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Право је богатство имати задовољство започети овај рад мисаоним речима 

истакнутих личности из прошлости Србије. 

„Дошавши, нађох најкрасније место од давнине, превелики град Београд, који је по 

случају разрушен и запустео, сазидах га и посветих пресветој Богоматери”. 

Деспот Стефан Лазаревић 

(при проглашењу Београда за престоницу 1403. године) 

 

 

„Небо је над Београдом пространо и високо, променљиво, а увек лепо; и за зимских 

ведрина са њиховом студеном раскоши; и за летњих олуја када се цело претвори у један 

једини тмурни облак који, гоњен лудим ветром, носи кишу помешану с прашином 

панонске равнице; и у пролеће кад изгледа да цвате и оно, упоредо са земљом; и у јесен 

кад отежа од јесењих звезда у ројевима. Увек лепо и богато, као накнада овој чудној 

вароши за све оно чега у њој нема и утеха због свега што не би требало да буде. Али 

највећа раскош тога неба над Београдом, то су сунчеви заласци. У јесен и у лето они су 

пространи и јарки као пустињске визије, а зими пригушени масним облацима и рујним 

маглама. А у свако доба године врло су чести дани кад се огањ тога сунца које залази у 

равници, међу рекама под Београдом, одбије чак горе у високој куполи неба, и ту се 

преломи и проспе као црвен сјај по разасутој вароши. Тада сунчано руменило обоји за 

тренутак и најзабаченије углове Београда и одблесне у прозорима и оних кућа које иначе 

слабо обасјава”. 

Иво Андрић 

 

 

„Ти, међутим, растеш, уз зорњачу јасну, 

са Авалом плавом у даљини, као брег. 

Ти трепериш, и кад овде звезде гасну, 

и топиш, ко Сунце, и лед суза, и лањски снег. 

У Теби нема бесмисла, ни смрти. 

Ти сјајиш као ископан стари мач. 

У теби све васкрсне, и заигра, па се врти, 

и понавља, као дан и детињи плач. 

А кад ми се глас, и очи, и дах, упокоје, 

Ти ћеш ме, знам, узети на крило своје”. 

Милош Црњански 

(Ламент над Београдом) 

 
(http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4) 
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ПРЕДГОВОР 

 

 

 

Чини ми се да је за све добро потребно време, време да одрастете, 

време да завршите школу, да се удате, да имате децу на коју сте поносни, да 

чекате да порасту и да сте опет поносни на њих. Да се трудите да им будете 

добар родитељ и ако можете да им будете узор, да би и они једнога дана били 

добри људи, добри себи, добри својој породици и другима. 

Пишући овај рад упознала сам много различитих људи са којим сам 

сарађивала и овим путем им захваљујем на њиховој сусретљивости, а сазнала 

сам и много интересантних информација о туристичким дестинацијама на 

којим сам била приликом истраживања. 

Чини ми се да сам од оног тренутка кад сам крочила на Факултет имала 

велику срећу и од тада велико задовољство што сам срела мог ментора 

професора Јована Плавшу, који ме је пратио кроз све године студирања, био 

мој ментор на дипломском раду, а сада уједињеним снагама завршавамо још 

један значајан сегмент мог школовања и значајан део мог живота. Овим 

путем му се од срца захваљујем на пруженој подршци, сугестијама при 

изради рада и неким кључним моментима где ми је указао на прави пут. 

Члановима комисије захваљујем се на уложеном труду при прегледу 

докторске дисертације. 

Захваљујем се својим родитељима оцу Ради и мајци Мики на пруженој 

подршци током сви ових година, саветима и знам да су поносни на своју 

ћерку јединицу. 

Када имате породицу, а при том велику као ја срце вам се испуни 

радошћу и знате да све време, труд и зној који сте уложили није био 

узалудан. Све ово време и године које се познајемо и које смо заједно, мој 

супруг Саша и ја провели смо у узајамном разумевању и подршци. Овом 

приликом му се захваљујем што је био мој ослонац у лепим, али и тешким 

тренуцима и надам се да ћемо још много година уживати заједно. Наше ћерке 

Анастазиа и Елеонора су наш понос као и малени син Марко. Надам се да ће 

и они једнога дана имати снаге и воље да истрају у свему што пожеле. Овај 

мој успех посвећујем њима. 

Једно велико хвала свој родбини и пријатељима, као и свим добрим 

људима који су ми на било који начин помогли у животу. 
 

 

 

 

Нови Сад, 03. 06. 2016.                                                                                    Драгана Димитрић 
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УВОД 
 

 

 

„Ко је имао среће да се јутрос пробуди у Београду, може се сматрати да је за данас 

довољно постигао у животу. Свако даље инсистирање на још нечему, било би нескромно”. 

 

Душан Радовић 

 

Становништво Београда вапи за миром, чистим вазухом, шетњом, а насупрот тога и 

за активним одмором - једном речју излетима и рекреацијом. Оно што град Београд, 

међутим пружа свом становништву је пренасељеност, гужва, загађеност, бука, стална 

изградња, као и друге „погодности” великог града (Слика 1). Управо због тога је настао 

овај рад. 

Главни разлог истраживања је не постојање комплексног рада на ову тему, као и 

мала заступљеност важности излетничко-рекреативног туризма посебно овако значајне 

емитивне зоне као што је Београд. 

Предмет истраживања су излетничкко-рекреативне зоне становништва Београда, 

њихова кретања и интезитет и изабране дестинације становништва. 

Циљ истраживања је обједињавање излетничко-рекреативних зона становништва 

Београда, њихова анализа и значај, као и могућност унапређивања појединих локација. 

Слика 1. Београд, периферија града – Жарково, пренасељеност 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2009. 
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Да би се урадио аналитичко-синтетички приказ излетничких зона становништва 

Београда поред литерарне методе, коришћен је картографски и графички метод. 

У раду је коришћена научна литература, као и карте, проспекти и разгледнице, а 

изразита је заступљеност извора, од којих су неки били на енглеском језику. 

У ранијим истраживањима (Димитрић, 2010) обрађене су излетничке зоне 

становништва Београда следећим хронолошким редом: Топчидер, Кошутњак, Дунав, 

Сава, Велико ратно острво, Ада Циганлија, Авала, Фрушка гора (викенд-насеља), 

Дивчибаре, Ђердап и Сребрно језеро. Рад који је тада писан био је замишљен тако да се 

поменуте излетничке зоне поређају на овај начин узимајући у обзиром њихову удаљеност 

од самог центра Београда. На тај начин излетничке зоне су груписане у концентричне зоне 

(кругове) и то: 

 I концентрични круг чине Топчидер и Кошутњак; 

 II концентрични круг су Дунав, Сава, Велико ратно острво и Ада Циганлија; 

 III концентрични круг је планина Авала; 

 IV концентрични круг су планине Фрушка Гора и Дивчибаре; 

 V концентрични круг је Ђердап са Сребрним језером. 

Проширењем излетничких зона на излетничко-рекреативне зоне у овом раду на 

следеће дестинације Космај, Обедска и Царска бара, Вршачке планине, Суботица и 

Палићко језеро и Ваљево структура рада је проширена, а самим тим и њен изглед, те 

концентричне зоне (кругови) сад изгледају овако: 

 I концентрични круг чине Топчидер и Кошутњак; 

 II концентрични круг су Дунав, Сава, Велико ратно острво и Ада Циганлија; 

 III концентрични круг су планине Авала и Космај; 

 IV концентрични круг су Обедска и Царска бара; 

 V концентрични круг je планинa Фрушка Гора; 

 VI концентрични круг су Вршац и Вршачке планине; 

 VII концентрични круг су Суботица и Палићко језеро; 

 VIII концентрични круг су Ваљево и Дивчибаре; 

 IX концентрични круг је Ђердапска клисура са Сребрним језером и Великим 

Градиштем. 

На овај начин полазна структура рада је задржана и наравно очекивано проширена. 

Овом новом структуром задовољено је и груписање излетничко-рекреативних зона по 

наслову теме рада. Концентрични кругови су формирани у радијусу од око 200 km од 

центра Града Београда, од најближих ка даљим водећи рачуна и о називу теме која 

дефинише и области. 

За рад су од изузетног значаја фотографије које су ауторско дело и које су настале 

при обиласку излетничко-рекреативне зоне становништва Београда. Неке фотографије су 

задржане, значајан број је додат, а неке су стављене на упоредбу да би се констатовале 

разлике у односу на прошлу посету обрађиваним дестинацијама. На тим обиласцима 

искоришћена је прилика разговара са људима који раде, или су дошли као излетници; тако 

да је у раду коришћен и метод разговора.  
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Веома значајна је урађена анкета 2010. године на излетничко-рекреативној зони 

Авала која је рађена на узорку деце, становништва средње доби и становништва зреле 

доби, те су резултати анализе анкете презентовани на крају обрађене целине Авала. 

Такође, да би се добио пресек стања, урађена је 2015. године још једна идентична анкета и 

изложени су резултати овог истраживања, као и упоредна анализа у односу ове две 

године. 

Рад је замишљен тако да се најпре објасни шта су то излетничко-рекреативна 

кретања и које су њихове врсте. Потом је изнешен утицај урбанизације и климе на 

становништво Београда који су главни изазивачи покретања излетничко-рекреативног 

туризма. Јасан пример утицаја урбанизације види се на слици 1. где је приказана 

пренасељеност на периферији Жаркова (општина Чукарица), а сасвим је јасно да је 

пренасељеност присутна у целом граду Београду. 

Након тога извршен је један краћи уводни део где је приказан Београд кроз 

туристичко-географски положај, природне и друштвене услове. Потом следи детаљан 

приказ сваке излетничко-рекреативне дестинације увек са уводним делом, а потом су 

изнешени туристичко-географски положај, природни и друштвени услови, поштујући 

полазну концепцију, као и остале значајне карактеристике за излетничко-рекреативне 

зоне. Посебан значај заузима поглавље, на пример „Актуелно стање и проблеми 

Топчидера” које се налази на крају сваке приказане излетничко-рекреативне дестинације. 

Кроз рад су приказани резултати више анкета и то овим редом: 

1. резултати анкете са манифестације „Карневал бродова” на реци Сави, у 

Београду 2013. године, 

2. резултати анкете рађене на Великом ратном острву 2013. године, 

3. разултати анкете рађене 2010. године на Авали, 

4. разултати анкете рађене 2015. године на Авали, 

5. резултати анкете са манифестације „Тешњарске вечери” у Ваљеву 2013. 

године, 

6. резултати анкете рађене у туристичким агенцијама у Београду 2016. године. 

Треба напоменути да су у раду приказани подаци Туристичке организације 

Београда из 2011. године са пункта Туристичког информативног центра на Ади Циганлији 

које сам лично бележила током волонтирања на стручној пракси. Из свих горе наведених 

анкета и са Аде Циганлије приказана је структура посетилаца и мотиви доласка на 

поменута места, као и други релевантни подаци за овај рад. 

На самом крају рада изнешена је маркетинг концепција излетничко-рекреативног 

туризма и анализа поменуте анкете под бројем 6. која је рађена у туристичким агенцијама. 

У прилогу су дате фотографије, чланци као и друга грађа која употпуњује рад. 

Било да живите у Београду или да сте путник намерник треба искористити оно што 

Вам шуме-паркови Топчидер и Кошутњак пружају, прошетати уз немирне воде Дунава и 

Саве, завирити у орнитофауну Великог ратног острва, Обедске и Царске баре, рекреирати 

се на Ади Циганлији, удахнути свежи ваздух Авале, Космаја, Фрушке горе и Дивчибара, 

свратити у градове Ваљево и Суботицу и уживати у посебном амбијенту Палићког, 

Ђердапског и Сребрног језера. 
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ПОЈАМ ИЗЛЕТНИЧКО-РЕКРЕАТИВНИХ 
КРЕТАЊА И ЊИХОВЕ ВРСТЕ 

 

 

 

Упрошћена дефиниција туризма своди се на кретање људи изван места сталног 

боравка и њихову потрошњу на туристичком путовању и за време боравка у туристичком 

месту. Кретање, у смислу миграције људи, предмет је географских истраживања, а 

потрошња важна економска категорија. Из овога произилази закључак да је туризам 

потребно проучавати са различитих аспеката, утолико пре што се својом масовношћу, 

просторним захватом, економским и ван економским ефектима на себи својствен начин 

наметнуао човечанству, а почива на дугој традицији, коју је потребно уважавати, ради 

истицања локалног, регионалног и националног у понуди и пропаганди (Станковић, 2001). 

Излетничка кретања увршћујемо у комбинована кретања. Постоје чисто 

рекреативна и чисто културна излетничка кретања, али су она по форми и својој суштини 

тип комбинованих кретања. Кретања према плажи, планини или шуми, на пример у својој 

основи је рекреативно, обилазак споменика и насеља, међутим има културно обележје. 

Ипак као облик туристичког кретања, излети су истовремено и рекреативног и културног 

обележја. Рекреативни су, јер су краткотрајни (полудневни или највише дводневни), те у 

основи имају смисао предаха, а културни - јер одражавају схватање значаја таквог 

кретања. 

Излетничка кретања се разликују од осталих, углавном по времену трајања, а мање 

и по радијусу, то су управо краткотрајна кретања у ближу и даљу околину туристичких 

дисперзива. Најчешћи облици излета су полудневни - тамо где се ради једнократно, и 

дводневни где радна недеља траје пет дана. Према томе, ова кретања су тесно повезана са 

радним временом током дана или током седмице. Кретања која трају преко два дана не 

можемо уврстити у излетничка, не због тога што се може јако повећати њихов радијус, већ 

зато што су то ређи случајеви (празници од три до четири дана), или што се ради о некој 

основној потреби, те се може говорити о сасвим другом облику кретања. Радијус и 

величина дисперзивно-излетничке зоне, не може бити чврст критеријум за 

диференцирање ове врсте кретања. То је веома релативан показатељ, који одражава не 

само утицај економских могућности и брзину саобраћајних средстава, већ и богатство и 

разноврсност туристичких мотива (Јовичић, 1986). 

Ако се сагледа горе наведена тврдња (Јовичић, 1986) она указује управо да 

излетничка кретања могу бити у знатно ширем радијусу него што су обрађена у овом 

раду, односно она могу да буду на некој дестинацији унутар Србије која је на већој 

удаљености од Града Београда или у иностранство. Управо из тог разлога у називу теме 

рада је дефинисана територија, а у раду су дефинисани концентрични кругови са 

локацијама излетничко-рекреативног туризма који ће се обрађивати, као и радијус од око 

200 km од центра Града Београда. 

Проблем туристичке рекреације, као фактора продуктивности рада, све успешније 

се решава у концепцији и организацији излетничких кретања. Са тог становишта, 

излетничка кретања не можемо третирати као строго тржишну категорију. Напротив, 

излет, као саставни елемент туристичког боравка, веома је чврста компонента тражње и 

знатно повећава туристичку потрошњу. 
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Излетничка кретања у целини су економски најнестабилнија категорија, јер су 

осетљива на факторе различитих врста: климатске, психичке, културне, организационе и 

друге факторе. Само један кишни дан, на пример, може да буде веома поразан за 

формирану понуду у излетничком туризму. Према томе, однос еластичне тражње и круте 

понуде је више изражен код излетничких, него код било којих других туристичких 

кретања. Зато је потпуно разумљив значај приватне иницијативе у туристичком 

привређивању уопште, а нарочито код излетничких кретања. Уосталом, питање 

рентабилности привређивања је свакако један од основних проблема економике туризма 

(Јовичић, 1986). 

Термин рекреација (re creo are) упућује на обнављање, поновно стварање. Када је 

реч о рекреацији у туризму сасвим је јасно да је у питању функција која је несумњиво 

најшира и спада у највиши ранг слободних временских активности. Доказано је да 

физичка активност значајно смањује степен анксиозности и депресије, као и утицаја које 

морбогени тријас
2
 има на живот савременог човека. Активност заокупља ум и представља 

форму медитације која шири спектар приступа и решења проблема и при томе позитивно 

делује на здравље и физичку кондицију. Али постоји и још читав низ позитивних утицаја 

које спортско-рекреативни туризам може имати на здравље савременог човека: утиче на 

самопоштовање, самопоуздање, и многе друге позитивне представе о себи и свету који нас 

окружује. Но, ни то није све. Поред многобројних психичких, спортско-рекреативни 

туризам има и многобројне утицаје на биохемијске механизне у нашим телима. 

Стручњаци одговорно тврде да је физичка активност најбољи лек. Дакле, спортско-

рекреативни туризам је једини начин да се тело заиста рехабилитује и одмори и то кроз 

читав низ веома атрактивних спортско- рекреативних активности, а природно окружење 

само доприноси ефикасности учинка. Стога је од изузетног значаја када нека земља 

поседује ресурсе на којима је могуће осетити како читаво тело трепери од задовољства 

прожетог чистом природом и маркираним стазама које кроз њу воде у недоглед (Вујко, 

2011). Значајан мотив који лежи у основи рекреативног туризма јесте свакако добробит за 

здравље и кондицију, али поред тога рекреација у туризму може бити и један вид игре што 

се постиже било оживљавањем животних активности наших предака (лов, риболов, 

сакупљање плодова и друго), било учешћем у новим играма (вожња бицикла кроз 

неурбанизована простор и слично) (Плавша, 2007). Бициклизам по свим теренима постао 

је један од сегмената рекреативне активности који се најбрже развија. Дакле, 

бициклистички туризам је део рекреативних активности у туризму, а бицикл је возило с 

најчешће два точка које се преко механичког преноса покреће снагом људских мишића и 

може да служи у разне сврхе иако је најважнија од њих управо она због које је туризам на 

ту тему и могуће развити, а то је рекреативна сврха (Харновски, 2008). 

Излетничка кретања су све изразитија појава у туристичком промету. Ова врста 

туризма се одликује релативно малим радијусом кретања, кратким туристичким боравком 

и релативно високом потрошњом. Ова кретања, углавном, имају обележје мото-туризма, 

али због великог економског значаја заслужују и посебан третман. 

Кад се говори о излетничким кретањима, треба разликовати три њихова вида: 

1. међународна излетничка кретања – посебан вид туристичке понуде 

2. излетничка кретања градског становништва - облик туристичке 

рекреације и 

                                                 
2
 Морбогени тријас представља скуп стања веома погубних за живот човека. Та стању су: гојазност, 

стрес и хипокинезија. 
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3. излетничка кретања ка туристичким центрима - елемент понуде 

(Јовичић, 1986). 

Међународна излетничка кретања и излетничка кретања ка туристичким центрима 

не обрађују се у раду тако да ће се објаснити вид туристичког кретања излетничка кретања 

градског становништва као облика туристичке рекреације који су есенцијални у овом 

истраживању. 

Излетничка кретања градског становништва Београда – Највећи број 

запослених који теже излетничким кретањима ради у тежим условима рада где у највећој 

мери долази до замора, те услед тога и до објективне потребе за рекреативним 

туристичким кретањима. Разумљиво је и то што се излетничка рекреативна кретања 

морају третирати и као фактор продуктивности рада. Наравно, постоје и други елементи 

који објашњавају излетничка кретања становништва у градовима: аерозагађеност насеља 

услед развијене индустрије и саобраћаја, стресови и психички замор који прате убрзан 

темпо живота у тим срединама, повољнија школско-образовна структура, развијене 

културне навике, организованији саобраћај и већи број поседника моторних возила, итд. 

Све су то истовремено и фактори који се различито одржавају у величини, па и у 

облицима дисперзивно-излетничких зона и, наравно, у масовности ове врсте кретања. По 

општем правилу, у већим градским насељима, са већим просеком личних доходака, та 

кретања су масовнија. Масовност кретања, нарочито величине и облици дисперзивно-

излетничких зона, зависиће од разноврсности, богатства и атрактивности мотива у 

приградским подручјима. Најзад, постоје и посебни фактори који делују на ова кретања: 

распоред радног времена, организованост и опремљеност излетничких пунктова, 

пропагандно-информативна служба, цене услуга, итд. 

Излетничка кретања су ван домашаја туристичке статистике, јер се најчешће ради о 

вишечасовним или једнодневним боравцима, који се не могу евидентирати. Велики број 

властитих возила у превозу, и све разноврснији приватни сектор у излетничком 

угоститељству, отежавају или скоро онемогућавају неку реалнију процену овог промета у 

саобраћају или потрошњи. 

Најгрубље узето, потенијалну масу излетника добијамо, кад броју запослених 

додамо још 25% - 50% од тог броја. Процењује се да четири запослена могу својим 

дохотком да обезбеде, поред свог, и излете још једне до две особе из реда издржаваних. 

Наравно, у укупној маси излетника, ти односи могу бити различито комбиновани, као што 

ће се и висина дохотка одразити у радијусу кретања, у броју излета, у потрошњи, итд. 

Треба узети у обзир и препоруку медицине, то јест да се у интересу здравља направи један 

полудневни излет недељно и један празнични излет (један до два дана) месечно. 

Произилази да ако се узме да је трећина становништва у Београду запослено (око 

700.000) укупна маса излетника је око 1.000.000, што је око 150.000 излетника дневно у 

просеку. У зависности од доба године број излетника суботом и недељом, а нарочито у 

време државних празника, креће се до 450.000, док у зимским данима може да спадне на 

пар хиљада. 

Коначно, ако је туристичка рекреација фактор продуктивности рада, онда се поред 

личних доходака, као економске основе кретања, мора рачунати и на фондове радних 

колектива, који су већ 1980-тих година били моћан фактор излетничких кретања 

(бесплатан превоз сопственим аутобусима, дотирање исхране на излетиштима, плаћен 

краћи боравак и слично) (Јовичић, 1986). Овакве врсте помоћи су биле могуће до 

деведесетих, а касније због економске кризе, ратова и других фактора оне полако 
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стагнирају, а у данашње време све мање су заступљене. Може се рачунати да највећи број 

реализованих излетничко-рекреативних тура плаћа сам учесник у овом виду туризма. 

Овакво стање, наравно да је заступљено и другим врстама туризма. 

С обзиром да су практично необухватљива статистиком, излетничка кретања се 

углавном проучавају помоћу анкета. С друге стране, просторни аспект кретања је веома 

изразит, те му из практичних разлога треба посветити одговарајућу пажњу. Просторни 

аспект је исказан дисперзивним зонама, које су за различите градове, услед разлика у 

потребама рекреације, и услед разлика у размештају мотива, веома различите, како по 

величини радијуса, тако и по облицима. У истраживању потреба треба поредити 

различите параметре могућности кретања (доходак, саобраћајна ситуација, распоред 

слободног времена, елементи понуде и слично). За пример је наведена излетничко-

дисперзивна област Београда, одређена дистанцама у километрима и часовима, и 

размештајем мотива. 

Ако пођемо од чињенице да се за дневни одмор може користити око 6 часова 

слободног времена (реч је о данима намењеним излетима), онда би то време требало 

поделити на вожњу до излетничких локалитета и назад, и на време на самом излетишту. У 

активној природи, време вожње може се чак изједначити са временом боравка, уколико то 

цене и саобраћајно-технички услови дозвољавају. У конкретном случају, тај однос не би 

требало да буде мањи од 3:1 у корист боравка. 

Што се саобраћајних елемената тиче, најважнију улогу у широј околини Београда 

имају железнички и аутобуски саобраћај. Рачунајући сат вожње од Београда у свим 

излетничким правцима, аутобусом или железницом, није нам тешко да одредимо границе 

дневне излетничке зоне. Најзад, што се тиче просторног односа излетничких локалитета, 

занимљиво је да се и тај елеменат потпуно поклапа с границом зоне. 

Недељна излетничка зона има већи радијус, јер је и могуће слободно време 

намењено одмору дуже, и креће се од 24 до 48, па и више часова. Однос путовања и 

боравка у овом случају не би требало да буде мањи од 1:10 у корист боравка, имајући увек 

у виду да се у току године неки локалитет може посетити и више пута, при чему путовања 

кроз не тако контрастне пејзаже губе још више пута од своје атрактивности. Ценећи и 

друга два елемента, саобраћајне услове и размештај мотива, недељна излетничка зона 

обухвата знатно шире подручје око Београда. 

Одређивање двеју зона које чине београдску дисперзиону излетничку област, има 

практичан значај за туристичку изградњу и организационе форме туристичке активности. 

За разлику од дневне, недељна излетничка зона обухвата много ексцентричније природно-

рекреативне туристичке локалитете и објекте, због чега се не искључује и одмаралишна 

функција ове зоне, а то захвата и одговарајућу туристичку изградњу (солидније смештајне 

објекте; боље снабдевање, разноврснији културно-забавни живот и слично). И друга 

практична питања у вези са овим, морају бити везана за просторне односе туризма, и увек 

у складу са друштвено-економским делатностима (Јовичић, 1986). 

 

ГЛАВНИ ПРАВЦИ ИЗЛЕТНИЧКИХ ТУРИСТИЧКИХ КРЕТАЊА 

 

Атрактивност одређеног простора, места, регије или земље може се посматрати као 

примарна или секундарна дестинација. Примарна дестинација је она чија је 

атрактивност довољна као мотив доласка и боравка туриста. У овим дестинацијама се 

најчешће проводи дужи временски период, јер постоје сви услови за комплетно 
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задовољење туристичких потреба. Као секундарне дестинације појављују се она места и 

простори који својим карактеристикама могу привући туристичку публику да их посети 

на пар сати, дан или два са циљем обогаћења туристичког садржаја. 

Изузетно је важан положај ових дестинација у односу на туристичку тражњу и 

могућност приступа. Са тим у вези је и величина контрактивне зоне која гравитира према 

одређеним мотивима. У сваком случају, не може се говорити о великој контрактивној зони 

у односу на секундарне дестинације као што је то случај са примарним дестинацијама 

(Штетић, 2003). 

Секундарне туристичке дестинације поседују одређене атрактивности за краћи 

боравак што утиче на број туриста који ту бораве и дужина њиховог боравка. То су и 

места која се налазе на транзитним правцима или су веома близу примарним туристичким 

дестинацијама. У ствари развој најчешће и зависи од развоја примарне туристичке 

дестинације. Међутим, не можемо рећи да су то мање важне дестинације, јер оне веома 

често допуњују туристичку понуду примарних туристичких дестинација (Штетић, 2007). 

Шема 1. Примарне и секундарне туристичке дестинације 

 
 

ИЗЛЕТНИЧКЕ ЗОНЕ СТАНОВНИШТВА БЕОГРАДА 

 

Начин подизања, уређења и развијања насеља уско је повезан са развојем 

друштвено-економског живота народа. Насеље по свом стилу увек је одраз времена у коме 

је настало. При том локалитет и поднебље чине посебне компоненте. 

Потреба за зеленим површинама проистиче, пре свега, из хигијенских и естетских 

момената. Оне штите од ветрова, везују земљиште, спречавају испаравања и задржавају 

влагу, што је од особите важности у летњим месецима када степен влажности ваздуха 

утиче на освежавање, чистоћу ваздуха и на ублажавање колебања температуре. Број 

различитих патогених клица и аерозагађеност много је већа у граду негу у селу. 

Са брзим развитком индустрије, човеку је све потребнији одмор у миру и тишини, 

на чистом ваздуху и у зеленилу са пуно сунца и ведрине. Чињеница је да се најскладнијим 

решењем градских паркова не може отклонити утисак вештачких творевина. Исто тако, 

питање градске вреве није могућно рештити у целини, а често ни делимично, као ни 

Главни туристички ток 

Остали туристички токови 

Примарна туристичка 

дестинација 

Секундарне туристичке 

дестинације 

Извор: Штетић, 2007. 
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чистоћу и свежину ваздуха. Тим више се код градског становништва јавља потреба за 

природним амбијентом, и то што даље од градске вреве. То значи да је излаз и решење 

овог проблема у одласку у природу ради погодности што их она пружа за одмор и 

рекреацију. 

Како је Београд постао двомилионски град, са веома развијеном индустријом, 

великом аерозагађеношћу, неопходно је повећати зелене површине и радити на томе да се 

оне уређују и рационално користе. У том смислу је предузето низ подухвата. 

Ранијим генераним планом уређења Београда предвиђене су три зоне зеленила: 

 паркови у граду, 

 зеленило нижих зона (обала и острва) и 

 зеленило виших зона (брежуљци) (Вујовић, 1971). 

Сходно овој подели на три зоне зеленила и обрађених целина у раду, 

подразумевајући ужу зону Београда; у паркове у граду спадају Топчидер и Кошутњак; у 

зеленило нижих зона (обала и острва) реке Дунав и Сава, Велико ратно острво, Ада 

Циганлија, Ада Сафари, а Авала и Космај, спадају у трећу зону, зеленило виших зона 

(брежуљци). 

У раду су осим планине Авале и Космаја обрађују Фрушка гора, Вршачке планине 

и Маљен (Дивчибаре) као простори излетничко-рекреативних зона становника Београда. 

Важно је знати да се оне као такве могу сврстати у планине секундарна боравишта и 

излетничко-рекреативне планине. 

Планинске целине на којима су изграђене викенд куће намењене одмору и 

рекреацији власника уврштавају се у планине секундарна боравишта. Ову врсту кућа 

граде становници градова на за то предвиђеном простору и по одређеним грађевинским 

концепцијама. Међутим, неретко градња обухвата просторе који нису за то предвиђени 

или зграде својим изгледом и материјалом од којих су грађене потпуно одударају од 

средине, чиме целокупан простор губи своју аутентичност. Боравак у викенд кућама 

обично се одвија током недељног или празничног викенда. У ред планина секундарних 

боравишта спадају: Фрушка гора, Златибор, Тара, Космај, Рудник, Маљен и друге 

(Ромелић, Марковић, 1995). У раду су осим наведених обрађене и Авала и Вршачке 

планине. 

Излетничко-рекреативне планине се карактеришу близином и добром 

повезаношћу са градским насељима, нарочито у условима ако чине неуобичајену целину 

која битно одудара својом индивидуалношћу од околног простора, квалитетном мрежом 

прилазних путева на самој планини, добрим распоредом и квалитетом рецептивних 

објеката и др. Посета овој групи планина је карактеристична у току недељног или 

празничног викенда. Уколико су у питању ниске планине, посета је израженија у летњем 

периоду. С друге стране, ако постоје услови за упражњавање зимских спортова, посета 

може бити изражена и током зиме због близине већих градских центара. Ове планине 

често постају жаришта интензивног смештаја викенд насеља, чијом се неконтролисаном 

градњом неретко ствара сметња за сврсисходнијим осмишљавањем изградње и боравка 

излетника. 

Праћење броја посетиоца ових планина је отежано због тога што статистика не 

евидентира излетнике. Ипак за потребе валоризације ових локалитета постоји могућност 

релативно ефикасног праћења излетника, нарочито ако су мањег пространства и поседују 

мањи број прилазних путева и пешачких стаза. Оваква мерења би омогућила знатно 

комплетније опремање оваквих планина потребним рецептивним објектима. 
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Карактеристични примери овакве функционалне усмерености планина су: Фрушка 

гора, према којој су усмерени посетиоци из Београда, Новог Сада и других околних 

насеља; Авала са излетничком гравитационом усмереношћу према Београду, као и друге 

планине (Ромелић, Марковић, 1995). Такође, обрађене у раду као типични примери 

излетничко-рекративних планина. 

Планине су од давнина уливале одређено страхопоштовање. Људи су их се 

плашили (густе шуме, непроходни предели, звери и друго), али и у исто време желели да 

се на њих попну и да тамо бораве. Но, испрва је пењање по планинама било повезано 

искључиво са привилегованим класама британског друштва који су себи могли омогућити 

тада веома скупу опрему и водиче. Прве научно-истраживачке експедиције углавном су 

организоване у XIX веку и биле су покретачка снага каснијем утемељењу туризма на 

планинама XX века. Имајући у виду погодности које планински климат има на здравље 

човека увиђа се и неопходност унапређења и развоја туризма на свакој планини на којoј за 

то има услова (Вујко, 2011). 

Умрежавање свих будућих субјеката рекреативног туризма, међу собом, у циљу 

креирања јединствене рекреативне понуде а самим тим и развоја читавог просторa 

планина и њихове непосредне околине, заправо једна је од основних повољности за развој 

рекреативног туризма на Војвођанским планинама. Проширење понуде би утицало на 

уређење простора за одмор и пружање санитарних и угоститељских услуга који би 

омогућили отварање многобројних радних места и користи за локално становништво а 

очекивана корист оваквог система стаза огледала би се и у коришћењу тих стаза и за 

друге, комплементарне облике туризма (планинарење, јахање, вожња кочијама). 

Дакле, умрежавање би значило и континуирани развој целог простора. Посебну 

важност имала би повезаност са републикама Хрватском и Румунијом пре свега 

бициклистичке стазе у Вуковарско-Сремској, Осјечко-Барањској жупанији и дунавским 

делом Румуније дуж којих пролази дунавска бициклистичка рута. Повезивање са том 

мрежом бициклистичких стаза (Бугарска, Румунија, Хрватска, Словенија, Мађарска, 

Аустрија), и самим тим њихово проширење, дало би као резултат европску бициклистичку 

трансверзалу, која би као последицу изнедрила и многе друге туристичке производе 

(Barnett, 2004; Cutumisu, Cottrel, 2004). 

Карактеристике ресурса класификованих као локације за рекреативни туризам пре 

свега се односе на погодности које одређени ресурси поседују за развој одређененог 

облика активности. С тим у вези било би представљање спортско- рекреативних 

потенцијала војвођанских планина, Фрушке горе и Вршачких планина, посебно знајући да 

тренутно представљају једне од најатрактивнијих рекреативних предела за највеће 

емитивне центре у Србији, Нови Сад и Београд али и да у будућности могу понети епитете 

бренда за спортско-рекреативни, а самим тим и за излетничко-рекреативни туризам у 

Србији, што би се свакако одразило и на популарност дестинација у светским размерама. 

Положај Фрушке горе и Вршачких планина и природни услови за развој спортско- 

рекреативног туризма су такви да је на ове две планине могуће развити готове све 

најатрактивније облике спортско-рекреативног туризма: бициклизам, планинарење, 

јахање, гађање лоптицама које бојају (paintboll), једрење падобраном (paragliding), 

змајарење, лет балоном (baloning), и друго (Вујко, 2011). Пошто се излетнички туризам 

преклапа и са спортско-рекреативним ове одреднице би могле би да се примене и на њега. 
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УРБАНИЗАЦИЈА И КЛИМАТСКИ УТИЦАЈ 
НА ИЗЛЕТНИЧКО-РЕКРЕАТИВНА 

КРЕТАЊА СТАНОВНИШТВА БЕОГРАДА 
 

Интензивна урбанизација током XX века изнела је на површину велики број 

проблема везаних пре свега за промену услова животне средине на великим просторима. 

Број градског становништва у XX веку се убрзано увећавао, са око 200 милиона или 

непуних 14% у 1900. години, на 2.080 милиона или 43% у 1985. години. До нарочито брзог 

раста градова дошло је почетком друге половине прошлог века. Пресељење у градове је 

добило колосалне размере у земљама у развоју. Степен урбанизације је у тим земљама 

порастао са 17% у 1950. години на 45,1% у 2000. години. У развијеним земљама тај темпо 

је спорији, али су оне раније достигле висок проценат концентрације становништва у 

градовима: 53,8% 1959. године, а 74,9 % 2000. године. Разуме се, притисак на животну 

средину урбаних простора неразвијених земаља је много већи с обзиром на углавном 

стихијско насељавање и непланско образовање градских структура. Ако се узме у обзир и 

срастање градова, формирање гигантских урбаних зона – мегаполиса, проблем постаје још 

тежи. Утицај једне такве концентрације људи и њихових активности је изражен на све 

компоненте физичкогеографске средине, а посебно се одражава на атмосферу. 

Основна разлика између градске и окружујуће сеоске средине јесте у структури 

површине тла. Углавном природни предео села у граду је замењен антропогеним 

структурама (објектима). Термичке карактеристике материјала од којих су саздани ти 

објекти, топлотни капацитет и топлопроводљивост, као и карактеристике влажности се 

потпуно разликују од физичких карактеристика природних објеката околине. Те особине 

подлоге су, заједно са променом састава атмосфере и вештачки изазваном концентрацијом 

енергетских извора, основни узрок постанка градске (урбане климе), као облика локалне 

климе (топоклиме) насталог под утицајем човека. 

У природи постоје два основна циклуса трансформације енергије. Први је 

трансформација Сунчеве енергије, а други је хидролошки циклус. Због тога, клима неког 

ограниченог простора на Земљи зависи од његовог енергетског и водног биланса. 

Генерално посматрано, процес урбанизације доводи до измене радијационих, термичких, 

хигричних и аеродинамичних особина неког простора. Компактни грађевински 

материјали се загревају дубље него растресито тло и акумулирају већу количину топлоте. 

Истовремено „конструкција града са улицама опкољеним високим зградама представља 

праву клопку за Сунчево зрачење”. Исти разлог важи и за зрачење површине тла и његово 

хлађење, који су смањени. У сваком случају смањен је албедо урбане површине. 

Храпавост градске површине је повећана. Све падавине као и вода приликом прања улица 

у граду брзо отекну канализацијом. Због тога је испаравање у граду смањено, као и 

апсолутна и релативна влажност ваздуха. Насупрот томе, повећани су облачност, магла и 

падавине. Ова контрадикторност се лако објашњава чињеницом да је повећано присуство 

аеросоли, због чега је и прозрачност атмосфере смањена. Ипак, сматра се да се климатски 

утицај урбанизације најјасније испољава на темпаратури ваздуха. 

Имајући у виду велику акумулацију Сунчеве зрачне енергије у граду, као и 

смањено израчивање подлоге, јасно је да је енергетски биланс града (подлоге и 

пограничног слоја атмосфере) промењен. Када се још томе дода још једна важна 

чињеница, а то је антропогена производња топлоте, онда се долази до изразите 
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поремећености биланса енергије у урбаном простору као ограниченом делу географске 

средине (Анђелковић, 2005). 

Сходно изнешеном, може се закључити да се Београд због интензивне 

урбанизације сусреће са све мањим простором у ком становништво живи, а ограничен 

простор за живот захтева и одређена излетничко-рекреативна кретања. Са урбанизацијом, 

раме уз раме иде и повећање индустрије и саобраћајне мреже, што има за последицу већу 

загађеност ваздуха и буку. Ако се има у виду да оба ова фактора утичу неповољно на 

здравље људи долази се до закључка да је сваком човеку неопходна пауза у брзом темпу 

живота. Узме ли се у обзир и неповољна ситуација посебно у току летњих месеци 

(повећање темпаратуре), излазак у оазе мира пружиће и који степен ниже у односу на 

град. Ако се ово туристичко кретање споји са антропогеним садржајем излетник ће бити 

обогаћен и у културном погледу. Пренасељеност, бука, свакодневни стрес, све дуже радно 

време и слично, само су неки од фактора који изазивају потребу за излетничко-

рекреативним кретањима становника Београда, а анкетна истраживања у овом рада 

указују да су у излетничко-рекреативним кретањима заступљене све категорије 

становништва (различите старосне групе, различитог образовања и занимања), а готово са 

истим мотивима излетничко-рекреативног кретања. 

У потреби за реализацијом излетничко-рекреативног туризма човек често посеже 

за неконтролисаном градњом. Са становишта контроле градње и заштите, на територији 

Војводине, стање је релативно различито. Постоје центри у којима покушаји контроле 

градње нису реализовани, већ се јавља појава неконтролисане грање кућа за одмор и 

рекреацију, па чак и стамбених кућа, чиме се нарушава концепција реализације правог 

рекреативног простора. С друге стране, постоје центри у којима су реализовани режими 

заштите воде и зелених површина разним забранама - забрана вожње моторних чамаца, 

забрана улажења са обућом и другим приручним предметом купалишном објекту, 

најчешће базену, забрана паркирања аутомобила на одређеном простору и слично. 

Међутим, у појединим центрима постоје либерални ставови према посетиоцима. 

Ставови су различитог степена, од крајње анархичног до демократичног који се заснива на 

писменим, јавно постављеним упозорењима, али без ригорозније контроле, формално 

постављене надзорне службе. Овакав режим контроле је посебно заступљен код центара 

са мањим степеном изграђености и урбанизације али са већем ослањањем на 

атрактивности, односно квалитете које пружа природна средина. Центри оваквог 

карактера су често грађени на отвореном чистом простору који је имао карактеристике 

типичне зелене градске зоне и где нису постојала ограничења садржана у постојању, 

односно положају других објеката који би својим присуством ограничили величину 

центра, морфолошке карактеристике и сл. 

Будући да су рубне зоне градова најчешће бирани као простори за локацију то није 

редак случај да су имале за последицу рушење некотролисано грађених градских квартова 

од импровизованог материјала, без икакве инфраструктуре, на просторима са високим 

нивоом подземних вода и мочварним површинама, који су делимично коришћени као 

нерегуларна сметилишта и слично. Подизањем центара таква насеља су премештана, а 

понегде су уз њихов руб остали фрагменти оваквих периферних насеља, који знатно 

нарушавају пејзажне карактеристике целокупног окружења (Плавша, Ромелић, 2000). 
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА, 
ОДМОРА И РЕКРЕАЦИЈЕ 

 

Здрава и незагаћена животна средина, са својим природним и културним 

вредностима, основни је услов за развој туризма. Уколико је природна средина очуванија 

и атрактивнија, повољније су и могућности за развој туризма на том простору. Интереси 

туризма су подређени очувању, ревитализацији, и заштити природе и природних и 

културних вредности. 

За разлику од „класичног” туризма, који често доводи до нарушавања квалитета 

животне средине због предимензионираности туристичке делатности и непоштовања 

еколошких капацитета простора, екотуризам или одрживи туризам, поред економских 

добити, има за циљ да помогне људима у вођењу здравог живота који је сагласан са 

природом, упознавање законитости природе и функционисања њених појединих 

компоненти. Овакав приступ је све више заступљен у модерној туристичкој привреди, јер 

очувана и здрава животна средина пружа бројне могућности за одмор и рекреацију, те 

тако доприноси савременом концепту здравог живота. 

Као добар пример заштите животне средине у функцији развоја туризма, одмора и 

рекреације може се издвојити концепт „зелепих стаза”. Под зеленим стазама се 

подразумевају коридори заштићеног отвореног простора ширине до 300 метара, уређени 

ради очувања разноврсности живог света, рекреације и немоторизованог саобраћаја. 

Већина зелених стаза укључује постојеће слабо коришћене путеве или бициклистичке 

стазе, док су неке искључиво прављене за боравак у природи и заштиту природног 

наслеђа. 

У сеоској средини и ненастањеним подручјима зелене стазе представљају природне 

коридоре који повезују значајне и очуване природне елементе и комплексе, као што су 

шуме, језера, станишта дивљих животиња, национални паркови, резервати природе и 

слично. Зелене стазе у природи штите природна станишта и миграционе руте дивљих 

животиња, па могу бити подстицај за обнављање и очување посебно важних предела 

животне средине. 

У градској средини ови коридори представљају подршку регионалном систему 

пешачких и бициклистичких стаза којима се смањује потреба за вожњом у граду и 

околини, чиме се индиректно смањује и загађење ваздуха. Зелене стазе урбаних подручја 

обухватају како природне елементе тако и објекте од културно-историјског значаја, те 

остварују конзерваторску и рекреациону функцију. Промовисањем бројних предности у 

погледу здраве животне средине и очуваних културних и историјских вредности, зелене 

стазе доприносе економској добити и побољшању „имиџа” града. 

Ширењем мреже зелених стаза и путељака, најчешће је омогућено повезивање 

рекреационих, културних и еколошких карактеристика датог простора, као и остваривање 

везе између града и села. Оне често имају улогу бафера, тј. заштитне зоне око значајних 

природних ресурса, као што су шумски комплекси, реке, мочваре, ливаде и пашњаци, 

значајна природна станишта и сл. У градској средини зелене стазе добијају конотацију 

„стаза пријатног окружења”, па се, осим „класичних зелених” (које спајају претежно 

парковске површине), могу издвојити и „плаве стазе” (шеталишта дуж обала), „поплочане 

стазе” (променаде, тргови, путање које повезују културно-историјске споменике), 

„наткривене стазе” (које повезују пасаже), тзв. „црвене стазе” (које имају за циљ 

поспешивање путне мреже између рекреативних објеката), као и класичне бициклистичке 

стазе. У условима урбане средине, различити облици зелених стаза омогућавају боље 

повезивање са приградским парковима и рекреативним просторима. 
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Успостављење просторног и функционалног континуитета отворених рекреативних 

простора представља захтев чија реализација води великом броју бенефита. 

Развој екотуризма у свету допринео је чињеници да зелене стазе имају све више 

удела у туристичким дестинацијама. На тај начин, екотуризам потпомаже очување 

природних вредности и њихово одрживо коришћење, и обрнуто, зелене стазе доприносе 

развоју екотуризма. 

Зелене стазе помажу развој локалне економије. Отварањем нових радних места и 

развојем делатности које су у вези са рекреацијом, одмором и туризмом, зелене стазе 

директно утичу на економски развој насеља дуж зеленог коридора. Осим класичних, 

зелене стазе нуде и пословне могућности за развој комерцијалних активности (као што су 

изнајмљивање и продаја опреме, организовање специјалних активности, предавања и сл.), 

чиме додатно поспешују развој локалне економије, али и увећавају фонд за сопствено 

финансирање. 

Зелене стазе имају велику улогу у промовисању регија. Истицањем природних и 

културно-историјских вредности неког простора, зелене стазе доприносе стварању 

специфичног имиџа неке регије или локалне средине. Тако, уз очуваност природе, значај 

добијају и аутентичне вредности датог простора, што је од значаја за развој локалне 

економије. Зелене стазе Праг-Беч, Моравске стазе вина или Ћилибарски пут Краков-

Будимпешта примери су успешне примене концепта зелених стаза у Европи, које 

годишње посећује око 250.000 туриста (Обрадовић, Иконовић, 2005). 
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„Природна богатства земљине кугле, укључујући ваздух, воду, земљу, флору 

и фауну, а нарочито узорци природних екосистема морају бити сачувани у 

интересу садашњих и будућих генерација путем планирања и одговарајућег 

брижљивог надгледања.” 

Декларација Конференције Уједињених Нација о човековој средини, 

Стокхолм, 1972. 
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Карта 1. Београд и његове излетничко-рекреативне зоне (означено на карти), 

модификована карта Југославија – источни део 

Извор: Група аутора (1990), Географски атлас света, ИРО „Београд”, Београд, Тискарна Младинска 

књига, Љубљана, дорада - Д. Димитрић 

(1 cm = 15 km) 
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БЕОГРАД КАО ИЗЛЕТНИЧКО-
РЕКРЕАТИВНИ И ЕМИТИВНИ ЦЕНТАР 

 

 

 

Београд је главни и највећи град 

Србије. Један је од најстаријих градова 

у Европи. Прва насеља на територији 

Београда датирају из праисторијске 

Винче, 4.800 година пре нове ере. Сам 

Београд су основали Келти у 3. веку пре 

нове ере, пре него што је постао римско 

насеље Сингидунум. Словенско име 

„Белиград” први пут је забележено 878. 

године. 

Београд је главни град Србије од 

1403. године и био је престоница разних 

јужнословенских држава од 1918. па до 

2003, као и Србије и Црне Горе од 2003. 

до 2006. године. Град лежи на ушћу 

Саве у Дунав у централном делу Србије, 

где се Панонска низија спаја са 

Балканским полуострвом. Број 

становника у Београду према попису 

становништва из 2002. године је 

износио 1.576.124. Највећи је град на 

територији бивше Југославије и по 

броју становника четврти у југоисточној 

Европи после Истанбула, Атине и 

Букурешта 

(http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D

0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0

%B0%D0%B4). Према подацима из 

2005. године, на широј територији 

Београда живи 1.732.400 стална 

становника (Београд за све, 2010). Град Београд има статус посебне територијалне 

јединице у Србији са својом локалном самоуправом. Његова територија је подељена на 17 

градских општина, од којих свака има своје локалне органе власти. Београд заузима преко 

3,6% територије Републике Србије, а у њему живи 21% укупног броја грађана дела Србије 

на коме је извршен попис 2002. године (без података за Косово и Метохију). Београд је 

такође економски центар Србије и средиште српске културе, образовања и науке. 

Природни и друштвени услови Града Београда су исти на целом његовом простору, 

тако да ће се само неки услови бити приказани на појединим излетничко-рекреативним 

дестинацијама унутар Града Београда, најчешће они који су специфични за простор који 

се обрађује 

(http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%

B4).  

Слика 2. Град Београд 

 

Извор: http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5% 

D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 

Слика 3. и 4. Грб и застава града Београда 

 

 

 
 

 
 

Извор: http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5% 

D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%83%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/878
http://sr.wikipedia.org/wiki/1403
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1918
http://sr.wikipedia.org/wiki/2003
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B8_%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/2003
http://sr.wikipedia.org/wiki/2006
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D1%9B%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/2002
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#.D0.93.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.81.D0.BA.D0.B5_.D0.BE.D0.BF.D1.88.D1.82.D0.B8.D0.BD.D0.B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#.D0.93.D1.80.D0.B0.D0.B4.D1.81.D0.BA.D0.B5_.D0.BE.D0.BF.D1.88.D1.82.D0.B8.D0.BD.D0.B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%25%20D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%25%20D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%25%20D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%25%20D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Belgrade_iz_balona.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Coat_of_Arms_Belgrade.png
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Flag_of_Belgrade.png
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ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ БЕОГРАДА 

 

Београд се налази на 116,75 метара 

надморске висине, и то на координатама 

44°49'14" северно и 20°27'44" источно. 

Историјско језгро Београда (данашња 

Београдска тврђава) налази се на десној обали 

Саве. У саставу Београда су Нови Београд и 

Земун које су на левој обали реке Саве, па тиме 

и у Средњој Европи. Град лежи на ушћу двеју 

река, Дунава и Саве. Урбана површина града 

износи 359,92 квадратних километара. Београд 

се налази на раскрсници западне и источне 

европске културе 

(http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%

D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4). 

