• хотел са отвореним базеном     
• уређене зелене површине и трим стаза 
• интерне приступне колско-пешачке стазе.

Простор се граничи у правцу запада и северозапада ква-

литетним масивом храстових шума, док се северно од

границе протеже ужи појас шумске вегетације ширине

55-90м. Јужно и источно од локације налази се пољо-

привредно земљиште.  

Унутар посматраног простора зеленило је присутно у

функцији постојећих спортских активности, затим као

уређено зеленило партерно-парковског типа око објека-

та и стаза са учешћем дрвореда и као остале претежно

уређене зелене површине. 

Све наведене категорије припадају типу „зеленила рек-

реативних и спортских центара“ (Нацрт одлуке о за-

штити и унапре¬ђењу зелених површина Београда).

Границом плана детаљне регулације Ковилово која ис-

товремено представља и границу туристичке локације

Авала

Скупштина града Београда донела је решење  о став-

љању под заштиту природног добра „Авала“ као пре-

део од изузетних одлика ради очувања и унапређења

примарних предеоних вредности и пејзажних обележја,

разноврсности облика и појава геонаслеђа, богатства

животињског и биљног света и станишта, квалитета во-

да, земљишта и шума, неговања традиционалних и ис-

торијских вредности, као и стварања услова за одржи-

ви развој рекреативних и туристичких садржаја и конт-

ролисане пољопривреде, односно планско уређење и

коришћење простора.

Катастарске парцеле које чине обухват заштићеног при-

родног добра истовремено представљају и границе ту-

ристичке локације. 
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Завод за заштиту споменика културе града Београда из-

вршио је валоризацију просторне културно – историјске

целине Топчидер заједно са Кошутњаком и утврдио ње-

не границе.

Локација је комплетно саобраћајно и комунално опрем-

љена и обогађена бројним туристичким атракцијама.

У случају неусаглашености текстуалног и графичког

дела елабората, важе графички прилози. 

Ада Циганлија

Ада Циганлија је једна од најатрактивнијих и највред-

нијих локација са становишта туризма. “Београдско мо-

ре“ је комплетно саобраћајно и комунално опремљено

и обогађено бројним туристичким атракцијама као што

је наведено у поглављу 3.3.1. Туристичка инфраструк-

тура.

Ковилово

Ковилово је простор који се  се налази у банатском де-

лу административног подручја општине Палилула, ис-

точно од Зрењанинског пута, на удаљености око 12 km

од центра града, и обухвата површину од око 26,8 ha. 

Изолованост локације ван града пружа предност за одр-

жавање специфичних такмичења и смештај спортских

репрезентација и других група посетилаца. "БГ спорт-

ски центар Ковилово" је сваке године домаћин више ме-

ђународних Grand Prix такмичења, која су укључена у

календар Међународне стрељачке спортске федерације

(ISSF).

Намена комплекса је спорт и рекреација – специјализо-

вана стрелишта за летеће мете и спортинг компакт стре-

лиште за одвијање и праћење такмичења, са пратећим

објектима у функцији основне намене (хотелски смеш-

тај,  конгресна сала и прес центар, ресторани, други

спортски и рекреативни објекти и зелене површине са

трим стазама). 

У оквиру комплекса изграђени су следећи садржаји:

стрелишта за летеће мете и спортинг компакт  са пра-

тећом опремом

КАТЕГОРИЗАЦИЈА БЕОГРАДА КАО
ТУРИСТИЧКОГ МЕСТА

И Н Ф О  3 1 - 3 2 / 2 0 1 0

Режими заштите на Авали и
најважније туристичке атракције

Спортски центар “Ковилово”



Туристичка локација обухвата: Споменик незнаном

јунаку, Авалски торањ, Хотел „Авалу“, Чарапићев

брест, Споменик Руским ветеранима и шумарску кућу.

Локација је покривена саобраћајном, комуналном и ту-

ристичком инфраструктуром и туристичком сигнализа-

цијом.

Споменик на Авали

Заштићено природно добро поверава се на управљање,

односно старање Јавном предузећу „Србијашуме“,

Шумскo газдинство „Београд“ – Шумска управа „Ава-

ла“.