 

ПРИРОДНИ УСЛОВИ ГРАДА 
БЕОГРАДА 

 

Положај. Природна својства географског 

полажаја Београда поседују изражену 

поливалентност (повезује различите географске 

области и реоне). Београд се налази у контакној 

зони између Балканског полуострва и Панонске 

низије, и оно на шта су Београђани нарочито поносни, град лежи на ушћу две реке – Саве 

и Дунава. Самим тим град – у природно-географском погледу, представља средиште у 

коме се укрштају значајни европски ауто-путеви и железнички чворови, који најкраће 

повезују земље централне, северне и западне Европе са земљама блиског, средње и 

далеког истока (Вулић, 2000). 

Саобраћај. Град има прворазредни саобраћајни значај, као железничко и друмско 

чвориште (паневропски коридор 10). Као град на ушћу двеју река, Београд је и важно 

међународно речно пристаниште (паневропски коридор 7), а ту је и међународни 

аеродром „Никола Тесла”. Међутим, у целини гледано, саобраћај у Београду је конфузан. 

Београд има само један аутопут у правцу исток-запад (који преко моста Газела повезује 

Нови Београд са старим делом града) док нема ни једну брзу саобраћајницу у правцу 

север-југ. Постојећи мостови су недовољни и са малом пропусном моћи (посебно стари 

мост на Сави) 

(http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%

B4). Осим мостова Газеле, Старог и Новог железничког моста, Старог савског моста, 

Бранковог моста, још један мост је подигнут на Сави. То је Мост на Ади и отворен је за 

саобраћај у новогодишњој ноћи 01.01.2012. године. Он повезује општине Нови Београд и 

Чукарицу. Међутим, на Дунаву постоје само два моста и то су: Панчевачки мост и 

новосаграђени Пупинов мост, пуштен у саобраћај 2015. године. Сви ови мостови осим 

што спајају две стране Београда они спајају Београд са осталим деловима Србије. 

  

Карта 2. Београд на карти Србије, 

  Београд 

 

Извор: 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%

B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%

D0%B4, дорада – Д. Димитрић 

(1 cm = 100 km) 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/Savski_most_(Beograd)
http://sr.wikipedia.org/wiki/Savski_most_(Beograd)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Mapa_Srbije.svg
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Привреда. Београд је такође значајан телекомуникациони центар за фиксну и 

мобилну телефонију и интернет. У њему су развијени значајни привредни и 

пољопривредни капацитети, посебно металска, металопрерађивачка и електронска 

индустрија, затим трговина и банкарство. На ширем подручју Београда, Смедерева и 

Панчева, на обалама Дунава, лоцирана је слободна трговинска зона на површини од 2.000 

квадратних метара. 

Осим географског положаја и природни услови градске територије Београда 

(клима, падавине, ветрови, хидрографске прилике и вегетација), као и богате историјске 

карактеристике су веома разноврсни, атрактивни и погодни за развој туризма и 

формирање различитих облика туристичке понуде. Клима је краће обрађена пошто је дат 

шири приказ утицаја климе на излетничка кретања. Хидрографија у овом делу није 

обрађивана пошто су реке Дунав и Сава, и њихове веће Аде засебно и опширније 

обрађени као излетничке зоне становништва Београда. 

Клима. Београд има умерену континенталну климу. Просечна годишња 

температура је 11,7°C, док је најтоплији месец јул, са просечном температуром од 22,1°C. 

Ипак, Београд у просеку има око 31 дан у години са температуром преко 30°C, а 

температура прелази 25°C чак 95 дана у години. 

 

Табела 1. Просечне месечне и просечна годишња темпаратура (°C) ваздуха у Београду 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср. 

год. 

°C 0 3 5 12 16 20 22 20 17 12 7 2 11,3 

Извор: http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 

Просечна годишња температура ваздуха из табеле у Београду је нешто нижа него у 

извору и износи 11,3°C. 

Просечна годишња количина падавина је око 700 милиметара. Годишње, Београд 

има око 2.096 сунчаних сати, са јулом и августом као најсунчанијим, и децембром и 

јануаром као најмрачнијим данима, са тек 2 до 2,3 сунчана сата дневно 

(http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%

B4).  

Графикон 1. Просечне месечне температуре (°C) ваздуха у Београду 
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/Milimetar
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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ДРУШТВЕНИ УСЛОВИ ГРАДА БЕОГРАДА 

 

Историја и културно-историјско благо Београда. Београд је, пре свега због 

повољних природних услова за живот, свог географског положаја и саобраћајних 

карактеристика, пролазио кроз веома различите развојне фазе. Град је био предмет сукоба 

и владавина различитих светских сила, које су се за њега бориле или га држале под 

окупацијом краће или дуже време, остављајући за собом различите трагове материјалне 

културе. У самом граду, али и у његовој широј околини, лоцирано је значајно културно-

историјско благо, изузетне вредности, свих прохујалих цивилизација (од праисторије па 

до данашњих дана). Ту су археолошки локалитети из праисторије светског значаја 

(Лепенски Вир, Старчево, Винча и др.). Ове ископине су најстарији трагови живота на тлу 

ширег окружења Београда. 

Почетком III века п.н.е. келтско племе Скордисци се насељава на ушћу Саве у 

Дунав и на насеобини староседелаца Илира оснива град Сингидунум, који крајем I века 

наше ере освајају Римљани и претварају га у своју тврђаву и у њему остају пуна четири 

века. 

Од V до XIII века Београд је био под влашћу Гепида, Авара, Франака, Бугара, 

Мађара и Византинаца. Име Београд је добио у IX веку када се Сингидунум први пут 

помиње као АЛБА ГРАЕЦА (ALBA GRAECA) – Бели град (Прилог 6). 

У другој половини XIII века Београд улази у састав српске средњовековне државе 

под владавином Краља Драгутина, која оставља значајне споменике како у самом граду, 

тако и у његовој широј регији. То су првенствено градови тврђаве попут Београда, 

Смедерева, Крушевца, Голупца, али и бројни манастири и цркве са јединственим 

фрескама непроцењиве уметничке вредности. Овом сјајном раздобљу српске културе 

припадају манастири Манасија, Раваница, Љубостиња, Каленић, као и манастири грађени 

по Фрушкој Гори (тзв. српско-фрушкогорска Света Гора). Сви ови манастири не само да 

су слабо, као појединачни културно-историјски споменици, туристички искоришћени, већ 

нису адекватно или упоште повезани са другим елементима туристичке понуде. 

Године 1521. Београд пада под турску власт, која са кратким прекидима траје скоро 

350 година. Турски освајач је настојао да поруши и уништи све оно што је потсећало на 

славно доба српске државе. Турци изграђују насеља по свом укусу и начину живота. 

Многи споменици из тог периода су остали сачувани и до данашњих дана – пре свих по 

злу чувена кула Небојша, бројне џамије, амами, оријентални занати итд. 

Турски перод је прекинут аустријском владавином која је граду утиснула свој 

печат. Пре свега, Калемегданска тврђава је тада добила основне данашње црте. У то време 

је у граду ископан и „римски бунар”, за кога се говорило да је попречним каналима, испод 

корита Саве, имао везу са Земуном. 

Године 1841. Београд постаје престоница Кнежевине Србије, а 1882. године 

Краљевине Србије. У XIX веку, Београд коначно мења свој источњачко-турски изглед. Из 

тог периода је у граду остало много значајних грађевина, а међу њима посебно: Конак 

кнеза Милоша, Конак кнегиње Љубице, зграда Велике школе, Манаков конак и Капетан-

Мишино здање, у коме се данас налази Ректорат Београдског универзитета. 

Први споменик подигнут у славу неког историјског догађаја је Споменик 

ослободиоцима Београда 1806. године из I српског устанка у Карађорђевом парку који је 

подигао Кнез Александар Карађорђевић. То је најстарији јавни споменик у граду. 
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Половином XIX века подигнута су и до данас сачувана два споменика: Милошева чесма 

на Теразијама из 1860. године и Обелиск у Топчидерском парку из 1865. године. 

Крајем XIX века и почетком XX века постављени су споменици на Калемегдану и 

другим београдским парковима. Тада се јављају наши домаћи вајари: Ђорђе Јовановић, 

Петар Убавкић, Симо Роксандић и др. То су скулптуре грађене у духу свог времена, 

посвећна значајним личностима, књижевницима и просветитељима (Вулић, 2000). 

У периоду између два рата, Београд се модернизује и изграђује. Октобра 1928. 

године, у част десетогодишњице пробоја Солунског фронта, откривен је споменик 

Победник на Београдској тврђави (Слика 5), дело вајара Ивана Мештровића, који је постао 

симбол Београда (XX век – први пут у Београду, 2000). У то време се подиже споменик 

Незнаном јунаку на Авали као и зграда Народне скупштине (рад познатог архитекте 

Јована Илкића). 

XX век није донео Београду само процват већ и невиђена разарања током I и II 

светског рата, тако да су многа значајна здања заувек нестала. 

Након другог светског рата град се значајно шири и изграђује. Граде се нови, 

модерни делови града: Нови Београд, Коњарник, Шумице и други, који чине интересантне 

контрасте у односу на старо језгро града. Осим тога, у граду се подижу и бројни музеји, 

библиотеке и друге културне институције, али и значајни грађевински објекти, попут 

торња на Авали, Сајмишта и Храма Светог Саве. 

 

Дакле, Београд и његову околину карактерише велико културно благо ранијих 

епоха и цивилизација. Ако се овоме дода да су се ту такође сусретали, мирно живели или 

сукобљавали, привремено или трајно настањивали многи народи и племена, са свим 

специфичностима својих духовних и материјалних култура, обичајима, начином живота, 

фолклором, народним градитељством, ношњом и музиком, што се у највећем броју 

одржало и до данашњих дана, онда се са пуним правом може рећи да Београд, али и 

његово околно подручје, имају изузетне компаративне предности за развој комлексног и 

високо квалитетног туризма. Међутим, до данас, туризам града је слабо искористио ове 

компаративне предности.  

Слика 5. Победник, симбол Београда (на Калемегдану) 

 

Извор: http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Kalemegdan_2.jpg
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Материјална основа туризма. Када је реч о условима за боравак као фактору 

туристичког производа Београда, може се рећи да град располаже са релативно добрим 

могућностима. Ту се пре свега мисли на објекте за смештај и исхрану, али осим њих и на 

друге парцијалне производе, пре свих објекте за спорт и рекреацију, трговину, разоноду, 

саобраћај у оквиру дестинације и др. Циљ је стварање услова боравка који омогућавају 

посетиоцима града да задовоље већину својих потреба. 

Што се тиче објеката за смештај, треба истаћи да Београд располаже са 4 хотела Л 

категорије (од чега су 2 из ланца светских хотела), 6 хотела А категорије са око 1250 

лежајева, 20 хотела Б категорије са око 3700 лежајева и 6 хотела осталих категорија са око 

350 лежајева. Град располаже и са око 1500 лежајева у осталим објектима за смештај 

(Вулић, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осврт на материјалну основу туризма Београда дат је укратко, без изношења 

детаљнијег навода објеката за смештај и исхрану, као и осталих објеката значајних за 

туристе зато што они нису значајани за излетничко-рекреативна кретања становништва 

Београда због њиховог кретања ван самог града или ако се крећу унутар града тада 

свакако не користе хотеле и друге смештајне капацитете у својим кретањима. Што се тиче 

објеката за исхрану њихов списак је дугачак, те се овом приликом неће износити. 

  

Слика 6. Калемегдан и споменик „Победник”са шеталишта 

(близина ушћа Саве у Дунав) 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2016. 
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Карта 3. Заштићена природна добра Београда 

 

 
 

Извор: Монографија, 2008. 
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ТОПЧИДЕР КАО ГРАДСКА ИЗЛЕТНИЧКО-
РЕКРЕАТИВНА ЗОНА 

 

 

 

„…Парк се простире у подножју пошумљених брежуљака који га окружују и 

опкољавају такорећ и у облику амфитеатра. Неколико сеновитих стаза, један или два, 

базена, неколико статуа – то је све што га краси. Ту се лети, с вечера, слеже сав 

Београд који има коња или кола да би потражио мало свежине и одмора…” 

Луј Леже, Путописи, 1873. године 

 

Топчидер је од 80-тих година XIX века постепено добијао карактер излетничког 

подручја, а посебно од 1894. године када је прорадила трамвајска линија са Теразија 

(Монографија, 2008). Шумовит, али не више тако лепо уређен парк Топчидер, у долини 

Топчидерске реке, и данас представља једно од најомиљенијих излетишта становника 

Београда. 

Смештен је између београдских општина Чукарица, Раковица и Савски венац. Као 

такав он представља главну локацију за одмор, пикнике и свеж ваздух за становнике 

Београда (http://en.wikipedia.org/wiki/Top%C4%8Dider). 

Слика 7. Топчидерски парк 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2009. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Top%C4%8Dider
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Простор Споменика природе „Топчидерски парк”, карактеришу посебне 

специфичности од значаја за заштиту, одржавање, одговарајуће уређење и унапређење 

природе. По својим, пре свега културно-историјским, природним и естетским 

вредностима значајан је за град Београд и Србију. Сматра се једним од најзначајнијих 

представника културно-парковског наслеђа Србије, и налази се у оквиру Просторно 

културно-историјске целине Топчидер, која је проглашена за културно добро од изузетног 

значаја за Републику Србију. Простире се на 35 хектара (Монографија, 2008). 

У пространом парку налази се више ресторана и културно-историјских споменика, 

извор хладне воде - Кнез Милошева чесма (Слика 9), летња позорница, црква и велелетна 

грађевина Конак кнеза Милоша, као и неки други објекти. 

 

Уређење Топчидера отпочео је 1831. године кнез Милош Обреновић градњом 

конака, цркве, затим кафане (Слика 8), касарне и парка. У првим деценијама 19. века, овај 

предео је био пун винограда и летњиковаца имућних људи. На баровитом простору, у 

трски и рогозу, никао је први парк у Београду (Yеllоw Pages Cо, 2007). 

Слика 9. Кнез Милошева чесма 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2009. 

Слика 8. Кнез Милошева кафана 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2009. 
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ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ТОПЧИДЕРА 

 

Положај. Географски, Топчидер данас заузима много већи простор него што људи 

обично мисле. Источне падине Топчидерског брда почињу већ од Мостарске петље и 

ауто-пута Београд-Ниш. Суседни Сењак је са западне, а Дедиње са десне стране. Овде се 

налазе улица Топчидерски венац и кружни ток Топчидерска звезда. Јужни обронци брда 

спуштају се и завршавају долином кроз коју протиче Топчидерска река, а која се улива у 

реку Саву. Ово је простор који се идентификује са термином Топчидер. Топчидерски парк 

почиње пет километара јужно од центра града и пружа се западно, источно и јужно до 

старе Топчидерске шуме која се пружа западно у парк-шуму Кошутњак. У горњим 

деловима шуме Кошутњака и Топчидера расту заједно, док су у нижим деловима 

подељене Топчидерском реком и железничком пругом која пролази кроз долину реке 

(обоје Кошутњак и Топчидер имају засебне железничке станице). На крајњем северо-

истоку Топчидер се пружа у суседну Цареву ћуприју. 

Најисточнија област Топчидера је тешко проходна шумска област Лисичји Поток, 

па је ширење суседних простора било ограничено. Почетком 2000. године током 

политичких промена које су узроковале вакум на свим нивоима управљања, приватни 

предузетници су без редовних дозвола сасекли преко 1000 стабала у Топчидерским 

шумама у сврху градње огромних апартманских комплекса. У овом делу Топчидер се 

граничи и са Канаревим брдом. 

Саобраћај. Постојала је претња од уништавања неких делова парка зато што су 

власти Београда планирале изградњу тунела у овом подручју који би повезивао 

Аутокоманду са овим делом града који даје наду да ће се решити многи саобраћајни 

проблеми у Београду. Неке групе за заштиту животне средине протествовале су против 

овог пројекта, али изградња овог тунела није напредовала даље од саме идеје (Дукић, 

1960). Овај тунел ни данас није изграђен на овом простору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Као што се види на сликама 10. и 11. поред парка Топчидер 2016. године саобраћај 

је густ са аутомобилским и трамвајским саобраћајем који угрожава излетничко-

рекреативна кретања на овом подручју. 

  

Слика 10. и 11. Саобраћај у непосредној близини парка Топчидер 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2016. 
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ПРИРОДНИ УСЛОВИ ТОПЧИДЕРA 

 

Хидрографија. Кроз Топчидер протиче Топчидерска река. Она извире у близини 

Парцанског виса из неколико слабих извора који леже на висини од око 300 метара. 

Дугачка је 26,7 километара. Њен слив има површину од 150 km². Корито јој је регулисано 

од ушћа до Раковице, а даље узводно она меандрира кроз узану и плитку долину. Због 

тога јој је отицање успорено, те се после јачих киша излива и плави приобални појас. 

На Топчидерској реци, као и на свим осталим мањим токовима, нема водомерних 

осматрања. Зато је њен режим одређен по методи аналогије (преко Раље са Лугом и 

Јасеницом). Највиши средњи водостаји су у фебруару и марту, а настају од снежнице и 

киша, док су најнижи у августу, када иначе најмањи водостаји пресуше. Сваке секунде 

Топчидерска река даје Сави 0,86 m³ воде, што одговара специфичном отицају од 5,77 

литара у sec/km² (Дукић, 1960). Топчидерска река је загађена и као таква улива се у Савску 

марину, само неколико метара од Моста на Ади. Било је планирано да ће се корито реке 

чистити, што је и учињено 2016. године. 

Биљни свет. Творцем парка сматра се инжењер Атанасије Николић који 1846. 

године оснива расадник за производњу биљног материјала, а 1851. и Топчидерски 

економски завод - економију. 

Све до 1849. године, испред и око Конака налазиле су се врбе, типично дрвеће 

влажног и подводног терена. 

Године 1850. са Таре су у Топчидер донете прве саднице - двадесетак одраслих 

примерака бора, смрче и јеле. Убрзо је, по препоруци Јосифа Панчића, донета већа 

количина садница јавора, као и саднице мечје леске и руја. Из Аустрије, Немачке, Италије 

и Француске набављено је семе разних трава, цвећа и украсног шибља. Садња платана 

који се данас налазе широм парка започета је тек од пролећа 1866. године, а саднице су 

стигле из Беча. 

Парк Топчидер се делимично наслања на парк шуму Кошутњак и вегетација 

одговара типу шуме сладуна и цера (Quercetum frainetto cerris) на дубоким еутеричним 

смеђим земљиштима. Данас највећи део парка чине урећене површине са саћеним 

аутохтоним и алохтоним врстама. 

Шетајући парком среће се на сваком кораку бурна историја града и земље, што је 

забележено и овековечено у бројним споменима. Један од таквих је и сусрет са 

импозантним примерком јаворолисног платана (Platanus acerifolia Willd.), који је заштићен 

као природно добро 1979. године, a 2001. године је био у поступку ревизије. Судећи по 

неким ликовним изворима, вероватно је посаћен кад и остали платани - 1866. године, а већ 

1881. године био је због своје разгранатости подупрт декоративним гвозденим прстеном. 

Посебну природну вредност парка представља и групација осам представника 

врсте Taxodium distichum Rich (мочварни чемпреси). Услед добрих услова станишта, пре 

свега одговарајућег нивоа подземних вода, ови примерци су великих димензија, правилно 

развијеног хабитуса, добре кондиције и изузетне декоративности и изванредан су пример 

егзотичне дендро-флоре на подручју Србије. Ова групација има развијено надземно 

корење - пнеуматофоре, који досежу висину 40 cm и више. 

Простор Топчидерског парка предлаже се за категорију - значајно природно добро 

са успостављањем режима заштите III степена. 
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Историја Топчидера. Први помен Топчидера, очигледно турског назива, срећемо 

у „Путопису” Елвије Челебије, из XVII века. Он означава једно од познатих излетишта у 

Београду у то време. Дере (на персијском и турском) значи „долина измећу два брда, 

поток који тече таквом долином”. Топчидер је према томе, топчијска долина (мада су 

многи том речју обележавали само воду, Топчидерску реку) окружена благим шумовитим 

брдима, пуне влаге и бујне вегетације, одавно коришћена као место за одмор и боравак у 

природи (Монографија, 2008). По другој, али сличној верзији током турске окупације, 

долина Топчидерске реке и Топчидерска шума биле су локација где су Турци сместили 

своју артиљерију у намери да бране Београд, иако су и сами били доста удаљени од њега у 

то време (на тај начин су многе војне касарне служиле за одбрану града у каснијем 

периоду, али се и касније град ширио даље на десетине километара). Заправо, Топчидер је 

добио име по овом подручју што на турском значи „артиљеријска долина” (top, топ; topci, 

артиљерија; dere, долина) мада се обично преводи једноставније топџијска долина 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Top%C4%8Dider). Као и верзија да је назив Топчидер турска 

реч, преузета из персијског језика, и значи топџијска долина. То је било место где су 

Турци лили топове за напад на Београд 1521. године (Yеllоw Pages Cо, 2007). 

Као најзначајније место у околини Београда постао је у време кнеза Милоша 

Обреновића, тридесетих година XIX века и када почиње историја самог парка, тачније 

1831. године српски кнез Милош Обреновић почиње градњу његове личне четврти на 

мочварном терену Топчидера, данас једне од главних атракција у Београду и познатог 

Милошевог конака. Надзорник градње парка био је Атанасије Николић (Монографија, 

2008; http://en.wikipedia.org/wiki/Top%C4%8Dider). 

Важност коју је Топчидер стекао за становнике Београда може да се види из 

чињенице да је 1884. године добио сопствену железничку станицу иако на његовом 

простору није постојало насеље као и једну од првих трамвајских линија у Београду која 

се користила да повеже Теразије и Топчидер. Године 1926. парк је био још ближи граду 

Слика 12. Милошев конак из ранијег периода, непознато из које године 

 

Извор: http://www.yuheritage.com/bgtopcider.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Top%C4%8Dider
http://en.wikipedia.org/wiki/Top%C4%8Dider
http://www.yuheritage.com/bgtopcider.htm
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када се на станици Топчидерско брдо простирала јединствена шума. Интернационални 

тендер који је сазван да би се реконструисао Топчидер по стандардима тадашње модерне 

градње заустављен је Другим светским ратом. 

Након 1945. године градски урбанисти размотрили су комплекс Топчидер – 

Кошутњак и установили су да је начин руковођења био погрешан, а посебно ширење 

железничке станице у уређено двориште и склоп Филмског града. Сходно томе 

београдски генерални урбанистички план из 1950-тих пројектовао је потпуно измештање 

железничких објеката из долине Топчидера, али то никад није урађено 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Top%C4%8Dider). 

О једном од најстаријих београдских паркова говори и путописац Феликс Каниц, 

из друге половине XIX века: 

„...Тешка срца сам се одвојио од овогдивног места у Топчидеру, који за Београђане 

има привлачну снагу као, рецимо Сен – Клу за Парижанина или Шенбрун за Бечлију...”. 

 

ТУРИСТИЧКЕ АТРАКТИВНОСТИ ТОПЧИДЕРА 

 

Платан и Kонак кнеза Mилоша. Платан и Конак чине једну нераздвојну целину. 

Природно добро „Платан код Милошевог конака” (Platanus acerifolia Willd.), јаворолисни 

платан, налази се у Топчидерском парку и заштићен је први пут 1979. а у поступку 

ревизије 2001. године. По лепоти и димензијама један је од највећих и најлепших у 

Европи из рода Платанус и о њему је још у другој половини XIX века познати путописац 

Феликс Каниц писао: 

„...Ширином своје крошње надмашује га само чувени платан грофа Гоце код 

Дубровника...” (Монографија, 2008). 

Платани су данас међу најстаријима у Европи: највећи је заштићен од стране 

државе и висок је 34 метра са пречником од 55 метара 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Top%C4%8Dider). Крошња дрвета је широка, лепо формирана 

са коленасто савијеним моћним гранама и хабитусом. 

Старост споменика природе се процењује на око 160 година и везује се за време 

изградње Конака кнеза Милоша Обреновића (1831-1834. године) и настанка Топчидерског 

парка. 

Према предању своје фасцинантне димензије платан је постигао захваљујући томе 

што је посађен у бившој кречани. За Платан код Милошевог конака везује се прича која се 

преноси: 

„На уређењу парка је радио и један француски баштован. Када је, наводно, 

Француз засадио цео парк, преостало му је неколико младих платана које није могао, по 

свом плану, да засади. Упитао је кнеза шта ће с тим биљкама. Кнез, који је био у свим 

својим поступцима кратак и овом приликом је кратко одговорио: 

„Метни у ову кречану пред дворцем”. 

Баштован је кнеза послушао, те је платан достигао такве огромне димензије да је 

већ 1881. године добио прве подупираче за гране које су од тежине биле склоне 

преломима.” 

Ово је по свему судећи само прича, јер у то време у Београду и Србији није било 

садница платана. У прилично ревносно вођеној документацији која се односи на грађење 

Конака, нема трагова набавке садница ван Србије. Тек 1866. године купљено је у Бечу 350 

садница платана, од којих је део истог пролеђа засаћен у парку. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Top%C4%8Dider
http://en.wikipedia.org/wiki/Top%C4%8Dider
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Платан је данас подупрт са 17 металних стубова који му помажу да носи разгранату 

крошњу чија пројекција заузима површину од 1.885 m². 

Дендометријске карактеристике заштићеног природног добра: 

 Висина стабла 34,00 m 

 Висина стабла до прве гране 1.60 m 

 Обим стабла на 1,30 m 7,35 m 

 Пречник стабла на 1,30 m 2,34 m 

 Распон (пречник) крошње 49,00 m 

На заштићеном природном добру установљен је режим заштите III степена 

(Монографија, 2008). 

Кнез Милош Обреновић подигао је Конак у периоду 1831 – 1834 године, по 

плановима градитеља Јање Михајловића и Николе Ђорђевића. У време своје прве 

владавине кнез Милош је овде повремено боравио, а у време своје друге владе све време 

је провео у Конаку, где је и умро 1860. године (Yellow Pages Co, 2007). Године 1831. 

започето је граћење резиденцијалне целине Милоша Обреновића у најширем делу 

топчидерске котлине, прве и једине резиденције овог типа у новој српској држави. 

Кнез Милош је на граћењу Топчпдера окупио познате градитеље, сликаре, 

архитекте и инжењере. Три године касније завршен је Конак, као централна граћевина 

комплекса. 

У Конаку је дуго било седиште првог двора аутономне Кнежевине Србије, а једно 

време је ту заседала и Кнежевска народна скупштина. 

[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position 

the text box anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting 

of the pull quote text box.] 

Слика 13. Платан код Милошевог Конака 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2009. 
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Топчидер је био средиште свих важнијих догаћаја који су се збивали у животу 

Србије тога времена (Монографија, 2008). 

Сходно својој сврси архитектонском концепту конак је сврстан међу 

најрепрезентативније зграде свог времена. Зграда потписује традиционалну форму 

традиционалне балканске градње ка постепеном прихватању европске архитектуре. 

Утицај балканске традиције посебно је очигледан у организацији соба, исто као и у богато 

декорисаним таваницама, зидовима и нишама где је европски утицај манифестован на 

класицистичком порталу, неким архитектонским детаљима и на местима за изградњу 

унутар пространог парка (Прилог 7). 

Конак кнеза Милоша је годинама био главно седиште српских вођа 

(http://www.yuheritage.com/bgtopcider.htm). 

Године 2009. у овој згради се налазила поставка Историјског музеја посвећена 

Првом и Другом српском устанку. Године 2016. у разговору са запосленим у Музеју 

дошло се до информације, да се поставке у Музеју периодично мењају, али да им је 

тематика увек везана за Кнеза Милоша Обреновића. 

Обимни конзервацијски и рестаурацијски радови урађени су у у две фазе: прва 

између 1968-1969 године и друга унутар периода 1978-1985. године. Међутим, током 

поновљених Нато бомбардовања топчидерске области, Конак је оштећен. Пукотине су се 

појавиле у зидовима и таванице полако попуштају под теретом 

(http://www.yuheritage.com/bgtopcider.htm). 

  

Слика 14. Конак кнеза Милоша 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2009. 

http://www.yuheritage.com/bgtopcider.htm
http://www.yuheritage.com/bgtopcider.htm
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Значај Рудолфа Арчибалда Рајса и кнеза Милоша Обреновића. Због изузетног 

значаја Рудолфа Арчибалда Рајса, а нарочито кнеза Милоша Обреновића како у историји 

српског народа, тако и за заштиту појединих, поменутих локалитета на простору Србије, у 

овом раду им је посвећен који ред. Морамо знати да није било кнеза, данашње генерације 

можда не би имале прилику да имају сачуване просторе Топчидера, Кошутњака, Фрушке 

горе и Маљена, а на сваком од њих је исписано име Кнеза Милоша Обреновића. 

Живот Рудолфа Арчибалда Рајса. Др Рудолф Арчибалд Рајс (Rodolphe Archibald 

Reiss) (8. јули 1875 - 8. август 1929.) је био швајцарски криминолог који се истакао радом 

на истраживању непријатељских злочина над српским становништвом у време Првог 

светког рата. 

Др Арчибалд Рајс (Слика 15) рођен је 8. 

јула 1875. године у јужнонемачкој покрајини 

Баден. После завршеног основног и средњег 

образовања у Немачкој, одлази на студије у 

Швајцарску, у романски кантон Во. Знање доктора 

хемије стиче већ у 22. години, и бива изабран за 

асистента за фотографију а потом постаје 

признати доцент за ту област, на Универзитету у 

Лозани. За редовног професора криминалистике 

именован је 1906. године. Као професор бави се 

предано научним радом и стиче углед 

криминолога светског гласа. 

Ангажовање у Србији. На позив српске 

владе долази у Србију 1914. године, да истражује 

злочине Аустро-Угара, Немаца и Бугара, над 

цивилним становништвом. 

Био је члан српске владе на мировним 

конференцијама у Паризу. Заволео је српског војника и српски народ и до краја живота 

остао у Србији. Са српском војском прешао је Албанију, Солунски фронт и са Моравском 

дивизијом умарширао у ослобођени Београд, новембра 1918. године. После рата 

модернизовао је техничку полицију при Министарству унутрашњих послова нове државе. 

Тадашња криминалистичка техника по мишљењу америчких истраживача који су 

путовали по Европи циљно проучавајући овај вид полиције, била је на веома високом 

нивоу. Међутим, Арчибалд Рајс, разочаран неким негативним појавама у друштвеном и у 

политичком животу повукао се пред крај живота из свих јавних функција. Живео је 

скромно у својој вили „Добро поље” у Београду. 

Пред крај живота објавио је свој ратни дневник у књизи под насловом Шта сам 

видео и проживео у великим данима. Као своје посмртно завештање српском роду оставио 

је необјављен рукопис књиге „Чујте Срби!” на француском језику, у оригиналу Ecoutez les 

Serbes! Ова књига је завршена 1. јуна 1928. године, а 2004. године је штампана у великом 

тиражу и дељена бесплатно. Заслуге за ово су имале фондација „Др Арчибалд Рајс” из 

Београда и Шабачко-ваљевска епархија Српске православне цркве. 

Др Арчибалд Рајс је 1926. године постао почасни грађанин града Крупња. 

Умро је 8. августа 1929. године у Београду, сахрањен је на Топчидерском гробљу, 

док је по његовој жељи његово срце сахрањено на Кајмакчалану (http://sr.wikipedia.org/sr-

el/). 

  

Слика 15. Рудолф Арчибалд Рајс 

 

Извор: http://sr.wikipedia.org/sr-el/ 
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Кнез Милош Обреновић. Кнез Милош Обреновић (18. март 1780 - 26. септембар 

1860.) владао је Србијом од 1815. до 1839. и од 1858. до 1860. године. Био је велики 

државник и дипломата. Један је од најзаслужнијих за добар политички статус Србије у 

Европи. 

Милошево презиме је било Теодоровић. Презиме Обреновић преузео је 1810. 

године, после смрти свог брата по мајци Милана. Претпоставља се да је то урадио јер је 

Милан, као истакнути војвода, имао велики углед у народу. Уз њега је Милош прошао 

кроз готово све веће битке у Првом српском устанку. Због показане храбрости, Карађорђе 

му је поверио Ужичку нахију на управу и одбрану. 

Слика 16. је рад аустријског сликара Морица М. Дафингера. Насликана је око 1848. 

године и налази се у Народном музеју у Београду 

(http://sh.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Obrenovi%C4%87). 

Слика 17. је рад насликан 1824. године, то је уље на платну. Аутор ове слике је 

Павел Ђурковић (1772-1830). Такође се налази у колекцији Народног музеја Београда 

(http://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Knez_Milos_Obrenovic.jpg). 

  

Слика 16. и 17. Кнез Милош Обреновић 

   

Извор: http://sh.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Obrenovi%C4%87 
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После пропасти устанка, Милош је био једини од истакнутијих војвода који је 

остао у Србији. Добио је амнестију од Турака и постао оборкнез Рудничке, а затим 

Пожешке и Крагујевачке нахије. 

Године 1815, 23. априла Милош је стао на чело Другог српског устанка. 

Учествовао је у најважнијим биткама и лично водио преговоре са Турцима. Тако је 25. 

октобра 1815. године склопио усмени договор са Али-пашом о мешовитој српско-турској 

управи у Београдском пашалуку. Договор је регулисан посебним ферманом, којим је 

Србија и званично добила неколико значајних повластица. 

Милош није бирао начина да учврсти свој положај и да избори што већу 

аутономију за Србију. Турке је поткупљивао, а потенцијалне конкуренте за власт је 

уклањао. 

Када је јула месеца 1817. године у Србију тајно дошао Карађорђе ради договора о 

организовању заједничког устанка Грка, Срба и Бугара, Милош је из „државних разлога” 

наредио да се Карађорђе убије. 

Упорном дипломатијом и уз много политичког такта, Милош је 1830. године 

задобио посебан султанов акт о делимичној унутрашњој самоуправи и слободној школи, 

такозвани Хатишериф. Посебним бератом Милошу је било признато наследно кнежевско 

достојанство. 

Иако је сам био неписмен, кнез је добро осећао потребе новог времена. 

Захваљујући њему, српски младићи су почели да се школују у Русији, Угарској, Аустрији 

и Немачкој, док су, по кнежевом позиву, у Србију стали да долазе лекари, професори, 

инжењери. Привреда целе земље се унапређује, тако што се нови становници шаљу у 

опустеле области и за то добијају значајне пореске олакшице. Међутим, Милошев 

деспотски начин владања учинио је да се старешински слој уједини и постане озбиљна 

претња његовој самовласти. Његови политички противници успели су да 1835. године 

наметну први Устав српске модерне државе, познатији као „Сретењски устав”. Тај устав је 

брзо суспендован јер није одговарао великим силама Русији, Аустрији и Турској. На место 

њега, године 1838. је донет један Хатишериф, назван „Турски устав”. Овим уставом 

кнежева власт је ограничена Совјетом, састављеним од извесног броја саветника, које кнез 

није могао да отпусти. 

Не мирећи се са таквом поделом власти, Милош је 1. јуна 1839. године био 

принуђен да абдицира и напусти земљу. Наследио га је тешко оболели старији син Милан, 

који је умро после месец дана, па је престо припао Милошевом млађем сину Михаилу. 

Михаило је наставио да влада по узору на свог оца, па је и он убрзо прогнан из земље. 

Уставобранитељи су 1842. године довели Карађорђевог сина Александра, који је владао 

до 1858. године. Након деветнаест година изганства, Милош се вратио у Србију и започео 

своју другу, краткотрајну владавину, која је трајала до 1860. године 

(http://sh.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Obrenovi%C4%87) 

Споменици на Топчидеру. Топчидерски комплекс је први, европски обликован 

парковски простор у Србији. Као узор у време његовог настајања послужили су дворски 

ансамбли надомак градова, карактеристични за средњу Европу - слободно компоновани у 

природном, а ипак култивисаном окружењу (Монографија, 2008). Топчидерски парк био 

је први јавни парк изван централне градске зоне. Данас он заузима простор од 3.46 km² 

(шуме Топчидера и Кошутњака) (http://en.wikipedia.org/wiki/Top%C4%8Dider). 
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Након 1860. године, после изградње цркве Светих апостола Петра и Павла (Слика 

18.) изграћени су и: Мали конак (Конак кнеза Михаила), Коначић (за становање официра), 

касарне, магацини, шупе, коњушнице, табакана, ледерница (кожара - фабрика за 

производњу војничких ципела), апсана, воденице, млинови, нове чесме, стазе и путеви 

(Монографија, 2008). У саставу парка су конструисане и споменута камена црква, 

гостионица и војни комплекс. У близини је Хиподром „Код Цареве ћуприје” где се од 

марта до октобра одржавају трке расних коња. 

Многи други споменици су смештени око конака: стена са које се скаче коју је 

принц Милош користио да зајаше коња, Музеј Првог Српског Устанка (у самом Конаку), 

три јавне чесме са додатном четвртом која има лављу главу и која је привремено 

пресељена овде (она је рестаурисана 1976. године и враћена на њену стару оригиналну 

локацију на Теразијама), као и камени обелиск саграђен 1859. године, један од првих 

јавних споменика у Београду. 

Године 1931. саграђен је бронзани споменик швајцарском доктору и човекољубцу 

Арчибалду Рајсу (од Марка Брежанина) (Прилог 8). 

Топчидерско гробље смештено је на северном делу Топчидера, а ту се налазе и 

православна црква Светог Трифуна и Завод за израду новчаница, то је ковница Српске 

Националне банке. У западној области са Дедињем се граничи Бели Двор, двор бивше 

српске краљевске династије Карађорђевић и садашња резиденција престолонаследника 

Александра Карађорђевића и његове породице 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Top%C4%8Dider). 

Слика 18. Црква Светог Петра и Павла 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2009. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Top%C4%8Dider
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Црква Светог Петра и Павла. Црква Светог Петра и Павла (Слика 18) на 

Топчидеру саграђена је по захтеву Кнеза Милоша. Црква и Конак су конструисане као 

комплекс двор-палата, према плановима познатог градитеља Јање Михајловића 

(http://www.yuheritage.com/bgtopcider.htm). Црква је подигнута после Конака, 1835. године. 

Она је у периоду 1838-1860. године служила као дворска капела (Монографија, 2008). 

Црква је конструисана у прелазном стилу између традиционалног зидања и западно 

европске архитектуре тако да представља историјски и културни покрет тог времена. 

Велики иконостаси угледних српских сликара тог времена замењени су 1874. године са 

једним у романтичарском стилу из бечке школе, аутора Стеве Тодоровића и Николе 

Марковића. 

Иако до сад нема откривених видних оштећења, стручњаци су веома забринути и 

страхују да су детонације утицале на конструкцију и да су ослабиле стабилност зидова 

(http://www.yuheritage.com/bgtopcider.htm). 

 

АКТУЕЛНО СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ НА ТОПЧИДЕРУ 

 

У самом граду, наслоњен на више општина Београда, а без нарочито доброг 

прилаза налази се изузетан простор Топчидера. Овакво стање се није променило ни 2016. 

године иако је изграђен мост на Ади. 

Кад се нађете у самом парку можете да се изненадите једним посве уређеним делом 

Топчидера, а насупрот њему прљавим, пуним траве и жаба и других инсеката језерцетом 

(Слика 19 и 20), као и доводним водама којим се опскрбљује то исто језеро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заиста је срамота, града Београда имати овакав простор који је наслеђен из времена 

кнеза Милоша Обреновића, а не водити рачуна о њему у потпуности. 

Заправо постоје два језерцета једно велико и једно мање која су међусобно 

повезана системом канала. Оба језера требала би постати станиште лабудова као што је то 

урађено у Дунавском парку у Новом Саду. На већем језерцету чак се сликају и 

нововенчани младенци, те је заиста штета не имати уређен простор за овакве изузетне 

тренутке људи који улазе у нови живот, као и излетника који са уживањем долазе на овај 

простор. Данашње стање је још горе. Језера су и даље запуштена и прљава, са стаништем 

жаба и алги. Чини се да је и опште стање у парку такође знатно лошије зато што је 2010. 

године трава била подшишана, а леје са цвећем уређене, што у априлу 2016. године није 

била ситуација, иако је ово право време да парк буде у пуном сјају. Почетком маја 

пролазећи поред парка запажа се да је он тек тада био покошен. Такође, околина чесме 

Слика 19. и 20. Небрига о парку Топчидер 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2016. 

http://www.yuheritage.com/bgtopcider.htm
http://www.yuheritage.com/bgtopcider.htm
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Кнеза Милоша је 2010. године била уређена, а данас 2016. године изгледа запуштено. 

Чесми се не може прићи од стајаће воде и прљавштине (Слика 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Црква Светог Петра и Павла је изузетна грађевина, мала и уређена, али некако 

смета то што није у целини са осталим објектима, већ је одвојена од парка веома 

прометном улицом која је у лето 2010. године била у реконструкцији. 

Данас, 2016. године та улица је још прометнија пошто је изградњом моста на Ади 

она добила додатно оптерећење. Наиме, из три саобраћајне траке са моста улази се у једну 

која управо пролази овом трасом. На овај начин стварају се гужве посебно у 

најпрометнијим деловима дана, мада је и викендом и у време празника она веома 

прометна. Пошто је сам комплекс Топчидера испресецан са више путева укључење из 

ових споредних у главну улицу је прилично компликовано и споро. Такође, овим путем 

пролазе и две градске линије аутобуса, док је до отварања моста била само једна, а 

дозвољен је пролаз и камионима. На сам парк је наслоњена трамвајска пруга, као и 

желеничка пруга, тако да кад се узму у обзир ове три саобраћајнице о миру на овом 

простору тешко је размишљати. 

На цркви су посебно интересантни украси, те су на слици 22. и 23. приказани 

поједини детаљи, а на слици 24. на следећој страни приказана је унутрашњост цркве. 

Слика 22. и 23. Украси на Цркви Светог Петра и Павла 

    

Фото: Димитрић Драгана, 2009. 

Слика 21. Чесма Кнеза Милоша 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2016. 
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Недавно је комплекс око цркве реновиран (мисли се на црквене додатне зграде), 

али не и на цркву, а ново дечје игралиште налази се уз саму цркву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посебно плене пажњом платани испред Конака Кнеза Милоша који су посађени 

између 1831. и 1833. године. Платани су данас међу најстаријима у Европи и највећи је 

заштићен од стране државе. 

Ипак најрепрезентативнији објекат је Конак Кнеза Милоша. У овој згради налази 

се 2009. године поставка Историјског музеја посвећена Првом и Другом српском устанку. 

Данас, 2016. године поставка је посвећена лику и делу кнеза Милоша. У разговору у 

самом Музеју сазнала сам да се поставке временом мењају, али да су увек везани уз лик 

Кнеза Милоша. 

Обзиром на данашње финансијске услове Музеј не штампа никакав рекламни 

материјал који би пропратио поставку. На самом улазу у здање налази се и даље сачуван 

примерак топа (Прилог 9). Музеј је отворен за посете од 1. априла до 1. октобра сваког 

дана, осим понедељка, од 10 до 17 часова, а од 1. октобра до 1. априла сваког дана, од 11 

до 16 часова, осим понедељка. 

Леп призор одају кочије (Слика 25) испред Конака које превозе заинтересоване по 

Топчидерском парку. Такође, у близини су и коњи који могу да се јашу (Слика 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Слика 24. Унутрашњост цркве Светог Петра и Павла 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2016. 

Слика 25. и 26. Кочија и кољи испред Конака Кнеза Милоша 

   

Фото: Димитрић Драгана, 2016. 
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КОШУТЊАК КАО ГРАДСКА ИЗЛЕТНИЧКО-
РЕКРЕАТИВНА ЗОНА 

 

 

 

Споменик природе „Шума Кошутњак” је просторни сегмент средње градске зоне 

Београда. Налази се на југозападу Београда и простире се на површини од 266,99 ha3 на 

територији градских општина Чукарица и Раковица (Монографија, 2008). Кошутњак је 

парк-шума и градско излетиште, на надморској висини од 250 м. Шума листопадног и 

четинарског дрвећа испресецана је многобројним стазама 

(http://www.skijanje.co.yu/Ski_Centri/srbija/kosutnjak.htm). 

Кошутњак је окружен стамбеним насељима и саобраћајницама. У подножју је 

железничка пруга Београд - Бар и Београд - Ниш чија траса је већ 1884. године раздвојила 

простор тадашњег ловишта Кошутњака од суседног Топчидерског комплекса, а 

трамвајски саобраћај повезује ободне делове Кошутњака са осталим деловима града. 

Шума Кошутњак је у оквиру граница Просторне културно-историјске целине 

„Топчидер”, која је проглашена 1987. године за непокретно културно добро од изузетног 

значаја (Монографија, 2008). 

  

                                                 
3
 Парк-шума и градско излетиште Кошутњак простире се на површини од 330 хектара, на надморској 

висини од 250 m (http://www.skijanje.co.yu/Ski_Centri/srbija/kosutnjak.htm). 

Слика 27. Кошутњак 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2009. 
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ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ КОШУТЊАКА 

 

Положај Кошутњака. Кошутњак се налази 6 километара југозападно од центра 

града Београда. Кошутњак је смештен између општина Чукарица (горњи и средишњи 

делови) и Раковице (доњи делови). Заправо, он се граничи са суседним Топчидером на 

северу и западу, Канаревим брдом на северозападу, Раковицом и Скојевским насељем на 

југу и Жарковом (са његовим продужетцима Цераком, Цераком II, Репиштем) и Бановим 

Брдом (са његовим продужетком Сунчана падина) на истоку, Филмски град (на 

југозападу) и Голф насеље (на северозападу). 

Кошутњак је једно од најпопуларнијих рекреацијских места у Београду. Спортски 

центар Кошутњак је један од највећих и најразноврснијих спортских центара у граду 

(стадиони, базени, итд.) док сам парк има ауто-камп, модерно здање Филмски град и 

Пионирски град, велики студио националне телевизије - Радио Телевизије Србије, много 

познатих ресторана и уређених унакрсних стаза кроз шуму. 

У вишим деловима, шуме Кошутњака и Топчидера расту заједно, док су у нижим 

деловима подељени Топчидерском реком, а железничка пруга пролази кроз речну долину 

(Кошутњак и Топчидер имају засебне железничке станице) 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1utnjak). 

  

Слика 28. Кошутњак 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2009. 
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ПРИРОДНИ УСЛОВИ КОШУТЊАКА 

 

Саобраћај. Кошутњак је добро саобраћано повезан са осталим деловима града и 

путеви нису испресецали овај комплекс, као што је то случај са Топчидером. Постоји 

један централни пут са ког се може доћи и на леве и на десне стране Кошутњака. На ту 

централну саобраћајницу настављају се споредни путеви (без градског превоза), као и 

једносмерни путеви који воде један од Кошутњака до Топчидера низбрдо, односно, други 

у супротном правцу узбрдо. 

Биљни свет. Кошутњак представља раскрсницу вегетацијских подручја. Са једне 

стране шумску вегетацију мезијске провинције Шумадије са Quercion franetto и Quercion 

petraeae – cerris, а са друге стране делове панонске провинције са шумама јужног дела 

Панонске низије Aceri tatarici – Querxcion и Carpinion betuli illyrico – moesicum. На 

простору Кошутњака временом се образовала једна прелазна мешовита вегетација 

листопадних шума, која је овај простор и прекривала у прошлости. Данас шума Кошутњак 

представља везу између градског и ванградског зеленила чиме утиче на мезо-климу града, 

служи као резервоар свежег ваздуха, ублажава климатске и друге екстреме. Генерални 

план Београд 2021. године, третира шуму Кошутњак као градску шуму. 

У претходном периоду, били су заштићени, као простори посебних природних 

вредности природни резерват: „Шума храста лужњака и граба код Хајдучке чесме у 

Кошутњаку” (на површини од 3,40 хектара, старости око 160 година) и „Шума сребрне 

липе” која је ограничена кампом Кошутњак, делом улице Радована Драговића, двориштем 

ОШ „Бановић Страхиња” и делом пута према скијашкој стази. 

Вредности шуме Кошутњак су вишеструке у погледу геогафског положаја, 

климатских, геолошких, хидролошких, педолошких и историјских одлика, основних 

еколошких и вегетацијских карактеристика: 

 објекти геолошког наслеђа имају карактер правих природних реткости; 

 очувани комплекси под шумском вегетацијом и са мањим степеном човекових 

интервенција, представљају изузетне локалитете у Београду и околини значајне за 

очување разноврсности фауне сисара, фауне птица, фауне гмизаваца и водоземаца, 

фауне инсеката; потенцијалну фауну сисара чини око двадесет врста; 

 најочуваније шуме на Кошутњаку налазе се на његовим западним стаништима и 

уједно су ово и највреднији делови са аспекта орнитофауне, тако да у градском 

ткиву имамо станишта која су по саставу орнитофауне врло блиска исходним, 

природним листопадним шумама. Кошутњак се одликује и врло значајним 

диверзитетом ентомофауне који, по том критеријуму, сврстава Београд у сам врх 

европских градова; 

 положај шуме у зони потпуне урбане изграђености, представља важну тачку 

система зеленила као еколошке инфраструктуре града; 

 простор шуме Кошутњак са својим културно-историјским и естетско-визуелним 

карактеристикама доприноси унапређењу урбаног предела. 

Изузетне визуре и визурни продори омогућавају да се Београд истовремено 

сагледава са обе стране реке, као и његови источни, југоисточни и јужни делови све до 

Авале. 

Полазећи од наведених природних и културних карактеристика и вредности, 2008. 

године у току је био поступак стављања под заштиту „Шуме Кошутњак”, којим се ово 

добро категорише као значајно природно добро и предлаже се успостављаље режима 

заштите II и III степена (Монографија, 2008). 
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Животињски свет. Назив за шуму Кошутњак потиче из XIX века. јер је у време 

формирања комплекса Топчидерске резиденције кнеза Милоша ова шума представљала 

ловиште. Одгајана је дивљач, те је већ половином XIX века у шумама слободно живело 42 

јелена и 80 кошута. Има података да је по наредби кнеза Михаила овде започет и узгој 

фазана. Читав простор шуме је као ловиште био ограђен високом оградом - храстовим 

„прошћем”. Унутар њега постојале су стражаре, табле са упозорењем, надстрешнице, 

кавези, јасле, појила за дивљач. Ово затворено ловиште користили су кнез Милош и кнез 

Михаило Обреновић. Ту су ловили министри, конзули (познато је да је са кнезом 

Милошем још 1838. ту ловио Хоџес, енглески конзул у Београду) и угледни странци, али 

су кошутњачке стазе биле доступне и обичном свету (Монографија, 2008). Све до 1903. 

године густа шума била је затворено дворско ловиште, а потом је Кошутњак отворен и за 

грађане (http://www.skijanje.co.yu/Ski_Centri/srbija/kosutnjak.htm). 

 

ДРУШТВЕНИ УСЛОВИ КОШУТЊАКА 

 

Историја Кошутњака. Кошутњак је имао своју значајну улогу како у прошлости 

тако и у најновијој историји. У прошлости он је заузимао неку врсту историјске 

озлоглашености зато што је овде српски принц, Михаило Обреновић убијен док је шетао 

парком 10. јуна 1868. године. 

Име, кошутњак, изведено је од ловних шума које су се налазиле у централном делу 

и где је ловило српско племство, а у значењу однеговане кошуте, срне. Кошуте су 

слободно живеле у парку све до Првог светског рата. Све до Другог светског рата и 

фазани су уживали у изобиљу, а у овом периоду Кошутњак је био и место за лечење многе 

деце. Након 1945. године градски урбанисти размотрили су комплекс Топчидер – 

Кошутњак и установили су да је начин руковођења био погрешан, а посебно ширење 

железничке станице у уређено двориште и склоп Филмског града. Сходно томе 

београдски генерални урбанистички план из 1950-тих пројектовао је потпуно измештање 

железничких објеката из долине Топчидера, али то никад није урађено 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1utnjak). 

 

ТУРИСТИЧКЕ АТРАКТИВНОСТИ НА КОШУТЊАКУ 

 

За љубитеље скијања у Кошутњаку ради летња и зимска ски-стаза. У подножју 

брда, где је некада било ловиште кнежевске породице Обреновић, налази се извор 

Хајдучка чесма, изнад кога је дечје одмаралиште Пионирски град. Кошутњак је заправо 

наставак Топчидера и једно од најпосећенијих излетишта становника Београда (Yellow 

Pages Co, 2007). 

На Кошутњаку се налазе и Камп „Кошутњак”, Хотел „Трим”, као и ресторани 

„Кошута”, „Голф”, „Деветка”, „Филмски град” и „Панорама” и други. Ски лифт је у 

саставу Цафе клуба Александар који се налази на Кошутњаку, али он није данас у 

функцији. Ово је био једини ски лифт на територији града Београда. Стаза дужине нешто 

више од 100 m била је прекривена специјалном вештачком подлогом (тепихом), тако да је 

скијање било могуће и када је била мала дебљина снежног прекривача. Ски лифт без 

стубова (на канап) је постављен 1991. године, а произвело га је и монтирало предузеће 

ФОД из Бора (http://www.skijanje.co.yu/Ski_Centri/srbija/kosutnjak.htm) 

http://www.skijanje.co.yu/Ski_Centri/srbija/kosutnjak.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1utnjak
http://www.skijanje.co.yu/Ski_Centri/srbija/kosutnjak.htm
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У најлепшем делу Београда - Кошутњаку, 9 километара од центра града, налази се 

Хотел спорт-клуб „ТРИМ”. Смештен у амбијенту парк шуме овај реновиран објекат се, по 

архитектури и функцијоналности, уклапа у своје окружење спортско-рекреативног 

карактера. 

Близина спортско-рекреативног центра Кошутњак, Филмског града, острва Ада 

Циганлија са Савским језером, Топчидерског парка и Сајма чини овај објекат привлачним 

за различите категорије туриста (http://www.trim.org.yu/hotel.html). 

Кошутњак је изузетан излетничкo-рекреативни простор где ће излетник уживати у 

миру, шетњи и свежини ваздуха у сред града Београда. 

Пионирски град и Филмски град. Кошутњак за Београђане постаје значајнији већ 

крајем XIX и почетком XX века када је на брежуљку изнад пута ка месту убиства кнеза 

Михаила подигнут први објекат у Србији намењен за опоравак деце. Године 1911. 

Министарство граћевине израдило је пројекат мреже путева којом је предвићена колска и 

пешачка веза од топчидерске железничке станице до широке пољане на висоравни, у 

пројекту означене као „Велика соколска ливада”, простор за вежбе и приредбе друштва 

„Соко”. После Другог светског рата, на овој локацији је подигнут „Пионирски град” 

(Монографија, 2008). Заправо, у Кошутњаку су два посебно уређена комплекса: 

Пионирски град спортско-рекреативни центар и Филмски град са комплексом атељеа и 

других објеката и уређаја за производњу филмова. Спортско-рекреативни центар 

„Кошутњак” има игралишта за фудбал, атлетска такмичења, одбојку, кошарку, рукомет, 

пет отворених и један затворен базен 

(http://www.skijanje.co.yu/Ski_Centri/srbija/kosutnjak.htm). У близини је Хиподром „Код 

Цареве ћуприје”. 

Пионирски град је предграђе Кошутњака и на његовом централно-јужном делу он 

припада општини Раковица. Он је мало викенд-насеље, без сталне насељености, осим 

западног суседства, Филмског града. Име, пионирски град значи пионир, онај ко утире 

пут. 

Филмски град је смештен у београдској општини Чукарица. Заправо, Филмски град 

је мало суседство, предграђе Кошутњака, које укључује неколико улица, смештених дуж 

десне стране Улице Кнеза Вишеслава, између парка Кушутњак на северу и истоку, 

Скојевског насеља на југу и Церак-Виногради на западу. На Кошутњаку су смештени 

студији Радио телевизије Србије (РТС), као и велики филмски студио Авала Филм, 

филмске компаније, који су дали име целом том простору. 

На простору данашњег излетничког пропланка и трим стазе „Голф”, 1935. године 

на иницијативу кнеза Павла Карађорђевића, подигнут је први српски голф терен са девет 

рупа (http://en.wikipedia.org/wiki/Filmski_Grad). 

Културно-историјски споменици. „Шума Кошутњак”, данас у оквиру својих 

граница има неколико значајних споменика, неколико познатих ресторана као места 

окупљања посетилаца, спортско-рекреативни центар, пропланке за слободну рекреацију, 

трим стазе... 

Неки од познатијих објеката су: 

 Хајдучка чесма, која се налази у источном подножју шуме - извор датира из 

времена кнеза Милоша Обреновића; 

 место погибије кнеза Михаила Обреновића које се налази недалеко од Хајдучке 

чесме, а које је уоквирено оградом од кованог гвожђа; 

 спомен обележје у облику бронзаног цвета (аутор, скулптор Милорад Тепавац), 

подигнуто 1970. године у знак сећања на обрачун полиције са београдским 

http://www.trim.org.yu/hotel.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Filmski_Grad
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студентима септембра 1940. године, које се налази у непосредној близини 

ресторана „Кошута”, на ливади са већом групом бреза; 

 Споменик српским ратницима-браниоцима Беогада 1915. године подигнут по 

наређењу команданта немачке војске и Споменик изгинулим аустријским 

војницима 1915. године, који се налазе у близини ауто-кампа, на северозападном 

ободу Кошутњака; 

 Топчидерско гробље са капелом Св. Трифуна из 1903. године које се налази на 

ободу шуме (Монографија, 2008). 

 

АКТУЕЛНО СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ НА КОШУТЊАКУ 

 

Кошутњак је идеално место за становнике Београда који своје слободно време – у 

време празника, или викенда могу провести у природи, шетајући или бавећи се неким од 

спортова (Слика 29). То им и омогућавају уређени спортски терени и стазе за шетњу или 

трчање. Шетати се може по асфалтираним стазама или по природним, земљаним. На 

Кошутњаку се могу видети и коњи (Слика 30). Одличну рекреацију пружају базени, а у 

зимске дане може да се спусти низ неку од блажих низбрдица без дрвећа, пошто је сама 

стаза запуштена и зарасла. 

Табела 2. Споменици на Кошутњаку 

 

 
Споменик 

бранитељима 

Београда из 1915. 

"HIER RUHEN 

SERBISCHE 

HELDEN ОВДЕ 

ПОЧИВАЈУ 

СРПСКИ ЈУНАЦИ 

† 1915 †" 

 

 
Натпис испред 

споменика 

„СПОМЕНИК 

СРПСКИМ 

РАТНИЦИМА 

ЈУНАЧКИ 

ИЗГИНУЛИМ 

БРАНЕЋИ 

БЕОГРАД У ЈЕСЕН 

1915. ГОДИНЕ 

ПОДИГНУТ ЈЕ ПО 

НАРЕЂЕЊУ 

КОМАНДАНТА 

НЕМАЧКЕ ВОЈСКЕ 

МАРШАЛА ФОН 

МАКЕНЗЕНА КАО 

ИЗРАЗ 

ПОШТОВАЊА 

ХРАБРИМ 

ПРОТИВНИЦИМА.” 

 

 
Споменик 

немачким 

војницима 

 

 
Спомен обележје 

београдским 

студентима 

Извор: http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:WW1-Belgrade-Kosutnjak-Monument.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Kosutnjak_Spomenik_Srbima_ploca.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Kosutnjak_Nemacki_1.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Kosutnjak_spomenik_studentima.jpg
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За децу је ово одличан простор за игру, трчање, шетњу, вожњу бициклом, игру са 

лоптом или тенис, зато што су поједини деловима парка удаљени од пута, па имају 

простор и ширину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чест је и призор излетника који седе на трави или понеком срушеном дрвету, 

пошто на самом брду и нема клупа за седење. Неки од њих су на пикнику и роштиљају. На 

падини ка Топчидеру постоји простор посебно уређен за излетнике. На том простору 

може да се седне на клупе са надстрешицама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Већи простор Кошутњака је уредан, без смећа иако нема много канти за смеће, што 

је једна од замерки граду. Требало би такође поједине делове оградити бар ниском 

оградом од дрвета да се на простор парк – шуме не може ући аутомобилом као што је то 

сада случај, 2009. године. Све горе наведено било је и 2016. године, али оно што се ново 

примећује јесу управо уграђене ниске ограде од дрвета тако да није више могућ улазак са 

аутомобилом, што је добро. Већи број уређених игралишта са љуљашкама, клацкалицама 

и возићима (нешто слично Бањичкој шуми) у складу са окружењем обогатило би овај 

простор, а било би на радост најмлађих. У Кушутњаку је и низ школа и других објеката 

које су ушле у простор Кошутњака, те својим изгледом нарушавају природну околину. 

Слика 29. Уређени терени на Кошутњаку 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2016. 

Слика 30. Коњи на Кошутњаку 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2016. 
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Кад се нађете на Кошуњаку 

можете се спустити и до оближњег 

Топчидерског парка који заправо са 

Кошутњаком чини једну велику и 

нераздвојну целину. Узак, кривудав 

и стрм асфалтиран пут провест ће 

вас кроз шуму Кошутњака ка 

Топчидеру. Овај пут је једносмеран, 

а исти такав се налази недалеко и у 

супротном правцу. Управо, из 

правца Топчидер – Кошутњак 

налази се споменути уређен простор 

за излетничко-рекреативни туризам. 

У самом Кошутњаку постоје и 

угоститељско-туристички објекти 

који задовољавају потребе 

излетничко-рекреативног туризма, а 

чији број не би требало повећавати. 

Мир, тишина, али и богати садржаји за рекреацију у самом граду Београду главни 

су атрибути ове простране парк – шуме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 31. Кошутњак 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2009. 

Слика 32. и 33. Трим стаза на Кошутњаку 

 
 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2016. 
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РЕКА ДУНАВ КАО ГРАДСКА ИЗЛЕТНИЧКО-
РЕКРЕАТИВНА ЗОНА 

 

 

 

Дунав је највећа река Централне и Југоисточне Европе и припада сливу Црног 

мора. По дужини 2 783 km и површини слива 817 000 km
2
 друга је река у Европи после 

Волге. Кроз нашу земљу тече на дужини од 588 km (Лукић, 2001). 

Технички Дунав почиње од Донауешингена где се спајају две мање реке Брег и 

Бригах (што су очигледно речи српског корена) па одатле Дунав носи назив Донау. 

Међутим на мермерној плочи у Фирстенбершком парку код Донауешингена, која је много 

старија од монографског записа места, на самом врелу реке Бригах, пише: CAPUT 

DANUBII, тј. Глава Дунава (http://sh.wikipedia.org/wiki/Dunav). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Слика 34. и 35. Поглед на Дунав са Калемегдана и са Савског кеја 

 

              Извор: http://sh.wikipedia.org/wiki/Dunav                  Фото: Димитрић Драгана, 2016. 

             Слика 36. Залазак сунца                           Слика 37. Поглед на Дунав и Земун 

                                 на Дунаву                                                       са плаже Лидо 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2016. 

http://sh.wikipedia.org/wiki/Dunav
http://sh.wikipedia.org/wiki/Dunav
http://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Danube_from_kalemegdan.jpg
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ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ РЕКЕ ДУНАВ 

 

Положај. Подручјем Београда, Дунав протиче у дужини од 60 km од Старих 

Бановаца до Гроцке (http://www.beograd.org.yu/cms/view.php?id=1830&print=y). Дунав 

настаје спајањем река Берге и Бригах које извиру на Југоисточним обронцима 

Шварцвалда (Немачка), а великом делтом, са пет рукаваца се улива у Црно море 

(http://sh.wikipedia.org/wiki/Dunav). 

Повезивањем Дунава са Рајном, Лабом, Одром и Вислом, подунавски положај 

наше земље добија и добијаће на значају у општем привредном, а нарочито у 

саобраћајном смислу. Посебно важну улогу у томе има магистрала Рајна-Мајна-Дунав. 

Она представља трансконтинентални европски водни пут од Рутердама до Сулине, 

дужине 3 450 km (Лукић, 2001). 

 

ПРИРОДНИ УСЛОВИ РЕКЕ ДУНАВ 

 

Саобраћај и значај реке Дунав. Дунав је кроз Србију плован целим током и 

представља природну везу са Немачком, Аустријом, Мађарском, Румунијом и Бугарском 

(http://www.beograd.org.yu/cms/view.php?id=1830&print=y). 

Дунав је кроз историју, а и данас, увек био важан међународни пловни пут. Дунав 

је дуго времена био и североисточна граница римског царства. Река данас тече кроз или 

чини границу десет држава, а то су редом од извора према ушћу: Немачка, Аустрија, 

Словачка, Мађарска, Хрватска, Србија, Бугарска, Румунија, Молдавија и Украјина. 

Све ове земље све више јачају сарадњу и договарају се око заштите коришћења 

Дунава. 

  

Карта 4. Пут реке Дунав 

 

Извор: 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2#/media/File:Danubemap.JPG 

(1 cm= 200 km) 

http://www.beograd.org.yu/cms/view.php?id=1830&print=y
http://sh.wikipedia.org/wiki/%C5%A0varcvald
http://sh.wikipedia.org/wiki/Nema%C4%8Dka
http://sh.wikipedia.org/wiki/Crno_more
http://sh.wikipedia.org/wiki/Dunav
http://www.beograd.org.yu/cms/view.php?id=1830&print=y
http://sh.wikipedia.org/wiki/Rimski_imperij
http://sh.wikipedia.org/wiki/Njema%C4%8Dka
http://sh.wikipedia.org/wiki/Austrija
http://sh.wikipedia.org/wiki/Slova%C4%8Dka
http://sh.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%91arska
http://sh.wikipedia.org/wiki/Hrvatska
http://sh.wikipedia.org/wiki/Srbija
http://sh.wikipedia.org/wiki/Bugarska
http://sh.wikipedia.org/wiki/Rumunjska
http://sh.wikipedia.org/wiki/Moldavija
http://sh.wikipedia.org/wiki/Ukrajina
http://sh.wikipedia.org/wiki/Dunav%20(1
http://sh.wikipedia.org/wiki/Dunav%20(1
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Табела 3. Основни подаци о реци Дунав 

Извор: http://sh.wikipedia.org/wiki/Dunav 

Дунав тече кроз ове велике градове: 

 Улм - Њемачка, 

 Регенсбург - Њемачка, 

 Линз - Аустрија, 

 Беч - главни град Аустрије, где се његова равница назива Лобау, 

 Братислава - главни град Словачке, 

 Будимпешта - главни град Мађарске (Слика 38), 

 Нови Сад - главни град АП Војводине (Србија), 

 Београд - главни град Србије, 

 Русе - Бугарска, 

 Браила - Румунија, 

 Галати - Румунија, 

 Тулцеа - Румунија 

(http://sh.wikipedia.org/wiki/Dunav). 

Пошто је Дунав река са 

међународним статусом пловидбе, наша 

земља има посебне обавезе у погледу 

остваривања и одржавања одређених 

пловидбених услова у смислу прописа и 

одлука Међународне дунавске комисије. 

Према овим одлукама свака земља 

чланица дужна је да на свом делу тока 

предузме потребне мере за остваривање 

„Програма великих регулационих 

радова”. Ово се у првом реду односи на 

стварање одговарајуће дубине и ширине пловног пута. 

Дужина 2.888 км 

Висина извора 1.078 м 

Просечан проток 4,000 м³/с 

Површина развођа 817,000 км² 

Извор Немачка 

Ушће Црно море 

Земље басена 

Румунија (28.9%), Мађарска (11.7%), Аустрија 

(10.3%), Србија и Црна Гора (10.3%), 

Немачка (7.5%), Словачка (5.8%), Бугарска 

(5.2%), Босна и Херцеговина (4.8%), 

Хрватска (4.5%), Украјина (3.8%), Чешка 

(2.6%), Словенија (2.2%), Молдавија 

(1.7%), Швајцарска (0.32%), Италија 

(0.15%), Пољска (0.09%), Албанија (0.03%) 

Слика 38. Дунав код Будимпеште 
Фото: Димитрић Драгана, 2000. 

 
 

http://sh.wikipedia.org/wiki/Dunav
http://sh.wikipedia.org/wiki/Ulm
http://sh.wikipedia.org/wiki/Njema%C4%8Dka
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Regensburg&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/Njema%C4%8Dka
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Linz&action=edit&redlink=1
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http://sh.wikipedia.org/wiki/Rumunjska
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http://sh.wikipedia.org/wiki/Bosna_i_Hercegovina
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http://sh.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1ka
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http://sh.wikipedia.org/wiki/Moldavija
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http://sh.wikipedia.org/wiki/Albanija
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Потребни габарити пловног пута на току Дунава у нашој земљи низводно од 

Београда остварени су изградњом Хидроенергетског и пловидбеног система „Ђердап” 

(Лукић, 2001). 

Притоке Дунава којих је 120, пролазе кроз додатних седам држава. Неке од њих су 

важне реке, којима се може пловити с тегленицама и бродовима ниског газа. 

 

ДРУШТВЕНИ УСЛОВИ РЕКЕ ДУНАВ 

 

Етимологија речи Дунав. Латински назив Дунава је Данубиус. Етимолошки се 

ради ο кованици (к), која проистиче од речи Διος-Ζευς (Диос-Зевс), чији је букалички 

облик Δαν, Ζαν (Дан, Зан), све изведено од корена δι, δίος (ди, диос)-сјајан, „сјај небески”. 

У митологији, Зевс или Диас је Кронов и Рејин син, краљ богова и људи, бог неба и 

зачетник свих природних појава. Генитив од Δαν (Дан) је Δανου (Даноу). Други члан 

имена Данубиус је биус који је произишао од речи βίος биос, латински vivus, тј. живот, 

посебно људски живот (Прилог 10.). 

Историја Дунава. „У давној прошлости Дунав је био једна од великих размеђа 

европског полуострва”, каже Норман Давиес. Он објашњава: „Кад је у 1. веку н. е. 

проглашен границом Римског Царства, латински Данувиус постао је размеђе цивилизације 

и барбарства.” 

Неки су градови на Дунаву одиграли истакнуту улогу у историји Римског Царства, 

а касније и такозваног Светог Римског Царства. Тако је например Братислава, културни 

центар Словачке и њен данашњи главни град, од 1526. до 1784. године била мађарска 

престоница. Једно је време величанствени дворац који се уздиже стотињак метара изнад 

Дунава био резиденција аустријске царске породице. Када су 1741. године Бечу запретиле 

француска и баварска војска, у тај је дворац побегла и Марија Терезија, која је касније 

постала царица. 

Како су царства настајала и пропадала, тако је и Дунав стално доживљавао 

политичке промене. У 11. и 12. веку био је граница Византијског Царства. Касније је 

највећим делом текао кроз Отоманско Царство, а подунавски градови као што су Београд 

и Будимпешта били су под турском окупацијом. Турци су 1529. и 1683. године опседали 

чак и Беч, али га нису освојили. 

Стога није необично да је немачки писац Вернер Хеидер рекао: „Ниједна друга 

европска река не може се упоредити с Дунавом у погледу његовог историјског значаја.” 

Један други писац примећује да је Дунав у прошлости био „главни освајачки пут према 

Европи којим су с истока долазили Хуни, Татари, Монголи и Турци”. 

Дунав је такођер био поприште борби у ратовима новијег времена. Писац Wиллиам 

Л. Схирер пише: „У ноћи 28. фебруара 1941. године јединице немачке војске које су се 

налазиле у Румунији прешле су Дунав и заузеле стратешке положаје у Бугарској.” Четири 

године касније, 1945, Руси су 13. априла заузели Беч, а потом су кренули узводно обалом 

Дунава, док им је америчка Трећа армија ишла у сусрет, крећући се низводно. 

Подунавска прича о култури и идеологијама често је била проткана мотивима рата, 

а воде те реке много су пута биле замућене због крви проливене у ратовима човечанства 

(http://sh.wikipedia.org/wiki/Dunav). 

  

http://sh.wikipedia.org/wiki/Marija_Terezija
http://sh.wikipedia.org/wiki/Huni
http://sh.wikipedia.org/wiki/Tatari
http://sh.wikipedia.org/wiki/Mongoli
http://sh.wikipedia.org/wiki/Turci
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ТУРИСТИЧКИ АСПЕКТ ДУНАВА 

 

Са туристичког становишта Дунав је могуће поделити на три сектора: 

 Равничарски или панонски, 

 Ђердапски или клисурасти и 

 Влашко-понтијски. 

Равничарски или панонски сектор пружа се од Бездана до Рама. 

Карактеристичан је по низу особености које омогућавају упражњавање више туристичких 

активности: 

o речни рукавци и мртваје богати хидрофилном вегетацијом са добрим 

предиспозицијама за лов и риболов; 

o многобројни меандри који доприносе атрактивности пејзажа; 

o речне аде погодне за риболов, излетничка кретања и рекреативно-одмаралишне 

активности (због присуства викенд насеља и рибарских кућа); 

o више градова са амбијенталним карактеристикама типичних средњоевропских 

урбаних целина; 

o традиционална и добро опремљена ловишта, међу којима се истиче Карађорђево; 

o археолошка налазишта и стара утврђења (Петроварадин, Калемегдан, Рам, 

Смедерево и др.); 

o недовољно активирано, али и атрактивно Сребрно језеро са добрим природним, али 

све више и рецептивним предиспозицијама за развој стационарног туризма. 

Ђердапски или клисурасти сектор карактеришу следеће особености: 

o погодни услови за развој наутичког туризма због карактеристика воде и погодног 

приступа за пријем и стационирање пловила уз садржаје који омогућавају остале 

облике туристичких активности наутичара; 

o остаци старих утврђења (Голубачки град) и римских војничких утврђења; 

o многобројна археолошка налазишта, међу којима се посебном вредношћу истиче 

локалитет Лепенски вир; 

o многобројна викенд насеља на пространим ушћима река у Дунав; 

o биогеографске вредности националног парка; 

o релативно добра опремљеност рецептивним капацитетима који захтевају већи 

степен искористивости; итд. 

Ђердапски сектор Дунава спада у ред приоритетних туристичких региона у Србији. 

Сходно томе, њему је посвећивана и највећа пажња у односу на остале делове Дунава, са 

становишта истраживања и презентирања туристичких локалитета и улагања у адаптацију 

туристичких мотива и објеката и изаградњу рецептивних капацитета. Поред тога, 

предности овог сектора се састоје и у повољностима створеним изградњом вештачких 

језера (повољнији услови за пловидбу, побољшање термичке особине воде, мање 

амплитуде водостаја, изградња нових саобраћајница и насеља и др.). 

С. Станковић (1989) истиче могућност валоризације Ђердапа и у контексту поделе 

на три врсте туристичких локација: 

 пријезерске, 

 панорамске и 

 специјалне локације. 

Пријезерске локације налазе се уз обалу. Погодне су за купалишни туризам и 

спортове на води. То, поред осталог, подразумева изградњу шеталишта, марина, 

бродомарина и сл. 
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Панорамске локације се налазе на истуреним косама и заравњеним теренима. Са 

њих се пружа поглед на Дунав. Отуда их треба третирати као врсту видиковаца. 

Специјалне локације су везане за занимљиве, куриозитетне и атрактивне природне 

и антропогене објекте, као што су: пећине, врела, шумске састојине, археолошке 

локалитете, фортификацијске објекте и сл. 

Влашко-понтијски сектор се карактрерише мирним и спорим током. Има 

повољности које су местимично афирмисане у панонском сектору. Међутим, оне захтевају 

изградњу објеката за пријем и боравак туриста. 

У ђердапском делу, према томе, постоје могућности за развој наутичког, 

излетничког, стационарног, манифестационог, омладинског, туризма на селу, ловног, 

риболовног, транзитног и туризма на селу (Ромелић, Марковић, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Дунаву су могући различити видови туризма. Они се врло често испреплићу са 

излетничко-рекреативним туризмом. Посебно значајна су крстарења реком Дунав. 

Међутим, у крстарењима Дунавом већину чине страни туристи. Овакву слику треба 

мењати. 

Крузеви рекама у 2003. су остварили промет од 1,3 милиона туриста, што је за око 

11% повећања у односу на 2002. годину. Ова путовања су трајала од 7 до 21 дан и 

заснивала су се на крстарењу кроз више земаља (Драгин и други, 2008). Иако крстарења 

рекама трају дуже од излетничких кретања треба да се узме у обзир да пролазак туриста 

по реци Дунав у нашој земљи траје управо онолико колико одговара једном излетничком 

кретању, а то је не више од два дана. 

У развоју глобалног туризма, Дунав (Пан-Европски Коридор 7) је заузео значајно 

место носиоца понуде и објекта тражње, што потврђују и подаци (MHCEF, 2005) да је у 

2003. години Дунавом крстарило 392 766 туриста (затим следе Нил са 266 978 и Јангце са 

151 459 туриста) (Драгин и други, 2008). Међутим, забрињавају резултати који говоре да 

су инострани туристи слабо иформисани о томе шта ће видети у Србији, тачније у 

Београду и Новом Саду, те њих скоро половина није ни назначила одговор, а остала 

половина је имала прилично оскудне одговоре. Око 15% је рекло да не зна шта ће видети у 

Србији (Драгин и други, 2009). Бољом организацијом и маркетингом како према страном, 

тако и према домаћем туристи значајнији финансијски ефекти били би видљиви, јер 

задовољан туриста се враћа. 

  

Слика 39. Дунав код Черевића 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2016. 
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АКТУЕЛНО СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ РЕКЕ ДУНАВ 

 

Дунав је међународна река од изузетног значаја не само за нашу земљу , већ за све 

земље кроз које пролази. Иако значајан за разне облике туризма од изузетне важности је и 

за излетничкo-рекреативни туризам. 

Међутим, сваки излетник може врло брзо приметити масу смећа које плута и 

загађује воде Дунава (Слика 40). Ма колико био диван, Дунав у Београду нема могућност 

директног прилаза водама (Нови Сад има прелеп прилаз). Главни разлог тога је не 

постојање пешчаних наноса (изуимајући плажу Лидо на Великом ратном острву), а блато 

које је на обалама не представља репрезентативан прилаз. Наравно, не треба посебно 

наглашавати загађеност реке која је након деведесетих година XX века значајно мања због 

знатно мање индустрије, али је и даље присутна. Неизграђеност марина и других објеката 

од значаја за излетничко-рекреативни туризам као и друге туристе још је један у низу 

недостатака неискоришћености Дунава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Само брод „Сирона” (од већих бродова, 2010. године) нуди крстарење Дунавом и 

Савом, а добро је имати нешто тако велико, лепо, и значајно као што је Дунав и права је 

штета не искористити праве благодети које он пружа. Наравно треба повести рачуна и да 

утицај човека не буде такав да би нарушио природну околину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 42. Дунав код Новог Сада 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2016. 

         Слика 40. Смеће на Дунаву                     Слика 41. Неуређена обала Дунава 

            

Фото: Димитрић Драгана, 2016. 
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Ситуација 2016. године није се значајније променила. И даље уз обалу стоје стари 

сплавови и барже које кваре изглед Дунава. Канализација се директно на видном месту 

улива у Дунав. Поред Дунава је кеј којим је лепо прошетати. На њему поједини власници 

сплавова-ресторана воде рачуна о изгледу својих објеката, те је један такав уређен прилаз 

сплаву приказан на слици 43, а на слици поред слика 44. приказан је сплав који је 

затворен. Тако раме уз раме на Дунаву стоје једни поред других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приметна новина, на Дунавском кеју у близини хотела„Југославија”, а слично као 

на Палићком језеру приметни су велики бицикли за породице на изнајмљивање. На овај 

начи задовољава се излетничко-рекреативна потреба становништва Београда, кроз шетње 

и вожње бицикала. Међутим, мора се приметити да је ово веома оскудна понуда на овако 

широком простору са изузетним природним карактеристика, те да је потребно активно 

ангажовање и осмишљавање понуде која би при том могла и да оствари финансијски 

ефекат на овом простору. Наравно, овде треба обавезно уврстити и крстарења, која 

постоје на мањим бродовима, али не треба бити приоритет провозати се између два моста 

(Бранковог и Газеле) докле иду најчешће туре и попити пиће и то сматрати да је потреба 

за овим видом кретања задовољена. 

Треба се осврнути на пример Мађарске која је од својих шест мостова на Дунаву 

(Слика 45) код Будимпеште створила туристичку атракцију. Међутим, Београд има само 

два моста на Дунаву (новоотворени Пупинов мост и стари неугледни Панчевачки мост). 

Такође, Будимпешта се слично Београду спушта ка својим обалама Дунава и користи их 

како у транзитном тако и у речном туризму (Belloni, 1997). Дунав и његове обале поседују 

огромне потенцијале које треба користити. 

 

 

 

 

 

 

  

Слика 43. Уређен прилаз сплаву - ресторану                 Слика 44 . Затворен сплав 

    

Фото: Димитрић Драгана, 2016. 

Слика 45. Мост Ержебет, Будимпешта 

    

                        Извор: Belloni, 1997.                                      Фото: Димитрић Драгана, 2000. 
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РЕКА САВА КАО ГРАДСКА ИЗЛЕТНИЧКО-
РЕКРЕАТИВНА ЗОНА 

 

Река Сава је 940 километара дуга река у југоисточној Европи. Настаје спајањем 

река Саве Долинке (извире на Крањској гори и спушта се Караванкама и Јулијским алпама 

на југоисток) и Саве Бохињке (извире јужно од Триглава) код Радовљице и тече на 

југоисток поред Крања; након 300 километара протиче кроз Загреб главни град Хрватске. 

Великим својим делом је погранична река између Хрватске и Босне и Херцеговине. У 

Дунав се улива у Београду, главном граду Србије. За речне бродове, Сава је пловна од 

Сиска до Београда. Подручје лево и десно од Саве се назива Посавина. 

Река Сава, дуга 940 km, подручјем Београда протиче у дужини од 30 km, узводно 

од Обреновца до Ушћа. Свих 207 km тока кроз Србију има перспективу да добије статус 

међународног пловног пута задовољавајуће категорије, и тако повеже Словенију, 

Хрватску, Босну и Херцеговину, Републику Српску и Србију. Ушће Саве у Дунав, испод 

Калемегдана је на надморској висини од 68 метара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Слика 46. Ушће реке Саве у Дунав код Београда 

 

Извор: http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2% 

D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0) 

Слика 47. Детаљ са Саве код Београда 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2016. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%9A%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%25%20D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%25%20D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Sava_i_Dunav.jpg
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ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ РЕКЕ САВЕ 

 

Сава тече кроз територију Србије у дужини од 206,5 km (Ромелић, Марковић, 

1995). Површина слива Саве је 95.720 квадратних километара. Највеће притоке реке Саве 

су: Мирна, Крка, Купа, Орљава, Босут, Уна, Врбас, Босна, Дрина и Колубара. 

Значајни градови (по државама) на току Саве су: 

 Словенија: Крањ, Радече, Кршко и Брежице 

 Хрватска: Загреб, Сисак, Славонски Брод и Жупања 

 Босна и Херцеговина: Босански Брод, Босански Шамац и Брчко 

 Србија: Сремска Митровица, Шабац и Београд. 

  

Карта 5. Ток реке Саве 

 

      Извор: http://en.wikipedia.org/wiki/Sava_River 

Слика 48. Ушће Саве у Дунав. Поглед са Калемегдана 

 

Извор: 
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0) 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%99%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%81_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%9A
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%88%D0%BA%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%BE_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://en.wikipedia.org/wiki/Sava_River
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Savarivermap.png
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:The_confluence_of_the_Sava_into_the_Danube_at_Belgrade.jpg
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ПРИРОДНИ УСЛОВИ РЕКЕ САВЕ 

 

Геолошка историја. Река Сава је пробила свој данашњи коридор, савладавши 

баријеру код Подсуседа, отприлике пре десет хиљада година, или још једноставније 

речено на самом крају последњег леденог доба. Тада се, некада дугачки и јединствени 

масив раздвојио на три мање географске целине: Самоборско горје, Медведницу и 

Калник. Од тог времена до данас Сава је наталожила огромне количине шљунка и песка 

целом својом долином, а понегде је дебљина таквих наслага и до четрдесетак метара. Није 

довољно јасно писање неких античких аутора да се Дунав преко Саве повезује (спаја, 

улива) са Јадранским морем (http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2% 

D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)). 

Биљни и животињски свет. Од улаза у Србију до ушћа Дрине, корито је плитко и 

обилује препрекама вегетацијског порекла које стварају заклон за рибе, чиме настају 

добри риболовни ревири. Низводно од ушћа Дрине песак и шљунак је врло мало мобилан 

због чега не постоје услови за раст вегетације, тако да је у делу до Сремске Митровице 

карактеристична и непогодност за развој овог облика туризма. Низводно од овог града 

настаје већи број спрудова са хидрофилном вегетацијом, што условљава појаву богатих 

риболовних пунктова. 

Општа појава спрудова, на готово целом току, условљава отежану пловидбу, али, с 

друге стране, погодује развоју неких видова туризма. 

Низводно од Сремске Митровице, у Срему налази се значајан природни резерват – 

Обедска бара. Она представља типичну мртвају дужине 14 km, ширине 300-750 m и 

максималне дубине 12 m. Уз главни део који представља остатак меандра налази се 

десетак мањих, изолованих водених површина са бројним стаништима птица, риба и 

других животиња. Томе доприносе велика пространства под хидрофилном вегетацијом. 

Риболов је строго контролисан, а лов забрањен. То су, поред осталог, разлози да се флора 

и фауна развијају у аутохтоном, а тиме и у врло сликовитом амбијенту. Бара се храни 

површинским и подземним водама Саве, тако да се при високим водама ове реке, 

Слика 49. Водопад Савица, Словенија 

 

Извор: http://en.wikipedia.org/wiki/Sava_River 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%25%20D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%25%20D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://en.wikipedia.org/wiki/Sava_River
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Slap_Savica.jpg
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површина Обедске баре вишеструко повећава. Туристички је најпривлачнија за време 

лета, и зато нарочито посећена од стране излетника и риболоваца из београдског подручја 

(Ромелић, Марковић, 1995). У раду постоји посебно поглавље о Обедкој бари, тако да се 

она овде шире неће обрађивати. 

 

ДРУШТВЕНИ УСЛОВИ РЕКЕ САВЕ 

 

Порекло хидронима. Реч Сава (осн. σα, σως, са, сос — јак, снажан, сигуран), што 

је карактеристика ове велике реке. Са суфиксом -ава, Сава је снажна река која богу Зевсу 

(Дунаву) налива нектар и храни га амброзијом, да би био бесмртан и натприродан. Од 

хидронима Сава води порекло и име Сабазиос (Σαβαζιος), са Саве. У митологији, Сабазије 

је трачко-фрижанско божанство. Његов отац је Зевс, који се у виду змије сјединио са 

Персефоном, Хадовом женом у његовим дворима крај реке Стига. Бога Сабазија славили 

су оргијастички људи, налик на Диониса, посебно жене из простог народа. Његово име 

поистовећује се са данашњим градом који се зове Шабац. Први пут се име Шабац помиње 

у петнаестом веку, у летопису који је сачуван из 1476. године. Ту стоји да се Шабац раније 

звао Заслон, што би значило заклон, по имену неког брега, где је била првобитна локација 

града. Има тврдњи, да се име Шабац помиње и раније, још 1074. године. 

Постоје теорије да је име везано за реку Саву, која се и латински звала Сава, те 

многи сматрају да би се пре требало звати Сабациум. По неким ауторима се сматра да је 

Грчког порекла, јер Грци Саву зову Саба, па отуда Сабац, Шабас, Шабац. По другом 

мишљењу назив града потиче из палеоглосологије Балкана, од назива реке Саве и бога 

Сабазија (http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2% 

D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0). 

 

ТУРИСТИЧКЕ АТРАКТИВНОСТИ РЕКЕ САВЕ 

 

Низводно од Обедске баре налази се више ада: Баричка, Бежанијска, Међица и 

Циганлија. Ови локалитети погодују развоју излетничких рекреативних кретања, 

спортског риболова и наутике. На Ади Међици налази се насеље сојеница Удружења 

љубитеља Саве и Дунава. Поред тога, туристички су значајни – плаже у Забрану и 

Забрежју; излетиште Забран; шума у Дубоком са фазанеријом и ловиштем фазана; викенд 

кућама, ресторанима; камп код Умке и средњовековни дворац Дебрца. 

У београдском сектору, Сава је посебно прилагођена потребама становништва 

града и околине. Посебан значај има Савско језеро створено повезивањем Аде Циганлије 

насипом преко Чукаричког рукавца са десном обалом Саве. Обе целине чине јединствени 

комплекс, односно најзначајнији спортско – рекреативни центар Београда. Језеро се храни 

процедним водама, због чега је чистије од реке. Почеци градње центра датирају из 1957. 

године. Међутим, обимнији послови су изведени тек осамдесетих година. Тада су урађени 

терени на води и копну, подигнути ресторани, оформљени паркови и шумски простори за 

излетнике, поплочане површине за купање и сунчање, саобраћајнице и паркинзи, 

обогаћена туристичко-угоститељска понуда, осмишљени садржаји летњег боравка итд. 

Језеро је најпосећеније током лета. Поред упражњавања рекреативних потреба становника 

Београда, овде се одржавају такмичења веслача, кајакаша и риболоваца, од регионалног до 

светског значаја (Ромелић, Марковић, 1995). Такође посебно поглавље посвећено је Ади 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B2%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/1476.
http://sr.wikipedia.org/wiki/1074.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%25%20D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%25%20D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Циганлији као најзначајнијем и највећем излетничко-рекреативном унутарградском 

центру. 

Иако лежи на две велике реке, Београд још увек није у потпуности сишао на своје 

речне обале. Дужина речних обала Београда је 200 km. На том подручју се налази 16 

речних острва, од којих су најпознатија: Ада Циганлија (Слика 50 и 51), Велико ратно 

острво и Грочанска ада (http://www.beograd.org.yu/cms/view.php?id=1830&print=y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последњих година покушава се различитим манифестацијама на обалама река 

привући становништво. Једна од таквих манифестација је и „Карневал на води” на реци 

Сави који се одржава под покровитељством Туристичке организације Београда од 2004. 

године. Пошто два мотива на манифестацији доминирају, а то су опуштање, релаксација и 

одмор као први мотив и шетња као други ова посета становништва Београда која је 

полудневна може да се уврсти у излетничко-рекреативни туризам. Из тог разлога 

приказани су резултати анкете рађене 2013. године са ове манифестације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Слика 50. Ада Циганлија, купалиште на Савском језеру 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2016. 

Слика 51. Ада Циганлија 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2009. 

http://www.beograd.org.yu/cms/view.php?id=1830&print=y
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РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ, МАНИФЕСТАЦИЈА „КАРНЕВАЛ БРОДОВА”, 
РЕКА САВА 2013. ГОДИНЕ 

 

Карневали у Србији имају традицију одржавања дужу од 150 година. Према 

садржају програма спадају у забавне туристичке манифестације. Један од карневала, који 

се одржава у протеклих 10 година је и Карневал бродова на реци Сави. Овај карневал 

представља део укупне туристичке понуде града Београда и својим одржавањем 

промовише и наутички туризам на реци Сави. Да би се утврдио значај ове манифестације 

у оквиру туристичке понуде Београда, вршена је анкета посетилаца. Узорак истраживања 

је обухватио 169 посетиоца, по случајном избору, различитих структура. Анализа је 

урађена са циљем истраживања туристичког тржишта, ставова и понашања посетилаца, 

ради унапређења туристичке понуде. Такође је урађена и туризмолошка валоризација 

карневала у Србији. 

У прво време, карневали су оганизовани у фебруару или марту, у време покладних 

свечаности (тзв. беле покладе), уочи ускршњег поста. Покладе су народни празник 

распрострањен у Европи и Америци. Његови корени су пагански и везани за обележавање 

култа Сунца и доласка пролећа. Данас се покладе углавном везују за почетак хришћанског 

обележавања великог поста уочи Ускрса. Покладе се обично сматрају за време 

необузданог уживања у храни, пићу и прославама под маскама, познатим као карневал. 

Последња недеља пред велики пост се зове „бела недеља“, а последњи дан ове недеље 

„беле” или „сирене” покладе. Покладе су дан за праштање и весеље. Сматрало се да у 

период великог поста треба ући без греха. У домаћинствима се традиционално припрема 

богата мрсна гозба, нарочито бели мрс по коме је овај празник добио име. 

Прослава се састоји од јавне параде, где се учесници маскирају, веселе и приказују 

разне вештине. ,,Код српског народа, појам поклада се разматра двојако. У првом случају, 

то је последњи дан пред почетак једног од четири поста: ускршњег, петровског, 

госпојинског и божићног. У другом, ширем схватању, покладе означавају последње две 

недеље пред почетак ускршњег поста- а то су Месопусна и Бела недеља”. 

Карневал цвећа, који се од 1852. године одржава у Белој Цркви (као део поклада 

немачког становништва које је тад било у већини на територији општине Бела Црква) је 

најстарија туристичка манифестација у Србији (са прекидима, у континуитету се одржава 

103 године). Такође, карневали (машкаре, фашанке), са дугом традицијом одржавања, су и 

Фашанке у селу Гребенац (општина Бела Црква) и Машкаре (покладе) у селу Пригревица 

(општина Апатин), као и у још неким селима у Србији, попут Белих поклада у селу 

Лозовик и другим насељима општине Велика Плана, селима општине Жагубица. ,,Дакле, 

и у култури становништва у Србији, тамо где је уочен континуитет маскирања на Беле 

покладе, али и тамо где се уводе или обнављају, маска је прешла пут од култног, обредног, 

до забавног предмета који служи друштвеном пражњењу”. 

У последњих неколико деценија, карневали су од култно обредног постали 

значајни за туристичка кретања у свету и окупљају од неколико десетина хиљада до 

неколико стотина хиљада посетилаца. ,,Карневали широм света представљају уобичајени 

модел светковине и спектакла. Они су истовремено, национални и транснационални 

амблеми, медијски догађаји, туристичке меке. На пример, ритуалне поворке играчких 

самба трупа претварају се у слободну и екстатичку светковину на хиљаде људи, који се 

веселе и играју на улицама Риа.” 
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Значајно место у светској туристичкој понуди имају карневали: Рио де Жанеиро 

(Бразил), Марди гра (Њу Орлеанс, САД), Венеција (Италија), а у окружењу је туристички 

атрактиван и Карневал у Ријеци (Хрватска). У Европи, карневали су окупљени у 

Федерацију Европских Карневалских градова. 

Према дефиницији Федерације Европских Карневалских градова (FECC), 

карневали представљају начин живота, културно, фолкорно и обичајно популарно 

наслеђе, места или региона одржавања. У Европи се издвајају следеће врста карневала: 

Rhineland карневали (Западна Немачка, Источна Низоземска, Белгија), Бургундски 

карневали (провинција Brabant, Низоземска), Mi-Careme (Луксембург, Француска, 

провинција Валона /Белгија) Guggenmusik карневали (Швајцарска, Лихтенштајн), 

Allemanic карневали (Северна Немачка), Балкански Фолклористични карневали, Самба 

карневали / Карибски карневали, Медитерански карневали (познати називи регата) нови 

карневали и летњи карневали, као и неки веома посебни карневали који не могу да се 

уклопе у ову категоризацију. 

Карневали у Србији. Према класификацији туристичких манифестација, према 

садржају програма (Бјељац 2006; 2010) у Србији, као део забавно туристичких 

манифестација, издвајају се карневали. Карневали су манифестације које на забаван начин, 

уз музику, плес, дефиле и сценска извођења представљају одређене видове људских 

деловања, а проистекли су из ритуала. 

Забавне туристичке манифестације у себи садрже елементе програма свих облика 

манифестационог туризма. Може се говорити о комбинованом облику, у којем забава има 

приоритетну функцију. Туристичке организације, користећи ту чињеницу, организују 

програме који су у тесној вези са антропогеним и природним вредностима места 

одржавања, а све у жељи што богатијег и садржајнијег програма  туристичког боравка. 

Забавно-туристичке манифестације најчешће се одвијају у летњем периоду и представљају 

најзаступљенији облик рецептивне туристичке понуде. ,,Најпознатије манифестације су 

управо карневали чија је кључна особина изједначавање свих људи (без обзира на статус) 

и препуштање уживању у веселој атмосфери”. 

Према дефиницији Федерације Европских Карневалских градова (FECC), 

карневали представљају начин живота, културно, фолкорно и обичајно популарно 

наслеђе, места или региона одржавања. У Србији се одржавају: Интернационални 

карневал у Панчеву; Карневал у Лесковцу, Карневал у Пожаревцу, Чивијашки карневал у 

Шабцу, Ада карневал, Карневал у Раковици, Дечји карневал у Крагујевцу, Пролећни дечји 

карневал у Панчеву; Велики пролећни дечји карневал у Ћуприји, Дечји карневал у Тителу, 

Фестивал уличних свирача у Новом Саду, Краљевски карневал у Бањи Ковиљачи, 

Фестивал добошара ,,Даје се на знање” у Чоки, Карневал меда у Тителу, Карневал у 

Врњачкој бањи, Карневал бродова у Београду – који је тема овог рада, Карневал цвећа у 

Белој Цркви, Вршачки карневал. Сви ови карневали чине богату породицу карневала у 

Србији. 

Наведени карневали представљају и значајан елемент допуне туристичког боравка 

посетилаца, као и туристичке промоције места у коме се одржавају. Карневали у Србији се 

одржавају у бањским, градским и сеоским местима. Као један од Карневала са 

специфичном локацијом издваја се Карневал бродова Београд, који се одржава на реци 

Сави, близу самог центра Београда. Обзиром да овај карневал представља и промоцију 

града Београда, као и наутичког туризма на реци Сави изабрана је ова манифестација да се 

утврди колико Карневал може имати утицаја на укупну туристичку понуду и који су 

мотиви доласка на једну такву манифестацију. 
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Као методски поступак у прикупљању података примењено је анкетно испитивање 

помоћу метода узорка, с обзиром да ова метода спада у најшире коришћене квантитативне 

методе испитивања туристичког тржишта. Ово је и наставак анкетних истраживања 

мотива и структуре посетилаца туристичких манифестација, које је екипа из Географског 

Института ,,Јован Цвијић” САНУ, са сарадницима спровела по Србији. Анкетно 

истраживање спроведено је писаном анкетом, на случајно одабраном узорку у Београду, 

на потезу од Бранковог моста до Савског пристаништа Београд, 2013. године, на узорку од 

169 посетилаца. 

Карневал бродова у Београду. Кaрнeвaл брoдoвa јe мaнифeстaцијa кoју од 2004. 

године oргaнизујe Туристичкa oргaнизaцијa Бeoгрaдa у сaрaдњи сa великим бројем 

спонзора и донатора, са циљем популаризацијe рeкa Сaвe и Дунaвa и ушћa истих кaо 

препoзнaтљивoг пoдручјa Бeoградa. Кaрнeвaл прoмoвишe Бeoгрaд кao туристичку 

дeстинaцију сa фoкусом нa нaутички туризaм на овом делу Саве и Дунава. 

Програм Карневала обухвата параду окићених пловила, џет ски акробације на води, 

забавно-музички програми на копну (који обухватају позоришне представе, акробате, 

уличне забављаче, изложбу старих заната). Програм за посетиоце предвиђа и бесплатно 

крстарење рекама Дунав и Сава, туристичким бродовима са разгледањем града. У оквиру 

10. Карневала, под слоганом ,,Бистро и чисто“, одржане су и бројне друге активности, које 

су имале за циљ да се скрене пажња на значај очувања животне средине и унапређења 

приобалног простора Саве и Дунава (попут кампање рециклаже отпадног материјала, где 

су на пристаништу постављене специјалне ручне пресе за рециклажу конзерви, канте за 

одлагање и разврставање отпада и скулптуре направљене од искоришћених лименки). У 

2013. години, Карневал је био и део међународне манифестације ,,Danube Blue Week“, у 

оквиру које су се на Савском пристаништу представили: Београд, Будимпешта, 

Братислава, Беч, Улм, Нови Сад, Велико Градиште, Мајданпек, Кладово, Смедерево, 

Голубац, Неготин, локалитет Лепенски Вир, а промотивне штандове су имали Туристичке 

организације Србије и Немачке и Дунавски центар за компетенцију. Циљ представљања је 

била промоција поменутих насеља као део подунавске туристичке дестинације. Према 

географској и економској групи критеријума (Бјељац 2006; 2010), Карневал бродова има 

76 бодова и спада у другу категорију туристичких манифестација у Србији. 