Космај

Космај је ниска планина (626 м), која се налази на те-

риторији административног подручја Београда, око 50

км јужно од Београда и 12км северозападно од Младе-

новца. Источно од Космаја пролази железничка пруга

Београд - Ниш и регионални пут Београд – Раља – Мла-

деновац.

Заштићено природно добро „Космај” чини градска оп-

штина Младеновац – делови катастарских општина

Амерић, Кораћица и Велика Иванча, површине 1598,90

хектара и градска општина Сопот – делови катастар-

ских општина Рогача и Неменикуће, површине 1915,60

хектара.

Планина „Космај“ располаже живописним пејзажима,

предеоним вредностима, квалитетним шумама, разно-

врсним и богатим биљним и животињским светом, ква-

литетном водом, земљиштем и ваздухом, културном

баштином и њиховим амбијентима што представља ве-

лики потенцијал за одрживи развој туризма, односно

планско уређење и коришћења простора и изградњу

објеката за те намене. 

Космај и његова шира околина представљају подручје

од посебног културно-историјског значаја, са већим

бројем заштићених културних добара и евидентираних

споменичких објеката и места. 

Најзначајнији су манастир Павловац, археолошко нала-

зиште Кастељан, манастир Тресије, црква Св.Петра и

Павла у Неменикућама и црква Св.Тројице у Кораћици,

Споменик палим борцима Космајско-посавског парти-

занског одреда, Костурница погинулим српским ратни-

цима, Ловиште и излетиште Трешња и др.

Изузетну атракцију представљају  остаци старих сабо-

ра - вашари који се одржавају и данас, а најпознатији је

на Св. Илију Громовника, 2. августа на Тресијама. У

близини места где се одржавају вашари је храст стар

око 150 год - стари запис који по веровању представља

Свето дрво и заштитник села (здравља и имовине меш-

тана).

Скупштина града Београда на седници одржаној 26. де-

цембра 2005. године, донела је Решење  о стављању под

заштиту овог изузетно вредног природног добра.

Границе заштићеног природног добра обухвата под-

ручје планине Космај и његову непосредну подгорину.

Заштићено природно добро поверава се на управљање,

односно старање Јавном предузећу „Србијашуме”.

ТЕМА БРОЈА
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Шумски предео на Авали

Манастир Тресије

Поглед на планину Космај



Правилник о категоризацији туристичких места
("Сл. гласник РС", бр. 8/2010, 31/2010 и 37/2010).

Овим правилником прописују се ближи услови које је

неопходно испунити  за одређивање категорије тури-

стичког места, начин одређивања и промене категорије,

као и врсте података о туристичким местима који се

евидентирају у Регистру туризма. 

Правилник о одређивању делатности за чије обавља-
ње се плаћа туристичка накнада, разврставању де-
латности у групе по степену повезаности, начину
плаћања туристичке накнаде и условима за ослоба-
ђање од плаћања туристичке накнаде (Службени
гласник РС", бр. 20/1010)

Овим правилником јасно су прописане делатности од

значаја за туризам које подлежу плаћању туристичке

накнаде а коју плаћају правна лица, предузетници  и

физичка лица каја имају регистровану претежну делат-

ност на територији туристичког места,  седиште или по-

словну јединицу  по основу које остварују додатне по-

годности. 

Законом о класификацији делатности ("Сл. гласник
РС", бр. 104/2009)

Законом о класификацији делатности ("Сл. гласник

РС", бр. 104/2009) уређује се разврставање, јединица

разврставања (привредна друштва, предузетници, газ-

динства и др.) по делатностима. Класификација укљу-

чује назив, шифру и опис делатности и одређује се при-

ликом оснивања. Ако јединица разврставања обавља

више делатности, распоређује се у одговарајућу кате-

горију према претежној делатности. 

Уредба о највишем и најнижем износу боравишне
таксе (“Сл. гласник РС”, бр.51/2010)

Овом уредбом утврђује се највиши и најнижи износ бо-

равишне таксе у зависности  од тога којој категорији

припада туристичко место и од тога у којој се зони на-

лазе објекти од значаја за туризам и креће се у распону

од 40 до 120 динара.