Број посетилаца на манифестацији Број посетиоца је током десет година 

одржавања варирао. Највећи број посетиоца био је 2004. године, прве године одржавања 

манифестације. Међутим, већ 2005. године примећује се уочљиво драстично смањење 

броја посетилаца на само 100, те се може претпоставити да су узрок томе биле временске 

неприлике. Потом је и даље посета уочљиво мања у односу на прву годину одржавања, 

али се из године у годину увећава. Иако је 2013. године био десети карневал по реду 

примећује се да је и ове године било мање посетилаца него прве године одржавања. У 

табели број 1. приказане су процене броја посетилаца које је речна полиција Београда 

вршила са локације Бранков мост и обухвата процену броја посетилаца на самом мосту, на 

потезу Бранков мост Савско пристаниште, као и броја посетилаца и учесника на 

бродовима. Процене су вршене у одређеном временском периоду у току самог одржавања 

манифестације, те је и тај податак јасно видљив из саме табеле. 
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Табела 4. Број посетилаца на манифестацији 

Редни број Датум одржавања 

и година 

Период процењивања Број посетилаца 

1.  24.07.2004. Од 16.00 до 01.00 h 10.000 

2.  27.08.2005. Од 16,00 до 24.00 h 100 

3.  26.08.2006. Од 16.00 до 24.00 h 1500 

4.  25.08.2007. Од 16.00 до 24.00 h 1500 

5.  30.08.2008. Од 14.30 до 23.40 h 5500 

6.  29.08.2009. Од 13.00 до 23.05 h 4500 

7.  20.06.2010. Од 15.00 до 23.00 h 2000 

8.  02.07.2011. Од 17.40 до 22.35 h 5000 

9.  07.07.2012. Од 16.00 до 23.00 h 4000 

10.  06.07.2013. Од 16.00 до 01.00 h 7500 

УКУПНО   41.600 

Из табеле 4. уочава се да се карневал од 2005. до 2009. године, пуних пет година 

оджавао на крају августа месеца. Само 2010. године одржао се у јуну месецу, а прве 

године, као и задње три године одржавао се у јулу месецу. Примећује се да је карневал 

последње три године одржан почетком јула, а прве године крајем јула. Од укупног броја 

посетиоца (41.600) током свих десет година одржавања, последњи карневал одржан 2013. 

године имао је учешће од 7500 посетиоца што је 18% укупног учешћа или једна петина. 

Карневалу одржаном 2013. године претходио је избор за краљицу карневала који је 

одржан 04. јула 2013. године, два дана раније. Приликом посете и истраживања овог 

избора примећено је да је организатор пропустио прилику да раздели флајере присутним 

посматрачима и случајним пролазницима и на тај начин није увећао посету самог 

карневала. Такође је примећено да је у саставу магазина у ком су најављивани и други 

догађаји на месту на ком се одржавао избор за краљицу карневала дато само време 

одржавања овог избора у оквиру осталих догађања, а да овом догађају није дата никаква 

додатна пажња у оквиру магазина. Нажалост, организатор није ни имао припремљену 

рекламу у виду флајера где је могао бити и приказан програм карневала. Мали број 

посетилаца овог избора указује на незнатну информисаност о овом догађају који је увод у 

карневал. Међутим, мора се приметити добар маркетинг на телевизији који је дао значајан 

број посетилаца на манифестацији ,,Карневал бродова”. 

Географско порекло посетилаца. И поред тога што је у другој категорији, ова 

манифестација има изразито локални карактер, јер посетиоци су углавном из ужег региона 

(територија града Београда) и као таква може само да представља допуну понуде за 

становнике Београда и евентуално оне који се ту затекну током летњих месеци. Нешто 

значајнији ефекат би требало да има као елемент туристичке промоције града Београда. 

Укупан број анкетираних посетиоца је 169, од тога је 150 посетиоца из различитих 

општина Београда, 7 из остатка Србије, 10 из иностранства и 2 из држава насталих 

распадом СФР Југославије. Посетиоци из Београда били су из тринаест различитих 

општина, док се један посетиоц није изјаснио из које општине долази. 

Иако је очекиван највећи број посетиоца са општина Стари град (21) и Савски 

венац (17) због непосредне близине где се манифестација одржавала, највећи број 
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посетиоца био је са општине Палилула (23), чак је и број посетиоца са Чукарице (20) био 

већи од броја посетиоца са Савског венца. 

Табела 5. Структура посетиоца из остатка Србије 

Место одакле посетиоци 

долазе 

Број посетиоца Смештај 

Сремска Митровица 1 Сопствени смештај 

Панчево 2 Код рођака 

Смедеревска Паланка 2 Код родбине 

Ивањица  1 Студентски дом 

Нови Сад  1 Код пријатеља 

УКУПНО 7  

Сваки од посетиоца из остатка Србије имао је различиту врсту смештаја. Од 

укупног броја четворо је било смештено код рођака (родбине), један је имао сопствени 

смештај, један је био смештен код пријатеља, а један је студент смештен у студентском 

дому. 

Табела 6. Структура посетиоца из иностранства 

Место одакле посетиоци долазе Број посетиоца Смештај 

Аустрија 1 Хотел 

Грчка 1 Хотел 

Данска  1 Хостел 

Русија  1 Хостел 

Бугарска  1 Ради у Београду 

Италија 1 Ради у Београду 

Кина 1 Ради у Ужицу (у хотелу) 

Словачка 1 Хотел 

Холандија 2 Хостел 

Македонија  2 Сопствени смештај 

УКУПНО 12  

У хотелу су смештај нашла три посетиоца, исто толико у хостелу, двоје има 

сопствени смештај, двоје ради у Београду, а један у Ужицу. Двоје анкетираних је из 

Холандије, двоје из Македоније, док су остали посетиоци заступљени у истом броју по 

један. Манифестација је привукла и једну посетитељку из Кине, која тренутно ради у 

Ужицу. 

Демографска структура посетилаца. У анкети је учествовало 100 особа женског 

пола и 69 особа мушког пола. Најзаступљенија старосна група која је посетила 

манифестацију је од 19 до 30 година (55) и она чини 32,54%, нешто мање заступљене су 

биле особе старости од 31 до 40 година (48) или 28,40%. У процентуалном износу ове две 

групе представљају 60,95% укупног броја посетиоца, а остале чине 39,05%. 
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Табела 7. Структура посетиоца по старости 

До 18 

год. 

19 - 30 

год. 

31 – 40 

год. 

41 – 50 

год. 

51 – 60 

год. 

61 – 70 

год. 

Није се 

изјаснио 

УКУПНО 

14 55 48 20 17 13 2 169 

Најстарији посетиоц манифестације имао је 69 година, а најмлађи 6 година. Двоје 

посетиоца или 1% се није изјаснило о својим годинама. 

Графикон 2. Структура посетиоца по старости 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализом посетиоца по структури образовања највећа заступљеност је посетиоца 

са високом стручном спремом (58), незнатно мање са средњом стручном спремом (56). 

Ове две групе чине 67,46% укупних посетиоца манифестације. 

Табела 8. Структура посетиоца по образовању 

Основна 

школа 

Средња 

школа 

Виша 

(Висока 

струковна) 

Висока 

(факултет) 

Мастер Магистар и 

доктор 

наука 

УКУПНО 

8 56 27 58 15 5 169 

Међу посетиоцима било је и магистара и доктора наука (5) што чини 3% укупних 

посетиоца манифестације. 

Табела 9. Структура посетиоца по занимању 

Ученик 14 

Студент 20 

Незапослен 30 

Пензионер 16 

Примарне делатности 5 

Секундарне делатности 47 

Квартарне делатности 38 

УКУПНО 170 
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Један анкетирани изјавио је да је и студент и запослен у квартарним делатностима, 

тиме је укупан број анкетираних увећан за један. Највећи број посетиоца је запослен у 

секундарним делатностима (47), потом у квартарним делатностима (38) и незапослених је 

30. Остале групе су заступљене у мањем обиму. 

Мотиви посете манифестацији, организација доласка и потрошња. Од укупног 

броја посетиоца, 118 је изјавило да редовно сваке године долази на манифестацију, што је 

69,82% док је 51 посетиоц изјавио да долази само понекад (30,17%). 

Највећи број посетиоца информише се о манифестацији путем радија и телевизије 

(68 или 40,24%), потом од пријатеља 41 или 24,26%, путем интернета 37 или 21,89%, из 

новина 22 или 13,02%, учесника је било 9, станује близо 5, у туристичком информативном 

центру информисала су се 4 странца од 12 присутних. Интересантно је да се путем 

проспекта информисало само троје посетиоца од којих је један из Бугарске и један из 

Италије што указује да је овај вид информисања био веома мало заступљен, а да га 

нипошто не треба потцењивати. Ово је аларм за организатора манифестације да приликом 

следеће манифестације треба да користи овај вид информисања као један од ефикасних, а 

при том јефтиних начина информисања. Био је и један одговар странца да се затекао на 

манифестацији случајно. 

Табела 10. Превозно средство којим посетиоци долазе на манифестацију 

Градски 

превоз 

Аутомобил Пешке Бицикл Такси УКУПНО 

69 63 37 1 1 171 

Подаци из табеле 10. приказани су графички у процентауалним износима где се 

види да су градски превоз и превоз аутомобилом на ову манифестацију били готово у 

једнаком односу заступљени. 

Графикон 3. Превозно средство којим посетиоци долазе на манифестацију 

 

Највећи број посетиоца долази градским превозом (69), незнатно мање 

аутомобилом (63), чак 37 посетиоца долази пешке. Укупан број од 171 добијен је управо 

што су учесници анкете имали могућност да заокруже и више од једног одговора. 
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Табела 11: Са ким посетиоци долазе на манифестацију 

Са пријатељима 86 

Са члановима породице 72 

Са колегама 13 

Сам/сама 6 

Организовано 1 

УКУПНО 178 

Са пријатељима и са члановима породице највише се долази на манифестацију и у 

процентуалном односу на остале понуђене одговоре они чине чак 88,76%. Одређен број 

посетиоца долази и са пријатељима и са члановима породице те је сам укупан број и 

нешто већи. 

Табела 12. Мотив посете посетиоца 

Опуштање, релаксација и одмор 20 

Дружење 6 

Посао 7 

Провод и забава 84 

Радозналост 6 

Укупно догађање 6 

Бродови 17 

Шетња 42 

Ватромет 2 

Није се изјаснио 6 

Фотографисање 1 

Највећи број анкетираних као мотив посете манифестације навео је провод и забаву 

(84), за шетњу се одлучило 42 испитаних, за само забаву као мотив доласка одлучило се 24 

испитаних, а потом следе опуштање, релаксација и одмор са 20, а бродови су на петом 

месту са 17 изјашњених особа. 

У процентуалном односу као мотив доласка на манифестацију најзаступљенији је 

провод и забава и износи 28%, што је трећина од укупно анкетираних. Ако се узме у обзир 

да се 24 анкетираних изјаснило да им је мотив доласка искључиво забаву без провода овај 

процентуални износ се повећава на 40 %. Бродови као мотив доласка на манифестацију 

чине нешто мање од 9%. 
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Графикон 4. Мотиви посете посетиоца 

 

Највећи број посетиоца планирао је да потроши до 500,00 динара (48) или нешто 

мање од 5 еура, потом око 1000,00 динара (40) или нешто мање од 10 еура, чак 27 није 

планирало да потроши ништа, а једнак број (по 13 од сваких) се изјаснио да не планира 

ништа, него колико потроши и да не зна (Табела 13). 

Табела 13. Потрошња новца изражена у динарима 

Ништа 27 

Не планирамо, колико се 

потроши  

13 

Не знам 13 

Ништа одређено 3 

Мало 4 

До 500 48 

Од 500 до 1000 4 

Око 1000 40 

1500 2 

Око 2000 6 

Од 2000 до 3000 1 

4000 1 

5000 1 

На манифестацији се највише новца планирало потрошити на пиће (72 посетиоца), 

од чега је њих осамнаест било искључиво да ће то бити пиво, за храну и пиће су издвојила 

34 посетиоца, 26 посетиоца ће потрошити новац на сувенире, а исто тако њих 26 неће 

потрошити ништа (Табела 14). 

Табела 14. Планирана потрошња новца 

Не знам На храну 

и пиће 

На 

сувенире 

На 

ситнице 

Ништа На храну На пиће 

13 34 26 2 26 13 72 
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Од укупно 169 испитаника 74 (43,79%) не би мењало ништа на манифестацији, а 

остатак од 95 (56,21%) испитаника имало је предлоге за измене и допуне манифестације. 

Највећи број анкетираних предложио је већи број бродова учесника, боље осветљење, 

више рок бендова и озбиљнијих музичара, бољу хигијену и одржавање тоалета, боља 

доступност хране и пића, веће учешће страних представника, више клупа за седење, веће 

медијско представљање, да се повећа простор одржавања и да је боља најава дневних 

догађаја, више штандова и мање цене, вожња бродом током целе манифестације, да 

прерасте у међународни карактер и друго. Иако манифестација „Карневал бродова” има 

локални карактер по мишљењу посетиоца она има локални карактер (88, односно 55%), 

регионални (47, односно 28%) и међународни карактер (34, односно 20%). 

На питање „Да ли би препоручили манифестацију својој околини” 155 анкетираних 

је рекло да би препоручило, што је 91,71%, 8 анкетираних; не би препоручило 

манифестацију или 4,73%, за одговор можда одлучила су се 4 анкетирана (2,36%) и 1 

анкетирани се није изјаснио (1,18%). 

Може се закључити да је највећи број посетилаца са територије града Београда, 

односно градских општина које гравитирају месту одржавања, што показује податак да је 

градски, локални превоз користило 40%, а 22% посетилаца је дошло пешке и да је 89% 

посетилаца дошло са породицом или пријатељима. Скоро две трећине посетилаца је 

изјавило да долази због дружења, провода и забаве, али и једна четвртина посетилаца је 

изјавила да долази ради шетње, што у њиховим одговорима није јасно да ли су у шетњу 

дошли поводом Карневала или свакодневно туда шетају. Да долазе само као успутни 

посматрачи, показује и резултат истраживања да 89,9% испитаника или ће потрошити 

мало или су потрошили до 1000 динара (око девет евра) и да ће 70% анкетираних новац 

потрошити на храну и пиће. Свега 10% посетилаца је изјавило да долази због бродова. 

Старосна група која преовлађује (19 до 40 година) и образовна структура где скоро 

половина испитаних (46%) има високу стручну спрему указује да се код анкетираних река 

Сава и Дунав сматрају као значајни туристички потенцијали Београда. 

Иако је Карневал бродова сврстан у другу категорију туристичких манифестација у 

Србији, порекло посетилаца указује да је то локална манифестација, предвиђена као део 

туристичке понуде током летњих месеци. Поједини програми повезани са градовима из 

других подунавских држава, указују на значај ове манифестације као туристичке 

промоције града Београда и приобаља и ништа више од тога. Програми који су се 

одржавали у досадашњем периоду, посебно што се тиче дешавања на води, показују да је 

ова манифестација више ревија бродова него карневал (Бјељац; Димитрић, 2014). 

Актуелно стање и проблеми Саве разматраће се заједно са Великим ратним 

острвом. 
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ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО КАО ГРАДСКА 
ИЗЛЕТНИЧКО-РЕКРЕАТИВНА ЗОНА 

 

 

 

Природно добро „Велико ратно острво” заштићено 2005. године, налази се на 

територији Београда, градска општина Земун и састоји се од две речне аде, Великог 

(210,66 хектара) и Малог ратног острва (0,75 хектара), које су смештене између 1172. и 

1169. километра тока Дунава, са заштитним појасом у ширини од 50 метара водене 

површине. 

Заштићено природно добро чини и свака друга површина тла Великог и Малог 

ратног острва која се, при најнижем стању водостаја, налази изнад нивоа реке, као и сви 

спрудови који повремено настају. Укупна површина заштићеног природног добра износи 

211,38 хектара. 

Острво је настало као седимнтна и алувијално-акумулативна творевина услед 

успора и заустављања пешчаних наноса, на ушћу Саве у Дунав. У историји стварања, 

острво је често мењало облик. Процес стварања траје и данас. 

  

Слика 52. Велико ратно острво 

 

Извор: http://www.google.com/search?sourceid=navclient&aq=0&oq=veliko+ra&ie=UTF-

8&rlz=1T4GGLJ_en___RS364&q=veliko+ratno+ostrvo 
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ПРИРОДНИ УСЛОВИ ВЕЛИКОГ РАТНОГ ОСТРВА 

 

Биљни и животињски свет. Појава честог плављења острва у значајној мери 

утиче на присуство ретких и значајних фитоценоза, биотопа и појединих примерака флоре 

и фауне, што чини овај простор нарочито значајним. 

На целокупном подручју доминантна је асоцијација беле врбе, у оквиру које су 

издвојене поједине субасоцијације, што представља пионирску вегетацију у непосредној 

близини воде, условљену сталним влажењем. Очувана су и велика стабла црне тополе, 

јасена и глога. 

У многим деловима се запажа доминација чистих састојина Amorpha fruticosae, 

односно багремца који гради непроходне шибљаке. На појединим деловима острва 

егзистира врло осиромашени спрат зељастих биљака. 

Барска вегетација јавља се у двема депресијама (Велики и Мали Галијаш) и гради 

такозване „подводне ливаде”. На отвореној површини бара присутни су и ретки примерци 

белог локвања (Nymphaea alba) који је заштићена природна реткост. 

Током плављења у пролећним месецима, бројне рибље врсте за потребе мреста 

залазе у привремено оформљене или сталне баре па тако острво представља природно 

плодиште риба. 

Фауна острва, изузев орнитофауна, није богата другим врстама. На Великом острву 

и водама које га опасују од 1990. године забележено је 163 врсте птица, сврстаних у 46 

фамилија и 16 редова. На острву се гнезди 66 врста, од којих су 43 станарице, а 23 селице. 

Положај острва представља прибежиште птицама из северне Европе чије 34 врсте овде 

само зимују. Миграциони пут птица у сеоби обезбедио је појављивање још 17 врста које 

се не гнезде на Великом ратном острву, али се редовно виђају у потрази за храном, као 

што је орао белорепан, ветрушка, чиопе, градске ласте и друге. Од укупног броја птица, 

само 6 врста нема статус међународно значајних. 

Око стотинак врста су проглашене за природне реткости Србије, а нешто мање је 

заштићено мером трајне забране лова у Србији. Забележено је присуство неколико врста 

птица које у нашој земљи имају статус ишчезлих и критично угрожених. 

 

Карта 6. Сликовита карта Великог ратног острва 

 

Извор: http://www.beograd.org.yu/cms/view.php?id=1830&print=y 

http://www.beograd.org.yu/cms/view.php?id=1830&print=y
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ДРУШТВЕНИ УСЛОВИ ВЕЛИКОГ РАТНОГ ОСТРВА 

 

Историја. Појава острва први пут је забележена у XVI веку, као мањи пешчани 

спруд, који је је касније подељен воденим каналом у правцу водотока Дунава. Најстарији 

ликовни приказ налази се на мапи мађарског картографа Лазара Деака, око 1514. године 

(Монографија, 2008). 

Велико ратно острво налази се на самом ушћу Саве у Дунав и од давнина је 

представљало значајну војно-стратешку тачку освајања или одбране Београда. Тако су 

Турци, приликом прве опсаде Београда, 1521. године, са овог острва нападали Београдску 

тврђаву. Карађорђеви устаници, 1806. године приликом ослобађања Београда, острво су 

користили за војне потребе. Слично су чинили и аустроугарски војници приликом похода 

на Београд, 1915. године (http://www.beograd.org.yu/cms/view.php?id=1830&print=y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Први забележени назив је Дунавско острво. У једном периоду егзистира под 

именом Циганско острво, па Сиротињско, да би данашње име добило за време операције 

заузимања Београда коју је извела аустријска војска под командом Евгенија Савојског, 

1917. године. 

Од тада се редовно појављује на свим ведутама, картама, плановима и другим 

документима, војним и цивилним. Од самог настанка острво је било стратешки значајно за 

војне операције, а у XIX веку постаје и важна раскрсница трговачких путева. 

Велико ратно острво, у композицији са вредним наслеђем Београдске тврђаве, 

старим језгром Земуна и кулом Гардош, представља необичну и богату целину природног 

и културно-историјског наслеђа Београда (Монографија, 2008). 

  

Слика 53. Велико ратно острво са Земунског кеја, 

код хотела „Југославија” 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2016. 

http://www.beograd.org.yu/cms/view.php?id=1830&print=y
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РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ, ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО 2013. ГОДИНЕ 

 

Крајем августа 2013. године у разговору са представницима ЈКП „Градско 

зеленило” које одржава Велико ратно острво дошло се до следећих података: 

 Укупно сојеница је 36, од којих је 4 или 5 руинираних, али се без обзира на то, све 

користе 

 Привремено становништво је на острву од пролећа до јесени (најчешће долазе у 

пролеће кад опадне ниво реке која поплави цело острво и остају до касно у јесен) 

 На острву су три режима заштите 

 Уколико се ради неко истраживање или се ради о организованим групама потребно 

је претходно најављивање, при том постоји пратња која ће провести кроз 

дозвољене зоне острва. 

Крајем августа исте године урађена је и анкета на Великом ратном острву. Њом је 

обухваћено 10 привремених становника сојеница. Анкета је урађена у једном дану на 

затеченом становништву (становништво које је тог дана боравило на острву). Привремено 

становништво је одговарало на седамнаест питања груписаних у две групе. Прва група 

питања је обухватила опште податке о анкетираним (првих пет питања), а друга група 

питања су циљано постављена за тематику острва. Нико није одбио да попуни анкету. 

Од десет анкетираних 6 су становници општине Земун, 2 је са Врачара, 1 је са 

Новог Београда и 1 је из општине Стари град. Ови подаци показују да је већином 

привремено становништво из београдске општине Земун и то 60%, што се могло и 

очекивати обзиром на близину Великог ратног острва ка овој општини. О десет 

анкетираних чак 9 је било мушкараца, што је 90%, укупно анкетираних. 

На следећем графикону (графикон 5) приказана је старосна структура оним редом 

како је привремено становништво учествовало у анкети. 

Графикон 5. Старосна структура привременог становништва Великог ратног острва 

 
 

На Великом ратном острву привремено становништво које је учествовало у анкети 

просечне је старости 73, 6 година. Овај податак указује да становништво Великог ратног 

острва припада становништву „треће доби”. Иако ове просечне старости сви они делују 

веома витално, што се може повезати управо са начином живота који они воде. То 

подразумева нешто више од половине године који они проведу у овој оази мира, помало 
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обрађују земљиште те се на тај начин баве се физичком активношћу. Такође, оно што они 

једу то и произведу управо у самој близини својих сојеница (око половина се бави 

обрадом земљишта и имају сопствене мање воћњаке). Ако се погледа табела 15. може се 

приметити да је њих седам старости преко 70 година, што чини 70% укупног привременог 

становништва Великог ратног острва. Најстарији привремени становник има 80 година. 

Табела 15. Груписана старосна структура привременог становништва Великог ратног 

острва 

Старосна група 

50 – 60 година 61 – 70 година 71 – 80 година 

1 2 7 

58 год 68 и 67 год. 78, 80, 78, 79, 74, 77, 77 год. 

Што се тиче стручне спреме то су углавном високо образовани људи. Табела 16. 

приказује њихову образовну структуру. Међу анкетираним је био и један магистар наука. 

Табела 16. Образовна структура привременог становништва Великог ратног острва 

Стручна спрема Средња Виша (Висока 

струковна) 

Висока 

(Факултет) 

мр. и др.  

Број 3 5 1 1 

Табела показује да је 70% привременог становништва високо образовано, а да је 

остатак од 30% са средњом стручном спремом. Овај податак може да указује на два 

разлога зашто је оволико висок проценат високо образованих изабрало да има сојенице на 

Великом ратном острву и да у њима живи; а то је први разлог да су ови људи на високом 

нивоу свести те због свог здравља, уживања и сличног одлучили су се на овај вид живота, 

или је други разлог потпуно супротан те су на Великом ратном острву из 

егзистенцијалних разлога. Ако се узме у обзир да су то старији људи, а сходно томе су и 

сви пензионери (100%), како је анкета потврдила, долази се до закључка да је већа 

вероватноћа да су ови људи на овом простору из првог наведеног разлога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 54. и 55. Сојенице на Великом ратном острву 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2013. 
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На графикону 6. приказана је образовна структура у процентуалном односу, где се 

може уочити да 50% привременог становништва Великог ратног острва има Вишу, 

односно Високу стручну спрему. 

На питање да ли посећују Велико ратно острво редовно сваке године или то раде 

само понекад, свих десет (100%) је одговорило да редовно посећију острво. 

Интересантанти су одговори анкетираних да један од њих долази на острво већ 70 година, 

њих троје долази 30 година, двоје 28 година, а и остали долазе такође већ веома дуго. Ови 

подаци приказани су у табели 17. 

Табела 17. Колико година привремено становништво Великог ратног острва долази на 

острво 

Година 70 30 28 24 23 15 8 

Становништво 1 3 2 1 1 1 1 

Да би се превезли до Великог ратног острва сви, њих десет користе чамац, при 

чему су њих троје одговорило да имају сопствени чамац. 

Када је постављен понтонски мост у јулу 2015. године посетиоци су могли да се 

задрже на острву до 20.00 часова. То су били по подацима ЈКП ,, Градско зеленило” 

претежно посетиоци плаже Лидо, односно представници купалишног туризма. Међутим, 

било је и излетника, који су дошли да прошетају по Великом ратном острву. Тако је 2015. 

године по проценама у јулу било више од 50 000 посетилаца. Понтонски мост се не 

поставља сваке године. Да ли ће се понтонски мост поставити или неће зависи искључиво 

од нивоа реке. Када није постављен понтонски мост, доступност острва је једино путем 

чамаца. Године 2015. понтонски мост је био постављен од 30. јуна до 30. августа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 56. Чамци на путу ка Великом ратном острву 

 
Фото: Димитрић Драгана, 2013. 

Графикон 6. Стручна спрема привременог становништва Великог ратног острва у 

процентима 
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Привремено становништво Великог ратног острва долази на острво највише са 

члановима породице њих 9 или 75% и са пријатељима њих 3, остатак од 25%. Примећује 

се да је укупан број одговора већи од 10, колико је анкетираних. Разлог томе је што су 

анкетирани могли да се одлуче за више одговора. 

Као мотив доласка на Велико ратно острво њих 6 је навело да живе овде повремено 

и такође 6 је изјавило да се баве пољопривредом. Њих двоје на острво долазе и због 

рекреације. 

Обзиром да је већина знала колико врста птица има на острву (Слика 58.) и знала је 

навести неку од њих (9 знало одговор, а 1 није), и такођер су знали која то биљна врста 

угрожава флору острва (8 знало одговор, а 2 нису), закључује се да привремено 

становништво познаје острво на које долази . Такође одговори на постављена следећа два 

питања указују на претходно изјављен закључак. На питање „Који статус има острво” 6 је 

одговорило да је то је острво заштићено природно добро, 2 да је острво заштићено, 1 да је 

оно заштићена зона и 1 да је острво природно добро – изузетних вредности. Свих 10 

учесника анкете одговорило је да је старатељ на Великом ратном острву ЈКП „Градско 

зеленило”. 

На питање „Колико има режима заштите на острву?” четворо анкетираних је знало 

одговор да су то три режима заштите, троје није знало, двоје је сматрало да их нема, и 

један анкетирани није био сигуран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        Слика 57. Шта је све забрањено             Слика 58. Птице Великог ратног 

                                      на острву                                                     острва 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2013. 
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На питање „Шта бисте променили и чиме бисте употпунили понуду Великог 

ратног острва?” одговори су приказани у табеларном приказу са тачним наводима 

одговора на њега (Табела 18). 

Табела 18. Предлози за промене и употпуњавање понуде Великог ратног oстрва 

Шта бисте променили и чиме бисте употпунили понуду Великог ратног острва? 

1. Не дозволити узнемиравање фауне (концерти младих) 

2. Ништа за мењање 

3. Поједини држе живину, зечеве, ћурке, а сва та живина ствара врло јак смрад па 

туристи и посетиоци избегавају да обилазе острво 

4. Мост, вода за пиће 

5. Боље одржавање 

6. Већи ангажман Градског зеленила (као у почетној фази) и обавезно сваке године 

успостављање понтонског моста 

7. Да се мост – понтон не поставља 

8. Организован бољи приступ, превоз - мост 

9. Уређење плаже 

Сви одговори осим једног били су заступљени једном, осим где су се двоје 

изјаснили за четврти одговор „Мост, вода за пиће”. 

На последње питање 90%, односно 9 анкетираних је одговорило да би препоручили 

долазак на Велико ратно острво својој околини, док је 1 анкетирани, односно 10%  

одговорио „Што мање”. Овај негативан одговор међутим, може се тумачити као брига за 

очување Великог ратног острва, што наравно не значи да су и остали анкетирани ништа 

лошији домаћини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 59. Детаљ са Великог ратног острва, камповање 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2013. 
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АКТУЕЛНО СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ РЕКЕ САВЕ И ВЕЛИКОГ РАТНОГ 
ОСТРВА 

 

Највећи бисери реке Саве су Велико ратно острво и неизоставна Ада Циганлија 

„море Београда”, прави рај за излетнике. Као таквој посвећена јој је значајна пажња у 

овом раду. Међутим, ако изузмемо ова два уређена простора, остали део реке Саве је у 

потпуности неискоришћен и то је један од највећих недостатака. 

На Великом ратном острву данас има викендица - сојеница и башта заљубљеника у 

природу, а на горњем шпицу Великог ратног острва налази се омиљена земунска плажа 

Лидо (Слика 60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Међутим, полазећи од већ поменутих карактеристика, природно добро „Велико 

ратно острво” заштићено је као предео изузетних одлика, ради очувања живописних 

пејзажних обележја и ненарушених примарних предеоних вредности од изузетног значаја 

за очување станишта природних реткости, ретких и угрожених птица мочварица и ради 

заштите репрезентативне морфолошке и геолошке творевине – речног острва насталог на 

ушћу Саве у Дунав, које има културно-историјски и излетничко-рекреативни значај за 

становнике Београда. 

Заштићено природно добро „Велико ратно острво” категорисано је као значајно 

природно добро у оквиру кога су утврђене три зоне са различитим режимом заштите. 

Поред ових режима заштите на заштићено природно добро примењују се режими 

заштите утврђени законом и другим прописима којима се утврђује управљање 

међународним пловним путевима, заштита водоснабдевања и водопривредних објеката, 

заштита мочварних подручја, као и заштита ловних и риболовних резервата 

(Монографија, 2008) (Прилог 18). 

  

Слика 60. Лидо, плажа на Великом ратном острву 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2013. 
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АДА ЦИГАНЛИЈА КАО ГРАДСКА 
ИЗЛЕТНИЧКО-РЕКРЕАТИВНА ЗОНА 

 

 

 

На реци Сави, у непосредној близини ушћа у Дунав, на удаљености од само 4 km 

од центра Београда, налази се некадашње острво, а сада полуострво Ада Циганлија. 

Обрасла густом листопадном шумом, прошарана пропланцима и ливадама, Ада је постала 

највеће, најлепше и најпосећеније излетиште, купалиште и одмаралиште Београђана. 

Неки хроничари назив овог острва проналазе у сложеници келтских речи синга 

(острво) и лиа (подводно земљиште), па се тако дошло до речи сингалија 

(http://www.beograd.org.yu/cms/view.php?id=1834). Назив је дочаравао променљивост 

водостаја Саве. При ниском то је била Синга, при високом Лиа. Сингалија се временом 

претворило у Циганлија (http://www.adaciganlija.rs/o_adi.jsp). 

 

  

Слика 61. Ада Циганлија 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2009. 

http://www.beograd.org.yu/cms/view.php?id=1834
http://www.adaciganlija.rs/o_adi.jsp
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ПРИРОДНИ УСЛОВИ АДЕ ЦИГАНЛИЈЕ 

 

Саобраћај. До Аде Циганлије се може стићи бициклистичком стазом уз десну 

обалу Саве од Ушћа. Од Блока 70 на Новом Београду, целога дана ради превоз чамцима, а 

лети се уводе и три редовне аутобуске линије Градског јавног превоза. Године 2012. 

отворен је Мост на Ади од Бановог брда до Новог Београда, који је смештен испод доњег 

шпица Аде Циганлије. Све више, Ада Циганлија постаје излетиште за сва годишња доба 

(http://www.adaciganlija.rs/o_adi.jsp). Пошто је река Сава пловна и на овом сектору утиче у 

Дунав, међународни пловни пут, којим се одвијају крстарења са пристајањем у Београду, 

то омогућава задржавање туриста у граду. Пристаниште на Сави, где долазе бродови на 

међународним крстарењима, је повезано речном линијом са Адом Циганлијом чиме се 

страним туристима омогућава посета и упознавање овог простора. То свакако преставља 

велику шансу и потребу да се у сарадњи са туристичким агенцијама дефинише програм 

који ће омогућити боље упознавање природних предности и карактеристике простора Аде 

Циганлије (Плавша, Дражић, 2012). 

Клима. Ада Циганлија је несумњиво један 

од централних еколошких пунктова, јер 

захваљујући благотворној комбинацији утицаја 

водених површина и шумских комплекса Ада има 

необично специфичну микроклиму, која се 

одликује повећаном влажношћу ваздуха и нешто 

нижим летњим дневним температурама у односу 

на остале делове града. 

Биљни и животињски свет. Главна 

климатогена вегетација Аде су храстове и 

брестове шуме. Средином 20. века она је битно 

обогаћена уношењем америчке тополе и зеленог 

јасена. Најдивљији делови прекривени су 

некултивисаном вегетацијом, што отежава 

пролаз, али и подстиче истраживачку страст и 

авантуристички дух полуострва. Ада Циганлија 

обилује животињским светом, при чему су 

најбројније заједнице птица, посебно дивљих 

патака и галебова, али и фазана и препелица. Ада 

је, такође, једно од ретких „градских” места где 

се још увек у природи може видети срна, или зец 

(http://www.beograd.org.yu/cms/view.php?id=1834). 

Флора Аде Циганлије је претрпела знатне 

промене под утицајем антропогеног фактора. У 

току два светска рата велики простор под шумом 

је искрчен па је то допринело промени структуре 

биљног света. Дошло је до појаве меких лишћара, 

замочваривања шумских станишта и пораста 

зељастих хидрофита. 

Данас се искрчено земљиште употребљава 

у пољопривредне сврхе, а то је нарочито уочљиво 

Слика 62. Ада Циганлија 

 

Извор: http://www.beograd.org.yu 

/cms/view.php?id=1834 

http://www.adaciganlija.rs/o_adi.jsp
http://www.beograd.org.yu/cms/view.php?id=1834
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око Малог језера, где су људи уредили велики број башти у којима узгајају повртларске 

културе. 

Због фитогене ерозије која је на том простору приметна најчешће у виду 

недостатка одређених минерала, људи вештачким путем обогаћују земљиште и тако 

загађују воду. 

Током сушних година, баште се наводњавају, а како и ниво воде у Малом језеру 

опадне вода се уз помоћ црпки пребацује из Великог језера. У време стварања зиратног 

земљишта, појавио се коров који се нагло шири са интензивнијим узгајањем повртларских 

култура. Падом нивоа подземих вода које се данас налазе на 20 м дубине, изменили су се 

услови под којима је бујала топола. Нестају заједнице тополе, тополе и лужњака, лужњака 

и ђурђевка, карактеристичних за поједине врсте земљишта, док, на другој страни, долази 

до појаве неких нових заједница. Сматра се да ће услед аридизације доћи до смене 

постојеће вегетације сувљим типовима. Врши се садња оног дрвећа које може да опстане у 

новонасталим условима. То су пре свега: платани, јасен, брест, храст, као и замена 

„женских” топола због тзв. „маце” која се појављује у време њиховог размножавања, а 

која смета посетиоцима Аде. Претпоставља се да ће Ада Циганлија у наредних неколико 

десетина година све више добијати физиономију Макиша и Срема. 

Фауна Аде Циганлије није битније промењена за последњих десетак година. 

Крупнија промена се десила нестанком паунова и срна, стварањем копнене везе тадашњег 

острва и обале Саве, омогућено је псима луталицама да неометано прелазе на полуострво 

и угрожавају опстанак срна. Осим тога, са култивисањем земљишта, смањен им је простор 

за слободно кретање. 

Пособно су посматране промене које су се збиле на подручју Малог језера. Оно је 

знатно мањих димензија у односу на Велико, а његове обале су местимично пешчане и 

благо се спуштају према воденој површини. Ту постоје врло погодни услови за бављење 

риболовом, нарочито од када се води рачуна о порибљавању самог језера. Језеро је 

преграђено жицом да би се обележио део који припада Ади Циганлији. Ада Сафари је део 

Малог језера и простор око њега је дат у закуп приватном власнику. Тако је простор 

преуређен за риболов, а ангажован је чувар да контролише ниво воде у језеру, а нарочито 

да пази на део језера који је претворен у рибњак. Он храни рибе, брани риболовцима да 

пецају без дозволе и редовно чисти простор Ада Сафарија (Ђоковић, Томић, 1999). 

Савско језеро је разноврсно порибљено, а највише је толстолобика. У Језеру живе и 

велики сомови, који нису опасни по људе. Водена трава природно пречишћава Савско 

језеро, тако што се храни његовом водом везујући за себе фосфор, азот и нечистоћу. 

Њеним шишањем и одношењем, Језеро се оплемењује неколико пута у току године. Оно је 

повезано водопропусном браном, на горњем насипу, са Таложником, мањим 

пречишћеним и ограђеним језером, које је у систему водоизворишта. 

 

ДРУШТВЕНИ УСЛОВИ АДЕ ЦИГАНЛИЈЕ 

 

Историја. Ада је као ретко природно богатство била запажена још од Карађорђа и 

кнеза Милоша Обреновића, па је 1821. проглашена за државно добро, што је и данас. 

Због лепоте, Бранислав Нушић је Аду назвао „Водени цвет” и ту основао 

истоимене сатиричне новине. Од тада, па кроз деценије, Ада је магично привлачила 

уметнике и пустолове, који су очарани, на њој остајали, било као ствараоци или 

занесењаци (http://www.adaciganlija.rs/o_adi.jsp). 
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Доња и горња преграда на рукавцу реке Саве изграђене су 1967. године, па је тако 

Београд добио јединствено језеро, дуго 4,2 km, са просечном ширином 200 m, и дубином 

од 4 до 6 метара. 

Антропогени утицаји. Човекова активност на Ади је допринела појави негативних 

последица. Једна од њих је еутрофикација Савског језера. Због експлоатације воде Рени 

бунарима, ниво воде у језеру варира. Како се за водоснабдевање троше велике количине 

воде, онда се врши препумпавање из Макишког поља и Саве, чиме се изазива убрзавање 

еутрофикације. Постоји велика количина фитопланктона, а нарочито зелених алги. Језеро 

је више пута чишћено. Избациван је муљ у два наврата. Трајно решење још увек није 

пронађено. Депресијација подземних вода је велики проблем. Изнад на Ади Циганлији је 

део савске издани при ушћу Саве која воду добија из атмосферских падавина и из реке 

Саве. Ова динамичка веза између речног тока и подземне воде омогућава регулацију 

нивоа подземних вода. Изградњом Рени бунара ниво подземних вода регулише се радом 

бунара, а не природним водостајем Саве. Примећено је интензивно сушење хидрофилне 

шумске вегетације због опадања нивоа подземних вода од 7 до 9 m. Ангажовањем Управе 

Аде Циганлије и скупштине Града Београда на Великом језеру (Савско језеро), изграђен је 

водоскок (Слика 63 и 64) који има естетску и практичну функцију (примећено је смањење 

раста одређених трава и зелених алги). Приликом анализа узорака воде, који се узимају из 

језера, утврђен је већи проценат кисеоника услед чега је дошло и до пораста броја риба у 

језеру. Према последњим подацима Управе, вода Савског језера се налази на граници I и II 

класе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насеље уз Мало језеро. Човеков утицај на природу најбоље се може посматрати 

на примеру насеобине која је лоцирана на самој обали Малог језера. План развоја Малог 

језера као и његовог непосредног приобаља није предвиђао насеобину каква данас 

постоји. Сам простор је замишљен као место где би природа била што мање поремећена 

односно где би се утицај човека што мање осећао. Ова насеобина није требала да буде 

прикључена на електричну мрежу, а у време када је подизан насип за одбрану од поплава, 

постојало је само неколико „викендица” за одмор. Међутим, половином седамдесетих 

година долази до интезивирања градње „викенд-кућица” и сличних објеката. Нешто 

касније ова насеобина све више прераста у стално насеље. Данас ту живи триста 

породица. 

  

Слика 63. и 64. Поглед на Аду Циганлију, водоскок 

    

Фото:Димитрић Драгана, 2009.                                        Фото: Димитрић Драгана, 2016. 
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Спроведеном анкетом на бази случајног узорка, анкетирано је 10% од укупног 

броја становника поменутог насеља. Нешто интензивније насељавање одиграло се 

последњих година, због појаве већег броја избеглица условељених ратом у бившим 

југословенским републикама. Долазили су људи да се насељавају баш овде због близине 

радног места, могућности да раде и неке сезонске послове или, пак зато што нису могли 

нигде другде да нађу смештај. Деца иду у суседне школе, тако да несеље заиста 

функционише и у том смислу. 

Поменути објекти доиста подсећају на „викендице” јер су понајвише монтажне или 

дрвене куће. Раније је било дозвољено градити објекат од 12 m², али се убрзо све већи број 

становника не обазире на ту клаузулу закона. Куће су углавном дрвене са изолацијом, али 

то је недовољна заштита против претеране влаге која се јавља на том простору. Осим тога, 

мештанима је забрањен унос било каквог грађевинског материјала, тако да се куће мало 

оправљају, а када је дрво неопходно онда се исече у околним шумарцима. Прилази насељу 

скоро да и не постоје, само земљани путеви посути најчешће шљунком или песком. 

У околним баштицама становништво узгаја поврће за сопствене потребе. Уз куће 

се најчешће држи живина, а понекад и зечеви. У насељу постоје две трафике и две 

продавнице, а телефонских прикључака има веома мало. Струја је уведена у куће, постоји 

и водовод кога су сами мештани спровели од ресторана „Језеро”. Највећи проблем 

представља канализација која, иначе, на постоји, већ се копају септичке јаме. Становници 

у њих стављају живу која има способност да сама пронађе пут до неког подземног тока 

или издани, па захваљујући томе отпадне воде из поменутих јама доспевају до подземних 

вода, односно, до изворишта одакле се користи вода за пиће, а на коме је, управо 

смештено насеље. Наравно, нико од испитаника није ни поменуо овај начин „чишћења” 

септичких јама, а на питање да ли нерегулисана канализација утиче на околину, 46,7% 

испитаника одговорило је потврдно, док је 43,3% навело да нису приметили никакве 

промене. Не сме се заборавити ни стално присутна опасност од могуће заразе или 

епидемије ширих размера која прети присутном становништву услед нерегулисаног 

отпремања различитог отпада. То је отворено питање које стоји на релацији насеља и 

комуналне службе. 

На почетку насеља налазе се три контејнера, док остатак насеља формира 

сопствене, „локалне” депоније. Њих има поред контејнера, и у скоро сваком већем шибљу. 

Нарочито је велики проблем депонија која се налази на обали Малог језера. Око језера се 

могу приметити и отпаци које вероватно за собом остављају рибари: гајбе, гуме, 

пластичне кесе. 

Насеље какво данас постоји је далеко од онога што су Београд и његови житељи 

желели на Ади. Занимљиво је да већина испитаника (87,6%) сматра да насеље код Малог 

језера и његово становништво негативно утичу на језеро као и околну природу. 

На апел Управе Аде, Скупштина града Београда донела је решење о приоритету 

расељавања овог насеља, као и оног у Макишу због заштите изворишта, али по том 

питању није се ништа учинило. Немогуће је, а не обазрети се на хуману страну, па не 

запитати се где сместити све те породице. Чак би 63,3% променило локацију становања 

уколико би им се понудила нека друга места у Београду. Међутим (36,7%) би остали ту да 

живе због природног окружења, чистог ваздуха, мира и тишине. Ти људи су против било 

какве урбанизације. Загађивање природне средине није ни нов, нити непознат проблем. 

Овај проблем, јавља се на „Боки Которској Београда зеленом драгуљу наших панонских 

река”, како Иво Андрић давно назва Аду (Ђоковић, Томић, 1999). 
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ТУРИСТИЧКЕ АТРАКТИВНОСТИ АДЕ ЦИГАНЛИЈЕ 
 

Ада Циганлија представља динамичан екосистем и еколошку оазу Београда. У 

природној симбиози флоре и фауне, острва, реке и два језера створен је микроклимат 

различит од градског, а све ово привлачи посетиоце Аде да се баве различитим 

активностима. Ада Циганлија као један од најатрактивнијих простора Београда, има 

основне функције: снабдевање града водом, одвијање дневних спортско-рекреативних 

активности, одржавање спортских такмичења, уз присуство културних догађаја, забаве, 

разоноде, угоститељске понуде као пратећих садржаја у функцији спортске рекреације и 

привредне активности која није у супротности са условима заштите водоизворишта. 

Услови који постоје на Ади Циганлији омогућавају одвијање више облика туризма, 

међу којима су најзаступљенији: спортско-рекреативни, купалишни, екскурзиони и 

излетнички, викенд и манифестациони туризам. 

Спортско-рекреативни туризам као најзначајнији део туристичке понуде 

представља примарну одлику и једну од главних функција овог простора. Креативна 

заступљеност разноликих садржаја намењених за велики број различитих корисника је 

главна одлика Аде Циганлије. Савско језеро је уређено као велеградска плажа, и 

захваљујући својим карактеристикама испуњава услове кандидатуре за добијање „Плаве 

заставе”, ознаке за најлепша купалишта, престижног обележја у свету (Плавша, Дражић, 

2012). Ада Циганлија је ово обележје добила 2012. године, а потом и 2013. године (Прилог 

14). Ада Циганлија се и ове године, 2016. по пети пут окитила обележјем „Плаве заставе”. 

У дане летње сезоне дневно се овде купа или на други начин рекреира и до 300.000 

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

800 хектара (http://www.beograd.org.yu/cms/view.php?id=1834). 

Плажа око Савског језера је у целости уређена и опремљена неопходним 

инфрастуктурним објектима, па је једна од највећих и најлепших плажа на вештачким 

језерима у Европи (http://www.beograd.org.yu/cms/view.php?id=1834). 

Из Таложника се у Савско језеро непрестано убацује филтрирана вода, док се 

помоћу пумпи на доњем шпицу, из Језера избацује вода у Чукарички рукавац. Тиме је 

вештачки обезбеђена његова проточност. Употреба пловила са мотором на Језеру, строго 

је забрањена. Због еколошких разлога забрањено је и увођење паса на купалиште. 

Купалиште (Слика 65) је опремљено 

комплетном инфраструктуром, јавним 

купатилима, тушевима и чесмама, чија је употреба 

бесплатна. Опслужују га стручне спасилачке 

службе, неколико лекарских амбуланти, полиција, 

као и радници комуналних служби. Око њега се 

развио урбано - спортски амбијент, ушушкан у 

зеленило и травњаке, прошаране пешачким и 

бициклистичким стазама од чврстог материјала. 

Ада Циганлија је једини градски парк у целости 

доступан и уређен по мери особа са посебним 

потребама, који у њему имају обезбедјен тоалет, 

паркинг простор, док су све стазе са косим 

завршецима, без ивичњака. 

Са више од 50 спортских терена, Ада је 

највећи спортски центар у Београду, са 

Слика 65. Купалиште Аде 

Циганлије 

 

Извор: 
http://www.adaciganlija.rs/o_adi.jsp 

http://www.beograd.org.yu/cms/view.php?id=1834
http://www.beograd.org.yu/cms/view.php?id=1834
http://www.adaciganlija.rs/o_adi.jsp
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јединственим садржајем. Уређени пикник простор намењен је паљењу ватре и спремању 

роштиља, а излетници га користе бесплатно (http://www.adaciganlija.rs/o_adi.jsp). 

Вода Савског језера је топлија и чистија од речне па је језеро погодно за масовну 

рекреацију. Савско језеро својим положајем, квалитетом воде (чистоћа воде се креће на 

граници прве и друге категорије), опремљеношћу објеката и дужином стаза је веома 

погодно за врхунска такмичења на мирним водама. Језеро је погодно за пливање, веслање, 

кајак, ватерполо, скокове у воду, једрење на дасци и друге спортове, па је на њему 

одржано више светских и домаћих првенстава 

(http://www.beograd.org.yu/cms/view.php?id=1834). Зато је синоним за Аду – Београдско 

море (http://www.adaciganlija.rs/o_adi.jsp). 

На Ади Циганлији има и голф терен и жичара за скијање на води. Постоје 

фудбалски терен, тениски, рукометни, одбојкашки и кошаркашки терени, као и игралишта 

за бејзбол, рагби (Слика 66) и хокеј на трави. Ту су и терени за одбојку на песку и аква 

сокер (клизави фудбал, слика 67), а од екстремних спортова: банџи џамп, вештачка стена 

и пеинтбол. За риболовце ту је и језеро Ада Сафари. 

Ада Циганлија је културно-забавни центар Београда, посебно у летњем периоду. 

Организују се бројне манифестације у 

којима учествују најпознатији 

књижевници, драмски и естрадни 

уметници, културно-уметничка 

друштва, хорови, оркестри и аматери 

из разних области 

(http://www.beograd.org.yu/cms/view.p

hp?id=1834). У непосредној близини 

„сафарија”, смештено је дечје 

позориште – игралиште 

„Робинзоново острво”, које редовно 

приказује представе „Живот на 

пустом острву” и „Робинзон и 

пирати”. Летња сезона је време када 

нарочито оживљава сцена испод 

великих трибина, где се одржавају 

забавни и културни програми и 

спектакли 

(http://www.adaciganlija.rs/o_adi.jsp). 

Слика 68. Марина у Чукаричком 

Рукавцу 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2009. 

                                   Слика 66. Рагби                 Слика 67. Аква сокер (клизави фудбал) 

     

Извор: http://www.adaciganlija.rs/o_adi.jsp 
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Угоститељску понуду Аде чини више десетина (око седамдесет) ресторана у 

рустик-стилу, сплав-ресторана (на десетине) и кућица на води (више стотина дуж обале), 

који својим садржајем чувају и негују боемску традицију Београда. 