Уредба о највишем и најнижем износу туристичке
накнаде ("Сл. гласник РС", бр. 21/2010)

Овом уредбом, према категорији туристичког места, на

годишњем нивоу утврђује се туристичка накнада која

се плаћа у динарским износима по квадратном метру

корисне површине објекта у коме се обавља делатност

од значаја за туризам.
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Закони, подзаконска акта и стратегије који
регулишу област туризма 

Закон о туризму (“Сл. гласник РС” 36/09 и 88/2010)

Овим законом уређују се: услови и начин планирања и

развоја туризма; туристичке организације за промоцију

туризма; туристичке агенције; угоститељска делатност;

наутичка делатност; ловнотуристичка делатност; услу-

ге у туризму; такса, накнада и пенали у туризму; Реги-

стар туризма; друга питања од значаја за развој и уна-

пређење туризма. 

Планирање и развој туризма обухвата интегрално пла-

нирање развоја туризма, проглашење и одрживо ко-

ришћење простора од значаја за туризам, категориза-

цију туристичког места, спровођење подстицајних ме-

ра за развој туризма и послове од посебног значаја за

развој туризма. 

Стратегије развоја туризма Србије до 2015 год.

Стратегија представља најзначајнији плански и раз-

војни документ којим се обезбеђује интегрално плани-

рање развоја туризма на територији Србије, смернице

за предузимање дугорочних и краткорочних економ-

ских мера државе, локалне самоуправе, мере и начине

подршке за њихово спровођење, као и основе за успеш-

на улагања домаћих и страних инвеститора. 

Циљ стратегије је дефинисање визије развоја туризма

републике и акциони план за спровођење предложених

мера са јасно дефинисаним роковима и одговорности-

ма, на основу претходне анализе резултата досадашње

туристичке политике у Србији и анализе актуелних про-

мена на светском туристичком тржишту. 

Стратегија развоја града Београда - нацрт

С обзиром на значајне туристичке потенцијале са

којима Београд располаже и с обзиром на утицај који

врши на Град, Нацртом Стратегије развоја Београда, ту-

ризам је апострофиран као један  од  приоритетних и

стратешки важних елемената у уобличавању  привред-

не структуре града.

„Циљ је да град Београд постане турисичка дестинација

којој ће посетиоци желети да се врате,  са пријатном ат-

мосфером и бројним могућностима за одмор, рекреа-

цију и забаву на целом подручју, окренута сарадњи са

свим видовима локалног, домаћег и међународног биз-

ниса, како би се максимално искористили сви потен-

цијали, планови, идеје и иницијативе“  

Стратегија развоја туризма града Београда 

Стратегија развоја туризма Београда је дата у складу са

циљевима, концепцијом и стратешким приоритетима

одређеним у Стратегији развоја града Београда и дру-

гим стратешким документима.  Извршена је анализа до-

садашњег развоја туризма, одређени су стратегијски

правци развоја и дефинисани инструменти за реализа-

цију зацртаних циљева како би се  омогућила  реафир-

мација туризма Београда.

Категорија 

туристичког места

Највиши износ у
динарима по м2

Најнижи износ у

динарима по м2

I категорија 20 10

II категорија 16 8

III категорија 12 6

IV категорија 10 5

КАТЕГОРИЗАЦИЈА БЕОГРАДА КАО
ТУРИСТИЧКОГ МЕСТА

И Н Ф О  3 1 - 3 2 / 2 0 1 0



Планска документа неопходна  за разраду 
туристичких простора 

Правилником о садржини и начину израде планских до-

кумената као и студије оправданости за проглашење ту-

ристичког простора. ("Службени гласник РС", бр.

20/1010) прописан је начин израде и садржина план-

ских докумената од значаја за туризам као и Студије

оправданости за проглашење туристичких простора.

Сва документа се израђују  у аналогном и дигиталном

облику..

Појмови од значаја за категоризацију и прогла-
шење Београда за туристичко место 

Туристичка накнада је новчани износ који се плаћа за

коришћење погодности у обављању делатности на под-

ручју туристичког места. Максимални и минимални из-

нос туристичке накнаде прописан је правилником.

Боравишна такса је износ који плаћа лице за сваки дан

боравка у угоститељском објекту за смештај, изван свог

пребивалишта. 

Туристичко место је организациона и функционална

целина са формираном туристичком понудом, природ-

ним вредностима, културним добрима и другим знаме-

нитостима значајним за туризам, комуналном, саобра-

ћајном и туристичком инфраструктуром, као и објекти-

ма и другим садржајима за смештај и боравак туриста;

Туристички простор је јединствена и недељива гео-

графска и функционална целина природних и створе-

них ресурса и вредности од значаја за туризам;

Туристичка локација је ужа, саобраћајно повезана и

инфраструктурно опремљена просторно-технолошка

целина, која садржи једну или више туристичких ат-

ракција

Место за одмор (ризорт) јесте део туристичког про-

стора, туристичког места или насељеног места које

представља интегрисану и функционалну целину

објеката и других садржаја за смештај и боравак тури-

ста без сталних становника, са изграђеним објектима

туристичке инфраструктуре и туристичке супраструк-

туре; 

Туристичка атракција јесте нарочито привлачно обе-

лежје туристичке дестинације, природног или друшт-

веног карактера у оквиру туристичког простора;

Туристичка супраструктура јесу угоститељски објек-

ти као и галерије, изложбени, конгресни и забавни

објекти који су у непосредној вези са угоститељским

објектима и објектима спортско рекреативног садржаја

или са њима чине јединствену целину; 

Туристички производ јесте скуп међузависних елеме-

ната који се у пракси организује као посебан вреднос-

ни ланац који чине материјални производи и услуге,

природне вредности и културна добра, туристичке ат-

ракције, туристичка супраструктура и туристичка ин-

фраструктура;
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Permanent investments contributed to the Ada Ciganlija

rank in the ranking list of the internet travel agency “Vir-

tual Tourist”, the third place among the most beautiful city

islands.

Belgrade is one among the green European cities, invest-

ing in preservation of its green spaces. Avala, Topčider,

Košutnjak, Bojčinska, Lipovička, Zvezdarska forest, walk-

ways in the river banks, adding more and more to its at-

tractiveness. Avala and Kosmaj are designated as natural

properties, and environmental protection is the important

part of all the planning activities in the City.

Thanks to their variety, rich gastronomic supply and night

life, numerous Belgrade restaurants, especially beside the

rivers and in the riversides, are renowned. 

A new life is given to Skadarska street. Once upon a time

characteristics are given back to the specific surroundings.

Tradition is supplemented with some new facilities.

Skadarlija lately offered hospitality to some world celebri-

ties, who have been enjoying in the scents of blooming lin-

dens, walking up and down the old cobble-stoned street,

chosen dishes of Serbian kitchen and the greatest special-

ty – the atmosphere.

The development of tourism in the wider city territory in

the municipalities: Surčin, Mladenovac, Sopot, Barajevo,

Lazarevac, Obrenovac and Grocka, was constantly encour-

aged in the last couple of years. Available potentials and

capacities were determined, evaluated, priorites selected

and the dynamic development of tourism was financially

supported. From 2004, City authorities are enabling and fi-

nancially helping participation of suburban municipalities

in the Tourism Fair in Belgrade, enlarging and enriching

the tourist offer of the City. 

Certain parts of the City are dynamically developing. In the

left bank of the Sava, New Belgrade becomes the modern

business – commercial center, highly attractive to foreign

investors.

Tourist infrastructure has taken hold of some new accoma-

dation capacites. Several new hotels have been built, the

old and derelict renovated, the supply was diversified by

constructions of numerous hostels. The number of tourist

facilities in the suburban area increased, the structures are

situated in intact nature, far from the city noise and pollu-

tion,  where the guests can enjoy in the beautiful land-

scapes, safe surroundings and local gastronomy. Catego-

rization of the private accomodation is in the process of

completion (houses, flats, rooms, apartments, pensions)

and such an offer will be stimulated. 

There are noticable improvements in river tourism in the

last couple of years. Nautical tourism is beyond doubt one

of the most profitable modes of tourism, and river cruising

is the very popular tourist product everywhere. 

International cooperation and foreign investments are seen

as a crucial condition for the development of tourism, es-

pecially for the nautical tourism in the Danube region, as a

part of the Trans-Europe shipping system. In cooperation

with five countries from the region, Serbia will in the fol-

lowing period, work on strengthening of the tourist offer

on the Danube. Danube Competence Center is the result of

such an idea. The goal of the Danube Competence Center

is to stimulate tourist offer in region of the Middle and

Lower Danube area and to represent tourism entities inter-

ests of Serbia, Croatia, Bulgaria, Romania, Ukraine and

Moldova.
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SUMMARY

Belgrade - tourist destination

Tourist destination is the target of tourist travel, enabling

with its capacities accommodation and stays of tourists.