На улазу су паркинг-простор за хиљаду возила и марина у Чукаричком рукавцу, 

погодна за пристајање чамаца, јахти и мањих бродова. Посетиоцима Аде Циганлије стоје 

на располагању и продавнице, простори за пикник, куглана, мини-голф, кочије са коњима, 

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

погон (http://www.beograd.org.yu/cms/view.php?id=1834). 

У плану је чишћење рукавца и изградња нове модерне марине, која ће испунити 

светске стандарде (Прилог 6) (http://www.adaciganlija.rs/o_adi.jsp). 

Ада Сафари. Језеро Ада Сафари се налази на полуострву Ада Циганлија, на реци 

Сави које је једно од највећих и најлепших београдских излетишта. Од некадашње 

мочваре зарасле у шипражје и трску, 1994. године, направљена је Ада Сафари, језерце 

површине 6 ha порибљено капиталним и ретким примерцима рибе, строго контролисаног 

квалитета. 

Окружено је столетном шумом где су посетиоци апсолутно изоловани од градске 

буке. 

Око језера се налази 300 нумерисаних пецарошких места. На располагању је 

ресторан, где се може освежити, појести нешто или уживати у предивној природи не 

верујући да је овај простор у центру двомилионског града. Али, уколико је посетиоц 

искључиво дошао да пеца њему је све подређено. Пецати се може један дан или више уз 

обавезну резервацију. Риболов на овом језеру се одвија по строгим правилима не би ли се 

сачувало богатство рибљег фонда. Мамци и опрема могу да се купе на самом језеру. 

У води се налази неколико врста риба као што је: основна и највише заступљена 

врста - шаран, затим амур, бабушка, врло ретка и атрактивна риба - лињак, позната као 

риба-лекар. Сматра се да нигде у Европи не постоји таква концентрација капиталних 

примерака шарана на једном месту (www.adaciganlija.rs/o_adi.jsp). 

У природној симбиози флоре и фауне, острва, реке и два велика језера, са 

особинама јединственог екосистема, створена је пријатна микроклима, различита од 

градске жеге. Још постоје делови „нетакнуте природе”, обрасли дивљом вегетацијом. 

  

                        Слика 69. Рибар                  Слика 70. Риболов на Ади Циганлији 

 

                Извор: www.adaciganlija.rs/o_adi.jsp                 Фото: Димитрић Драгана, 2016. 
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СТРУКТУРА И СТАВОВИ ПОСЕТИОЦА О СПОРТСКО-
РЕКРЕАТИВНИМ АКТИВНОСТИМА НА АДИ ЦИГАНЛИЈИ 
 

Да би се сагледао овако комплексан простор као што је Ада Циганлија потребно је 

уочити ко долази на Аду Циганлију, односно које су то старосне и образовне групе, који 

су мотиви њихових долазака као и предлози за допуну садржаја , као и неке друге значајне 

карактеристике везане за Аду Циганлију. Квалитетан приказ дат је кроз анкетно 

истраживање из 2010. и 2011. године које су извршили Плавша и Дражић, те је он овде и 

приказан. 

С обзиром на различите узрасте који посећују Аду Циганлију занимљиво је сазнати 

који су разлози њиховог доласка, као и задовољство укупном понудом Аде. Зато је 

спроведена анкета која је имала за циљ утврђивање мoтивaциjе пoсeтилaцa и њихoвих 

спoртскo-рeкрeaтивних пoтрeба и нaвика. Анкета је спрoвeдeнa срeдинoм нoвeмбрa 2010. 

и у октобру 2011. гoдинe у пeриoду изузeтнo лeпoг врeмeнa, нeуoбичajeнo тoплих дaнa, 

кojи су измaмили мноштво пoсeтилаца. Узoрaк анкетираних je случajaн и oбухвaтa 300 

испитaникa кojи су у aмбиjeнту Аде Циганлије писмено oдгoвaрaли нa 19 aнкeтних 

питaњa. Мoжe сe рeћи дa je узoрaк уjeднaчeн по полу и дoбрo рeпрeзeнтуje полне и 

узрaснe групe кoje из спoртскo-рeкрeaтивних рaзлoгa тoкoм гoдинe пoсeћуjу Aду 

Цигaнлиjу. 

Нajвeћи брoj испитaних (91%) је са прeбивaлиштeм у Бeoгрaду, дoк je 9% из 

грaдoвa у унутрaшњoсти Србије или из инoстрaнствa. У анкети је заступљеност полова 

била приближно иста, односно 53% су чинила лица женског пола, а 47% мушкарци. 

Специфичност посета Ади Циганлији је та да овде долазе лица свих узраста, а 

таква заступљеност је и у анкети. 

Графикон 7. Старосна доб анкетираних 

 

Извор: Плавша, Дражић, 2012. 

У анкетном узoрку нajвишe су зaступљeне групе oд 21 до 30 година (31%) и до 31 

до 40 гoдинa (24%), које заједно чине преко 50% свих анкетираних (55%), а то се може 

узети и као адекватан однос у укупној структури посетилаца и туриста (Графикон 7). 

Дaклe, више од половине лица je у живoтнoм дoбу за које можемо очекивати да се aктивнo 

бaви рeкрeaциjoм или спортом, што се уклапа у светске трендове. Чини се као логично да 

је најмање лица у старосним групама 61-70 година (5%) и 71 и више година (4%). 
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Графикон 8. Образовона структура анкетираних посетилаца Аде Циганлије 

 

Извор: Плавша, Дражић, 2012. 

Скоро половина (48%) испитаника је са завршеним факултетом, са заједно са 

онима који су завршили вишу или високу школу тај удео је 60%. Ако томе додамо и удео 

оних са дипломама специјалисте, магистра или доктора наука (8%), долази се до закључка 

да је преко 2/3 посетилаца (68%) Аде високообразовано (Графикон 8), што се доводи у 

везу са претпоставком да са образовањем расте и свест о потреби бављења спортом и 

рекреацијом ради очувања здравља и виталности. 

У сталном рaднoм oднoсу je 41% испитaника што је нajвeћи прoцeнaт међу дaтим 

кaтeгoриjама. Овај податак показује да су запосленим лицима потребни рекреација и 

спорт, а такође и да се спорт и рекреација могу успешно уклопити у дневни план 

активности као и да вероватно позитивно утичу на општу активност и ефикасност ове 

категорије становништва. Значајан удео (по 20%) међу посетиоцима Аде Циганлије чине, 

на једној страни незапослени, а на другој учeници и студeни (Графикон 9). 

Графикон 9. Радни статус анкетираних 

 

Извор: Плавша, Дражић, 2012. 

Преко 90% посетилаца Аде Циганлије на овај простор дошло је два или више пута. 

Нajвишe je oних кojи на Аду Циганлију годишње дoлaзe дo 20 путa (35%), затим седи 

скупина која овде долази oд 21 дo 50 пута (24%), а значајан је удео (19%) и оних који овај 

простор годишње посећују oд 51 дo 100 путa. Зaнимљивo je дa једна седмина (14%) лица 

овде долази oд 151 до 300 путa годишње, те да један део (6%) испитаника дoлaзи готово 

свaки дaн (Табела 19). 
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Тaбeлa 19. Учeстaлoст дoлaзaкa нa Aду Цигaнлиjу у тoку гoдинe 

Брoj 

дoлaзaкa 

гoдишње 

1-20 21-50 51-

100 

101-150 151-200 201-250 251-300 без oдгo-

вoрa 

35 24 19 5 6 2 6 2 

% 35% 24% 19% 5% 6% 2% 6% 2% 

Извор: Плавша, Дражић, 2012. 

Веома велики број људи који често далазе на Аду Циганлију указује на 

привлачност, односно на њену атрактивност, што употпуњују спортско-рекреативни 

простори и садржаји које посетиоци могу користити или упражњавати. 

За преко 4/5 посетилаца (81%) разлог доласка нa Aду Циганлију су спoрт и 

рeкрeaциja. С oбзирoм дa je Савско jeзeрo (део комплекса Аде Циганлије) oкружeнo 

рeстoрaнимa и другим угoститeљским oбjeктимa, може се закључити да је за 16% 

испитаника разлог доласка релаксација, опуштање и уживaњe у понуди у неком од тих 

објеката. 

Нajчeшће aктивнoсти које испитаници бирају су: шeтњa, вoжњa бициклa, пливaњe 

и oдбojкa. Oстaлe aктивнoсти кoje нaвoдe су: трчaњe, вoжњa рoлeрa, фудбaл, кoшaркa, 

скиjaњe нa вoди, клизaњe нa лeду, тeнис, шaх итд. Чињеница да је простор Аде Циганлије 

веома добро уређен (различите стазе, шеталишта, плаже, травњаци и друго) и прилагођен 

различитим категоријама посетилаца (и особама са инвалидитетом), сигурно доприноси 

активном боравку великог броја лица, те је на тај начин један од најважнијих фактора 

задовољења њихових потреба. 

 

Тaбeлa 20. Рeкрeaтивнe aктивнoсти зa кoje сe нajчeшћe oпрeдeљуjу посетиоци Аде 

Циганлије 

Нajчeшћи избoри А  к  т  и  в  н  о  с  т 

I избoр шeтњa вoжњa бициклa 

II избoр вoжњa бициклa шeтњa 

III избoр вoжњa бициклa пливaњe 

Извор: Плавша, Дражић, 2012. 

Преко четири петине (86%) посетилаца Аде je зaдoвoљно мoгућнoстимa кoje овај 

простор пружa у испуњaвaњу њихoвих пoтрeба зa спoртoм и рeкрeaциjoм. Сaмo 2% 

смaтрa дa Aдa нe пружa aдeквaтнe услoвe зa рeaлизoвaњe њихoвих спoртскo-рeкрeaтивних 

пoтрeбa, док 12% посетилаца наводи да овде може делимично задовољити своје потребе 

за спортом и рекреацијом. 

На питање везано за посету другим спoртскo-рeкрeaтивним мeстима 78% 

испитаника je oдгoвилo дa пoрeд Aдe пoсeћуje и другe цeнтрe и локалитете, што показује 

да су они који су аутентично заинтересовани за спорт и рекреацију отворени за 

коришћење и других простора који су уређени и опремљени садржајима који задовољавају 

њихове потребе. 
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Вeћинa посетилаца висoкo је oцeнила oпрeмљeнoст Aдe Цигaнлиje спoртскo- 

рeкрeaтивним објектима и сaдржajима, оцењујући их нa скaли oд 1 дo 5 (нajвиша oцeнa je 

5) и тo: 41% oцeнoм 5, а 50% oцeнoм 4, уз најчешће коментаре да „ништа није савршено” и 

„увек може боље”. Зa срeдњу oцeну 3 сe oпрeдeлилo 8% испитаних, зa oцeну 2 ниједан 

испитаник, дoк je oпрeмљeнoст Aдe оценом 1 оцењује само 1% посетилаца. 

Нa Aду се нajчeшћe долази сa приjaтeљима (55%), пoрoдицoм (17%) и сa пaртнeрoм 

(16%). Пoсeтиoци долазе и сaми (11%), и то најчешће они који имају одређени програм 

спортско-рекреативних активности у коме би их (по њиховој оцени) присуство другог 

ометало. 

Графикон 10. Социјални аспекти посете Аде Циганлије 

 

Извор: Плавша, Дражић, 2012. 

Зa пoтрeбe бaвљeњa плaнирaним спoрсткo-рeкрeaтивним aктивнoстимa нajвeћeм 

брojу испитaних (74% ) пoтрeбнo je вишe oд два сaтa, a мaњe oд пoлa дaнa. Бoрaвaк у 

трajaњу oд пoлa дaнa бира 15% испитaникa. Током летњег периода знатно више 

посетилаца (око 50%) на Ади Циганлији борави цео дан, користећи различите просторе и 

спортско-рекреативне садржаје. 

Графикон 11. Трајање посета Ади Циганлији 

 

Извор: Плавша, Дражић, 2012. 

Две трећине посетилаца (66%) сматра да је одржaвaњe Aдe добро и нема никаквих 

замерки. Нешто мање од једне трећине (30%) смaтрa дa je одржавање овог простора 

осрeдњe и да се мора још побољшати. Занемарљив је проценат (2%) оних који сматрају да 

је oдржaвaње лоше, а исти проценат није дао одговор на ово питање. Слични одговори су 

били и на питање о сигурности посетилаца, јер нешто више од две трећине (70%) 

посетилаца сматра да је сигурност добра, док нешто мање од једне трећине (27%) исту 

процењује као осредњу, а свега 3% процењује да је лоша сигурност оних који дођу на Аду. 
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Иако је велика већина посетилаца (91%) опремљеност спортско-рекреативних 

објеката на Ади Циганлији оценила са оценама 5 и 4, ипак скоро половина (48%) сматра 

да би требало унети неке прoмeнe вeзaнe зa спoртскo рeкрeaтивну пoнуду, док нешто више 

од једне трећине (29%) нe би мeњaлo ништa, мање од једне трећине (23%) не износи 

никакве предлоге.  

Интересантни су предлози и сугестије посетилаца за прoмeне и допуне на Ади 

Циганлији, а исти се нajвишe односе нa спoртскo-рeкрeaтивнe сaдржaje, пoпрaвку и 

oсaврeмeњaвaњe справа. 

Када су у питању спортски терени посетиоци матрају да треба вишe oтвoрeних 

тeрeнa, затим да бeтoнски тeрeни морају бити квалитетнији, да фудбaлски тeрeни требају 

бити уређенији, да би кошаркашки и фудбалски тeрeни требали бити савременији, да 

треба поставити столове за шах, итд. Такође, сматрају да терени морају бити бoљe 

oдржaвaи, те да треба унети нове спортско-рекреативне садржаје. 

Посетиоци сматрају да на Ади Циганлији треба више спрaвa у тeрeтaни и на 

отвореном простору, те више полигона са справама зa вeжбaњe, и друго. 

Износе и конкретне предлоге и сугестије када су у питању стазе на Ади 

Циганлији. Сматрају да треба вишe уређених стaзa крoз шуму зa вожњу рoлeра и бицикла, 

затим да пешачке и бициклистичкe стaзe требају бити дуже и шире, да неке стазе треба 

обележити, а поједине треба осветлити, да би вечерње и ноћно коришћење било безбедно. 

Стазе морају бити чистије, а поправка мора бити ажурнија, итд. 

Oд Упрaвe Аде Циганлије oчeкуjу: бoљу oргaнизaциjу, мaњe мoтoрних вoзилa, 

кoнтрoлу крeтaњa пeшaкa, вишe инфoрмaциja o сaдржajимa који се одвијају нa Aди 

Цигaнлиjи, вишe бeсплaтних сaдржaja зa дeцу и друго. 

Четири петине или 80% посетилаца сматра да мoтoрнa вoзилa ремете угођај и 

боравак на Aди Цигaнлиjу и они пoдржaвajу идejу зaбрaне улaскa моторних возила у 

спортско-рекреативни кoмплeкс. 

Oнo штo пoсeтиoцe Aде Цигaнлиjе нajвишe привлaчи су: прирoдa, спoртски 

сaдржajи и урeђeнoст прoстoрa. Прирoднe прeднoсти кoje нaвoдe су: jeзeрo, шума и остало 

зeлeнилo, плaжa, пaрк и чист вaздух. Сaдржaje кoje издвajajу су: тeрeни зa спoртoвe, 

вeжбaлиштa, мeстa зa купaњe и бaвљeњe aктивнoстимa нa вoди (скиjaњe, пeдoлинo), 

шумске површине и друго, а прoстoр oписуjу кao срeдњe урeђeн. Посетиоце пoрeд 

aмбиjeнтa Аде Циганлије привлaче и рaзличита тaкмичeња и мaнифeстaциje, дoк један 

број, односно млaђе пoсeтиоце, вишe привлaчe зaбaвa, кaфићи, дискoтeкe и дружење са 

вршњацима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 71. Ада Циганлија, шеталиште и бициклистичка стаза на улазу 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2016. 
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Oнo штo сe пoсeтиoцимa нajмaњe допада на Ади Циганлији je недовољан ниво 

oдржaвaња хигиjeнe, нeпoштoвaњe прaвилa понашања од стране неких посетилаца (вожња 

аутомобилима преко зелених површина, купање паса у језеру, бацање отпадака, понекад 

прегласна музика у ресторанима, итд) и гужвe нaрoчитo у лeтњeм пeриoду. Испитаници 

истичу дa језеро ниje довољно очишћено од траве која смета када се купају, а има и дoстa 

oтпaдaкa на обали. Већина смaтрa дa мoтoрнa вoзилa и мoтoцикли зaгaђуjу ваздух ове 

зелене градске оазе и ометају посетиоце у њиховим активностима (Плавша, Дражић, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 72. Игралиште на Ади Циганлији (Макишка страна) 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2009. 

Слика 73. Шеталиште на Ади Циганлији са макишке стране 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2016. 
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА НА ПУНКТУ ТУРИСТИЧКОГ 
ИНФОРМАТИВНОГ ЦЕНТРА АДА ЦИГАНЛИЈА 2011. ГОДИНЕ 

 

Ада Циганлија је омиљено купалиште становника Београда у току лета, али она и 

ван летње сезоне прикупља значајан број посетиоца, те као таква представља једну од 

омиљених зона излетничко – рекреативног туризма унутар самог града Београда. Често је 

становници Београда називају и „Београдско мореˮ. Осим што пружа одређене садржаје 

становницима Београда и домаћим туристима, њу посећују и туристи из окружења, као и 

значајан број страних туриста. 

Разумеваjући како се туристи крећу кроз време и простор, као и факторе који утичу 

на њихова кретања они имају важне утицаје на инфраструктуру и развој транспорта, 

развој производа, планирање дестинације, као и планирање нових атракција, као и 

управљање социјалним, еколошким и културним утицајем на туризам (Lew and McKercher, 

2006). 

Методе истраживања. Туристичка организација Београда 2011. године имала је 

два туристичка информатора на информативном пулту на Ади Циганлији на 

новобеоградској страни педесетак метара испред ресторана „Језеро” који су давали 

информације заинтересованим туристима о граду Београду, туристичким турама и 

туристичким дешавањима у Београду, као и о дешавањима на Ади Циганлији. Туристички 

информатори су бележили број туриста на туристичком информативном пулту као и 

њихова интересовања. На пулту туристичког информативног центра (у даљем тексту 

ТИЦ) забележени су становници Београда, домаћи туристи, туристи из окружења (из 

бивших република СФРЈ) и инострани туристи. Због истог говорног подручја део туриста 

из окружења, односно из бивших република стопио се у домаће туристе. Подаци су 

скупљани у периоду од 27.06.2011. до 18.09.2011. године, односно два туристичка 

информатора предала су укупно дванаест извештаја за тај период. Извештаји су били 

недељни. Треба нагласити, обзиром ко је састављао извештај на крају недеље извештаји се 

разликују у сумирању података тако да су изнешени подаци  урађени са нагласком на 

недеље. 

Студија је заснована на главној хипотези Х: Ада Циганлија као рекреативна зона је 

довољно атрактивна да привуче туристе и на њој је могуће одређивање корективних мера 

и спровођење стратешке активности за побољшање снабдевања. То би даље имплицирало 

позитивне ефекте у области туризма, у општој економији и на привреду у региону. Под 

ову хипотезу постављене су одређене хипотезе нижег нивоа: 

 сви велики градови који имају велике излетничко - рекреативне зоне, а у овом случају је 

то Ада Циганлија, уређују их и њихови становници користе те потенцијале (хипотеза 1), 

корист од овако уређених простора је вишеструка, а посебно у здравственом домену 

(хипотеза 2), домицилно становништво користи више излетничко - рекреативну зону свога 

града него страни туристи (хипотеза 3). 

Резултати и дискусија. Туристичка понуда Аде Циганлије као излетничко – 

рекреативног простора задовољава потребе савременог туристе, али још ширим спектром 

и бољим информисањем, које недостаје, број туриста би се увећавао. Да овај простор 

задовољава потребе туриста може се свакодневно видети по попуњености њених 

шеталишта, игралишта, а посебно обала у току летњих месеци. Са постојећом понудом 

домицилно становништво има на располагању уређену зону која има позитиван ефекат на 

његово здравље, чиме се Ада Циганлија може сврстати у још један домен туризма, 

односно здравствени туризам, а овим су потврђене хипотезе 1. и 2. 
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Укупан број туриста у посматраном периоду износи 4622 уколико изузмемо 1000 

туриста обавештених о манифестацији „Карневал бродоваˮ путем флајера. Просечан број 

обавештених туриста за недељу дана је 385, а дневно 55 туриста. Од прве до осме недеље 

број туриста константно расте, а од осме до дванаесте недеље опада. 

Табела 12. Укупан број туриста по недељама 

Недеља Број туриста 

1. недеља 252 

2. недеља 338 

3. недеља 346 

4. недеља 348 

5. недеља 453 

6. недеља 424 

7. недеља 465 

8. недеља 520 

9. недеља 429 

10. недеља 412 

11. недеља 333 

12. недеља 302 

Укупан број туриста 4622 

Извор: Извештај Туристичке организације Београда 

У седмој недељи од 08.08. до 14.08.2011.године, последњег дана 14.08. (недеља) 

информисан је рекордан број туриста 203 у само једном дану. У осмој недељи од 15.08. до 

21.08.2011. године информисан је највећи број туриста 520, за целу недељу. 

Графикон 13. Укупан број туриста по недељама 

 

Укупан број информисаних туриста на пунту ТИЦ-а је 4622; од тога је 3266 

домаћих туриста (око три четвртине), 156 туриста је из окружења и 1200 страних туриста 

(око једне четвртине). Овим подацима је потврђена хипотеза 3. 

Највећи број посетиоца на пункту ТИЦ-а је из Београда, али је забележено и 

присуство и из других градова Србије. Међутим, у току прве, пете, шесте, девете 

једанаесте и дванаесте недеље забележени су домаћи туристи, али не и њихов појединачан 

долазак из места порекла ван Београда. Разлог томе је што је један туристички 
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информатор бележио само укупан број домаћих туриста, али не и њихов број и порекло 

ван Београда. 

Табела 22. Укупан број домаћих туриста по недељама (из Београда и остатка Србије) 

Недеља Број домаћих туриста 

1. недеља 184 

2. недеља 260 

3. недеља 253 

4. недеља 242 

5. недеља 285 

6. недеља 291 

7. недеља 300 

8. недеља 330 

9. недеља 302 

10. недеља 311 

11. недеља 268 

12. недеља 240 

Укупно туриста 3266 

Извор: Извештај Туристичке организације Београда 

Укупан број информисаних домаћих посетилаца на пулту ТИЦ-а у укупној маси 

туриста чини 70, 66% или 3266 посетилаца. Заведен број посетилаца у првој недељи био је 

заправо 1184. Разлог оволиког броја посетилаца је што је један туристички информатор у 

једном дану поделио флајере за манифестацију „Карневал бродова” која се одржавала у 

Београду и на тај начин обавестио значајан број посетилаца о овој манифестацији. Ако се 

узме у обзир да је ово прва недеља постојања пункта ТИЦ-а није велика грешка узети да је 

приближно на пункту био око 184 посетиоц који је тражио неку информацију. 

Графикон 14. Укупан број домаћих туриста по недељама (из Београда и остатка Србије) 

 

Графикон 14. приказује релативну уједначеност броја посетилаца из Београда и 

домаћих туриста из осталих градова Србије који су били на пункту ТИЦ-а, односно 

приметно је да нема драстичних скокова током посматраних недеља. Просечна посећеност 

пункта ТИЦ-а од стране домаћих туриста у 12 недеља постојања пункта на Ади Циганлији 

је 272,17. 
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Иако је забележени број и порекло туриста ван Београда релативно мали значајно 

је да се зна да су и они били на пункту ТИЦ-а. Наравно да је било немогуће забележити 

све туристе уколико они сами нису пријавили одакле долазе тако да се знатан број утопио 

у посетиоце из Београда. Део ових туриста био је у гостима у Београду, а део у 

једнодневној посети у Београду. 

Табела 23. Број туриста из остатка Србије по недељама 

Недеља Број домаћих туриста Укупан број домаћих 

туриста 

1. недеља Није пребројано / 

2. недеља Бор 2, Бања Ковиљача 1, 

Лозница 1, Крагујевац 1 

5 

3. недеља Суботица 4, Зајечар 4, 

Нови Сад 3, Крагујевац 1 

12 

4. недеља Крушевац 4, Панчево 2, 

Ниш 2, Пирот 1 

9 

5. недеља Није пребројано / 

6. недеља Сомбор, Нови Сад, 

Панчево, Крушевац, Ниш 

/ 

7. недеља Суботица 7, Сомбор 2, 

Панчево 2, Ивањица 1, 

Шабац 1 

13 

8. недеља Ваљево 4, Нови Сад 4, 

Смедерево 4, Трстеник 2, 

Бор 2, Ниш 1 

17 

9. недеља Није пребројано / 

10. недеља Смедерево 3, Ниш 1 4 

11. недеља Није пребројано / 

12. недеља Није пребројано / 

Укупно туриста 60 

Извор: Извештај Туристичке организације Београда 

Највећи број туриста на пункту ТИЦ-а на Ади Циганлији који су евидентирани, а 

да нису из Београда долазе из Војводине и то из Суботице 11, Новог Сада и Смедерева по 

7 туриста, Панчева, Ниша, Бора, Зајечара, Крушевца и Ваљева по 4, док су туристи из 

осталих градова били заступљени у мањој мери. Из табеле се види и да је у осмој недељи 

било највише туриста (укупно 17) или скоро 30% свих евидентираних туриста. 

Табела 24. Евидентирани збирни подаци о туристима из остатка Србије 

Град Број 

туриста 

Град Број 

туриста 

Град Број 

туриста 

Бор 4 Нови Сад 7 Ивањица 1 

Бања 

Ковиљача 

1 Крушевац 4 Шабац 1 

Лозница 1 Панчево 4 Ваљево 4 

Крагујевац 2 Ниш 4 Трстеник 2 

Суботица 11 Пирот 1 Смедерево 7 

Зајечар 4 Сомбор 2   

Укупан број туриста 60 

Извор: Извештај Туристичке организације Београда 
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На следећем графикону 15. приказана је графички табела 24. и на њој је видно 

доминантан број домаћих туриста из Суботице. 

Графикон 15. Евидентирани збирни подаци о туристима из остатка Србије 

 

Графикон 16. приказује процентуални износ еведентираних туриста из остатка 

Србије не рачунајући Београд. 

Графикон 16. Евидентирани број туриста из остатка Србије 
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0% 6. недеља 

0% 

7. недеља 
22% 

13 туриста 

8. недеља 
28% 

17 туриста 

9. недеља 
0% 

10. недеља 
7% 

4 туриста 

11. недеља 
0% 

12. недеља 
0% 
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Туристи из окружења, из бивших република СФРЈ на пункту ТИЦ-а Туристичке 

организације Београда нису били забележени у значајнијем броју, а то потврђују подаци 

из табеле 25. 

 

Табела 25. Број туриста из окружења, из бивших република СФРЈ по недељама 

Недеља Број туриста Недеља Број туриста 

1. недеља 5 7. недеља 24 

2. недеља 14 8. недеља 7 

3. недеља 6 9. недеља 27 

4. недеља 13 10. недеља 8 

5. недеља 21 11. недеља 9 

6. недеља 11 12. недеља 11 

Укупно туриста из окружења 156 

Извор: Извештај Туристичке организације Београда 

У укупном броју информисаних туриста на пункту ТИЦ-а туристи из окружења из 

бивших република СФРЈ чине само 3,37 % или 156 туриста. Међутим, један број туриста 

се утопио у домаће туристе, пошто нису сами пријавили одакле долазе. Један број 

регистрованих туриста из окружења је био у гостима код неког у Београду, или Србији, а 

други део је био у туристичкој тури. 

Графикон 17. Број туриста из окружења, из бивших република СФРЈ по недељама 

 

Број туриста из окружења на пункту ТИЦ-а Туристичке организације Београда је 

током дванаест недеља варирао. Највећи број туриста из окружења забележен је у деветој 

недељи, а најмањи број у првој недељи. 

Табела 26. Евидентирани туристи из окружења, из бивших република СФРЈ 

Држава Словенија Хрватска БИХ Македонија Црна 

Гора 

Укупно 

Број 

туриста 

32 23 13 9 2 79 

Извор: Извештај Туристичке организације Београда 
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Од укупног броја информисаних туриста из окружења, бивших република СФРЈ 

највећи број на пункту ТИЦ-а био је из Словеније (32) и из Хрватске (23), а потом из 

Босне и Херцеговине (13) и Македоније (9), а најмањи број из Црне Горе (2). Укупан број 

евидентираних информисаних туриста из окружења, односно бивших република СФРЈ на 

пункту ТИЦ-а био је 79. Реалан број информисаних туриста из окружења, бивших 

република СФРЈ на пункту ТИЦ-а био је 156 туриста у дванаест недеља. Ова разлика 

настаје управо из разлога што један туристички информатор није засебно издвојио 

туристе по држави из које долази већ их је сагледао у укупном броју туриста из окружења. 

Графикон 18. Евидентирани туристи из окружења, из бивших република СФРЈ 

 

Страни туристи у укупној маси туриста на пункту ТИЦ-а Туристичке организације 

Београда заузимају значајан број, односно четвртину укупно информисаних туриста. Ова 

информација указује да је 2011. године на Ади Циганлији било знатно више страних 

туриста у односу на туристе из окружења, односно туриста из бивших република СФРЈ. 

Табела 27. Број страних туриста по недељама 

Недеља Број туриста Недеља Број туриста 

1. недеља 63 7. недеља 141 

2. недеља 64 8. недеља 183 

3. недеља 87 9. недеља 100 

4. недеља 93 10. недеља 93 

5. недеља 147 11. недеља 56 

6. недеља 122 12. недеља 51 

Укупно страних туриста 1200 

Извор: Извештај Туристичке организације Београда 

У укупном броју информисаних туриста на пункту ТИЦ-а страни туристи чине 

25,96% или 1200 туриста. Из табеле број 7. може се видети да број страних туриста 

константно расте од прве до пете недеље, од пете до осме варира, али је и даље висок, а од 

Словенија 
41% 

Хрватска 
29% 

БИХ 
16% 

Македонија 
11% 

Црна Гора 
3% 
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девете до дванаесте значајно опада. У осмој недељи забележен је највећи број страних 

туриста, њих 183. Прве две и последње две недеље бележе најмањи број страних туриста. 

Графикон 19. Број страних туриста по недељама 

 

На пункту ТИЦ-а 2011.године евидентираних страних туриста било је из 38 земаља 

света. Највећи број био је из Велике Британије (216), Немачке (71), Француске (57), док су 

Русија, Италија, Шпанија и Шведска готово заступљене у истој мери – нешто више од 30 

туриста. На пункту је значајан број туриста из прекоокеанских земаља САД (23) и 

Аустралије (19). Туриста из Кине било је 10. 

Табела 28. Евидентирани број туриста и њихово порекло 

Редни 

број 

Земља из које туристи долазе Број страних туриста 

1.  Велика Британија 216 

2.  Немачка 71 

3.  Француска 57 

4.  Русија 36 

5.  Италија 33 

6.  Шпанија 32 

7.  Шведска 31 

8.  САД 23 

9.  Аустрија 20 

10.  Аустралија 19 

11.  Грчка 18 

12.  Ирска 16 

13.  Чешка 15 

14.  Низоземска 14 

15.  Турска 13 

16.  Шваjцарска 12 

17.  Белгија 11 

18.  Кина 10 

19.  Канада 8 

20.  Норвешка 7 

21.  Словачка 7 

22.  Финска 6 

23.  Сирија 5 
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24.  Израел 5 

25.  Нови Зеланд 4 

26.  Румунија 4 

27.  Аргентина 3 

28.  Индија 2 

29.  Португал 2 

30.  Мађарска 2 

31.  Бугарска 2 

32.  Пољска 2 

33.  Ирак 1 

34.  Исланд 1 

35.  Пакистан 1 

36.  Данска 1 

37.  Украјина 1 

38.  Еквадор 1 

Укупно страних туриста 712 

Извор: Извештај Туристичке организације Београда 

На пункту Туристичког информативног центра Туристичке организације Београда 

на Ади Циганлији 2011. године прикупљени су подаци о броју и пореклу туриста који су 

боравили на Ади Циганлији. То су туристи који су тражили податке о туризму града 

Београда или податке о Ади Циганлији. Подаци су прикупљени и обрађени у току 

дванаест недеља најфреквентнијих месеци на Ади Циганлији („Београдском моруˮ), 

односно од краја јуна до средине септембра. 

На основу недељних извештаја дошло се до података да је укупан број туриста 

(домаћих, из окружења и страних) на овом пункту био 4622. Број домаћих туриста у 

укупној маси туриста износио је око 70 процената, туриста из окружења (из бивших 

република СФРЈ) нешто више од 3 процента, а страних туриста око 25 процената. Од 

домаћих туриста на Ади Циганлији највише је становника Београда, иако су забележени и 

становници других градова Србије. Туристи из Словеније и Хрватске били су најбројнији 

туристи из окружења, док је највише страних туриста било из Велике Британије. Пошто су 

страни туристи у укупној маси туриста били заступљени са четвртином то говори о 

значајном присуству страних туриста на Ади Циганлији, али и о потреби да уз дугорочно 

планиране маркетиншких активности овај простор постане један од првих у плану посете 

страних туриста како лети, тако и у другим периодима године што би на економском 

плану доносило позитиван ефекат. 

Осим економског ефекта као и свака излетничко – ракреативна зона тако и Ада 

Циганлија има непроцењив значај у здравственом погледу становништва које је посећује. 

Даљим ширењем туристичких садржаја и бољом доступношћу информација, као што је 

израда карте Аде Циганлије са свим постојећим садржајима, као и постојање пункта 

информација (слично пункту ТИЦ-а, који је био само 2011. године на овом простору) 

подигао би се квалитет услуге и постигла би се још већа посећеност. 
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АКТУЕЛНО СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ АДЕ ЦИГАНЛИЈЕ 

 

Корито Дунава је усечено у растреситом земљишту – у слојевима глине, пескуше, 

песка и шљунка. Због тога оно није стабилно, те знатно мења своје контуре, па чак и 

положај корита. По једној мађарској карти из 1811. године утврђено је да је Дунав текао 

по Панчевачком риту око 3 километра источније него шездесетих година двадесетог века; 

тада је код Бесног Фока, у Панчевачком риту, имао велику окуку. 

На карти аустријско-турске границе из 1793. године десна обала Дунава код Новог 

Београда била је нешто источније, а Мало ратно острво није постојало, док се Велико 

ратно острво у то време састојало од два мања (Дукић, 1960). 

Данас, Ада Циганлија је уређен купалишно-излетничкo-рекреативни простор са 

комплексом садржаја који се из дана у дан увећавају. То је изузетан простор за одмор и 

рекреацију, простор у самом граду Београду са одличним прилазом и великим простором 

за паркирање милионског града. Викендом, празником, посебно сунчаним данима Ада 

Циганлија је простор где становници Београда радо проведу своје слободне сате. 

Поред постојеће јавне гараже, 2009. године уређена је улица која прати линију 

Савског језера која је и раније служила за паркирање мора аутомобила само је сада 

превучен нови слој асфалта на којем је урађен паркинг и пешачка стаза тако да овај 

простор изгледа много функционалније. На жалост, због клизишта овај пут је оштећен на 

једном делу, те се појављују опасне неравине за возаче моторних возила. По неким 

изворима у плану је уређење паркинга и са друге стране улице што је сасвим оправдано 

пошто се већ травнате површине користе у те сврхе. Међутим, ни 2016. године овај план 

није спроведен. 

Сваки излетник на овом простору наћи ће оно што га занима од понуде различитих 

спортских терена, рибарских зона, пикник простора до малог позоришта за најмлађе 

излетнике, као и уређеног дечјег игралишта. Простор Аде Циганлије (Прилог 11, 12, 13, 

15, 16, 17) је простор који може да прими највећи број излетника (не рачунајући Фрушку 

гору, која је сама по себи велик простор) на добро организованом простору, а у самом 

граду Београду. 

Карта 7. Ставе Саве и Дунава са Великим ратним острвом и напуштеним рукавцем 

Саве – карта из 1793. године (оригинал у Државном архиву у Загребу) 

 

Извор: Дукић, 1960 
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АВАЛА КАО НАЈБЛИЖА ИЗЛЕТНИЧКО-
РЕКРЕАТИВНА ПЛАНИНА ЕМИТИВНОЈ 

ЗОНИ БЕОГРАДА 
 

 

 

Београд није окружен високим шумама, ни величанственим планинама, али ипак 

има живописну околину, географски и фолклорно веома разноврсну и привлачну. 

На северу су винородни сремски брегови и зелене обале Дунава. Унутар града су 

Топчидер, Кошутњак и Звездара, омиљена излетишта Београђана. Мало даље, на југу, су 

предивне ниске планине Авала и Космај. Недалеко од Београда у водама Дунава огледају 

се зидине старих градова Смедерева и Голупца. 

У недељне и празничне дане, радни Београд окрене очи својој околини. Тад 

Београђани запоседну излетничке хотеле и ресторане. Тим објектима посвећује се 

последњих година нарочита пажња, јер су они постали саставни део потреба града, који са 

зеленилом и одмаралиштима чине срж излетичког туризма (Београд, фото-монографија, 

1964). 

  

Слика 74. Авала 

 

Извор: http://www.skijanje.co.rs/Ski_Centri/srbija/Avala.htm 

http://www.skijanje.co.rs/Ski_Centri/srbija/Avala.htm
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ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И ПРИРОДНИ УСЛОВИ 
АВАЛЕ 

 

Положај. Авала, ниска планина 16,5 km јужно од Београда; везана је за северни 

крај шумадијске греде, која се почев од Рудника провлачи кроз ниску Шумадију према 

северу и представља главно развође између сливова Саве и Дунава. 

Рељеф и хидрографија.У морфолошком погледу Авала има облик купе која је 

насађена на ту греду и диже се изнад ње и околног таласастог рељефа око 200 m, односно 

511 m надморске висине (Слика 75). Мало је рашчлањена, у њу нешто јаче залази само 

извориште потока Врановца, на североистоку. Иако је највеће узвишење у рељефу краја, 

Авала не представља неки хидрографски чвор, већ са ње и њеног подножја полазе само 

мањи потоци притичући рекама које протичу поред ње. 

Геолошки састав. Авала је 

сложеног геолошког састава. Основа 

јој је од серпентина, преко кога су 

наталожени седименти доње и горње 

креде (глинци, пешчари, лапорци и 

кречњаци) из старог Средоземног мора 

– Тетиса. За време њиховог издизања и 

убирања крајем старијег терцијара и у 

млађем терцијару, настало је ломљење 

целе серије до већих дубина, што је 

омогућило утискивање магматских 

маса из унутрашњости и њихово 

консолидовање у облику лаколита, из 

кога се гранају многе интрузивне жице 

дацита, андезита и лампрофира. Интрузијом лаколита међу кредне седименте појачано је 

издизање авалске боре, првобитне антиклинале правца север-југ, која је добила облик 

сличан купи. Истовремено су магматске масе извршиле физичко-хемијски преображај у 

околним седиментним стенама (контактни метаморфизам), услед чега су ове постале 

чвршће и отпорније. У наставку интрузивног процеса суделовала су и гасовита једињења 

(пнеуматолиза, са образовањем борног силиката аксинита), а поред њих и врели раствори 

са једињењима метала. Тако је на Авали дошло до образовања рудних лежишта олова и 

цинка са сребром (Црвени Брег) и до руда живе (цинабарита) на Шупљој Стени. У вези са 

млађим вулканским појавама на Авали настали су још неки минерали и руде. Међу 

минералима се истичу тремолит, гранат, епидор и аксинит, а посебно место заузима 

минерал авалит, зеленкаст љуспичав хромов алуминиумски силикат, који је проучио С. 

Лозанић и назвао га тим именом (Енциклопедија Југославије, MCMLV). 

Клима. Ова планина спада у област умерено-континенталне климе. Сама клима 

чини прелаз између сувље умерене источно-континенталне и влажније висинске климе. 

Пошто се налази на самој ивици Панонског базена, изложена је јаком утицају панонске 

климе. То се огледа у врло ниским и високим летњим температурама и у равномерном 

распореду падавина преко године, са нарочито малим количинама у летњим месецима. 

Најтоплији су месеци јул и август. Највише је падавина крајем пролећа и у јесен, док у 

најтоплијим летњим месецима нагло опадају и достижу минимум крајем августа. Средње 

месечне суме падавина су ниске све до новембра. Најсувљи је фебруар. Падавине указују 

на дуг, сув и топао летњи период у околини Београда (Вујовић, 1971).  

Слика 75. Авала, рељеф 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2015. 
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Карта 8. Авала, стање 1984. 

 

 
 

Извор: Кирбус,1984. 
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Биљни и животињски свет. Авала је добро пошумљена. Већим делом је под 

самониклом вегетацијом, а једним делом под засађеном боровом шумом, у којој има и 

неких егзота. После ослобођења Србије од Турака, она је постала главно излетиште 

Београђана и околног становништва, јер се са ње пружа изванредан видик како на 

таласасту Шумадију тако и на равницу преко Саве и Дунава. Због тога је 1859. године 

издато наређење да се Авала огради, како би се сачувала њена шума (Енциклопедија 

Југославије, MCMLV). 

Иако је Авала обрасла густом шумом, али како је изложена јаком саобраћају и 

мноштву излетника, дивљач је врло ретка. Зато је лов на Авали изричито забрањен. Од 

дивљачи има мало зечева, лисица, веверица и ласица. Покушавало се да се унесу срне, али 

без успеха. Бројне су врсте птица (Вујовић, 1971). 

 

ДРУШТВЕНИ УСЛОВИ АВАЛЕ 

 

Историја. Авала је од вајкада привлачила на себе погледе освајача, јер је 

доминирала Београдом. За њену вредност знао је и неолитски човек, који је настањивао 

њене пећине, што нам потврђују археолошки налази, нађени приликом рударских 

испитивања. То је планина Ангурион из легенде о Аргонаутима, пред којом се Истар 

раздваја на два дела, од којих један тече на запад, а други на исток. 

У времену када је Београд постао мета свих завојевача, Авала је одиграла важну 

улогу као стратегијска тачка. 

Тако је још Римљани утврђују. Подигнут је авалски град са чврстим високим 

бедемима и као одбрамбена тачка рударског насеља и Сингидунума, уврштен је у систем 

дунавских утврђења.  

Авалски брег је према Ами Бује баш тај „Монс Ауреус”, о коме су Грци, а касније 

Римљани, читаве бајке распредали. 

Авалски град и мало рударско насеље задржало се до појаве Турака. Значај града 

Жрнова, како се до тога времена авалски град називао, Турци су умели да процене. Пре 

заузећа Београда, њихов је први циљ био да заузму Жрнов, или Хавалу, како су га они 

касније називали. 

Први напад на Авалу Турци су извели 1442. године, Исак-паша смедеревски санџак 

бег, шаље са јаким снагама на Жрнов Шахабедин-пашу. У овим борбама авалски град је 

претрпео велика разарања, па су Турци након његовог заузећа, приступили његовој 

обнови, користећи у ту сврху све поробљено становништво као радну снагу. Тада је 

авалски град постао моћно утврђење и то обележје изражено је и у његовом данашњем 

имену Авала, што значи: „Утврђење које доминира градом”. Први пут се јавља под 

именом Авала 1515. године. 

Видећи какву опасност за Београд има обновљени авалски град, командант 

Београда, Јован Запољски, крене са јаком војском да га заузме. Том приликом он је са 

београдског града скинуо тешке топове, да би са њима могао да разори, ово, сада тако 

моћно утврђење. Да је његова процена о опасности која му је претила од Авале била 

тачна, одмах се и осведочило. Смедеревски санџак Али-бег, који је бранио авалски град, 

дочека Запољину војску и потуче је до ногу. Том приликом он зароби и све топове и 

мунцију, те тако београдски град остаде без тешког наоружања.Ова Запољина брзоплетост 

ускоро се осветила Угарској и Београду. Султан Сулејман Величанствени, дошавши 1521. 

године пред Београд, увидео је стратешки значај авалског града и нареди да се још више 

утврди. Тек пошто се ту осигурао и један део војске у њему одморио крене у освајање 

Београда. 
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На самом врху Авале, до 1935. године, могли су се се видети камени остаци старог 

Авалског града који су уклоњени приликом подизања маузолеја Незнаном јунаку. 

Нарочито су се истицали остаци једне куле четвртастог облика са зидом и три полукружна 

бастиона. По народном предању Авалски град је био замак Јерине, злогласне жене Ђурђа 

Бранковића. 

Последњи господар авалског града изгледа да је био турски хајдучки старешина 

Порча, који је са својом снажном дружином из авалског града контролисао пут за Београд. 

Овај Порча од Авале остао је у мучној успомени нашег народа, јер је безобзирно 

уцењивао, нападао и пљачкао околно српско становништво. По народном предању, са 

Порчом од Авале обрачунао се српски деспот Змај Огњани Вук, унук деспота Ђурђа 

Смедеревца, син ослепелог Гргура, чувен по свом јунаштву. Престоница му је била у 

Сланкамену. На молбу опљачканих становника околних села Авале, Змај Огњани Вук 

дошао је на поље испод Авале и изазвао Порчу на мегдан. Када је видео да ће бити 

побеђен, Порча покуша да се спасе бекством у свој град, али га Змај Огњани Вук сустиже 

на самом врху и убије пред „Ђемерликулом”, „граду на капији”, приковавши га својим 

копљем за оковану дрвену капију. Евлија Челебија, турски путописац, извештава нас да је 

Порчин гроб на Авали и да на њему „нема ни здања, ни кубете, него он мирно почива у 

хладовини пистоћа”. 

И наш историчар Стојан Новаковић пише да „са западне стране града, има један 

гроб, дугачак око пет, а широк два хвата, за који кажу да је Порчин гроб”. 

Авала је иначе била бастион познатих српских јунака Чарапића. Ту је Васа Чарапић 

у заседи сачекао дахију Кучук-Алију и његову војску и пошто му је побио многе војнике, 

отео му је плен који је сакупио по селима у околини Београда. 

На Авали су погинули 4. априла 1826. године Ђорђе и Марко Чарапић, вође 

познате Чарапићеве буне. И данас се прича на какве су страшне муке стављени јатаци који 

су скривали побуњенике. И вођа познате Ђакове буне, Милоје Бак, ухваћен је 1825. 

године испод Авале у механи села Малог Мокрог луга, те је одведен у Баточину где је 

погубљен. 

И у доцнијим борбама за освајање или одбрану Београда, авалски град је одиграо 

значајну улогу, док није потпуно разорен. Разорили су га браниоци Београда, јер је овај 

град, који је био подигнут ради одбране Београда, више доприносио његовом освајању 

(Пауновић, 1971). 

Материјална основа туризма. У непосредној близини Београда, спојена редовном 

аутобуском везом, поред асфалтног пута Београд-Ниш-Скопље, лежи шумовито брдо 

Авала (Издање пословнице за пропаганду и туристичку рекламу). Обрасла је четинарском 

и листопадном шумом, са лепим асфалтираним стазама које воде од подножја до на сам 

врх, на коме се налазе диван споменик Незнаном јунаку, репрезентативни хотел „Авала” и 

планинарска кућа „Митровићев дом”.  

У подножју се налазе хотели „Београд” и „Липовица” и планинарски дом 

„Чарапићев брест” (Југославија Туристичка енциклопедија, 1958). Испод Авале су мотел 

„1.000 ружа”, ресторан „Кумбара”, као и низ ресторана и кафана (посебно поред пута од 

Бањице према Авали) (Београд, 1984). Око споменика Незнаном јунаку изграђен је парк, а 

у парку се налази туристички хотел „Авала” са красном терасом, чији се видик пружа 

према Београду и питомој Шумадији. И са терасе авалског торња пружао се изванредан 

поглед на Шумадију. Године 1947. цела Авала је проглашена за национални парк 

(Енциклопедија Југославије, MCMLV). 
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Авала је заиста најомиљеније излетиште Београђана. Лети се ту многобројни 

љубитељи природе одмарају на њеним шумовитим падинама, у хладовини, а зими је 

планина пуна смучара (Југославија, Туристичка енциклопедија, 1958). 

 

ТУРИСТИЧКЕ АТРАКТИВНОСТИ НА АВАЛИ 

 

Споменици на Авали су од изузетног значаја за излетнички туризам, али они пре 

свега представљају културно-историјски моменат српског народа. Најзначајнији су: 

 Споменик Незнаном јунаку - (посвећен жртвама Првог светског рата); налази се 

на самом врху Авале 

 Споменик совјетским ратним ветеранима – (посвећен руским генералима који 

су погинули у авионској несрећи на Авали); налази се нешто ниже на путу ка 

Споменику Незнаном јунаку 

 Меморијални парк – (посвећен жртвама Другог светског рата) који заједно са 

Спомеником Незнаном јунаку чини уређен комплекс који је најпосећенији на 

простору Авале, уз Авалски торањ (http://en.wikipedia.org/wiki/Avala). 

  

Слика 76. Хотел Авала 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2010. 
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Споменик Незнаном јунаку. Битка за Београд је отпочела ноћу између 6. и 7. 

октобра 1915. године, са најтежих артиљеријских оружја. Херојска одбрана Београда 

одолевала је 7 дана и ноћи. А када је Бугарска армија, без објаве рата, прешла границу и 

као четврта сила ударила мучки на Србију, и за тај новоотворени фронт морале су се 

одвојити јединице, а тиме и ослабити одбрана положаја београдског фронта, Врховна 

команда наредила је повлачење. 

Авала, та вечито доминантна тачка над Београдом, напуштена је ноћу између 15. и 

16. октобра 1915. године. 

Био је крај пролећа 1917. године. Група непријатељских официра је обилазила 

Авалу. Пажљиво су посматрали овај положај па им је одмах, крај срушеног храстовог 

дебла, пао у очи костур у распадању, као и оно неколико овећих комада камене плоче. 

Двојица су пришла згрченом телу и разгледали га, а онда саопштили осталима „Сербиша 

солдат”и салутирали. 

После неколико дана, тело непознатог српског војника је покопан на истом месту 

где је и нађен, и више хумке је постављен крст са натписом: „Еин унбеканнтер сербисцхер 

Солдат” („Један непознати српски војник”). 