What is it that makes Belgrade a tourist destination, the tar-

get of tourist travels?

In the first place these are tourist recourses such as: geo-

graphic position – the capital and the biggest urban ag-

glomeration of Serbia; climate – moderately continental;

geomorphologic and hydrographical characteristics –

jagged relief, two rivers, the Sava and Danube, lakes - Ada

Ciganlija, Markovac and Rabrovac; natural and cultural-

historical properties, tourist attractions, such as: Belgrade

Fortress, St Sava Temple, Republic Square, Knez Mihajlo-

va street and Kosančićev venac, Skadarlija, Topčider park,

Ada Ciganlija, Gardoš, Royal Palace complex, archaeo-

logical site Vinča, mountain Avala, manifestations FEST,

BELEF, BITEF, Night of Museums, Belgrade Marathon,

tourist infrastructure: facilities for information, rest, recre-

ation, education, entertainment and tourist suprastructure

-  catering facilities, galleries, exhibitions, congresses and

entertainment spaces directly linked to catering facilities.

All the indicators show that the city of Belgrade is the most

significant tourist destination in Serbia with the greatest an-

nual number of the domestic and foreign tourists. 

Serious engagement of the City, Tourist Organization of

Belgrade and resources invested in tourism contributed to

apparent progress and to significantly improved quality of

the tourist product, making Belgrade an attractive destina-

tion in the tourist maps of Europe and the World. 

Based on its exceptional geographical position, natural at-

tractiveness, cultural-historical heritage, hospitality and

unique spirit, the future of Belgrade is foreseen in the fur-

ther dynamic development of tourism as the economic pri-

ority of the City.

Among various activities, the priority was given to the re-

newal and construction of the city communal and transport

infrastructure, inducing the picture of urban order for the

visitors. Efforts are directed towards: reconstructions, func-

tional and visual refurbishment of the city streets, boule-

vards and ambiental complexes, quality increase of public

transport services, city sanitation, development of the park-

ing system, rehabilitation of bridges, etc. 

In the last two years, total reconstructions, rehabilitation

and paving amounted around 426 km in 770 streets.  Boule-

vard kralja Aleksandra was completely reconstructed, and

the construction of the 969 meters long bridge across the

Sava, positioned in the lower part of Ada Ciganlija is in the

process. By its function and visual identity the bridge will

be a new tourist attraction of Belgrade. The construction

of the bridge Zemun – Borča across the Danube is in prepa-

ration, the bridge will connect two parts of Serbia and con-

tribute to the overall economic and tourist development.

Significant investments are made in activities contributing

to general appearance, beauty and attractiveness of the

City: in renovation of facades, especially in the historical

heritage buildings, in city parks and green spaces (Palace

or Pioneers park, Manjež, Tašmajdan, park spaces in the

settlement Bele vode, etc), in revitalization of ambiental

complexes and reconstruction of numerous churches and

monasteries.

Aiming to increase the attractiveness of the City,  special

attention is paid to the decorative lightening of the City

mansions, cultural-historical monuments and bridges.
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In order to fully inform tourists of Belgrade and to help in

their orientation around town, tourist signalization is pres-

ent not only in the inner city territory, but in the suburban

areas as well.

Belgrade invested a lot in cultural institutions and in the im-

provement of the tourist offer with first rate cultural events,

domestic achievements and in the visiting performances

and exhibitions of foreign artists. 

Significant investments are made in the structures and

equipment of the cultural institutions: reconstruction of

Terazije Theatre,  works and equipment for PE 'Sava Cen-

ter'',  rehabilition of Pedagogical Museum, Cultural Cen-

ter Sopot and many others. As one of the most signifiicant

tourist attraction, Belgrade Fortress was rehabilitated and

restaurated. Conservation-restauration works are complet-

ed in the interior of the Music pavilion, of the bridges on

Sahat, Zinedin and Dizdar gates, of Nebojša tower, having

exhibition set up, multifunctional room, etc. Roman Well,

Sahat Tower, Baroque gates and kazamats of the Military

Museum, as well as Gunpowder, are open for visitors with

enriched information material. 