Прошле су четири пуне године, а онда, 23. новембра 1921. године на Авалу је 

дошао одбор за подизање споменика „Незнаном јунаку”. 

Војници су знали свој задатак и брзо су очистили простор око гроба, а затим 

приступили ископавању и самог гроба, око кога се ширио кратер од артиљеријске гранате. 

На дубини од којих 40 сантиметара наишло се на човечје кости: лобања, ископани 

делови ребара, једна лакатна кост, карличне кости и кости ногу са навученим цокулама. 

Слика 77. Споменик Незнаном јунаку 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2010. 
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Поред костију нађени су и делови српске војничке опреме и нешто личних ствари тог 

непознатог српског војника. Остаци опасача, реденик пушке, четири фишеклије, више 

пушчаних метака, као и нађених неколико комада сребрног српског новца и остатак 

новчанице од 10 динара, речито су доказивали да је био у питању заиста непознати српски 

ратник, који је пао погођен гранатом, јер су крај њега нађени делови гранате од преко 

десет килограма тежине, са данцетом пречника 11 сантиметара. По овом су чланови 

одбора Народне скупштине констатовали да се заиста ради о гробу непознатог српског 

ратника и сачињен је протокол који је стављен у стаклену касету, која је затим укопана 

крај костију. После годину дана на том месту подигнут је скроман споменик од камена. 

Године 1934. одлучено је да се на Авали подигне импозантан споменик – маузолеј 

Незнаном јунаку, као трајан спомен борби наших народа за ослобођење. Израда 

споменика поверена је једном од највећих вајара света – Ивану Мештровићу. 

На Видовдан 28. јуна 1938. године пренети су земни остаци Незнаног јунака из 

привременог гроба и сахрањени у маузолеј гробницу, величанствени гранитни храм на 

самом врху Авале, подигнут на месту где се некад дизао легендарни град Жрнов. 

Ванредно украшени прилази са широким степеницама воде до врха, ка постољу 

сачињеном од пет редова огромних камених блокова, поређаних степенасто један над 

другим. Сваки степеник је висок по један, а пети, два метра. Постоље носи брод висок 8,2 

m украшен са обе стране са осам каријатида џиновских димензија, које представљају 

југословенске народе. Тешка плоча под којом су кости непознатог војника, чини 

средишњи део ове импозантне грађевине од најтврђег црног гранита. Целокупна висина 

Маузолеја износи 14,25 m (Пауновић, 1971). 

Споменик Совјетским ратним ветеранима на Авали. Уочи прославе дана 

ослобођења Београда, 20.октобра 1964. године догодила се на Авали тешка трагедија, иако 

је време за летење било идеално. 

Авион је ударио скоро у 

сам врх Авале и експлодирао. 

Ниједан путник није преживео 

катастрофу, а делегацију су 

сачињавали виши и врхунски 

команданти совјетске армије. 

Сама трагедија се ето, догодила на 

овом месту, одакле су ти 

команданти командовали нападом 

на Београд, тачно у дан пре 

двадесет година. 

Ово место несреће данас је 

обележено монументалним 

спомеником, који представља 

сломљено авионско крило 

(Пауновић, 1971). Аутор овог 

споменика је Јован Кратохвил. 

Урађен је у бронзи и висок је 280 

cm. Подигнут је годину дана 

након авионске несреће - 1965. 

године (Београд, 1984).  

Слика 78. Споменик совјетским ратним 

ветеранима на Авали 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2010. 
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Стари Авалски торањ. Авалски телевизијски торањ (1965-1999) је некадашњи 

торањ на планини Авали, поред Београда. Авалски торањ био је висок 202,87 метара. 

Један од најлепших ТВ репетитора у Европи и свету, прорадио је, после петогодишње 

изградње, 1965. године. Ремек-дело архитектуре, једини торањ на свету који је за пресек 

имао равнострани троугао, осмислили су га архитекте Угљеша Богдановић (умро 1994. 

године) и Слободан Јањић, као и конструктор академик Милан Крстић. Његова изградња 

је била поверена Грађевинском предузећу „Рад”. Стотинак грађевинара радило је и зими и 

лети, уградивши више од 4000 тона армираног бетона. Врхунац посла била је поставка 60 

метара високе антене, тешке око 25 тона, коју су успешно монтирали мајстори „Гоше” из 

Смедеревске Паланке. Почетком 1965. године торањ је добио коначни изглед, постављене 

су телевизијске и радио антене. Наизглед „мршав” на три ноге, које су се ослањале на 

темељне блокове укопане 1,4 метара у стену, торањ је одолевао зубу времена и налетима 

кошаве „шетајући” у пречнику и од једног метра. Све до 29. априла 1999. године, када су 

га разорне бомбе НАТО пакта срушиле на стотинак квадрата његове некадашње терасе. 

Авалски торањ је био један од заштитних закова Београда. Путници који би 

друмом прилазили Београду, могли су да знају да су надомак града када су угледали 

Авалски торањ (http://sr.wikipedia.org/wiki/Avala). 

Торањ je имаo много јединствених карактеристика: 

 Био је то једини торањ на свету који је имао равнострани троугао за пресек. 

 Био је један од ретких торњева који нису причвршћени за тло, него је стајао на 

три ноге које су у облику троугла. 

 Био је једини торањ на свету са постољем троугла. 

 По својој конструкцији из 1965. до његовог уништења 29. априла 1999. године 

био је и највиша грађевина на Балкану. 

 Између његовог уништења 29. априла 1999. године и 11. септембра 2001. године 

био је највиша грађевина икад уништена. 

 На крају 2004. године био је трећа највећа грађевина икад уништена 

(укључујући телевизијске торњеве). 

 Његова реконструкција званично је започела у марту 2006. године 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Avala_TV_Tower). 

Карактеристике старог Авалског торња. 

СТАТУС: уништен 

КОНСТРУКЦИЈСКИ ДАТУМИ 

 Завршен: 1965. године 

 Уништен: 1999. године 

ФУНКЦИЈА 

 Комуникациона 

 Видиковац 

СТРУКТУРНИ ТИП: Торањ 

ВИСИНА           ВРЕДНОСТИ 

Антена                      202.9 m 

Кров                          136.6 m 

АРХИТЕКТЕ:  

 Угљеша Богуновић 

 Милан Крстић (http://skyscraperpage.com/cities/?buildingID=2534). 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Avala_TV_Tower
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Слика 79. Стари Авалски торањ 

 

Извор: Пауновић, 1971. 
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АНАЛИЗА АНКЕТЕ АВАЛА 2010. ГОДИНЕ 

 

Прва анкета је урађена у пролеће 2010. године, радним даном (среда), када је број 

посетилаца мањи, а структура специфична, односно ради се о правим поклоницима ове 

планине и њеног садржаја. Иако је био радни дан било је посетилаца са екскурзијских 

путовања, страних држављана, као и обичних излетника као што ће се видети из анализе 

анкете. Анкета је рађена на две локације: у спомен комплексу Незнаном јунаку и код 

Авалског торња. Незнатан број људи није био заинтересован или није имао времена за 

анкету. Анкетно истраживаље обухватило је 50 посетилаца. 

Интересантно је да из самог центра града из општина Стари град и Нови Београд 

није био ниједан испитаник, а да је највећи број био са општине Вождовац (рачунајући ту 

и насеље испод Авале – Бели поток, које припада општини), док је са осталих општина 

Чукарица, Звездара, Раковица и Земун био готово једнак број анкетираних. На основу овог 

може да се закључи да је веће интересовање за излете становника са периферних општина 

Београда него из самог центра Београда, где долазимо до нелогичности, јер је сам центар 

најзагађенији и најбучнији део града. Општина Вождовац највише је заступљена управо 

због непосредне близине излетишта Авала. 

Осим становника Београда 20% 

излетника је из осталих градова Србије (Нови 

Сад, Ужице, Крушевац, Ваљево, 

Аранђеловац) и око половине је у чешћој 

посети пријатељима и родбини из Београда, а 

око 5% је из иностранства (неки су живели у 

Београду, а други су баш из земаља из којих 

долазе) и они долазе обично једном годишње. 

Од анкетираних из иностранства излетници су 

били из : Италија - Анкона, Француска - 

Париз и Хрватска - Опатија. 

По образовању 60% је завршило 

средњу школу, а око 30% заједно вишу и 

високу школу. По занимању 40% је било 

запослено и исто толико су чинили студенти и 

незапослени, око 20% је група ђака и 

пензинера. 

У организованим групама су биле 

групе деце из обданишта и група пензионера 

из Новог Сада, али је значајнија индивидуална 

посета. 

Ако изузмемо организоване групе 

највећи удео у посети Авале имају млади од 

19 до 35 година и то нешто више од половине. 

Остало чине излетници средњих година. 

Основци су најчешће у пратњи одраслих. 

Око половине анкетираних је 

неожењено/неудато, а друга половина је 

ожењено/удато. Око 2% су удовци/удовице, 

ниједан испитаник није био разведен. 

  

Слика 80. Улазница за нови Авалски 

торањ, 2010. 
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Укупан број чланова домаћинства кретао се од 1 до 6, што је просечно 3 члана у 

породици. 

Становници у насељима под Авалом неретко долазе сваки дан, а интересантан је 

закључак радника на Авалском торњу да је посета чак и у време кишних дана присутна. 

По његовим подацима у току радног дана посета на Авалском торњу је око 600 до 700 

људи дневно, а у току викенда око 3000 посетилаца дневно. 

Око 1/5 становника Београда долази једном у години, а остатак два или више пута. 

Већина би волела да долази и чешће него што је била у могућности до сад, а главни разлог 

спречености је мањак слободног времена. Мањи број анкетираних (око 10%) је задовољан 

бројем долазака на излетиште Авалу и не би повећавало њихов број, јер сматра да је 

сасвим довољно колико долази, или већ долазе готово сваки дан. 

Што се тиче путева нешто више од половине сматра да су путеви добро обележени 

путоказима, док остали сматрају да нису; да су солидно обележени и један део се није 

изјаснио. Што се тиче прилазних путева одговори су били различити од лоших до 

одличних, што у основи чини да су путеви солидног квалитета. 

У готово 95% анкетирани долазе у пролеће, али је доста оних који осим у пролеће 

долазе и у јесен и лето, док по зими долазе искључиво излетници који Авалу готово 

свакодневно посећују. 

Долази се у 90% случајева аутомобилом, а осим аутомобила мањи број испитаника 

користи аутобус, мотоцикл, и бицикл, а прави заљубљеници у природу одлучују се на 

пешачење. 

Главне мотиве посете могу да поделим на природне и антропогене. Природни 

мотиви због којих излетници долазе на Авалу су: природа, шума, зеленило, чист ваздух, 

мир, тишина, одмор, поглед, пешачке стазе, а антопогени мотиви: Авалски Торањ и 

Споменик Незнаном јунаку са спомен-парком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Један мањи број анкетираних не би променио ништа; док неки замерају лоше 

одржавање. Највећи број испитаника би продужио радно време Торњу, па чак и увело 

ноћну панораму, обновило хотел „Авалу” (који заиста јесте у лошем стању), поправило 

степенице и поставило нове фењере до Споменика, више клупа, чесама, место за сувенире, 

неке манифестације, терени за спорт, мини золошки врт, простор за малу децу са 

садржајима, прилаз до Торња за инвалиде, неки би ограничили прилаз аутомобилима до 

подножја, а увели туристички возић од подножја до врха Авале, отварање ресторана на 

Торњу са приступачним ценама, да се више осветли Торањ и Споменик, по Београду 

путокази на енглеском језику, бољи путеви из правца Београда.  

Слика 81. и 82. Околина Авалског торња 

              

Фото: Димитрић Драгана, 2015. 
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АНАЛИЗА АНКЕТЕ АВАЛA 2015. ГОДИНЕ 

 

Друга анкета је урађена такође у пролеће, пет година касније, односно у мају 2015. 

године, али за разлику од прве анкете рађена је за викенд (у недељу), када се очекује већи 

број посетилаца због могућности издвајаља слободног дана за излетничко-рекреативна 

кретања. Обзиром на изнешено могу се очекивати вишесатна, полудневна и дневна 

кретања ка планинском излетишту Авала. Анкетом је обухваћено 60 посетилаца, односно 

за 10 више у односу на 2010. годину. 

За разлику од прошлог анкетног истраживања није било екскурзионих кретања, али 

је било страних туриста, који овој пут нису анкетирани, већ је обављен само разговор да 

би се сазнало из којих земаља долазе и они су били из следећих држава: Грчка 8, 

Македонија 5, Индонезија 4, Израел 4, Велика Британија 4 и Шпанија 3. При анкетирању, 

посетилаца из држава бивше Југославије није било, као што је био случај са анкетом 

урађеном 2010. године, а осим значајних посетиоца са општине Обреновац, један 

анкетирани био је из Панчева, из осталих градова Србије, за разлику од прве анкете. Права 

анкета имала је посетиоце из градова Нови Сад, Ужице, Крушевац, Ваљево, Аранђеловац. 

Овде се примећује да су посетиоци других градова Србије, на излетишту Авала из градова 

непосредно поред Београда. 

Анкета је рађена на две локације: у спомен комплексу Незнаном јунаку и код 

Авалског торња, као и у првој анкети. Такође, незнатан број људи није био заинтересован 

или није имао времена за анкету. 

У анкети 2015. године највећи број анкетираних био је из општине Гроцка, потом 

из београдске општине Вождовац, али овај пут из Белог потока није био нико, а из Рипња 

је било. На трећем место по бројности били су становници Обреновца. Овај пут је било 

посетилаца из свих општина Београда, док у анкети 2010. године није било  из самог 

центра града из општина Стари град и Нови Београд. На основу изнешеног може да се 

закључи да се структура анкетираних променила. Значајна заступљеност општине 

Вождовац указује да су посетиоци са ове општине заступљени и даље у највећем броју, 

због непосредне близине излетишта Авала, као што је и за очекивати. 

По образовању 2015. године било је за 10% мање анкетираних са средњом школом, 

односно 50%, а око 30% заједно вишу и високу школу, што је идентично обе ове године. 

Закључује се да се структура излетника по образовању на Авали није значајно променило. 

По занимању број запослених је порастао са 40% на 50%, а број студената и незапослених 

се смањио за нешто више од 10%, са 40% на нешто испод 30%, а група ђака и пензинера је 

остала иста око 20%. 

У анкети 2015. године индвидуална посета је примарна, а организованих посета 

није било, као 2010. године. Млади, од 19 до 35 година и даље су посетиоци са нешто 

више од половине. Али, 2015. године значајан је удео старосне групе од 36 до 60 година и 

она је била заступљена са 25%. Остало чине излетници средњих година и пензионери. 

Основци су најчешће у пратњи одраслих. 

Око половине анкетираних је неожењено/неудато, а друга половина је 

ожењено/удато било је у анкети 2010. године. Ова структура је мало промењена 2015. 

године и неожењених/неудатих је било тачно 60%, број удатих /ожењених је пао на 37%, а 

нешто више од 3% су удовци/удовице (овај број анкетираних је порастао за нешто више 

од 1%), а ниједан испитаник није био разведен, као и у прошлом анкетирању. Укупан број 

чланова домаћинства кретао се овај пут од 1 до 7, што је просечно 3,5 члана у породици, 

за разлику од прошлих просечно 3 члана. Овај пут трећина анкетираних је из 

четворочлане породице. 
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Становници у насељима под Авалом у прошлој анкети су долазили сваки дан, а 

2015. године резултати су се драстично променили. Највише излетника око 40% долази 

једном, два или више пута годишње, а једном, два или више пута месечно долази око 20%, 

тако да број излетника који долази сваки дан значајно се смањио. 

Већина би волела да долази и чешће него што је била у могућности до сад, а главни 

разлог спречености је мањак слободног времена. Мањи број анкетираних (око 10%) је 

задовољан бројем долазака на излетиште Авалу и не би повећавао њихов број, јер сматра 

да је сасвим довољно колико долази. Ова структура одговора се није мењала. 

Што се тиче путева 2010. године нешто више од половине је сматрало да су путеви 

добро обележени путоказима, док су остали сматрали да нису и да су солидно обележени 

и један део се није изјаснио. Године 2015. Одговори су били другачији те је тачно 40% 

сматрало да су путеви добро обележени, чак 30% није се изјаснило, 15% сматрало је да 

нису добро обележени и 10% сматра да би могло и боље. Што се тиче прилазних путева 

одговори су били различити од лоших до одличних, што у основи чини да су путеви 

солидног квалитета, а овај одговор се такође није мењао јер је највећи број (око 50%) 

анкетираних одговорио да су прилазни путеви солидни. 

У готово 95% анкетирани долазе у пролеће, али је доста оних који осим у пролеће 

долазе и у јесен и лето, док по зими долазе искључиво излетници који Авалу готово 

свакодневно посећују. Овако је изгледало 2010, а 2015. године одговори су били 

другачији, те је била значајна заступљеност одговора да излетници долазе готово 

подједнако у лето (највише) и пролеће, а исто тако подједнако у јесен и зиму и значајно 

мање у односу на прошла два годишња доба. Тако су одговори лети и у пролеће узели 

76%, а у јесен и зиму укупно 24%. 

Долази се у 90% случајева аутомобилом, а осим аутомобила мањи број испитаника 

користи аутобус, мотоцикл, и бицикл, а прави заљубљеници у природу одлучују се на 

пешачење. И овај одговор је 2015. године промењен и доласци аутомобилом су се са 90% 

спустили на 60%, више се пешачи и долази аутобусом, као и бициклом и мотоциклом. 

Главне мотиве посете могу да поделим на природне и антропогене. Природни 

мотиви због којих излетници долазе на Авалу су: природа, шума, зеленило, чист ваздух, 

мир, тишина, одмор, поглед, пешачке стазе, а антопогени мотиви: Авалски Торањ и 

Споменик Незнаном јунаку са спомен-парком. 

Године 2010. један мањи број анкетираних не би променио ништа; док неки 

замерају лоше одржавање. Највећи број испитаника би продужио радно време Торњу, па 

чак и увело ноћну панораму, обновило хотел „Авалу” (који заиста јесте у лошем стању), 

поправило степенице и поставило нове фењере до Споменика, више клупа, чесама, место 

за сувенире, неке манифестације, терени за спорт, мини золошки врт, простор за малу 

децу са садржајима, прилаз до Торња за инвалиде, неки би ограничили прилаз 

аутомобилима до подножја, а увели туристички возић од подножја до врха Авале, 

отварање ресторана на Торњу са приступачним ценама, да се више осветли Торањ и 

Споменик, по Београду путокази на енглеском језику, бољи путеви из правца Београда. 

Године 2015. повећан је број испитаника који не би променио ништа на 30%, док 

остали би углавном мењали следеће: инфрастуктуру, више одмаралишта и угоститељских 

објеката, више клупа, канти за отпадке, чесми и извора воде, јавних тоалета, асфалтирање, 

више места да се седне на кафу, боље осветљење и одржавање, јер је уместо цвећа почео 

коров да расте; возић, паркић, игралиште за децу , као и више дечјих активности, више 

садржаја за бављење разним спортовима, поновно асфалтирање стаза, присуство чувара, 

уређење споменика, боља промоција, цена карте за торањ да буде упола мања, или иста са 

урачунатим пићем. 
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Око места за роштиљ опречна су мишљења, док би једни повећали њихов број, 

други би их забранили, а има предлог да се физички одвоје делови за излет, камповање и 

роштиљање, јер се са пута наноси прљавшина на храну. 

  

Слика 83. Нови Авалски торањ 

 

Фото:Димитрић Драгана, 2010. 
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АКТУЕЛНО СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ НА АВАЛИ 

 

Сваки град има своје знаменитости, лепоте и тајне које треба открити, а све то у 

једном, у Београду, поред свега осталог може се назвати Авалом. 

Међутим, на прилазима Београду, као и у самом граду нема јасно обележених 

путоказа за планину која се налази надомак града и која се види из већег дела града. 

Постоје два правца из којих се може доћи до овог бисера града. Из Београда преко Бањице 

и Јајинаца који је солидног квалитета, а постоји и пут који води преко Раковице и Ресника 

којим се стиже испод саме Авале. Оба су необележена, па уколико већ путник намерник 

не познаје пут тешко ће се снаћи. Данас, 2016. године до Авале може се доћи и из правца 

Орловаче пошто кружни пут око Београда иде поред Авале. Посетиоци Авале могу до ње 

да дођу и аутобусима ГСП-а. Аутобус број 400 полази на сваких педесет минута из 

Бирчанинове улице са Славије и превози путнике до самог врха Авале. Линија је 

сезонског карактера (од маја до септембра). Аутобусима 401, 406, 407 и 408 са Трошарине 

стиже се до подножја Авале, а 400 Л вози до врха Авале. 

У подножју Авале је уређен простор који омогућава кратак одмор пред пут до 

самог врха Авале. Године 2010. пут на самој планини је био доброг квалитета и добро 

организован, кружно-једносмерно. Овај пут сада је у лошем стању и потребно га је 

обновити. При успону постоји нешто мање клупа за одмор посетиоца, док је при силаску 

њихов број знатно већи. Оне су нове, урађене од дрвета складно околини у којој се налазе, 

док је простор око њих добро уређен. Уз њих се обавезно налазе корпе за смеће. 

Нешто испод самог врха налази се Споменик совјетским ратним ветеранима. 

Споменик је са доње стране пута, обележен је путоказом на путу и са мањим паркингом. 

Ближа околина око њега је лепо уређена. 

На самом врху Авале налази се споменик Незнаном јунаку. Око споменика 

Незнаном јунаку изграђен је парк, а у парку се налази хотел „Авала” са красном терасом, 

чији се видик пружа према Београду и Шумадији. Хотел „Авала” има смештајни 

капацитет од 16 соба и ресторан. Испред хотела је велики паркинг који није асфалтиран, а 

иза је мањи, али је асфалтиран. Овај хотел је у лошем стању и хитно му је потребна 

реконструкција. У парку око споменика Незнаном јунаку постоји уређена кружна стаза за 

шетњу по чијим крајевима се налазе леје цвећа (више их нема). Рекло би се да посетиоци 

поштују забрану бацања смећа, увођења паса и кидања цвећа. По уласку у парк имају 

клупе и клупе са надстрешицама, мада њихов број би могао да буде и нешто већи. Уз 

стазу постоји и једна чесма. Степеништем са две стране може се доћи до споменика. 

Некадашње светиљке у облику пламена су нажалост покидане, и до данас нису 

обновљене. На крају степеништа налази се величанствени Мештровићев споменик са ког 

се пружа предиван поглед. Године 2010. велики недостатак је био не постојање места за 

куповину неког сувенира и разгледница, али данас 2016. године ово је промењено. 

Приликом спуштања низ планину недалеко од споменика налази се планинарски 

дом „Митровићев дом”. Насупрот њега је мањи уређен простор са клупама, клупама са 

надстрешицом, корпама и тереном за кошарку. Постоји и паркинг. У непосредној близини 

био је Авалски торањ. Он је 2010. године изграђен на велико задовољство свих становника 

Београда. Свечано је отворен 21. априла 2010. године уз свиту државног врха и огромног 

броја грађана. Данас је Авалски торањ висине 204 метра, што је за 1,13 метара више у 

односу на некадашњи који је био висок 202,87 метара (Прилог 23). 

При обиласку Авале може се приметити известан број странаца – Енглеза, 

Италијана, Индонежана, Шпанаца као и других што показује да је она интересантна како 

за домаће тако и за стране туристе. 
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Авала је дивна планина довољно близу Београда што је чини приступачном, и 

довољно далека од Београда да становницима Београда и другим љубитељима природе 

приушти мир, одмор и уживање. Авала је традиционално место за дневне излете. 

За продужење боравка њених посетиоца било би потребно направити знатно више 

садржаја чиме би се постигао овај ефекат, али би се знатно нарушила природна средина. 

Сем тога, купасте стрме стране Авале ограничавају ширење. 

Авала има и споменичку вредност. Захваљујући објектима који постоје на њој она 

је туристички афирмисана. Бољи путеви са путоказима сигурно би повећали број 

посетиоца, док би објекат у ком би се могле купити разгледнице и сувенири омогућиле 

туристи да има лепу успомену на ову планину. Данас, 2016. године на Авали је могуће 

купити сувенире везане за Београд и Србију (то су шоље, чаше, флаше, магнети и сл.), док 

су сувенири са тематиком Авале ограничене на магнете са сликом Авалског торња (Слика 

84). Ова продајна места су посећена. Међутим, сувенири иако ограничени разноликошћу и 

бројем бољи су него што је било 2010. године када их није ни било. Такође, леп су призор 

кућице у којим се продају сувенири и други реквизити (не везани за сувенире). Оне су 

дрвене и самим тим усклађене уз амбијент планине. Ове мале „сувенирнице” налазе се 

поред хотела „Авала”. У циљу повећања броја туриста помогла би промоција на 

Интернету, као и увршћивање проспеката, плаката и сличног у маркетинг презентацију. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иако недостаје већи број канти за смеће, у горњим деловима планине, односно око 

Авалског торња и Споменика, излетиште Авала је чисто. То говори да су посетиоци 

одговорни према свом окружењу, али и да одговорни за чистоћу воде рачуна о изгледу 

планине. На самом излетишту приметни су дрвени путокази за сналажење по планини. На 

карти 9. сликовито су приказани објекти на Авали.  

Слика 84. Продајна места сувенира и осталих реквизита 

 

Фото: Димитрић Драгана 
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Излетиште Авала са својим природним потенцијалима и повољним географским 

положајем у односу на Београд има одличне услове које може да понуди различитим 

туристима. На тај начин могуће је развијати више различитих видова туризма, међу којим 

је примаран излетничко-рекреативни туризам. 

  

Карта 9. Легенда графичког плана Авале 

 

Извор: Издање пословнице за пропаганду и туристичку рекламу 
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КОСМАЈ ИЗЛЕТНИЧКО-РЕКРЕАТИВНА 
ПЛАНИНА ЕМИТИВНЕ ЗОНЕ БЕОГРАДА 

 

 

 

На територији града Београда налази се преко четрдесет заштићених природних 

добара. По броју доминирају споменици природе ботаничког карактера, али су присутна и 

два резервата природе и три предела изузетних одлика. Предели изузетних одлика 

представљају релативно мање подручје, које красе живописни пејзажи са ненарушеним 

примарним вредностима предела. На подручју Београда постоје три и то су: ,,Предео 

изузетних одлика Авала”, ,,Предео изузетних одлика Космај” и ,,Предео изузетних одлика 

Велико ратно острво”. 

И поред тога што је Београд главни град наше земље, у којем се налази и само 

министарство животне средине, као и највећи број служби и организација за заштиту 

природе, подаци о Авали, Космају и Великом ратном острву су крајње штури и 

неубедљиви (http://www.sgd.org.rs/publikacije/zemlja%20i%20ljudi/60/VI%20-

%20Sevo%20Nebojsa.pdf). 

Космај је планина најближа Београду (Авали недостаје пар метара висине за тај 

статус), и висок је 626 метара. Врх је сачињен од три заобљена крака и када се по ведром 

дану са најсевернијег крака баци поглед ка Београду могу се видети први солитери на 

Бањици. На мање од сат времена вожње колима од Београда представља место које људи 

често бирају за дневне излете (http://www.kosmaj.info/index.php/ta-videti-5/prirodne-

lepote/planina-kosmaj).  

Слика 85. Космај, споменик 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2015. 

http://www.kosmaj.info/index.php/ta-videti-5/prirodne-lepote/planina-kosmaj
http://www.kosmaj.info/index.php/ta-videti-5/prirodne-lepote/planina-kosmaj
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ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ КОСМАЈА 

 

Положај. Да би се дошло до Космаја најједноставније за оријентацију, а уједно и 

са најбољим саобраћајницама, јесте упутити се ауто-путем од Београда према Нишу, или 

се може ићи трасом старог авалског друма ка Крагујевцу. 

Ако се изабере ауто-пут брзо се стиже од Београда до скретања за Младеновац 

(Мали Пожаревац). Затим следи краћа деоница пута до скретања за Ђуринце, на 

раскрсници се налази мотел, а после скретања треба савладати још седам километара и 

стиже се у Ђуринце. Ту треба прећи пругу и после четири километра долази се у Сопот, до 

малог градића у подножју Космаја. Одатле до врха Космаја преостаје још пет километара 

релативно уског и доброг пута. Дакле, за мање од једног сата стиже се на врх ове питоме 

планине. 

До исте тачке може се стићи и старим авалским путем: Авала, Трешња, Раља, па 

све до Ђуринаца, а потом скретање ка Сопоту... Ко воли успут да разгледа околиш боље је 

да изабере да иде старим авалским путем зато што је пут занимљив, кривудав, мада и 

доста лошег квалитета, па ће и путовање трајати дуже него да се иде ауто-путем 

(http://www.ekapija.com/website/sr/page/13216/Izlet-na-Kosmaju-kako-iza%C4%87i-malo-iz-

Beograda-sti%C4%87i-do-ove-planine-i-u%C5%BEivati). 

 

ПРИРОДНИ УСЛОВИ КОСМАЈА 

 

Авала и Космај, представљају шумадијске планине, које су услед истог начина 

постанка, осим у ниским висинама одликују сличним геолошким, климатским, 

геоморфолошким, хидролошким и педолошким одликама 

(http://www.sgd.org.rs/publikacije/zemlja%20i%20ljudi/60/VI%20-%20Sevo%20Nebojsa.pdf). 

Биљни свет. Космај је углавном прекривен буковом и храстовом шумом, понегде 

четинарима (http://www.kosmaj.info/index.php/ta-videti-5/prirodne-lepote/planina-kosmaj). Ко 

воли да шета шумом, открива лепа места и ретке биљке - на правом је месту. На овој 

планини, по подацима Еколошког друштва „Космај” из Сопота, постоји 95 извора, 551 

врста биљака, чак 300 врста гљива. Због тога се већ годинама на њој, крајем септембра, 

организује изложба гљива. Било у оближњем селу Кораћица, било у дечијем летовалишту 

у близини манастира (http://www.ekapija.com/website/sr/page/13216/Izlet-na-Kosmaju-kako-

iza%C4%87i-malo-iz-Beograda-sti%C4%87i-do-ove-planine-i-u%C5%BEivati). 

 

ДРУШТВЕНИ УСЛОВИ КОСМАЈА 

 

Материјална основа туризма. На падини Космаја која се спушта ка Сопоту, кроз 

шуму постоје јасно угажене стазе које су проходне и могу се користити за шетње. Такође, 

дуж пута који води ка врху, на неколико места постављена су одмаралишта са дрвеним 

клупама и столовима, а на два места направљена су и мала игралишта за децу са 

љуљашкама, клацкалицама и осталим справама (http://www.kosmaj.info/index.php/ta-videti-

5/prirodne-lepote/planina-kosmaj). 

 

http://www.kosmaj.info/index.php/ta-videti-5/prirodne-lepote/planina-kosmaj
http://www.ekapija.com/website/sr/page/13216/Izlet-na-Kosmaju-kako-iza%C4%87i-malo-iz-Beograda-sti%C4%87i-do-ove-planine-i-u%C5%BEivati
http://www.ekapija.com/website/sr/page/13216/Izlet-na-Kosmaju-kako-iza%C4%87i-malo-iz-Beograda-sti%C4%87i-do-ove-planine-i-u%C5%BEivati
http://www.kosmaj.info/index.php/ta-videti-5/prirodne-lepote/planina-kosmaj
http://www.kosmaj.info/index.php/ta-videti-5/prirodne-lepote/planina-kosmaj
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ТУРИСТИЧКЕ АТРАКТИВНОСТИ КОСМАЈА 

 

У подножију Космаја налази се манастир Тресије (Слика 86. и 87.), који такође 

може представљати лепо место за посету и кратак одмор. Он се налази на северозападном 

обронку планине, у правцу Сопота. Подигнут је за време деспота Стефана Лазаревића 

почетком 15. века. Средином 16. века Турци пописивачи забележили су да је баш овај 

манастир имао најбројније братство у Београдском пашалуку. 

Као и многе друге наше лавре, и ова је рушена да би њена обнова почела пред 

Други светски рат. Још траје, мада цео комплекс делује, као из бајке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На самом врху, налази се хотел који већ неко време не ради као и фудбалски терен 

који је у власништву хотела па се ни он не може користити. Овај хотел је некад био ПТТ 

одмаралиште. Одмах преко пута терена налази се травњак који се често користи за 

одбојку, мали фудбал и остале спортове на трави. 

На врху, налази се и базен који већина млађих нараштаја никада није видела 

напуњеног, а они мало старији кажу да је уприличено да базен буде напуњен и у функцији 

једном, када је друг Тито био у посети овој планини... 

Од фудбалског терена, ако се 

скрене десно (уколико се иде из правца 

Сопота), може се испешачити до 

споменика, а може се продужити и 

колима скоро до самог споменика. 

Шетња до споменика заиста зна да 

буде лепа. Поготово у јесен. Стазе, 

путеви и прилаз споменику немају 

осветљење па је потребно посету 

испланирати у току дана. 

Јужни врх Космаја који се 

налази десно од споменика из правца 

Сопота и на њему је смештена војска, 

тако да се до њега не може 

(http://www.kosmaj.info/index.php/ta-

videti-5/prirodne-lepote/planina-kosmaj). 

Слика 86. Манастир Тресије 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2015. 

Слика 87. Излаз из манастира Тресије 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2015. 
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АКТУЕЛНО СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ КОСМАЈА 

 

Космај као излетиште интересантан је становништву Београда уколико траже 

место са чистим ваздухом и где ће прошетати километарски уређеним стазама. Простор 

око споменика у јесен 2015. године био је комплетно покривен опалим лишћем, а исто као 

и Споменик Незнаном јунаку на Авали значајан је за историју српског народа, те се на 

овај начин не би требало опходити према њему. То значи да би редовно одржавање, 

чишћење, као и садња цвећа помогла лепшој слици овог излетишта, иако смећа нема као 

ни корпи за смеће. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Када се крене од Београда према Авали (Авалским путем), преко Зуца и даље ка 

Раљи цело време има се утисак несигурности да ли сте на правом путу, што заправо 

указује да одговарајућих путоказа уопште нема, те ако нисте добар познавалац овог пута 

лако можете и да погрешите, поготово даље од Раље ка Сопоту. Поред тога, ни сам пут 

није баш најбољег квалитета. Чак кад се нађете и у самом Сопоту мораћете питати где 

ћете скренути да бисте дошли до врха Космаја. Овај пут преко Раље, не само што је 

необележен, лошег квалитета, него се њим и знатно дуже путује. Неко ко први пут путује 

из Београда овим путем биће му потребно и до сат и по путовања (наравно при повратку 

око сат). 

Слика 88. Споменик на Космају 

 

Фото : Димитрић Драгана, 2015. 
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Од Сопота па све до самог врха Космаја кад се иде аутомобилом нема се упште 

утисак да се пењете, пошто су стране веома благе. Испод планине могу се приметити веће 

или мање лепо уређене викендице, а после манастира Тресије нема више ниједна 

викендица, што указује да се ова планина успешно чува од градње (Прилог 27 и 28), што 

није случај ни са Авалом, Фрушком гором, Вршачким планинама и Дивчибарама. 

Манастир и његова околина прикладно су уређени и ово ће бити прва станица где 

ће сваки излетник стати и неко време се задржети. Ипак, иако значајан за историју целе 

Србије, јер је изграђен највероватније још у XIII веку у време краља Драгутина (Слика 89) 

манастир није фрескоосликан. Такође, примећује се недостатак канти за смеће и тоалета 

(који је раније постојао, али је сада у веома лошем стању). Поред манастира на излазним 

вратима постоји манастирска продавница у којој нема продавац. 

Кад сте на самој планини, под самим спомеником, прикладно су обележена места 

куд можете кренути. Стиче се утисак да је одатле (од малих дрвених путоказа) до 

Споменика велика раздаљина поготово што се пењете нагло узбрдо, те ако идете 

аутомобилом може да се деси да се залетите потпуно беспотребно. Ову могућност одласка 

од овог дела до споменика треба онемогућити пошто није неопходно да се иде 

аутомобилом јер је ова раздаљина око 500 m, а то свако може да препешачи. Са друге 

стране од споменика постављене су благе степенице, а са самог споменика пружа се 

предиван видик. Осим тога, ако се упореди овај део Космаја са Авалом долази се до 

следећих закључака да је: 

 знатно даље излетиште од Авале 

 лошије је уређено 

 нема угоститељских објеката, на самом излетишту 

 пут је лош 

 нема тоалета и канти за смеће 

Слика 89. Манастир Тресије 

 

Фото : Драгана Димитрић, 2015. 
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 већ изграђена одмаралишта се не одржавају (на пример, Одмаралиште ПТТ-

а, које се налази испод Споменика на око један километар је у веома лошем 

стању, (Слика 90). Поред овог одмаралишта налази се и бунгалов који је у 

још лошијем стању, врата и прозори су поразбијани (Слика 91). 

Али на Космају: 

 је шири простор за шетње 

 нема дивље (односно никакве) градње. 

Уколико се жели тотални мир, дуге уређене стазе за шетњу, чист ваздух, већа 

удаљеност од Београда, онда је Космај прави избор. 

Слика 90. Одмаралиште ПТТ-а 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2015. 

Слика 91. Бунгалов поред одмаралишта ПТТ-а 

 

Фото: Димитрић Драгана 
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ОБЕДСКА БАРА РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ КАО 
ИЗЛЕТНИЧКО-РЕКРЕАТИВНА ЛОКАЦИЈА 

 

 

 

Обедска бара, позната је широм света још од средине XIX века, од када се о њој 

испредају приче као „рају” за птице. Некада чувени орнитолошки резерват, а данас 

специјални резерват природе, простире се на 12 хиљада хектара. 

Има облик потковице, која представља некадашње корито реке Саве. Настала је пре 

више хиљада година и од тада до данас, много тога се променило, али њене природне 

вредности су остале и до данас сачуване. Бара, као остатак једне мочварне средине са 

специфичним биолошким и биогеографским карактеристикама, представља јединствену 

појаву у Европи. Специјални резерват природе Обедска бара је у свету чувено мочварно 

подручје, које је кроз своју дугу историју представљало право уточиште за живи свет, али 

и за многобројне истраживаче, научнике и љубитеље природе (http://www.pecinci.org/). 

  

Карта 10. Сликовита карта Обедске баре 

 

Извор: http://www.navodi.com/2013/04/ 

 

http://www.pecinci.org/
http://www.navodi.com/2013/04/
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ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ОБЕДСКЕ БАРЕ 

 

Обедска бара, пространи 

мочварно-шумски комплекс 

налази се уз реку Саву, у 

јужном Срему 

(http://www.vojvodinasume.rs/; 

http://www.glassrbije.org/srbija/). 

Налази се у општини Пећинци, 

на 45 km удаљености од 

Београда, а 35 km од 

међународног аеродрома 

„Никола Тесла” 

(http://www.pecinci.org/). 

Протеже се на нешто више од 

13 километара, ширине је до 

750 метара, а просечна дубина 

je два и по метра 

(http://www.glassrbije.org/srbija/)

. 

 

ПРИРОДНИ УСЛОВИ ОБЕДСКЕ БАРЕ 

 

Биљни и животињски свет. Највећу вредност подручја чини аутентичан сплет 

мртваја, бара, окана, мочварне вегетације, влажних ливада и шума са изузетно богатим 

диверзитетом екосистема и врста, посебно оних угрожених. Обедска бара је једно од 

ретких још очуваних плавних ритских подручја са специфичностима као што су столетне 

мешовите шуме храста лужњака, колоније птица мочварица и бројне природне реткости. 

Бара је остатак меандра старог корита реке Саве чији главни ток данас тече јужније. Њено 

корито, на чијем су ободу села Обреж и Купиново, се због свог облика назива 

„Потковица”. Виши, копнени део, испресецан воденим депресијама и стаништима старих 

храстових шума назива се „Купинске греде”. Обедска бара је позната због разноврсних 

мочварних и шумских станишта, бројних врста сисара, риба, водоземаца, гмизаваца, 

инсеката и изузетног богатства флоре, ихтиофауне и посебно орнитофауне Кључне врсте 

су: орао белорепан, црна рода, бела чапља, дабар и сл. Од биљних врста ту се налазе ретке 

врсте: бели и жути локвањ, иђирот, тестерица, барска перуника и друге врсте 

(http://www.vojvodinasume.rs/). 

Примећено је да се после четири деценије одсуствовања поново појављује ибис, 

света птица египатских фараона. На бари се гнездила и црна чапља али је дефинитивно 

истребљена због необично лепог перја. 

Беле, сиве и чапље кашикаре су поред црних и белих рода најчешће птице на бари а 

ту је и разноврстан пачији род, мали гњурац, гак, еја мочварица, орлови белорепан и 

крсташ . Богатство баре допуњује двадесетак врста риба и десетак врста водоземаца. 

Сценографија баре је изведена са петстотина врста биља. Ниво воде у бари варира са 

водостајем Саве тако да се током лета често сведе на узан канал поред Обрежа 

(http://www.navodi.com/2013/04/).  

Слика 92. Биљни свет у Обедској бари 

 

Извор: http://www.navodi.com/2013/04/ 

 

http://www.vojvodinasume.rs/
http://www.glassrbije.org/srbija/
http://www.pecinci.org/
http://www.glassrbije.org/srbija/
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ДРУШТВЕНИ УСЛОВИ ОБЕДСКЕ БАРЕ 

 

Историја. Прве административне мере за заштиту Обедске баре датирају од 1874. 

године, када је била заштићена као ловиште аустријске царске породице у Хабсбуршкој 

монархији, да би 1919. године била познато ловиште династије Карађорђевић. На основу 

Рамсарске конвенције (1977. године) ово подручје уписано је на листу мочвара од 

међународног значаја. Обедска бара се налази и на листи подручја од изузетног значаја за 

птице Европе (http://www.pecinci.org/). Проглашена је 1989. године и за међународно 

значајно станиште птица (IBA) (http://www.vojvodinasume.rs/). 

Пре 150 година 

за бару се 

заинтересовао Едуард 

Ходек из 

Природњачког музеја у 

Бечу и одушевљено је 

изјавио да је то прави 

птичији Елдорадо. 

Двадесет година 

касније царска 

породица је декретом 

заштитила ово 

подручије. Тако је 

Обедска бара постала 

прво заштићено 

подручије у Европи 

односно друго у свету 

(после Јелоустонског 

парка). 

Кажу да је Ангелина, мајка деспота Ђурђа Бранковића спас од Турака нашла на 

скели која је прелазила Саву. Скела се насукала на источни део баре и од њених остатака 

је направљена црква брвнара. Касније је Ангелина основала женски манастир Обед по 

коме је и бара названа Обедска бара (http://www.navodi.com/2013/04/). 

 

ТУРИСТИЧКЕ АТРАКТИВНОСТИ ОБЕДСКЕ БАРЕ 

 

Обедска бара нуди мноштво различитих научно-рекреативних садржаја: 

Информативно-едукативни центар налази се код мотела и предвиђен је за пријем 

за посетиоце у СРП „Обедска бара”. Капацитет центра је око 40 посетилаца. Посетиоци се 

могу смесити у Мотелу, са 15 двокреветних соба и једном великом салом и две мање сале 

и летњом тарасом са погледом на Бару. 

Постоји кружно едукативна стаза дужине 7 km, затим стаза уз обалу „Обедске 

баре” дужине око 5 km, више мониторинг осматрачница (4), острво птица, водена 

огледала (4) постављени смерокази и информативне табле, надстрешнице, чамци за 

разгледање, спортски и рекреативни риболов. Купољено је и веће пловило (катамаран), 

капацитета 25 особа за вожњу и разгледање Баре. На улазу у Резерват су присутна два 

водича за прихват посетилаца. 

Слика 93. Обедска бара 

 

Извор: http://www.glassrbije.org/srbija/ 
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Кружна едукативна стаза (КЕС) дужине око 7 km, са 3 надстрешнице, столовима 

и клупама, лоцирана је у срцу Резервата. Могу се посматрати барска станишта са птицама 

мочварицама, старе шумске састојине, посебно храста лужњака, ретке и лековите биљне 

врсте. 

Друга едукативна стаза, позиционирана на рубу баре, полази од „Куле Обед”, 

преко мостића (у изградњи) и пролази поред мониторинг осматрачнице „Матијевица” са 

које могу да се посматрају колоније чапљи па све до друге мониторинг осматрачнице 

„Споменик”. Стаза целом дужином пролази кроз шуму старих стабала храста лужњака и 

беле тополе и служи за шетњу и посматрање Баре са разноврсним биљним и животињским 

светом, посебно птицама (http://www.vojvodinasume.rs/). 

У „Потковици” баре постоје „водена огледала” и „острво птица”, чији циљ 

изградње је побољшање допунске исхране птица мочварица и њихово задржавање на овим 

просторима. У непосредној близини су културно-историјски споменици: Тврђава 

„Купиник”, Црква Мајке Ангелине и Црква Светог Луке. 

Село Купиново. Село Купиново је настало као подграђе града Купиника. Подигли 

су га Угри у XIII веку, а почетком XV века га преузима деспот Стефан Лазаревић. После 

пропасти државе деспота Ђурђа Бранковића Купиник постаје престоно место његових 

наследника. Тада је подигнута црква светог Луке (Слика 95) која постоји и данас и сматра 

се да је најстарија у Срему. Поред цркве је сачувана стара тршчара са сламнатим кровом, 

амбар и пећ за печење хлеба. Амбар и плот су украшени лепим цветним украсима 

изрезбареним у дрвету. Резбарењем у дрвету је украшено и неколико преосталих амбара 

са котобањама, дело чувеног мајстора Паје Чарапића из Купинова. 

Ова спратна спремишта за кукуруз су некад била карактеристична за сва сремска 

домаћинства. У центру Купинова се налази спомен чесма из које у два млаза избија топла 

артеријска вода. Вода је сумпоровита а кажу да има и гвожђа па је добра за пробавне 

органе, кожна обољења, реуматизам… Списак је подужи, али вода није званично 

верификована па терапију користи сваки болесник по својој процени 

(http://www.navodi.com/2013/04/)  

Слика 94. Обедска бара 

 

Извор: http://www.glassrbije.org/srbija/ 
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На овом сразмерно малом простору постоји низ различитих природних средина, 

различитих биотопа, у којима се развио и егзистира разноврстан биљни свет. Потребно је 

нагласити значај жбунастих, шумских, мочварних и ливадских заједница за очување 

јединствене богате и разноврсне птичије колоније на Обедској бари 

(http://www.pecinci.org/). Укупно доказано богатство фауне птица је 220 врста, сисара 50 

врста,16 врста риба, преко 1200 врста инсеката, преко 200 врста зоопланктона, око 180 

врста гљива, 500 врста биљака и 50 врста маховина. На Обедској бари преко целе године 

има риболоваца. У време високог водостаја, из Саве улазе амури и црвени и бели 

толстолобик, јер је бара њихово природно мрестилиште. Бара је на путу и ловцима, јер у 

храстовим шумама живе дивље свиње, јелени, срне, зечеви, фазани и јаребице. 

(http://www.pecinci.org/; http://www.glassrbije.org/srbija/). 

 

АКТУЕЛНО СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ ОБЕДСКЕ БАРЕ 

 

Сваке године у августу на Обедској бари се организује Међународни-радно-

истраживачки камп у коме учествују млади са готово свих континената света. Због свега 

наведеног Обедска бара представља, како природно богатство, тако и изузетан туристички 

потенцијал (http://www.pecinci.org/). 

Пројекат ревитализације Обедске баре, који је недавно верификовала Влада 

Војводине, има велики значај за очување и туристички развој овог, до скоро највећег 

станишта птица у Европи. Свет је дао свој глас природној реткости, а на нама је да га 

сачувамо и приближимо посетиоцима, без обзира да ли се ради о туристима или 

уметницима који у једином хотелу на Обедској бари повремено организују колонију како 

би на свој начин овековечили живот тог подручја (http://www.glassrbije.org/srbija/). 

Обедска бара, због близине граду Београду треба да буда увршћена у главне 

итинерере туристичких агенција и понуђена као примарна школској деци (како за 

основну, тако и за средњу школу). Овај простор има шта да понуди излетнику. Уживање у 

природи, шетњу, упознавање биљних и животињских врста, као и друге могућности све то 

може да се доживи у Обедској бари. Једнодневни излети на овом простору пружиће 

могућност сагледавања овог простора и добро искоришћено време.  

Слика 95. Црква светог Луке у селу Купиново 

 

Извор: http://www.navodi.com/2013/04/ 
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ЦАРСКА БАРА РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ КАО 
ИЗЛЕТНИЧКО-РЕКРЕАТИВНА ЛОКАЦИЈА 

 

 

 

Царска бара је лоцирана у средњем Банату југозападно од Зрењанина. Смештена је 

на алувијалној равни Бегеја и Тисе и има облик латиничног слова „S”. Заштићени простор 

се налази у аливулијалној равни измећу Тисе и Бегеја јужно од Ечке, Стајићева и Лукиног 

села и северно од Перлеза, на територији општине Зрењанин. Чине га корито Старог 

Бегеја, Царска бара, Мала бара, Зегмјеница, Перлеска бара и околни рит са укупном 

површином од 1.327 ha
4
. Обим Специјалног резервата Стари Бегеј - Царска бара износи 

22,1 km. Границе се поклапају са старим насипом од споја са новим, затим десном обалом 

каналисаног Новог Бегеја на север до пута Стајићево-Бело Блато и тим путем до почетне 

тачке. У оквиру Резервата се не налази ниједно насеље. Око парка је одређена заштитна 

зона у ширини од 300 m, док се у северном делу своди на 100 m. У админисгративном 

погледу парк припада општини Зрењанин и захвата 7,4 % њене територије (Мркша, 

Милановић, 2007). 

Године 1986. проглашен је Регионални парк Стари Бегеј (1328 ha), у оквиру кога је 

установљен Строги резерват природе Царска бара, са површином од 447 ha. Од 1994. 

године постоји Специјални резерват природе Стари Бегеј - Царска бара (са површином 

1676 ha и заштитном зоном од 7532 ha). Старалац над овим заштићеним добром је 

Рибарско газдинство „Ечка” из Лукиног села. 

Године 1965. ово подручје је увршћено у IUCN-ову листу европских и 

северноамеричких водених станишта од међународног значаја, а 1989. године улази у 

списак највреднијих станишта за птице Европе (IВА) на површини од 2000 ha, да би 1996. 

године ушла у списак мочвара од светског значаја по Рамсарској конвенцији. Ревизија 

заштите извршена 1994. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор   . 

                                                 
4 Обухвата површину од 1676 ha (Бранков, 2010). 

Слика 96. Царска бара 

 

Извор: http://www.carskabara.rs/index.php/galerija-fotografija/galerija-pejzaza 
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ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ЦАРСКЕ БАРЕ 

 

Царска бара налази се у средњем Банату, југозападно од Зрењанина, између 

Бегејског канала, Тисе и вештачких језера - рибњака Ечке. У њеној близини су Ечка, 

Лукино село и Перлез. Од атара села Бело блато одваја је подигнути насип и ливаде. 

Величина заштићеног простора мењала се у зависности од степена и обима заштите, који 

су такође били променљиви током времена. 

Прва одлука о званичној правној заштити донета је 1955. године, када је Војтина 

млака, део Царске баре, проглашена пределом изузетних природних лепота. 

 

ПРИРОДНИ УСЛОВИ ЦАРСКЕ БАРЕ 

 

Хидрологија. Царска бара представља меандар Бегеја. На овом простору некада су 

постојале веће и мање мочваре. Алувијална раван између Тисе и Бегеја, југозападно од 

Зрењанина и Ечке, била је замочварена и испуњена малим језерима до 1891. године када 

су почели мелиорациони радови. Стари Бегеј је најпре мелиорисан крајем XIX века, а 

разлози за ово били су вишеструки. Један од основних је чињеница да је највећи део слива 

чинило плавно и замочварено земљиште, а тадашње власти су желеле и да се успостави 

водена комуникација између два привредно развијена центра тог времена - Бечкерека 

(Зрењанина) и Темишвара. 

Током времена било је више различитих мелиорационих радова. Прво су подизани 

одбрамбени насипи, а затим изграђивани разни хидротехнички објекти на Бегеју и Тиси. 

Карта 11. Географски положај Царске баре 

 
 

Извор: Бранков, 2010 
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Највеће промене настале су 1971. године када је за пловидбу оспособљен новопрокопани 

канал Бегеја и истовремено преграђен дотадашњи ток реке. Стари Бегеј је на дужини од 10 

km стављен ван употребе, при чему је његов водни режим постао диктиран и регулисан од 

стране човека. Ово је довело до измена изворних одлика ширег простора и промена у 

екосистемима присутним на овом простору (Бранков, 2010). 

Стари Бегеј чини природни водоток који је каналисан у периоду 1886-1887. године. 

Дужина Старог Бегеја износи 121 km, од чега 88 km у Румунији и 33 km у нашој земљи. 

Површина слива је 2.943 km
2
, од тога 2.048 km

2
 у Румунији и 895 km

2
 у нашој земљи. 

Бегејски канал (пловни Бегеј) извире у Крашовским планинама на висини 1.150 

мнв. Дужина Бегејског канала износи 244,3 km, од чега је у Руминији 168,8 km а у нашој 

земљи 75,5 km. Површина слива износи 3.430 km
2
, од тога је у Румунији 2.241 km

2
 а у 

нашој земљи 1.189 km
2
. Бегеј се храни из извора, фреатске издани и атмосферских 

падавина. У сливу Старог Бегеја и Бегејског канала количина падавина је различита, 

такође и издашност извора, што се одражава на водостај и водостање на Бегеју. Опште 

климатске одлике карактеришу се излучивањем падавина у пролеће и почетком јесени и 

топљењем снега почетком пролећа (Мркша; Милановић, 2007). 

Приликом исушивања алувијалне равни формирано је 16 језера - рибњака на 

простору од 21,2 km
2
, која се сада каналима и цевоводима снабдевају водом из Тисе и 

Бегеја (Бранков, 2010). Површина Ечанских рибњака износи 2.157 ha. Највеће је Бело 

језеро са 540 ha и средњом дубином од 1,33 m. Потом следе Коча језеро са површином од 

340 ha и средњом дубином од 1,17 m, Брана језеро са површином од 82,5 ha и средњом 

дубином од 0,79 m, Јоца језеро површине 535 ha и средњом дубином од 0,77 m (Мркша; 

Милановић, 2007). Иако се не налазе унутар граница резервата, језера су важан 

хидролошки чинилац непосредне околине који утиче на фаунистичко богатство овог 

простора. Источно и јужно од језера до ушћа Бегеја у Тису сачуван је амбијент рита који 

чине мртваје, баре и језера, па представља јединствену еколошку целину биоценозе 

барско-мочварних станишта Панонске низије. 

Ток Старог Бегеја је један од најважнијих хидролошких објеката на овом простору, 

дугачак око 10 km и широк 25 m, са дубином која варира између 1 m и 2,2 m, у зависности 

од водостаја. Максимуми водостаја на Старом Бегеју јављају се у пролеће и јесен. 

Пролећни ниво воде на Царској бари износи око 1 m, док је лети дубина често мања од 0,5 

m. Повезана је са Старим Бегејом каналом дужине 30 m. Просечна дужина баре износи 

2200 m, а ширина 1000 m (Бранков, 2010). Царска бара добија воду површинским 

притицањем из Бегеја, односно из рибњака, излучивањем падавина на акваторију и 

подземним притицањем фреатске воде. Воду губи површинским отицањем, испаравањем, 

подземним отицањем и изливањем у рибњаке. Највећи део комплекса баре је обрастао 

трском, шеваром и низијском шумом. Нагомилавањем остатака барског биља образовани 

су слојеви тресета. Вода у бари је, због велике количине растворених органских материја, 

тамно-мрке боје (Мркша; Милановић, 2007). 

Биљни и животињски свет. Оно што даје посебну специфичност овом простору је 

присуство бројних екосистема: језерско-рибњачког, мочварног, ливадског, шумског, при 

чему су главно обележје свих набројаних екосистема птице. Вегетација Царске баре 

подељена је на шумску, ливадску, мочварну и водену. Шумске површине су у прошлости 

заузимале значајне делове овог Специјалног резервата природе, али и његове шире 

околине. По А. Титову и Б. Ђерфију (1960) на појединим местима је њихова 

распоређеност у виду мозаика стварала утисак прашумског изгледа. Најзаступљенији су 

били: црна топола, пољски јасен, бела врба, храст лужњак. 
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Захваљујући антропогеном фактору, шумске површине су временом потискиване. 

Данас се појединачно и ређе као групе стабала јављају: амерички јасен, брест и храст. 

Најприсутније су брзорастуће тополе и врбе. За бројна стабла карактеристични су 

осушени врхови који их чине погодним за осматрање и узлетишта за лов различитим 

врстама птица. У ливадској вегетацији овог простора присутни су: бела росуља, хајдучка 

трава, врањемил слез, пелен, ливадска жалфија и друге. 

Мочварну вегетацију карактерише присуство жутог и белог локвања, жабогриза, 

сита, орхидеја, трске, водољуба, јеженице, пачије траве. Општа карактеристика мочварне 

вегетације је бујност условљена великом количином воде у свим годишњим добима. 

Карактеристичан представник мочварне вегетације, трска, присутна је на ободу водене 

површине и захвата појас ширине и до 10 m. 

За водене биљке карактеристичан је спрат биљака - док један слој биљака плута на 

површини воде, други је под водом. Једна од најпознатијих представника водене 

вегетације Царске баре је популација трапе. Трапа прекрива воду на такав начин да ни 

делић површине не остаје слободан. Има лишће на два нивоа. Пливајуће, на површини 

воде и стојеће, подигнуто до 10 cm изнад воде. На овај начин, корење и стабла ове биљке 

испуњавају целокупан простор, што знатно отежава пролазак чамцима преко баре. 

Табела 29. Заштићене природне реткости 

Заштићене природне реткости (флора) 

Nymphaea alba Бeли локвањ 

Nymphoides flava Локваљић 

Nuphar luteum Жути локвањ 

Adonis vernalis Гороцвет 

Dactylorhiza incarnata Мочварна орхидеја 

Orchis eaxiflora Мочварна орхидеја 

Cirsium brachycephalum Слатинаста паламида 

Acorus calamus Иђирот 

Trapa natans agg. Водени орашак 

Црвена књига флоре Србије 

Nymphaea flave Локвањић 

Xamphorosma annua Камфорика 

Utricularia vulgaris Мешинка 

Hypericum elegans Кантарион 

Ranunculus pedatus Слатински љутић 

Црвена листа Европе 

Cirisium brachycephalum Слатинаста паламида 

Извор: Мркша; Милановић, 2007. 

Фауна Царске баре представља једну од основних природних вредности Резервата. 

Као што је поменуто, део овог простора је управо због фаунистичких вредности (веома 

бројне и разноврсне орнитофауне), заштићен још половином XX века. Најзаступљеније 

врсте су: дивља свиља, срна, лисица, зец, дивља мачка, хермелин, ласица, хрчак, бизамски 

пацов, јеж, шишмиш, кртица, твор, корњача, сиви гуштер, зелена жаба и друге, а у водама 

Старог Бегеја и Царске баре најпознатији су: видра, караш, штука, лињак, амерички сом, 

шаран, смуђ, бела риба. 
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Посебно обележје овог резервата је присуство бројног птичијег света. Присутно 

око 250 врста птица од којих је гнежђење доказано за око 140 врста, док за осталих 110 

врста Царска бара представља селидбену станицу и одмориште на путу од средње Европе 

ка јужној Африци. Због тога је Царска бара проглашена за рамсарско подручје у складу са 

основним принципом ове конвенције по којем она штити највреднија мочварна станишта 

у свету, у циљу очувања изворних еколошких услова и биолошке разноврсности. 

Карактеристичне врсте за Царску бару су: 

• Чапља, ретка и угрожена породица која се гнезди на Царкој бари. Овде је 

присутно свих 8 врста: сива, мрка, мала бела, велика бела, жута, чапљица, гак и 

букавац. Колонија чапљи је у прошлости бројала и до 2500 парова. За ове птице 

каракте-ристично је да нису груписане на једном месту, већ постоји више 

издвојених колонија које се углавном гнезде у тршћацима рибњака. 

• Вране, породица птица која је изузетно значајна за мочварне пределе, јер 

представља природан „филтер” ових подручја, чистећи их од отпадака и 

загађености. Тако се, на пример, гаврани хране остацима угинулих животиња и 

рибом која је таласима избачена на обалу, а сива врана разним отпацима, 

инсектима и глодарима. 

• Корморани (Слика 97) представљају ретку врсту која Царску бару посећује у 

пролеће. Угрожени су и прогоњени као штеточине, јер се хране рибом из 

рибљака. 

• Гуске, породица чији се представници могу срести у великом броју на Царској 

бари. Препознатљиве су по јатима у којима се крећу, а приликом полетања 

стварају велику галаму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На Царској бари могу да се сретну и: еја мочварица, орао белорепан, бела сеница, 

ветрушка, ћубасти гњурци... Током јесени овде се задржавају на северу настањене: дивље 

патке, гуске, шљуке, галебови, јата ласта и чворци, јер ту налазе место за одмор и храну 

(Бранков, 2010). 

Слика 97. Корморани на Царској бари 

 
Извор: http://www.carskabara.rs/index.php/galerija-fotografija/galerija-pejzaza 
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МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЦАРСКЕ БАРЕ 

 

Прва заштита проглашена је 1955. године, када је „Војтина Млака” због природних 

лепота била заштићена на основу закона о заштити споменика културе и природних 

реткости (Сл. Гласник НР Србије бр. 56/56 год.). Посебна заштита Старог Бегеја и Царске 

баре, као предела изворне и незнатно измењене природе, које карактерише спонтан развој 

биљних и животињских заједница од нарочитог еколошког, научног, васпитног, 

образовног, туристичког и другог значаја, постигнута је Одлуком Скупштине општине 

Зрењанин о проглашењу Регионалног парка „Стари Бегеј” и Строго природног Резервата 

„Царска бара”, 1986. године (Међуопштински службени лист Зрењанин бр. 17/86). Чланом 

12. цитиране Одлуке ова природна добра поверена су на управљање Рибарском 

Газдинству „Ечка”у саставу ИПК „Серво Михаљ” Зрењанин ООУР „Ловство” Лукино 

Село. Истом уредбом утврђене су и обавезе управљача. Царска бара је 1965. године 

евидентирана као мочвара од међународног значаја. Данашњи статус Специјалног 

резервата природе Стари Бегеј -Царска бара добија 1994. године, на предлог Завода за 

заштиту природе Србије према новим интенцијама и међународно прихваћеним принцима 

заштите природе, као Резерват природе I категорије - природно добро од изузетног 

значаја. Завод за заштиту природе има задатак да прати и истражује стање угрожености и 

да предлаже одређене мере заштите; да проучава природне вредности и карактеристике 

Резервата, као и да пружа одређену стручну помоћ. Површина Резервата износи 1.676 ha. 

Простор првог степена заштите има површину од 703,7 ha и заузима 42 % резервата, део 

другог степена заштите има површину од 371,8 ha и заузима 22,2 % територије и подручје 

трећег степена заштите заузима површину 600,5 ha и заузима 35,8% простора резервата. У 

циљу заштите простора дефинисани су одређени режими заштите које треба поштовати: 

Зона I степена заштите (Царска бара са Војтином малком и јужним меандром, 

Перлеска бара, Тигањица и део подручја Ботошког рита) дозвољени су научни рад, 

контролисани облици едукације, контрола праћења биљних и животињских врста. У 

условно дозвољене активности спадају санитарни и регулативни улов дивљих свиња, 

срнеће дивљачи и санитарни риболов. У забрањене активности спадају пошумљавање 

ливадских површина, исушивање барских површина, привредни и спортски риболов, сви 

видови лова, као и промене прописаног водног режима. 

Зона II степена заштите обухвата Стари Бегеј са северним меандром и појасом 

ширине 10 m уз леву обалу у нивоу Тигањице и Перлеске баре, подручје Загњенице, 

Равенице, Високе Греде, Мале греде и Сарачице. Овде је дозвољен научно-истраживачки 

рад, контролисано кошење ливада, коришћење трске и шевара, санитарна сеча шума, сеча 

аутохтоних шума и пошумљавање аутохтоних врста, узгојни одстрел по потреби, 

спортски риболов, пчеларење, кретање пловила која не загађују животну средину, 

санитарни лов, риболов и селективни риболов. У забрањене активности спадају: 

пошумљавање ливадских површина, претварање мочварно-барских екосиситема у 

сувоземне, промена прописаног водног режима, уношење алохтоних биљних и 

животињских врста, привредни риболов, лов у комерцијалне сврхе и употреба чамаца за 

спортски риболов. 

Зона III степена заштите обухвата ботошки и фаркаждински рит, део старог 

насипа између два рита, подручје новог насипа ширине око 120 m. То су углавном 

тршћаци, ливаде, слатине и пољопривредне површине. Дозвољено је ограничено 

сточарење и коришћење трске у привредне сврхе, ограничено коришћење шума, шумских 

производа и сакупљање лековитог биља, селективна производња, контролисани туризам и 

наменска изградња туристичких објеката. У забрањене активности употреба пестицида, 

пошумљавање алохтоних врста, итд.  
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ТУРИСТИЧКЕ АТРАКТИВНОСТИ ЦАРСКЕ БАРЕ 

 

У непосредној близини резервата налазе се банатска села са објекима културно-

историјске вредности који треба да се валоризују заједно са природним вредностима 

Специјалног резервата Стари Бегеј - Царска бара. На овај начин остварује се 

јединственост природних и изворних руралних потенцијала у дестинацијама са очуваном 

природом. Иако се ова насеља налазе изван граница заштићене територије, осмишљавање 

туристичке понуде поред простора резервата узима у обзир и њихову непосредну 

околину, због чега се локалне културе укључују у понуду посетиоцима. На овај начин 

испуњава се један од основних принципа на којима је базиран екотуризам - онај који 

наглашава неопходност укључивања локалног становништва у одрживи развој неког 

простора. 

Најпознатији је дворац „Каштел” у селу Ечка (Слика 98), надомак резервата, 

некадашње власништво породице Лазар која је око 160 година владала овим местом. На 

отварању дворца, поред присуства најбогатијих угарских властелина, свирао је и Франц 

Лист. Каштел је временом постао центар друштвеног живота шире околине, а припадници 

породице користили су га до 1893. године када је умро њихов последњи потомак. После 

овога дворац је имао различите намене, да би коначно био претворен у хотел и ресторан и 

потпуно реновиран. У оквиру дворца налази се и парк са неколико споменика, од којих је 

најпознатији споменик Светом Убертусу, заштитнику лова, који су подигли бивши 

власници и који сведочи о дугој традицији ловства на овом подручју. Занимљива је и 

чињеница да је у дворцу својевремено постојала збирка ловачких трофеја, којој се 

временом изгубио траг. Сам дворац је у новијој историји често посећен од стране туриста 

заинтересованих за ловство и ловни туризам на ечанским језерима, Бегеју и Царској бари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Три сеоске цркве представљају интересантне споменике културе. Српска 

православна црква је једна од најстаријих православних цркава у Војводини, и изграђена 

је 1711. године. Под заштитом је државе као историјски споменик необичног изгледа, са 

кровом од шиндре и зидовима од черпића, облепљеним блатом. Румунска православна 

црква изграђена је у периоду 1844-1850. године и карактеристична је по позлаћеном 

иконостасу, а у Римокатоличкој цркви налазе се дела сликара фламанске школе Ван де 

Венеа. 

Слика 98. Дворац Каштел 

 

Извор: http://www.kastelecka.com/galerija.html 
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Позната је и уметничка колонија у Ечкој, у којој је боравио и радио велики број 

уметника. Последњих година колонија организује два тематска сазива годишње (сазив 

акварелиста и сазив уметника који се баве сликом). Ликовна дела колоније излажу се у 

Савременој галерији у Зрењанину. 

У непосредној близини резервата налази се село Бело Блато, познато по етно центру, 

изграђеном пре неколико година у оквиру пројекта „Еко-етно комплекс Царска бара - 

Бело Блато”, како би се промовисала војвођанска села. Етно центар се састоји од етно 

куће, етно дворишта, етно сувенирнице и Међународног истраживачког центра. Етно 

центар, као симбол културне баштине овог простора, треба да се посматра и као 

комплементарна вредност, чије валоризовање заједно са специјалним резерватом у 

његовој близини, може да допринесе широј туристичкој афирмацији овог дела Баната 

(Бранков, 2010). 
 

АКТУЕЛНО СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ ЦАРСКЕ БАРЕ 

 

Туристичке активности негативно утичу на елементе животне средине, па је 

управљање и контрола природним ресурсима у специјалном резервату природе Стари 

Бегеј - Царска Бара један је од кључних елемената стратегије заштите. Успешна контрола 

и управљање могућа је не само дефинисањем мера заштите, већ и спровођењем тих мера 

на делу. 

Често се у блиској прошлости дешавало, да су се дефинисале и прописале мере, али 

се нису спроводиле, не само од стране туриста већ и од лица која су одређена за 

управљање и газдовање специјалним резерватом. Као најважнији циљеви заштите 

специјалног резервата Стари Бегеј - Царска Бара јављају се детаљна анализа рецентног 

стања елемената животне средине, спровођење законски прописаних мера заштите и 

непрестана контрола резервата (Мркша М, Милановић М, 2007). 

  

Слика 99. Царска бара 

 

Извор: http://www.carskabara.rs/index.php/galerija-fotografija/galerija-pejzaza 
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ФРУШКА ГОРА ПЛАНИНА ПОТЕНЦИЈАЛ 
ИЗЛЕТНИЧКО-РЕКРЕАТИВНОГ ТУРИЗМА 

 

 

 

Национални паркови и паркови природе су простори са изузетним природним и 

антропогеним вредностима које су истовремено аутохтоне, раритетне или ексклузивне и 

имају шире регионални или национални значај. Туризам је друштвена појава и привредна 

грана која има могућност да се развија и у овим природним добрима, односно поред 

заштитне, национални паркови имају и туристичку функцију. Третирање туризма као 

привредне гране посебно долази до изражаја у заштићеним деловима природе и 

националним парковима, јер су на тим просторима предмет туристичке понуде управо 

елементи који подстичу неекономске функције туризма (Обрадовић, 2007). 

Назив Националног парка потиче од назива истоимене планине, а назив Фрушка 

гора (мађ. Тарцзал, лат. Алма Монс)) носи у свом придевском облику етник Фруг у 

значењу „Роман”, те на тај начин име ове планине чува успомену на једну етничку 

заједницу која је давно нестала из ових крајева. По другом извору назив „Фрушка” потиче 

од речи етнонима Франак што указује да су Франци насељавали или контролисали ову 

планину.
[тражи се извор] 

Фрушка гора је проглашена националним парком 1960. године, у циљу обезбеђења 

трајне заштите и тиме је постала први национални парк у Србији. 

Захваљујући богатству природних ресурса, предивним пејзажима, изузетном 

шарму и лепоти ове планине, Фрушка гора је идеално место за одмор и рекреацију које 

приближава природи. 

Национални парк Фрушка гора је члан Федерације националних паркова Европе – 

ЕУРОПАРК ФЕДЕРЕЈШН (EUROPARC FEDERATION) 

(http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/ostalo/o_nama.htm; 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%

B3%D0%BE%D1%80%D0%B0). 

  

Слика 100. и 101. Фрушка гора, пејзажи 

   

Извор: http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/ostalo/o_nama.htm  
 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0:%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://www.europarc.org/
http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/ostalo/o_nama.htm
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/ostalo/o_nama.htm
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ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ФРУШКЕ ГОРЕ 

 

Фрушка гора се налази између 45°0’ и 45°15’ северне географске ширине и између 

16°37’ и 18°01’ источне географске дужине 

(http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/vrednosti/hidrologija.htm). Фрушка гора је једна у низу 

острвских планина смештена на југоисточној периферији простране Панонске низије. 

Иако са висином од 539 m једва прелази доњу границу ниских планина, она представља 

најдоминантнију орографску целину у Војводини. Смештена је између Дунава на северу и 

Саве на југу. Површина јој је 500 km
2 

(Обрадовић, 2007). Овај планински венац на југу 

Панонске низије има дужину од око 80 km, и највећу ширину од 15 km. 

(http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/vrednosti/hidrologija.htm). 

Национални парк „Фрушка гора” је најстарији национални парк на подручју Србије 

и једини у Војводини. Национални парк Фрушка гора налази се на територијама општина: 

Петроварадин, Сремски Карловци. Беочин, Бачка Паланка, Шид, Сремска Митровица, 

Ириг и Инђија. Обухвата централни део планине, њене највише гребене, површине 25.393 

ha што чини 15,5% 1 укупног планинског простора. Непосредан терен парка је окружен 

заштитном зоном површине од око 48.000 ha (29%). Туристичко-географски положај 

Фрушке горе се може оценити као повољан, јер је планина укључена у сложен систем 

саобраћајница разних категорија и квалитета (Обрадовић, 2007). 

 

ПРИРОДНИ УСЛОВИ ФРУШКЕ ГОРЕ 

 

Рељеф. Венац Фрушке горе јако је рашчлањен и разбијен, и састоји се из три дела. 

Централни део венца има изглед правог планинског била са дужином од око 40 км, а 

средња висина се креће од 440-460 m. Други, западни део налази се на линији између 

Шаренграда и Шида, и представља заравњену узвишицу са израженим котама висине око 

200 m. Ове узвишице се јављају због многобројних изданака вапновитих лискуна и 

кристаластих кречњака, који чине њихово језгро. Трећи, источни део постепено се 

спушта, тако да се последње узвишице налазе на чистој лесној површини, испод које се 

налазе чврсте творевине горње креде, које сачињавају језгро Фрушке горе, а које се од 

Чортановаца поред обале Дунава понегде помаљају из леса. 

Фрушкогорски планински венац је на истоку и северу ограничен алувијалним 

равнима Саве и Дунава, док је на југу и западу уоквирен сремским лесним заравнима. 

На северу су лесне заравни сведене на минимум, а Дунав подсеца понегде и основну 

планинску масу, док су на југу те акумулативне творевине широко распрострањене и 

утапају се у алувијалну раван. 

Фрушка гора је опкољена двема лесним заравнима различитих висина: од 130-150 

m и од 110 - 120 m. Планински масив је на многим местима покривен тањим или дебљим 

слојевима леса, што још више ублажава основне црте рељефа. 

Геолошки састав. У геолошком погледу Фрушка гора има много тога заједничког 

са низом хорстовских планина Славоније и Хрватске. Ове планине се налазе на истом 

појасу пружања, а Фрушка гора представља њихов крајњи источни огранак. Цела ова 

група планина је према свом положају и неким другим карактеристикама уклопљена у 

динарску геотектонску грану Алпида, тј. у унутрашњи динарски појас. Што се геолошке 

грађе тиче, Фрушка гора је веома разнолика и састоји се од стена разноврсног састава, 

http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/vrednosti/hidrologija.htm
http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/vrednosti/hidrologija.htm
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начина постанка и различите старости 

(http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/vrednosti/geogra-geolo.htm). 

Клима. Подручје Фрушке горе налази се на граници простирања 

умереноконтиненталне климе, а због промена климатских карактеристика дуж висинског 

градијента и утицаја шумског покривача овде клима има субконтиненталне 

карактеристике. Међутим, Фрушка гора својим положајем, обликом и вегетацијом утиче 

на стварање специфичне локалне климе, која се донекле разликује од климе околних 

подручја. 

Интересантно је поменути да, иако је Фрушка гора ниска планина, порастом 

висине клима постаје све влажнија и хладнија, тако да на гребенима има одлике планинске 

климе са хладнијом зимом и свежијим летом. 

Код просечних вредности за област Фрушке горе може се видети да је најнижа 

средња вредност температуре ваздуха у јануару, и износи - 0,6°C, а највиша је у јулу са 

21,4°C. Вредност средње годишње температуре је 11,2°C. 

Табела 30. Просечне месечне и просечна годишња температура (°C) ваздуха на Фрушкој 

гори 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ср. 

Год. 

°C -0,6 1,2 5,4 11,6 16,0 19,5 21,4 21,2 17,6 12,2 6,5 1,9 11,16 

Извор: http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/vrednosti/hidrologija 

Ове вредности се разликују у зависности од локалитета, тако да је средња годишња 

температура на Иришком венцу најнижа и износи 10,2°C, а такође овде су измерене и 

најниже температуре ваздуха у свим месецима. 

Графикон 20. Просечне месечне температура (°C) ваздуха на Фрушкој гори 

 

Фрушка гора спада у области где је степен релативне влажности ваздуха углавном 

осредњи (76%). 

Према вредностима за средњу месечну висину падавина у овој области, 

највлажнији месеци су мај и јуни, а најсувљи септембар и октобар; други максимум 
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падавина се јавља у децембру. Што се тиче просторног распореда годишњих сума 

падавина утврђено је да висина падавина правилно расте порастом надморске висине. 

Разлика у годишњој количини падавина између виших делова и оних у подножју 

износи 200 mm (Иришки венац 782 mm, а Сремски Карловци 586 mm). 

Висина падавина по годишњим добима за целу област је следећа: зима - 158 mm; 

пролеће - 167 mm; лето - 189 mm; јесен - 134 mm; средња висина падавина у вегетационом 

периоду износи 351 mm. Иначе, треба напоменути да је подручје Фрушке горе најбогатије 

падавинама у Војводини. 

Утврђено је да са северне стране Фрушке горе преовладавају западни ветрови који 

имају доста велику честину преко целе године, а затим следе ветрови из правца запад-

југозапад. Веома су чести и ветрови из правца југоисток, и јављају се чешће у јесен, 

пролеће и зиму, а ређе током лета. Ветрови из праваца југ-југоисток и југ-југозапад овде 

су веома ретки. 

Хидрологија. Хидрографска мрежа Фрушке горе веома је густа и релативно 

правилно распоређена. Површинске воде су представљене изворима, врелима, густом 

речном мрежом, барама и вештачким језерима. Хидрографија ове планине резултат је 

релативно велике количине падавина, геолошког састава и већег броја сталних извора. 

Бројност потока на главном планинском венцу утицао је на површинску ограниченост 

њихових сливова, што истиче значај сталних извора. 

Источни и западни ниски огранци Фрушке горе хидрографски се разликују од била. 

Ове области су водом сиромашне, што је последица промене у надморској висини, 

геолошком саставу, годишњој количини падавина и вегетацији. За разлику од главног 

венца који обилује водом, источни гребен је изразито безводан крај. 

Северне падине обилују дубоким долинама у горњим и средњим токовима, док су у 

доњим токовима долине проширене и граде уске долинске равни. 

Најдужи потоци и реке налазе се на северној падини Фрушке горе, јер се са венца 

издужене планинске косе понегде спуштају све до обале Дунава. Што се јужних падина 

тиче, само изворишни делови потока припадају области Фрушке горе, и имају дубоке и 

изразите долине без долинских равни; поточне долине се преко лесних заравни проширују 

и полако губе свој карактер. Потоци јужне падине знатно су краћи у односу на потоке 

северне падине, пошто релативну висину била Фрушке горе смањује сремска лесна 

зараван. Већина ових потока (и северне и јужне падине) врши интензивну дубинску 

ерозију терена. 

Што се водног режима тиче, 

фрушкогорски потоци носе највеће 

количине воде у рано пролеће и у касну 

јесен. Највећи број потока пресушује 

средином лета и остаје такав до средине 

јесени. Други период је (када је 

количина воде мала, али потоци не 

пресушују) крајем зиме. Ова колебања 

водостаја у потоцима не подударају се 

са годишњом расподелом падавина 

(http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/vred

nosti/hidrologija.htm). 

  

Слика 102. Папратњаче 

 

Извор: 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%

D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80

%D0%B0 

http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/vrednosti/hidrologija.htm
http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/vrednosti/hidrologija.htm
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
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Биљни и животињски свет. Биљни свет Фрушке горе је веома разнолик и 

специфичан. На простору уже зоне Националног парка расте око 1000 врста биљака, а 

њихов укупан број, заједно са биљкама на простору заштитне зоне, прелази цифру од 1500 

врста. Овако великом разноврсношћу Фрушка гора може да се пореди са много већим и 

вишљим планинама у Србији. 

Папратњаче (Pteridophyta) су заступљене са 15 родова (Anthyrium, Asplenium, 

Cheilanthes, Cystopteris, Dryopteris, Gymnocarpium и др). До сада је укупно забележено 32 

представника ове групе биљака, од којих се 6 налазе на листи природних реткости Србије. 

Највећи родови су Equisetum (6 врста) и Asplenium (7 врста), а најчешће врсте на простору 

Националног парка су Dryopteris filix-mas, Polystichum aculeatum и Asplenium adianthum-

nigrum. 

Голосеменице (Gumnospermae) су на Фрушкој гори присутне са само једном 

аутохтоном четинарском врстом - Juniperus communis (клека), која улази у састав већег 

броја шумских заједница. Међутим, као 

појединачна стабла или мањи шумски комплекси 

на Фрушкој гори су сађени и многи други 

четинари, као што су црни и бели бор, смрека, 

ариш, тиса, туја и др. 

Скривеносеменице (Angiospermae) су 

најбројније биљке на Фрушкој гори које чине 

више од 90% њене укупне флоре.  Међу 

дикотилама, фамилије са највећим бројем врста на 

Фрушкој гори су: Ranunculaceae, Apiaceae, 

Scrophulariaceae, Lamiaceae, Rosaceae, Fabaceae и 

Asteraceae, а од монокотила: Liliaceae, 

Orchidaceae и Poaceae. Од укупног броја до сада 

забележених скривеносеменица на Фрушкој гори, 

36 дикотила и 27 монокотила у Србији су 

заштићене као природне реткости 

(http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/vrednosti/flora.

htm). 

Долине и падине Фрушке горе су прекривене ливадама, пашњацима и житним 

пољима, на падинама су воћњаци и виногради са чувеним винским подрумима, а делови 

виши од 300 м су обрасли густом листопадном шумом. На Фрушкој гори је највећа 

концентрација липове шуме у Европи. Око 700 врста лековитог биља расте на овој 

планини. 

Неке од бројних животињских врста су: срна, јелен, муфлон, ласица, дивља свиња, 

куна, дивља мачка, шакал, зец, итд. 

(http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0

%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0). 

Фрушка гора осим веома разноврсног биљног и животињског света има и веома 

значајну заједницу гљива (http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/vrednosti/flora.htm). 

 

ДРУШТВЕНИ УСЛОВИ ФРУШКЕ ГОРЕ 

 

Историја. У праисторијско време, према материјалним остацима добијеним 

ископавањима, Фрушка гора је била углавном насељена на приобаљу Дунава. У 

Слика 103. Голосеменице 

 

Извор: 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1

%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0

_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0 

 

http://www.npfruskagora.co.rs/s/02_prirodne_vrednosti/ugrozene_vrste/orhideje/index.htm
http://www.npfruskagora.co.rs/s/02_prirodne_vrednosti/ugrozene_vrste/orhideje/index.htm
http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/vrednosti/flora.htm
http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/vrednosti/flora.htm
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/M
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%99%D0%BA%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%84%D0%BB%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%99%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%99%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/vrednosti/flora.htm
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
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планински масив обрастао шумом човек је залазио само ради лова или тражења 

привременог склоништа за време опасности. Праисторијски локалитети, који обележавају 

и прва насељавања човека на овом подручју и карактеришу две миграционе струје, које су 

се овде сусреле, припадају керешкој и старчевачкој култури (за старији неолит), 

винчанској култури (за млађи неолит) и металном добу. 

У античком периоду, за време старих Римљана, Фрушка гора се називала alma 

Mons - плодно брдо, што указује да је и у том добу била обрасла шумом и настањена са 

разноврсном дивљачи. 

Овај период историје карактеришу борбе 

Римљана са Варварима, утврђења, путеви, 

пристаништа, некрополе и сви облици ратничког 

живљења, па све до велелепног Сирмијума 

(Сремска Митровица) - једне од четири римске 

престонице у III веку. Остаци овог периода налазе 

се, првенствено, у заштитној зони Националног 

парка, мада их има (или се очекују да ће бити 

пронађени) и у шумској зони, где су се људи у 

античком периоду бавили рударством. Трагови 

стабилизације римске империје налазе се, између 

осталог, и у остацима важног римског пута од 

Земуна преко Нових Бановаца (Burgunac), 

Сурдука (Rittium), Сланкамена (Acumicum) и 

Баностра (Malata Bononia), који десном обалом 

Дунава води до најсевернијих граница Паноније. 

Овај део Панонске низије био је током читаве историје позорница бурних 

историјских догађаја који су често доводили до нестанка старе и појаве сасвим нове 

популације људи. Борбе око римских северних граница, пад Сирмијума, надирање Авара и 

Словена и њихове борбе са Византијом представљају улазак у средњи век, а борбе Авара 

са Францима (791-796) уводе панонску равницу у сферу експанзије Западног царства. У то 

доба се учвршћује црквена организација и Срем добија епископију, а затим у XIII веку 

бискупију. У Баноштру се крајем XII века оснива бенедиктански манастир. Турски упади 

у Срем од 1390. и 1392. најављују ново немирно поглавље историје. После дефинитивног 

уласка у ова подручја Турци су своју власт организовали углавном по градовима, који су 

као центри власти добијали турски карактер. Тако је Сремска Митровица била највеће 

муслиманско насеље у Срему. После победе Евгенија Савојског над Турцима код Сенте 

1697. године, односно закључења Карловачког мира 1699. године јужни градови и даље 

остају под Турцима, а живаљ из њих се сели у хришћанску Угарску и, задржавајући се на 

падинама Фрушке горе, насељава прњаворе подигнутих или обновљених манастира. 

Турци у Срему остају до краја XVII и почетка XVIII века, када се успоставља аустријска 

власт. 

Од почетка средњег века у ове крајеве надиру многи народи остављајући за собом 

трагове својих цивилизација. Период који почиње распадом римске, а завршава се 

распадом турске империје, на подручју Фрушке горе остављао је и уништавао материјалне 

трагове присуства Келта, Авара, Хуна, Словена, настанка хришћанства, подизања 

богомоља, али и формирања утврђења, градова, великих феудалних добара, војне границе 

и боравка освајача. Из овог периода до данашњих дана сачувано је сразмерно највише 

споменика како сакралне, тако и профане (војне и цивилне) архитектуре и они се налазе 

делом у насељима, а делом на ваннасељској територији на читавом подручју Фрушке горе. 

Слика 104. Римски шлемови 

 

Извор: 
http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/vredn

osti/kulturne-vrednosti.htm 

http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/vrednosti/kulturne-vrednosti.htm
http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/vrednosti/kulturne-vrednosti.htm
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Од јавних објеката значајни су стамбени објекти у насељима, односно читаве 

насељске целине, као што су: Сремски Карловци, Петроварадин, Ириг и др, а од 

сакралних објеката најзначајнији су манастири са својим манастирским црквама и 

стамбено - производним комплексима. У време када су оснивани, манастири су 

представљали значајне духовне али и привредне центре. Њихова организациона 

повезаност (метоси, филијале) и њихови поседи (прњавори) земље и људство, давали су 

им знатну економску снагу и утицај. Подигнути су углавном у периоду до XVIII века, тако 

да данашњи комплекси и цркве у њима имају мало (или нимало) од првобитне 

архитектуре, али су првобитне организације комплекса знатно сачуване. Њихов значај за 

историју и културу је велики, јер се не ограничава само на верске побуде из којих су 

настали, већ се проширује и на културне и економске везе које су ти објекти у средњем 

веку имали. Сем манастирских, постојале су и цркве у насељима. Њима се или изгубио 

траг или су касније радикално реконструисане. 

Фрушка гора је у средњем веку представљала стратешки важан простор, а 

утврђења, која су на њој и у њеном подножју подизана, контролисала су и бранила широке 

потезе значајне за економику и политику свих оних који су је почетком средњег века 

имали у свом поседу, као и оних који су на те просторе претендовали. Нешто боље 

сачувана утврђења, истина новијег датума (иако са стрмим темељима) су Илок и 

Петроварадин. Први је представљао утврђену тачку на крајњим западним обронцима 

Фрушке горе, а други важан стратешки положај на природно брањеном месту, усамљене, 

издигнуте стене која задире у Дунав. 

У новијем периоду од 1941. до 1945. године читаво подручје Фрушке горе 

представља поприште борби, склоништа и збегова. Сведоци о догађањима у овом периоду 

су бројна спомен-обележја од којих је најзначајнији споменик на Иришком венцу 

(http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/vrednosti/kulturne-vrednosti.htm). 

Материјална основа туризма. На Фрушкој гори постоје више излетишта и 

одмаралишта. Летенка је познато излетиште и дечје одмаралиште, на Бранковцу се налази 

одмаралиште Поште. Тестера је дечје одмаралиште, а недалеко од ње на Андревљу се 

налази одмаралиште у државном власништву. Код ТВ торња се налази хотел, као и на 

Иришком венцу који је уједно и познато излетиште. На Стражилову, излетишту изнад 

Сремских Карловаца, се налази гроб Бранка Радичевића. У Врднику се налази бања 

„Термал” са термалном водом, популарно одмаралиште Ранч Платан и Врдничка кула која 

је саграђена на месту утврђења из римског доба 

(http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0

%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0). 

 

ТУРИСТИЧКЕ АТРАКТИВНОСТИ ФРУШКЕ ГОРЕ 

 

Богато културно-историјско наслеђе са очуваним и културним манифестицијама и 

традицијом посећивања, намеће потребу организовања туристичког производа који се 

базира на овим вредностима. 

Основни облици туристичке презентације културних туристичких вредности могу 

бити: 

 туристичке кружне туре и викенд боравци, 

 туристичке манифестације, 

 изложбе, музејске поставке, информативни центар, 

 школе или кампови културе, уметности, образовања. 

http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/vrednosti/kulturne-vrednosti.htm
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%99%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D1%87_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
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За све ове активности су потребни одговарајући просторни услови, објекти, опрема 

и уређени простори са адекватном опремом, садржајима и информацијама. 

Најчешће туристичке културне туре су обиласци манастира и то оних 

најатрактивијих (Крушедол, Хопово, Врдник, Гргетег и др) у различитим комбинацијама и 

из различитих праваца. Међутим, за ове обиласке нису обезбеђени одговарајући услови, 

ни простор на путевима, ни у манастирима, те корист од тога имају само туристичке 

агенције као организатори. 

Организовање простора за културне туристичке манифестаиије. Организованих 

туристичких манифестација културе на Фрушкој гори је врло мало („Бранково коло”), 

иако постоје добри услови за њихову организацију (културног, забавног или рекреативног 

карактера). 

За одвијање ових манифестација такође треба да постоје добро изабрани и уређени 

простори, а пре свега добро осмишљени програми. 

Организовање простора за објекте културе. Изложбе и музејске поставке су добар 

начин да се на једном месту, посетиоцима прикажу вредности Фрушке горе. У 

Националном парку Фрушка гора морао би да се осмисли и организује, као што је већ 

више пута било планирано, Музеј националног парка, са више изложбених сталних или 

повремених поставки: 

 изложба природних вредности прилагођена едукативном програму у школама 

и развоју еколошке свести, 

 изложба историјских и културних вредности Фрушке горе, 

 пројекција филмова о Фрушкој гори или тематских филмова. 

Оно што је сада једино присутно је повремено организовање изложби на тему 

природних вредности, у сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије у врло скромним 

условима на Иришком венцу, у простору ТИЦ-а (Обрадовић, 2007). 

Најзначајнији споменик културе представљају 17 манастира Српске православне 

цркве распоређених по целој планини. Подигнути су као задужбине српских владарских 

породица, након што је, у касном средњем веку под притиском Турака, тежиште српске 

духовне и културне баштине померено на север. 

Слика 105. Карта фрушкогорских манастира 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2009. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8
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Фрушкогорски манастири су: Беочин, Бешеново, Врдник, Велика Ремета, Гргетег, 

Ђипша, Јазак, Крушедол, Кувеждин, Мала Ремета, Ново Хопово, Петковица, Привина 

Глава, Раковац, Старо Хопово, Фенек и Шишатовац (Слика 106 и 107). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрушка гора је била инспирација многим великанима поезије, од Бранка 

Радичевића, Јована Јовановића Змаја, Милице Стојадиновић Српкиње; у манастирима су 

боравили Вук Стефановић Караџић, Доситеј Обрадовић, Филип Вишњић, Карађорђе и 

многи други. 

На планини се налазе неколико утврђења, међу којима су Петроварадинска тврђава 

и Врдничка кула која је у рушевинама. Недалеко од Чортановаца се налази луксузна вила 

Станковић, коју је 1930. године подигао Раденко Станковић, а данас се налази у државном 

власништву 

(http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0

%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0). Сва наведена културна обележја Фрушке горе 

представљају богату историју овог простора и могу да се посете у организованим или 

индивидуалним излетничким турама становника Београда. Она обогаћују понуду 

излетничког туризма. У надопуни са рекреацијом представљају огроман потенцијал на 

простору Војводине. 

Лов на Фрушкој Гори. Ловиште Националног парка 

Фрушка гора обухвата површину од 22420 ha и састоји се од 

затвореног (резерват Ворово) и отвореног дела. 

Карактеристика ловишта је сложена и врстама бројна фауна, 

што је у складу са општим природним, климатским и 

орографским условима терена, као и разнолика и флористички 

богата вегетација. Поред тога, већи део ловишта располаже 

правилно распоређеним извориштима воде, што додатно 

поспешује узгој дивљачи на овом подручју. 

Ловиште је брдског типа у коме се поред аутохтоних 

врста (европски јелен, дивља свиња, срна и зец) налазе и 

алохтоне врсте дивљачи (муфлон и јелен лопатар) које се 

узгајају у резервату Ворово 

(http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/turizam/lov.htm). 

  

Слика 108. Срне

 

Извор: 
http://www.npfruskagora.co

.rs/srpski/turizam/lov.htm 

Слика 106. и 107. Излет Основне школе из Београда, манастир Ново Хопово 

   

Фото: Димитрић Анастазиа, 2016. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%92%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B3
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%88%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE_%D0%A5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%97%D0%BC%D0%B0%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D1%9A%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9F%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%98_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%92%D0%B8%D1%88%D1%9A%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/1930.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/turizam/lov.htm
http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/turizam/lov.htm
http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/turizam/lov.htm
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Риболов на Фрушкој Гори. На подручју Националног парка Фрушка гора налазе 

се три вештачке акумулације. „Сот” код насеља Сот (22 ha) која је делом у окружењу 

шуме ловног резервата Ворово, „Брује” (Слика 109) код насеља Ердевик (15 ha) чија вода 

делом потиче од издани термалне воде 200 m од акумулације и „Мохарач” (Слика 110) (60 

ha) такође код насеља Ердевик. 

Национални парк у циљу очувања квалитета вода ових акумулација, као и очувања 

и унапређивања постојећег фонда ихтио фауне и флоре у њима, организује спортско-

рекреативни риболов, путем продаје риболовних дозвола преко удружења спортских 

риболоваца, односно чуварске службе на акумулацијама. 

Воде акумулација богате су шаранским и другим врстама риба (шаран, деверика, 

црвенперка, караш, амур, сом, штука, бодорка, лињак и друге). 

У циљу унапређења туризма и спортско-рекреативног риболова, Национални парк 

ће у наредном периоду усмерити своје активности на стварању услова за смештај и 

организовани боравак на овим акумулацијама 

(http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/turizam/ribolov.htm). 

Планинарење. Посетиоцима Националног парка Фрушка гора се нуде бројне 

могућности за планинарење. Било да се ради о једнодневним или вишедневним излетима, 

важно је да будете физички и ментално припремљени за планинарење, а такође и да имате 

одговарајућу опрему. 

Планинарске стазе на Фрушкој гори воде кроз прелепе листопадне и, делом, 

четинарске шуме, преко пашњака и ливада. Неке од стаза нуде пешачење без много 

напора, са благим успонима, док друге захтевају више напора због њихове дужине и 

успона. Већина стаза је обележена, што обезбеђује сигурност посетиоцима парка да се 

неће изгубити, као и могућност да дођу до планинарских домова. 

Постоје три планинарска дома где посетилац Парка може да се одмори, да једе, или 

да преноћи. То су „Стражилово” на истоименом излетишту, затим „Занатлија”, поред врха 

Главица и „Железничар” на Поповици. 

Фрушкогорски маратон има традицију дугу 30 година. Сваког маја, хиљаде 

пријатеља природе проводи диван дан шетајући, трчећи или возећи бицикл по Фрушкој 

гори. Маратони различитих дужина нуде учесницима маратона праве изазове 

(http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/turizam/planinarenje.htm) 

  

    Слика 109. Акумулација Брује              Слика 110. Акумулација Мохарач 

    

Извор: http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/turizam/ribolov.htm 

http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/turizam/ribolov.htm
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ИЗЛЕТИШТА И ЈЕДНОДНЕВНЕ ПЕШАЧКЕ ТУРЕ 

 

Рекреација је једна од основних активности које се одвијају у Националном парку 

Фрушка гора у најразличитијим формама испољавања. Међутим, из више разлога 

(устаљена пракса слободног коришћења Парка, непостојање комплетних програма, 

непостојање одговарајућих објеката и опреме у објектима и простору, и друго) 

организован одмор и рекреација као и организоване спортске активности још увек нису 

заживеле у Националном парку, па тиме и ЈП Национални парк Фрушка гора нема од њих 

никакве користи. Превазилажење ових потешкоћа ће бити веома тежак задатак, много 

теже него осмислити саме програме. Најтеже ће бити понудити такве програме 

корисницима за које ће они решити да издвоје финансијска средства, која до сада нису 

морали издвајати за слободно коришћење простора Националног парка. Неопходно је 

осмислити такве садржаје одмора, рекреације и спорта које корисници не могу сами 

упражњавати или не на квалитетан, безбедан и атрактиван начин. 

Мора се констатовати да је најтипичнији облик туризма на Фрушкој гори 

излетничко-рекреативни, мада ову врсту кретања не можемо назвати туристичком, у 

правом смислу те речи, јер посетиоци бораве или у сопственим викенд кућама или дођу на 

пикник, те на Фрушкој гори не остварују никакву потрошњу. На овој планини постоји 

већи број излетишта. Међу њима су најпосећенија: 

 Поповица, 5 km јужно од Сремске Каменице, поред викенд насеља располаже 

теренима за шетњу, трчање по шумским стазама и трасираном стазом дужине 3.900 

m „Славичина стаза”; 

 Змајевац, излетиште са паркингом, планинарским домом и рестораном, надморска 

висина 457 m, са опремом за излетнике; 

Карта 12. Планинарске стазе на Фрушкој гори 

 

Извор: http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/turizam/planinarenje.htm 
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 Иришки венац, 15 km од Новог Сада, налази се на надморској висини од 444 m, са 

угоститељским објектима, бензинском пумпом и уређеним простором за излете. 

 Стражилово, 4,5 km јужно од Сремских Карловаца, са гробом Бранка Радичевића, 

најпосећеније у пролеће и јесен односно у време манифестације „Бранково коло”. 

Битну компоненту рекреативно - одмаралишне функције Фрушке горе представља 

боравак у кућама за одмор (викенд кућама), које су концентрисане у предвиђеним викенд 

насељима, али су изграђене и појединачно или у групама на недозвољеним просторима за 

градњу оваквих објеката. 

На Фрушкој гори је потребно обезбедити услове за одвијање спортских школа и 

кампова у објектима којима се располаже. 

У првој фази, треба реализацију усмерити на локације Летенка и Тестера, а затим 

реконструисати објекте и просторе на Змајевцу, Липовачи, Андревљу, Стражилову, као и 

планинарске објекте. Садржаји које је могуће понудити су вишедневни боравци деце и 

омладине у организацији спортских клубова и друштава, или у сопственој организацији, 

уз ангажовање стручњака за спорт (Обрадовић, 2007). 

Од првог дашка пролећа, када се благе падине оките белим цветовима висибаба, па 

до одмакле јесени када се цела природа прелива у тоновима жуте и црвене боје јесењег 

лишћа, Фрушка гора је веома посећена од стране многих излетника и туриста. Да би се 

обезбедио пријатан боравак на овој планини, Национални парк се брине о уређивању 

излетишта и објеката за смештај посетилаца. 