Pemanent cultural manifestations are completely reaf-

firmed: International Film Festival – FEST, Belgrade Sum-

mer Festival - BELEF, Belgrade Festival Documentary and

Short Film, Belgrade Interantional Theatre Festival –

BITEF,  etc. The City financially supported several cultur-

al institutions programs, manifestations and individual

projects, programs and new initiatives such as Center for

Digital Archaeology – Archaelogical Institute SANU,

greatly contributing to richer cultural life and tourist offer

of Belgrade. Belgrade Jazz Festival has been reestablished

after fifteen years, the first annual conference of Interna-

tional Network for Contemporary Peforming Arts held,

project Beton hala started, and Night of Museums in Bel-

grade attracts great number of visitors. Our Institutions of

culture and artists are well presented abroad and the coop-

eration with several European cities initiated – Paris, Am-

sterdam, Stockholm, Helsinki, Malmö, etc. Successful vis-

its of the city institutions abroad induced increased inter-

est for the institutions and programs of the City of Belgrade

and open up new roads for participation in significant Eu-

ropean and international festivals and manifestations.

Rich program, great interest of visitors and media and a se-

rious approach in conceptualizing of the manifestation ''Eu-

ropean Heritage Days'', as a part of the great European man-

ifestation launched by the Council of Europe and the Eu-

ropean Commission, contributed that Belgrade in 2007 be-

came the host of the Central European Celebration, what

was an exceptional achievement and opportunity to show

real values and possibility to be adequately positioned in

the field of cultural tourism, greatly contributing to the bet-

ter image of Belgrade and Serbia in Europe and in the

world. 

Final preparations concerning Begrade’s candidacy for the

''European Capital of Culture 2020'' have been taking place,

being the most significant European project of culture,

what is also a part of the long-range development strategy

of the City.

Belgrade was an exceptional host and organizer of the big

European and world sports competitions and significant in-

ternational gatherings – European Basketball Champi-

onship 2005, meeting of the European Bank for Recon-

struction and Development 2005, European Youth Summer

Olympic Festival 2007, Eurosong and 25th Summer Uni-

versiade 2009. 

In the competition organized by the magazine ''Financial

Times'', Belgrade was in 2006 named the ''City of Future

in Southern Europe''. This reward is also a recommenda-

tion of the well known world economic magazine for the

direct foreign investments in the City and for the sites at-

tractive to be invested in. 

''Telenor'' Internet parks are available for tourists and resi-

dents of Belgrade in Academic park, near Sveti Sava tem-

ple, in Mali Tašmajdan, in Student city, in the Skate park

in New Belgrade and other sites around the town. 

Tourist Organization of Belgrade, with its numerous activ-

ities and various promotional, printed and video materials

and by its well prepared participations in the domestic and

foreign fairs of tourism, contributed to the change of the

image of Serbia, to membership in numerous associations,

to penetration in the new markets and to the development

of city manifestations (City New Years Eve, Open-hearted

street, Summer in Belgrade, Boats Carnival, Beer fest...) 

The new tourist-information center is opened in Knez Mi-

hailova street, Skadarlija revitalized, new sight-seeing

tours are introduced, also 'Belgrade city pass'' card for for-

eign guests, residents, students, congresses, seminars and

conferences, interactive windows stationed, Belgrade

greeters are founded –  volunteers enthusiastically show-

ing their city to the tourist, assisting guests to see Belgrade

with the eyes of its residents, etc. 

Tourists who paid a visit to Belgrade are describing and rec-

ommending it as the 'Open-hearted City'', the city of un-

forgettable entertainment and night life, living 24 hours a

day, warm and hospitable, cosmopolitan and oriented to-

wards Europe, development and progress.

International tourist patrol ''Sacen international'' has cho-

sen Belgrade for the best tourist destination in the South-

East Europe. Within the activity "We are choosing the most

successful in tourism in the Southeast and Central Europe

in 2009.", the tourist patrol paid a visit to 14 countries -

Turkey, Romania, Bulgaria, Macedonia, Bosnia and Herze-

govina, Montenegro, Croatia, Slovenia, Austria, Albania,

Cyprus, Tunisia, Malta and Greece  and rewarded the best

in 16 categories.

Превео: Дарко Савић, дипл.ек. 
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