Излетишта на Фрушкој гори су простори најчешће поред саобраћајница, културно-

историјских споменика и угоститељских објеката. Осим излетишта, уређују се и простори 

са којих се пружа могућност уживања у лепим видицима на ужу и даљу околину, какав је 

нпр. видиковац изнад насеља Врдник. 

Са Иришког венца се види пола Бачке, Авала, Цер и друге наше планине. Тај видик 

је прави лек за све оне који траже мир и тишину у природи. Тек ту човек осети величину и 

снагу природе и истовремено лепоту живота. 

Од излетишта која се уређују, значајнија су: Чортановачка шума, Стражилово, 

Партизански пут, Иришки венац, Хопово, Главица, Поповица, Змајевац, Летенка, 

Хајдучки брег, Андревље, Тестера, Цигански логор, Лежимир, Рохаљ базе, Липовача и др. 

На свим овим излетиштима створени су услови за једнодневни боравак у шуми, шумским 

пропланцима и на ливадама. Излетницима се овде пружа могућност за активан и пасиван 

                           Слика 111. Излетници                           Слика 112. Природа 

    

Извор: http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/turizam/izletista.htm 
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одмор. Сва излетишта су посећена током целе године, а најбројнији посетиоци Фрушке 

горе су деца из целе Србије. 

Боравак на свим излетничким местима је бесплатан. Наплаћује се једино паркинг и 

ложење ватре на појединим просторима одређеним за ту намену 

(http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/turizam/izletista.htm). 

Једнодневне пешачке туре. 

 

1. БИЉНО ЦАРСТВО 
 

Програм: шетња по шумама и ливадама Фрушке горе, 

проналажење и сакупљање биљака за хербариум, основе 

детерминације биљака, биљне заједнице и природне реткости. 
Стазе: 
-Парагово-Иришки венац-Парагово (превоз градским 

аутобусом) 
-Поповица-Парагово-Главица-Сремска Каменица (превоз 

градским аутобусом) 
-Беочин-Црвени чот-Иришки венац (сопствени превоз) 
Опрема: теренска обућа и одећа, најлон кеса, нож 
Период у години: од априла до јула месеца 
  

  

 

 

2. РЕЗЕРВАТ ДИВЉАЧИ 
 
Програм: шетња по шумским стазама у ловном резервату, посматрање 

дивљачи (јелен лопатар, дивља свиња, муфлон) и прича о природним и 

културним вредностима Националног парка. 
Стаза: 
- ловни резерват Ворово 
Опрема: теренска обућа и одећа, двоглед 
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3. ПЕШАЧИМО ЗАЈЕДНО 
 

Програм: шетња по обележеним планинарским стазама уз 

обилазак више фрушкогорских православних манастира и 

прича о природним и културним вредностима Националног 

парка. 
Стазе: 
- Иришки венац-манастир Старо Хопово- манастир Ново 

Хопово-Иришки венац 
- НОРЦЕВ- манастир Гргетег- манастир Велика Ремета 
- манастир Врдник- Врдничка кула-Змајевац- манастир 

Раковац 
Опрема: теренска обућа и одећа 
Период у години: током целе године 

  

 

4. ПОСМАТРАЊЕ ПТИЦА 
 
Програм: вожња чамцем по Дунаву или шетња по шумама 

Фрушке горе и посматрање птица, основе детерминације 

птица, прича о специфичностима живота птица и о 

природним вредностима Националног парка. 
Стазе: 
- Тестера – каменолом андревље (приградски превоз) 
- Сремски Карловци – Чортановци (вожња чамцем по Дунаву) 
- Парагово-Иришки венац-Парагово (превоз градским 

аутобусом) 
Опрема: теренска обућа и одећа, двоглед 
Период у години: током целе године 

  

 

5. ЧУДЕСНИ СВЕТ ИНСЕКАТА 
 
Програм: шетња по Националном парку, сакупљање 

инсеката, основе детерминације, препарирање и чување, 

прича о специфичностима из живота инсеката и о природним 

вредностима Националног парка. 
Стазе:   
- Парагово-Главица-Иришки венац-Краљеве столице-

Поповица-Парагово (превоз градским аутобусом) 
-Парагово-Поповица-Стаза здравља-Лединци (превоз 

градским аутобусом) 
-По договору (сопствени превоз) 
Опрема: теренска обућа и одећа, кечер, морилка 
Период у години: током целе године 
 

Извор: http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/turizam/izletnicki-programi.htm 
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МЕРЕ И РЕЖИМИ ЗАШТИТЕ У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ ФРУШКА 
ГОРА 

 

У прилогу могу да се погледају подручја режима заштите Фрушке горе I, II и III 

степена заштите, као и њихова карта, а овде су приказане опште мере заштите (Прилог 29 

и 30). 

Опште мере заштите. 

Да би се на укупној површини националног парка „Фрушка гора” обезбедили услови 

који су неопходни за његово функционисање и опстанак природних и створених 

вредности обавезно је: 

 очување репрезентативних геолошких, геоморфолошких и хидролошких појава 

и одлика, биогеографских обележја подручја, екосистемског, специјског и 

генетског диверзитета; 

 очување мешовитог састава аутохтоних шумских екосистема; 

 очување и обнављање генетског фонда обновом потенцијалне вегетације и 

поновним уношењем биљних и животињских врста које су живеле на подручју 

Националног парка; 

 издвајање и узгајање семенских објеката; 

 презентација и популаризација природних и створених вредности Националног 

парка; 

 уређивање подручја и изградња објеката у циљу очувања, обнављања и 

унапређивања природних и културних вредности у зависности од степена 

режима заштите; 

 санација и ревитализација угрожених и деградованих делова Националног 

парка; 

 одрживи развој туристичких, рекреативних и других развојних функција при 

коришћењу природних и културних вредности, на начин којим се осигурава 

заштита и очување тих вредности; 

 

забрањено је: 

 сећи и уништавати дрвеће и жбуње и осталу вегетацију када се тиме угрожава 

шумски екосистем и нарушава заштита земљишта од ерозије, осим санитарних 

сеча; 

 чиста сеча у аутохтоним шумским састојинама; 

 уништавати јединке заштићених врста биљака, гљива и лишајева и њихових 

развојних облика: брањем, сакупљањем, сечењем или чупањем; 

 хватати, заробљавати, убијати или озлеђивати заштићене врсте животиња, 

сакупљати или уништавати јаја птица, сакупљати или уништавати гнезда или 

легла животиња, узнемиравати животиње у периоду гнежђења и подизања 

младих; 

 угрожавати или уништавати станишта заштићених врста, лишајева, гљива, 

биљака и животиња; 

 уносити алохтоне биљне врсте, осим за потребе спречавања ерозије и клизишта 

и потребе обнове шумског земљишта и шума  у подручју под режимом заштите 

II и III степена; 
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 уносити алохтоне животињске врсте које слободно живе; 

 ловити дивљач, изузев санитарног и узгојног одстрела на подручју режима II и 

III степена заштите; 

 употреба хемијских препарата који се користе у шумарству и пољопривреди; 

 градити објекте или изводити друге радове којима се загађује ваздух и 

земљиште, погоршава квалитет вода, мења њихова количина, просторни и 

временски распоред, осим објеката и радова заштите од ерозије, бујица и 

поплава и објеката за потербе водоснабдевања и хидроенергије на подручју 

режима III степена заштите; 

 градити надземне енергетске и друге водове на подручју режима I и II степена 

заштите и подземне водове на подручју режима И степена заштите; 

 експоатисати минералне и неминералне сировине; 

 градити нуклеарне објекте, депоновати индустријске и комуналне отпаде, 

радиоактивне и друге опасне отпадне материје; 

 градити магистралне и регионалне путеве на подручју режима I и II степена 

заштите, осим када је то предвиђено Просторним планом подручја националног 

парка; 

 користити шумске путеве за јавни саобраћај; предузимати све друге активности 

које могу нарушити основна обележја националног парка 

(http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/ostalo/rezimi-zastite.doc). 

Међутим, и поред режима заштите на Фрушкој гори има бесправно подигнутих 

објеката, а чак има и објеката који стоје заједно, једни поред других - легални и нелегални. 

 

РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

 

Туристичка, излетничка кретања на Фрушкој гори имају дугу традицију, знатно 

дужу од проглашења за национални парк. Становници околних градова, пре свега Нови 

Сад и Београд су давно открили предности које им одмор и рекреација на Фрушкој гори 

пружају. Организација и пропаганда туризма, као и изградња и уређење простора увек су 

каснили за туристичком тражњом (о чему говори и десетак хиљада стихијско грађених 

кућица за одмор свуда, по ободу Фрушке горе) (Ахметовић - Томка, 1995). Имајући у виду 

да је број кућица за одмор податак из 1995, њихов број данас, 2016. године је знатно већи. 

Фрушка гора је посећена током целе године што је у сагласности са излетничким 

карактером туристичких кретања. Међутим, сезонске концентрације излетника су 

различите. Постоје две главне сезоне – пролеће и јесен, и то од првих сунчаних дана у 

марту до 4 јула – када је максимум посете и од половине септембра до краја новембра 

месеца. Концентрација излетника у пролећним и летњим месецима је логична с обзиром 

на пријатност климатских елемената и изгледа вегетације. 

Максимуми посећености су око првомајских празника, јулских празника, у септембру и 

октобру месецу. У ова два годишња доба је и највећа концентрација ђачких екскурзија. 

Ђаци и омладина долазе из свих крајева Србије и посећују Стражилово, манастире Хопово 

и Крушедол и Иришки венац. 

У летњим месецима Фрушка гора је слабо посећена. Постоје за то два разлога. 

Први је непогодност природних услова – спарно време, слабо проветравање у шумама и 

присуство великог броја комараца. Други разлог је одлазак становника из контрактивне 
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зоне Фрушке горе на годишње одморе. Они који ипак остају код куће, радије одлазе на 

Дунав. 

Зимски месеци су више посећени од летњих, поготово за време трајања снежног 

покривача, али и у сунчане дане, без ветра када је врло пријатно на присојним странама. 

Савремено организован маркетинг још увек није прихваћен на Фрушкој гори. 

Организације туризма нема, а појединачни покушаји Националног парка се истопе на 

строгом туристичком тржишту. Последњих година изостала је и информативно – 

пропагандна делатност, тако да данас нема проспеката, плаката, туристичког водича, 

карте или филмова о Фрушкој гори, која је некада била појам за излетнички туризам 

Србије. 

Покушаји стручног савременог усмеравања развоја туризма су увек постојали 

(Ахметовић - Томка, 1995). 

 

АКТУЕЛНО СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ ФРУШКЕ ГОРЕ 

 

Простор Националног парка „Фрушка гора” са својим природним и антропогеним 

особеностима отвара могућности за развој готово свих облика туризма. Велики комплекси 

липових, храстових шума, велики број заштићених биљака и животиња, погодна клима, 

значајан број акумулација, као и непроцењиво културно богатство (16 манастира и других 

споменика и знаменитих места, стара језгра градова) предсављају непроцењив туристички 

ресурс који нема сваки заштићени простор у нашој земљи. Сматра се да постојећи број 

смештајних капацитета (1480 лежаја) одговара потенцијалној туристичкој тражњи, мада је 

већи број у лошем стању и затворен (Обрадовић С, 2007). 

За излетнике из Београда потребно је путовање око један и по до два сата старим 

путем преко Инђије да дођу до бисера - Фрушке горе, усред непрегледне равнице 

Војводине. Уколико се иде ауто-путем Београд-Нови Сад, стићи ће се брже и лагодније 

пошто је и сам пут у много бољем стању него стари пут. Када сте у самом граду, Новом 

Саду до Фрушке горе се стиже брзо и солидним путевима у зависности према којем сте се 

излетишту упутили. 

  

Слика 113. Фрушка гора, предах излетника на Поповици 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2009. 
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На излетишту Поповица ситуација је следећа: на слици 114. и 115. приказани су 

легално подигнути објекти (бунгалов и викендица) који не ремете изглед и конституцију 

природе Фрушке горе, а на слици 116. и 117. види се нарушавање исте. Такође је видна и 

даља изградња. Интересантно је да су сви ови објекти изграђени једни другима раме уз 

раме, односно сви они су фотографисани у кругу од око 300 m на локацији излетишта 

Поповица. 

На основу обављеног разговора 2009. године са кућепазитељем Планинарског дома 

„Др Р Симоновић” (Планинарски дом „Пензионер” како се још назива) овде има 

излетника, али њихов број је непознат пошто се њихова евитенција не води. У 

планинарском дому може се преноћити или само попити које пиће. Изнајмњивање 

бунгалова је немогуће пошто су они већ били изнајмљени становницима Београда и као 

такви остали су у њиховом власништву. Ова тврдња указује заинтересованост становника 

Београда за ово излетиште, иако су наравно најбројнији становници Новог Сада. Са овог 

излетишта пружа се солидан поглед на Нови Сад. 

У непосредној близини овог Планинарског дома скривено у сред шуме налази се 

језеро - Поповичко језеро (Слика 118) које се баш и не чисти (приметне су алге, водена 

трава, жабе, пуноглавци и слично) тако да на њему није могуће купање, али је на тај начин 

сачувана природа јер би већом посетом заправо овај простор био загађен смећем које би 

сам човек остављао. 

Слика 114. и 115. Бунгалов и викендица на излетишту Поповица 

  

                  Слика 116. Породичне куће           Слика 117. Дрвена викендица и зидана кућа                                                                                                                                                                                                                                                  

  

Фото:Димитрић Драгана, 2009. 
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Мора се приметити да се на појединим стаблима налазе и табле са обавештењем – 

„ЗАБРАЊЕНО БАЦАЊЕ СМЕЋА”. 

На излетишту Поповица могућа је шетња утабаним стазама (Слика 119), уживање у 

природи, одмор, али и сакупљање зове, лековитог биља и сличног. Посебан облик 

рекреације на Фрушкој гори представља бициклизам. 

На излетишту Поповица у 

пролеће 2009. и 2016. године 

ситуација је била потпуно идентична. 

Једино је приметно да је пут ка овом 

излетишту лошији јер се користи, а 

ништа се не поправља. Викендице су 

још уређеније и шире се ка 

заштићеној зони Националног парка 

Фрушка гора. 

Развоју туризма у 

Националном парку Фрушка гора 

морају да претходе активности на 

идентификацији проблема чијим ће 

се решавањем обезбедити основни 

предуслови за одвијање ове 

делатности. 

  

Слика 118. Језеро на Поповици 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2009. 

Слика 119. Стазе за шетњу на Поповици 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2016. 
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Основи проблеми су: 

 не уређеност и запуштеност простора Фрушке горе; 

проблем у успостављању основних функција управљања простором Фрушке горе; 

 не постојање јасног носиоца развоја туризма на Фрушкој гори; 

 не усклађеност развоја туризма са принципима одрживог развоја; 

 лоше стање рецептивних капацитета 

Пробој на туристичко тржиште је могућ на основу квалитета туристичког 

производа и квалитетног наступа на тржишту (промоција, продаја), снажно. врхунски, 

сфучно и континуирано ангажовање сфучњака за маркетинг у туризму. 

Да би се што квалитетније организовао, уредио и опремио простор Фрушке горе у 

функцији развоја туризма, неопходно је: 

 опремање, уређење и коришћење простора ускладити са принципима 

одрживог развоја који подразумевају задовољење пофеба заштите, очувања и унапређења 

простора, али и обезбеђења услова да боравак у тој средини представља квалитетан 

доживљај, као и прецизно утврдити носећи капацитет појединих локалитета. 

 определити се за оне облике туризма, односно, такав туристички производ 

који је конкурентан на туристичком тржишту - било као специфичан (ослоњен на 

примарне афактивности простора) или који је дефицитаран на туристичком фжишту и оне 

који најмање уфожавају животну средину. 

 развој туризма конципирати тако да тече стално у времену и простору, а 

определити се за оне облике туризма чија организација може стартовати одмах и без 

великих финансијских улагања. 

 формирање туристичке агенције у власништву Националног парка чија би 

функција била довођење и организовање боравка туриста на Фрушкој гори и у 

Националном парку. 

Потребно је формирање 

туристичког имиџа Фрушке горе, 

односно, препознатљивог 

производа на туристичком 

тржишту. Основа свему томе 

морају бити: липа, виногради, 

манастири, песници, излети. То 

треба да буде предмет разраде 

кроз конкретне маркетинг 

програме развоја. 

У првој етапи туристичког 

активирања Националног парка 

треба развијати различите облике 

спортско-рекреативног туризма 

који не захтевају велика улагања у 

материјална добра, али траже 

добру организацију туризма и комплетан маркетинг. Међутим, како ова туристичка 

кретања тренутно доносе мали профит или га уопште не доносе, потребно је приступити 

обнаваљању материјалне базе, односно туристичких објеката за прихват стационарних 

гостију, јер стационарни туризам доноси и зараду. 

Слика 120. Фрушка гора, експлоатација дрва 

 

Фото: Димитрић Анастазиа, 2016. 
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Такође, ЈП Национални парк треба да оствари фактичко право управљања над 

властитим ресурсима и право коришћења, као и да постигне одређени ниво располагања 

сопственим објектима. Потребно је као што је поменуто, основати туристичку агенцију у 

оквиру Националног парка која би имала рецептивну улогу, односно, бавила се 

смештајем, прихватом и организацијом боравка на Фрушкој гори, као и да њен задатак 

буде ступање у контакт и продаја туристичких производа преко посредника, других 

туристичких агенција, у ближем и даљем окружењу. На овај начин ће бити обезбеђени 

сигурнији извори прихода на основу продаје услуга у објектима. 

Просторни размештај локалитета на Фрушкој гори треба ускладити са постојећом 

мрежом објеката, распоредом ресурса, тако да се локалитети налазе на лако доступним 

локацијама у емитивним зонама околних градова. Посетиоци би требало да буду 

информисани о њима, а за то је што пре потребно ставити у функцију постојећи 

Туристичко-информативни центар на Иришком венцу и формирати макар још један на 

Стажилову. Системи и извори финансирања изградње и уређења простора за потребе 

туризма (на туристичким локалитетима), морају се разрадити за сваку инвестициону 

целину понаособ. 

Поред тога, проблем не стручног кадра и кадровско конституисање планиране 

организације је битан фактор без кога се не може извршити преокрет и снажан продор на 

туристичко тржиште (Обрадовић, 2007). 

  

Слика 121. Фрушка гора, пејзаж 

 

Фото: Димитрић Анастазиа, 2016. 
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ВРШАЦ И ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ КАО 
ПОТЕНЦИЈАЛ ИЗЛЕТНИЧКО-

РЕКРЕАТИВНОГ ТУРИЗМА 
 

 

 

Јужни Банат може да буде врло интересантан и привлачан туристички регион. 

Реални природни услови, богата и динамична култура и историјска прошлост, природне 

специфичности и географски положај овог региона дају изванредне могућности развоја 

туризма. 

У непосредној банатској плодној равници створена је оаза зеленила и више 

вештачких језера изнад који се издижу Вршачке планине (Попов, 1976) 

Туризам, рекреација и спорт по одредбама ППРС
5
, утврђени су у националном 

рангу, у викенд-излетничкој зони Београда као главног емитивног центра Србије. 

Општина Вршац припада централној туристичкој зони, са туристичком регијом 

Делиблатске пешчаре и Вршачких планина. 

Подручје Вршца и Вршачких планина детерминише присуство заштићеног 

природног добра, поречни шумски појасеви уз реку Караш, велике површине под 

виноградима, пољопривредно земљиште у инундационој равни. У овој зони поред 

пољопривреде (посебно сточарства) треба развијати шумарство, лов, риболов, спорт и 

рекеацију, туризам, услужне делатности, здравствено-рехабилитационе функције. Ова 

зона обухвата насеља: Велико Средиште, Мало Средиште, Гудурица, Марковац, Месић, 

Сочица, Јабланка, Куштиљ, Војводинци. 

  

                                                 
5
 Просторни план Републике Србије 

Слика 122. Вршачке планине 

 

Извор: http://www.stazeibogaze.info/2009/11/28/vrsacka-planina/ 
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ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ВРШЦА И ВРШАЧКИХ 
ПЛАНИНА 

 

Општина Вршац се налази у југоисточном делу Војводине, у јужном Банату, у коме 

својом висином доминирају Вршачке планине, са Гудуричким врхом (641 m), највишим 

врхом Војводине. Граничи се са Републиком Румунијом са источне и североисточне 

стране, атарима општина Пландиште са северозападне, Алибунар са западне, Ковин и 

Бела Црква са јужне стране. Општина по величини територије спада међу највеће у 

Војводини (налази се на 4. месту по величини војвођанских општина). Подручје општине 

Вршац заузима 800 km
2 

и обухвата 24 насеља (Просторни план општине Вршац, 

www.vrsac.com/system/sr-latin/home/leave/_params/.../33571.htm). 

Вршачке планине заузимају површину од око 170 km
2
; почињу Вршачком кулом 

и простиру се на исток све до државне границе и даље у Румунији све до реке Черне 

(Попов, 1976). Вршачке планине се простиру између 21°30’ и 21°58’ источне географске 

дужине и између 45°10’ и 45°22’ северне географске ширине и представљају изоловано 

побрђе у југоисточном Банату, пружајући се у правцу запад - исток у дужини од око 20 

km. Планине су, могло би се рећи, најшире у свом средишњем делу, а тај износ је 12 km, 

док су најуже у западном подножју, са само 3,5 km. До планина је могуће доћи и из 

правца Београда, што представља олакшавајућу околност јер Београд представља један 

од највећих емитивних простор у Србији. Могло би се рећи да управо овај положај може 

иницирати и знатно сложенију повезаност са околним простором, а посебно са 

Румунијом, Пољском, Русијом. 

Основни елементи који карактеришу географски положај су: 

 припадност Панонском басену; 

 погранични положај и близина Румуније; 

 висинска разуђеност рељефа нетипична за простор Војводине; 

 развијена путна мрежа и добра саобраћајна повезаност са окружењем 

Просторни план општине Вршац, www.vrsac.com/system/sr-

latin/home/leave/_params/.../33571.htm. 

 

ПРИРОДНИ УСЛОВИ ВРШЦА И ВРШАЧКИХ ПЛАНИНА 

 

Рељеф. Вршачке планине су изоловане хорстовске планине, а чине их четири јасно 

издеференцирана облика: Вршачка кула (399 m), Вршачки врх (590 m), Гудурички врх 

(641 m) и Доњи Вершишор (463 m). Индивидуалност планине условљена је са три 

простране и релативно дубоке преселине: Превале, Кулмеа и Коркана што значи да се на 

релативно кратком и асиметричном уздужном профилу јављају изразите денивелације, 

због којих су Вршачке планине управо и прозване „планинама”. Попречни профил 

Вршачких планина, у правцу север - југ, изразито је асиметричан. Северна страна је 

знатно стрмија, при чему се спушта изразито нагло према северозападу, Мали Вршачки 

рит (Вршачки ров). Међутим, јужна страна се доста стрмо спушта приближно до изохипсе 

од 300 m надморске висине, а даље према подножју наставља се брежуљкаст терен, који се 

у виду поширене зоне постепено снижава. Управо ова пошира и нижа зона јужног 

подножја, у односу на уже и стрмије северно подножје, доприноси асиметричном изгледу 

Вршачких планина. 
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Вршачки ров (Мали рит) представља облик који припада потолинама, односно 

рову, чија је генеза била током плеистоцена и холоцена. Раније је овај облик називан 

Вршачком депресијом, а заузима простор од Вршца на југозападу до Великог Средишта 

на североистоку. Силазећи са преселине Коркана, постоји серија од пет фосилних 

абразивних површи. Највиша међу њима Миса-Карбонари (250 - 270 m) урезана је на 

планинским странама и претежно је ерозивног порекла, а четири ниже површи налазе се у 

склопу јужне подгорине и акумулативног су порекла). Имајући све то у виду, може се 

закључити да спортско-рекреативним туристима на Вршачким планинама на располагању 

стоје две микрорељефне целине: централни масив и подгорина. Обе ове целине су 

релативно приступачне тако да је на њима могуће трасирати стазе за бициклизам, 

планинарење, теренско јахање али и пунктове за друге облике спортско-рекреативног 

туризма, а самим тим и излетничко-рекреативног туризма (Вујко, 2011). 

Саобраћајна повезаност са Београдом. Најзначајнија предност Вршца, у односу 

на окружење је изузетно стратешко повољна географско-саобраћајна локација, јер се 

општина налази на важном међународном путном правцу Е-70, који спаја два паневропска 

коридора, и то X и IV. Значајну друмску везу насеља Вршац са регионалним центром 

Панчевом и главним градом Београдом и републиком Румунијом и даље ће чинити 

државни пут I реда бр. 1.9, Београд – Панчево – Уљма – Вршац - граница Румуније 

(Ватин). 

Ваздушни саобраћај на простору општине Вршац се обавља преко постојећег 

аеродрома који је у функцији летења-трансфера малих авиона. Постојећи аеродом се 

користи за школовање пилота ЈАТ - Пилотске академије, за школовање и летење 

ваздухоплова ЈАТ – Привредне авијације, за слетање и полетање ваздухоплова 

максималне масе у полетању до 5700 kg, као и обављање авиотакси превоза у јавном 

саобраћају до 5700 kg. Постојећи начин експлоатације овог аеродрома само за мале авионе 

не доноси очекивани економски ефекат, да би се то променило мора се приступити 

изградњи, доградњи, као и модернизацији тако да се овај аеродром укључи у систем 

дестинација туристичке и пословне понуде. За све те активности постоје одлични 

просторни и инфраструктурни услови (Просторни план општине Вршац, 

www.vrsac.com/system/sr-latin/home/leave/_params/.../33571.htm). 

Хидрологија. Вршачко подручје је сиромашно водом, нарочито Вршачке планине, 

сем неколико потока и извора, готово и немају воде (Попов, 1976). 

Клима. За приказ климатских карактеристика коришћени су подаци РХМЗ 

хидрометеоролошке станице у Вршцу. Метеоролошки подаци су из периода 1996 – 2005. 

године. 

На основу анализираних климатских услова (температуре ваздуха, осунчања, 

облачности, падавина, влажности ваздуха и ветра) може се закључити да у подручју 

општине Вршац влада умерено-континентална клима са извесним специфичностима. 

Прелазна годишња доба, пролеће и јесен, одликују се променљивошћу времена, с 

топлијом јесени од пролећа. Лети, услед померања субтропског појаса високог притиска 

према северу, ово подручје се налази под утицајем и тзв. Азорског антициклона, са доста 

стабилним временским приликама и повременим пљусковитим падавинама локалног 

карактера. Зими, ово подручје се налази под утицајем циклонске активности с Атланског 

океана и Средоземног мора, као и зимског такозваног Сибирског антициклона (Просторни 

план општине Вршац, www.vrsac.com/system/sr-latin/home/leave/_params/.../33571.htm). 
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Околина Вршца спада у најветровитије просторе Војводине. Вршац има годишње 

чак 171 дан с јаким ветром (Графикон 21) када ветрови достижу брзину већу од 12,3 m/s 

(44,3 km/h). 

Март, април и новембар су месеци са највећом учесталошћу јаких ветрова. Тада 

кошава веома често дува. Уопштено, највеће брзине постижу јужни и југоисточни 

ветрови. Знајући податак да Вршац има и доста времена без ветра, важно је истаћи да су за 

једрење падобраном, једну од доминантних спортско-рекреативних активности на 

планини, најпогоднији пролећни, а мање погодни летњи периоди (Богдановић, Ћурчић, 

1998; Лазић, Павић, 2003). 

Биљни и животињски свет. Посебну пажњу изазивају локалитети са лепо 

обликованим стенама, између којих су висока стабла дрвећа, жбунаста и травна 

вегетација. Међу биљкама Вршачких планина истичу се јарић, паламида, орхидеја, 

Графикон 21. Упоредни приказ температуре и релативне влажности 

 

 

Извор: Просторни план општине Вршац, www.vrsac.com/system/sr-

latin/home/leave/_params/.../33571.htm 

Графикон 22. Просечан број дана са јаким ветром 

 

 

Извор: Просторни план општине Вршац, www.vrsac.com/system/sr-

latin/home/leave/_params/.../33571.htm 
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различак, каранфил, лазарика, жута трава, кукурек, две врсте звончића и 25 врста дрвећа. 

Вршачке планине су значајно станиште птица. Регистровано је 130 врста, од којих се 90 

овде гнезде. Орлови крикташ и змијар, кобац, црвена луња, шумска шљука, сова, вуга, 

шарени детлић и друге птице дају простору посебно обележје (Станковић, 2005). 

ДРУШТВЕНИ УСЛОВИ ВРШЦА И ВРШАЧКИХ ПЛАНИНА 

 

Историја. Први трагови о животу људи на територији Вршца потичу из млађег 

палеолита. Налазећи се иа додиру значајних путева насеље је асимилирало припаднике 

појединих народа који су овуда пролазили. Најсaтарији материјални подаци указују на 

присуство Трачана. У I веку пре нове ере они бивају потиснути од Дачана. Њих смењују 

Римљани који на најближем врху планине граде мање утврђење. У граду и околини бројна 

су налазишта из времена Сармата затим Кимераца, Скита и Келта. 

Назив Вршац први пут се помиње почетком XIV века у допису неког калуђера 

мађарском краљу Бели IV. У сврху одбране од Турака, средином тог века, на врху Кула 

бива изграђено утврђење са две куле кружног облика, ограђеним каменим зидом. У 

подножју утврђења, као седишту феудалаца, налазило се насеље кметова и занатлија 

познато под називом као Подвршац. Утврђење је мењало господаре међу српским и 

мађарским феудалцима. Једно време оно је било седиште Бурђа Бранковића. 

Године 1552. Вршац је пао под турску власт. Сељачким устанцима током XVII 

века, чињени су покушаји ослобађања од Турака, али без успеха. Са угушивањем 

последње побуне, Турци граде ново утврђење у северном делу данашњег града. Оно је 

било четвороугаоног облика, од коља и насипа, а куће су биле од набоја. Евлија Челебија 

је записао да је Вршац у то време имао 300 кућа, 110 дућана, три џамије, медресу, две 

школе, водовод, јавно купатило, пет ханова и суд. 

Повлачењем Турака 1717. године, Вршац је добила Аустрија и држала га до краја 

првог светског рата. У склопу нове административне поделе град постаје средиште 

Вршачког дистрикта и центар за шумарски и рударски ревир. Привредном оживљавању 

града доприноси, нешто касније, досељавање Немаца. Током овог века Вршац је изложен 

упорним нападима Турака, при чему је делимично и спаљиван (1737). После последњег 

успешно одбијеног турског напада (1788.), извршено је уједињење српске и немачке 

општине у јединствени град. Упорним настојањем, 1804. године Вршац добија повељу са 

тржишним правом, а 1817. постаје слободан град, чиме се ослобађа високих пореза 

Камералној управи у Темишвару. Тада се уз развој занатства, трговине и виноградарства, 

јављају први облици индустрије — свиларство, метална и дрвна индустрија (Ромелић, 

1976). 

Материјална основа туризма. На територији општине Вршац угоститељство није 

развијено. У угоститељству јеостварен само 1% од укупног народног дохотка. Анализа 

структуре и обима угоститељских објекта на територији општине показује да је потребно 

побољшати опремљеност постојећих објеката и подићи ниво услуге, јер не задовољавају 

потребе корисника у потпуности. Сви смештајни капацитети лоцирани су у граду Вршцу. 

Посета туриста општини Вршац чини скоро половину туриста јужнобанатског 

региона. Вршац располаже квалитетном туристичко-угоститељском базом (од којих су 

најзначајнији хотел „Србија”, вила „Брег”). Ако се има у виду развијен културно-

манифестациони и спортски живот, може се констатовати да град Вршац не располаже 

довољним смештајним капацитетима за организовање разнолике, квалитетне и 

функционалне туристичке понуде.  
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Табела 31. Боравак туриста 2003-2005. године
6
 

 Година 

 

Т у р и с т и 
Просечан број 

ноћења туриста 

свега домаћи страни домаћи страни 

Србија 

 

2003. 1 997 947 1 658 664 339 283 3,6 2,3 

2005. 1 988 469 1 535 790 452 679 3,6 2,2 

Војводина 

 

2003. 245 614 196 285 49 329 2,8 2,2 

2005. 260 503 190 518 69 985 3,1 2,2 

Јужнобанатски 

округ 

2003. 23 271 20 794 2 477 7,1 3,0 

2005. 23 688 18 215 5 473 2,7 1,8 

Општина 

Вршац 

2003. 11 266 9 488 1 778 3,4 2,9 

2005. 12 658 9 898 2 760 2,7 2,6 

Извор: Просторни план општине Вршац, www.vrsac.com/system/sr-latin/home/leave/_params/.../33571.htm 

Веома дугу традицију у развоју привреде општине има занатство, као основа 

вршачке индустрије. И код занатства карактеристична је концентрација капацитета у 

општинском центру, а најзаступљеније су занатске услуге у служби човека, домаћинства и 

привреде (Просторни план општине Вршац, www.vrsac.com/system/sr-

latin/home/leave/_params/.../33571.htm). 

На Вршачким планинама постоји неколико излетишта и туристичко-угоститељских 

објеката. Истичу се Црвени крст, Широко било, Миса, Ђавоља јазбина, Риклијанер и 

одмаралиште „21. мај”. 

 

ТУРИСТИЧКЕ АТРАКТИВНОСТИ ВРШЦА И ВРШАЧКИХ ПЛАНИНА 

 

Туристичке атрактивности Вршачких планина могу се поделити у две групе и то 

природне и антропогене туристичке мотиве. 

Вршачке планине као природни туристички мотив. Морфометријске 

карактеристике Вршачких планина одговарају потребама моторизованих излетника, као и 

категорији становника наклоњеној спортско-рекреативним активностима. У том смислу 

потенцијалним туристима стоје на располагању две микрорељефне целине: централни 

масив и подгорина. Прву целину чине четири јасно издиференцирана облика: Вршачка 

кула (399 m), Вршачки врх (590 m), Гудурички врх (641 m) и Доњи Вршишор (463 m). 

Подгоринске делове Вршачких планина чине абразивне површи надморске висине испод 

200 m које се налазе под травњацима и виноградима. Пејзажне туристичке вредности 

Вршачких планина употпуњују потоци, извори, шуме... 

  

                                                 
6
 Подаци из публикације „Општине у Србији” 2004. и 2006. године, Републички завод за статистику, Београд 



Докторска дисертација                                                                        мр Димитрић Драгана 

 

 

 

Излетничко-рекреативни туризам становништва Београда на простору Града 

Београда, у Војводини, Западној и Источној Србији 
174 

Jужна страна Вршачких планина туристички je погоднија, посећенија и располаже 

вреднијим ресурсима и препознатљивијим туристичким локалитетима. Има блаже нагибе 

у односу на северну страну, пространија је, морфолошки занимљивија и саобраћајно 

приступачнија. Северна страна, у вишем планинском делу, има знатно веће нагибе и не 

располаже саобраћајним комуникацијама, тако да се њена озбиљнија туристичка 

валоризација може очекивати тек после изградње одговарајуће путне инфраструктуре. 

Подгорински делови Вршачких планина oбухватају просторе надморске висине 

испод 200 m, налазе се под пољопривредним културама, а највише под виноградима. 

Јужни део подгорине, који захвата простор изнад виноградарских површина, деградиран 

је и измењен непланском градњом кућа за одмор и рекреацију, виноградарских кућа, као и 

зграда за стално становање, па је он попримио све карактеристике стихијске урбанизације 

и ненаменског коришћења простора. Тако је, уместо остваривања планова заштите парк-

шуме, ова падина постала градилиште са свим пратећим негативним последицама 

импровизованог и непланског заузимања простора. Сличне тенденције, мада мање 

изражене, постоје и дуж пута Вршац-Месић. 

Вршачке планине су достигле ниво градског излетишта, док су остали потенцијали 

још увек латентни. 

Вршачке планине - значајно природно добро. Вршачке планине су стављене под 

заштиту као Предео изузетних одлика и сврставају се у значајно природно добро III 

категорије. „Вршачке планине” су стављене под заштиту ради очувања морфолошког 

изгледа предела и карактеристика геолошке грађе, која осликава најстарији период 

геолошке прошлости и различитих тектонских фаза који се једино на овом месту у 

Војводини могу осматрати. Живи свет се одликује разновршношћу типова изворних 

животних заједница и очуваним фондом аутохтоне флоре и фауне. Представља драгоцен 

генетски ресурс. На овом подручју се укрштају три биљно-географске провинције 

(панонска, дакијска и мезијска) са око хиљаду тасона којима обележје дају реликти, 

природне реткости и лековите и хранљиве биљке. На овом подручју установљени су 

режими заштите I, II и III степен (Станковић, 2005). 

Антропогени туристички мотиви у општини Вршац. Tуристичка кретања, 

нарочито међународна, све се више усмеравају ка просторима са аутентичним културно-

историјским наслеђем. Својим вредностима на територији општине Вршац посебно се 

истичу следећи антропогени туристички мотиви: 

 средњевековно утврђење Кула, 

 бројна стара здања са разноликим архитектонским стиловима (нарочито у 

Вршцу), 

 манастири и цркве, 

 музеји, 

 археолошка налазишта, 

 етно обележја, 

 стари урбани и рурални амбијенти и др 

 културно-манифестациони догађаји који привлаче бројне туристе. 

Град Вршац je комплексни амбијентални, културни туристички мотив, у коме се 

комбинују разноврсни елементи: атрактивност архитектуре, културне, уметничке и 

спортске манифестације. 

Средњевековни град и утврђење на Вршачком брегу - Кула (Слика 123) представља 

један од највреднијих културно-историјских споменика на овом простору. Релативно 

добро очувана и са доминантном позицијом у односу на град Вршац и шире равничарско 
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окружење (са висином око 20 m на надморској висини од 399 m), ова Кула представља 

изванредан видиковац који се може развити у један од најзначајнијих туристичких 

пунктова целокупног простора општине, па и шире. Међутим, за то је неопходна његова 

рестаурација и адекватна туристичка валоризација, као и изградња квалитетнијег и лакшег 

приступног пута (Просторни план општине Вршац, www.vrsac.com/system/sr-

latin/home/leave/_params/.../33571.htm). 

Вршачка кула се налази источно од града Вршца и представља остатак градског 

утврђења старог Вршца лоцираног на 

истоименом врху. Оскудни подаци указују 

да је утврђење подигнуто крајем XIV века. 

Изградили су га Срби који су непосредно 

после Косовске битке населили ове 

просторе. У почетку је утврђење имало две 

куле покривене пирамидалним крововима, а 

око њих је постојао камени зид који је 

унутрашњем простору давао бадемаст 

облик. Преостала, постојећа бранич кула, 

изграђена од комада гнајса, висока је 21 m, 

широка 6 m, док су јој зидови дебљине 2,5 

m. Састојала се из три спрата и подрума. 

Карловачким миром 1701. године, почело је 

рушење куле, тако да се више није могла 

користити у војне сврхе (Вујко, 2011). 

Манастир Месић, са црквом светог 

Јована Претече и манастирским конаком, један је од најстаријих манастира у Банату и 

чини једну од најзначајнијих културно-историјских вредности подручја. Налази се у 

јужној подгорини Вршачких планина, на удаљаности од око 12 km источно од града 

Вршца. Ова манастирска задужбина, за коју се сматра да су је оставили Ђурађ и Јован 

Бранковић, сведочи о духовној и црквеној власти из XIV и XV века. Највеће вредности 

овог манастирског комплекса садржане су у његовој архитектури (нарочито црквеној), 

зидном фреско-сликарству, иконостасима и ризници. 

Изузетност овог здања резултирала је његовим стављањем под заштиту државе још 

1949. године, као и проглашењем за споменик од изузетног значаја (1991. год.). 

Чињеница да је на овом простору увек била присутна, и да и данас постоји, веома 

шаролика национална структура становништва указује на постојања бројних етно 

обележја - ношња, обичаји, фолклор, традиционална рурална економија и др. Нажалост, 

бројна од ових обележја су замрла, или су потпуно ишчезла. Туристичка тражња, 

нарочито инострана, за етно мотивима стално увећава и све више усмерава ка етно-

туристичким дестинацијама, са карактеристичним и изворним обележјима своје понуде. 

Туристички су атрактивни и сеоски дворци, који се као старе и интересантне 

грађевине могу веома успешно адаптирати у угоститељско-туристичке објекте са високим 

нивоом квалитета услуга. Овим могућностима посебно се одликују дворци у Великом 

Средишту и Влајковцу. 

Вршачки музеј има регионални значај и сматра се једним од најбогатијих и 

најзначајнијих музеја, како на простору Војводине тако и на целокупној територији 

Србије. Основан је 1882. године и поседује шест оделења у којима се чува око 260.000 

предмета пронађених на ширем простору јужног Баната. 

Слика 123. Вршачка кула 

 

Извор: 

http://www.novosti.rs/upload/images/2015//05/29

n/v-37-VRSAC---Vrsacka-kula.jpg 
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Групи антропогених туристичких потенцијале припадају и манифестације. Као 

најзначајније за развој културно-манифестационог туризма посебно вредне истичу се 

следеће: 

• „Дани бербе грожђа” - у Вршцу, 

• „Вршачки венац” - међународни фестивал фолклора, 

• „Дани Васка Попе” - у Вршцу, 

• „Трагом Паје Јовановића” - ликовна колонија у Вршцу, 

• „Вршачка позоришна јесен” - посвећена Јовану Стерији Поповићу, 

• „Меморијал Боре Костића” - шаховски турнир у Вршцу (Просторни план 

општине Вршац, www.vrsac.com/system/sr-latin/home/leave/_params/.../33571.htm). 

Група антропогених туристичких мотива надопуњују излетничко- рекреативни 

туризам овог простора. 

 

ДЕФИНИСАЊЕ ЗОНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КУЋА ЗА ОДМОР (ВИКЕНД 
ОБЈЕКТИ) 

 

Просторним планом утврђене су викенд зоне у КО Вршац, КО Павлиш, КО 

Куштиљ, КО Месић, КО Јабланка, КО Мало Средиште и КО Велико Средиште. 

Уређење и изградња у овим зонама вршиће се према следећим условима: 

 на парцели се поред куће за одмор могу изградити и помоћни објекти, који 

су у функцији основног објекта (остава, гаража и сл.); 

 дозвољава се изградња лођа, тремова и пергола испред и у склопу објекта 

према осунчаним просторима и истакнутим природним садржајима. Те 

површине, уколико нису застакљене, не улазе у састав дозвољене површине 

објеката; 

 укупна корисна површина куће за одмор може да износи 60 m2, a помоћних 

објеката може да износи до 20 m2; 

 спратност куће за одмор може бити приземље (П) или приземље и 

поткровље (П+Пк). Површина поткровља може да износи највише 2/3 

површине приземља. На нагнутим теренима дозвољена је изградња 

помоћних просторија у сутерену куће за одмор; 

 сви објекти на парцели морају имати косе кровове; 

 међусобна удаљеност објеката треба да обезбеди релативну изолованост 

(визуелну, звучну) али не би требало да буде мања од 10 m; 

 архитектонска обрада објекта треба да буде прилагођена непосредном 

амбијенту и околном пејсажу. Делови зграда, њен структурални склоп од 

утицаја на обликовање и визуелни изглед (прозори, стрехе, димњачке капе, 

тремови) морају бити у духу архитектонског наслеђа овог подручја; 

 ограђивање парцеле може бити живом зеленом оградом, која се сади у 

осовини границе грађевинске парцеле, или транспарентном оградом 

(жичано плетиво и сл., комбиновано са зеленилом) која се поставља тако да 

стубови ограде буду на земљишту власника ограде. Ограда се може 
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поставити на зидани део чија висина не може бити већа од 60 cm. 

Максимална висина ограде износи 1,40 m. 

Изграђени објекти и извршена парцелација у постојећим зонама кућа за одмор се 

задржавају у затеченом стању. 

Изградња нових кућа за одмор и рекреацију може се одвијати у зонама које су 

планиране овим Просторним планом, на основу Акта о урбанистичким условима у случају 

када се не мења регулација, односно када парцеле имају приступ са јавне површине (пута) 

и када је она у складу са условима из овог Просторног плана. Уколико то није случај, 

обавезна је разрада одговарајућим урбанистичким планом. 

 

АКТУЕЛНО СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ ВРШАЧКИХ ПЛАНИНА 

 

Излетнички туризам ће имати велике перспективе, с обзиром на природне 

погодности Општине Вршац и нарастајуће потребе становништва у урбаним срединама за 

кратким и квалитетним боравцима у природи. У случају добре организације и атрактивног 

садржаја излетничког облика туризма (уз добру пропаганду и маркетиншку афирмацију) 

оне могу бити код одређених случајева туристичке тражње веома атрактивне, те и 

основни мотив укључења у туристичка кретања, међутим то истовремено повлачи за 

собом и обавезе улагања у уређење и опремање ових туристичких локалитета Општине 

Вршац. За то је потребно доградити инфраструктуру за прихват туриста и за њихов 

боравак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Вршачким планинама највећи број туриста ће упражњавати више видова 

туризма једнократно (нпр. излетнички-етно-спортско-рекреативни) што ће посебно бити 

обрађено аспектом туристичке промоције (Просторни план општине Вршац, 

www.vrsac.com/system/sr-latin/home/leave/_params/.../33571.htm). 

Слика 124. Обележене стазе на Вршачким планинама 

 

Извор: http://www.psdkulavrsac.com/vrsackeplanine.html 
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СУБОТИЦА СЕВЕРНА ЗОНА ИЗЛЕТНИЧКО-
РЕКРЕАТИВНОГ ТУРИЗМА 

 

 

 

Обична шетња кроз Суботицу препуна је изненађења, јер овај град красе богато 

културно наслеђе, гиздава архитектура, мултикултурални дух и европски шарм. 

Фестивали, свечаности, концерти, богат културни живот, разлог су више за посету овом 

граду на северу Бачке. 

Суботица је идеална за викенд-одмор с породицом, али и као место састанка с 

пословним партнерима, јер је једно од конгресних одредишта Србије. Уз богат културни 

живот и опуштену атмосферу, овај град има и хотеле, виле и гарни хотеле с високим 

стандардом услуге и специјалним просторима за одржавање већих или мањих скупова. 

Доступне су и ексклузивне стогодишње грађевине у стилу сецесије - Велика већница у 

Градској кући, али и Балска сала на палићкој Великој тераси. 

Осим раскошних сецесијских грађевина, посетиоци могу да виде и необарокну 

класицистичку, али и архитектуру 20. века. С видиковца Градске куће виде се кровови 

прекривени лепом жолнаи керамиком, фонтане, цветни тргови и широке крошње. 

Суботицу краси опуштена атмосфера, а Корвинова или „улица кафића” носи дух старих 

времена. Овде се може попити добра кафа и појести колач са шлагом на мраморном столу 

крај великог прозора са чипканом завесом 

(http://www.novosti.rs/vesti/turizam.90.html:400797-Subotica-idealna-za-vikend-odmor). 

Слика 125. Градска кућа у Суботици, центар града 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2016. 
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ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ СУБОТИЦЕ 

 

Положај. Општина Суботица налази се на простору Севернe Бачке. На истоку се 

граничи са општином Кањижа, на југу општином Бачка Топола, а на западу са општином 

Сомбор. На северу се граница општине поклапа са државном границом према Републици 

Мађарској односно према региону Јужна Мађарска. Површина општине износи 1007 km
2
. 

Орографски посматрано, општина се налази у пространој равници формираној 

између две биогеографске целине: Суботичке пешчаре и Бачке лесне заравни (лесна 

зараван Телечка). Општина покрива заталасану површину састављену од еолског песка. 

Највиши делови су на северу и северозападу (до 143 mnv). Најнижа тачка Општине је у 

атару Бачких Винограда и налази се на 101 mnv, док је највиша тачка у атару Таванкута и 

налази се на 137 mnv. 

Територија Општине обухвата урбани центар Суботицу, урбана насеља Бајмок, 

Палић и Чантавир и још 15 сеоских насеља. Природне границе су знатно шире у свим 

правцима, што генерално упућује на трансграничну зависност према природним 

системима Бачке лесне заравни (у правцу општина Сомбор и Кањижа), степама Јужне 

Мађарске и општини Кањижа (Филиповић, Обрадовић, 2008). 

 

ПРИРОДНИ УСЛОВИ СУБОТИЦЕ 

 

Хидрологија. У суботичкој општини постоје многобројне водене површине 

различите врсте (баре, мочваре и језера), величине, старости и начина постанка. Два 

велика језера, Палићко и Лудошко, су често била предмет различитих истраживања, чиме 

су све остале водене акумулације остајале „у сенци”. 

Суботичка пешчара и Бачка лесна зараван, којима припада и општина Суботица, се 

сматрају главним резервоаром подземних вода у Бачкој. Атмосферски талози се лако 

инфилтрирају, јер је површинско земљиште порозно, те има велику моћ упијања. 

Подземне воде се сакупљају на месту где се испод порозног хоризонта налази непропусни 

слој, хоризонт на коме се вода задржава и који служи као водоносни. Утврђено је да се 

овај слој протеже из Мађарске, да би спуштањем терена идући ка југу Бачке постепено 

исчезао. 

Носиоци фреатске издани су крупнозрни и средњезрни пескови квартарне 

старости. Фреатска издан суботичке општине има највећу дубину у централним и 

источним деловима Суботичке пешчаре (око 1,25 m), а најмању у лесној заравни (1,15-1 

m). Са порастом дубине ниво фреатске издани је уједначенији. Издан има мале дубине 

контакту геоморфолошких чланова. Хидроинжињери „Вода Северне Бачке” су утврдили 

да је већина вода општине хидрокарбонатне класе земноалкалне групе, да су доста тврде и 

гвожђевите са темперетуром 12-14°C. 

Ове воде хране све повшинске хидролошке објекте на подручју општине Суботица. 

Везивањем живог песка, пре једног века, крупна шумска вегетација и површине под 

виноградима и воћњацима су користећи издан повећале њену дубину. 

Језерска удубљења су доста дубока и залазе у слојеве подземне воде, из тога 

разлога она имају сталнију количину воде. Барска и мочварна удубљења су плића, али су 

покривена тањим или дебљим слојем глине, који спречава да се атмосферска вода упије у 

порозни песак. 

Територија општине Суботица је издељена на четири слива: слив Кереша, слив 

Криваје, слив Чика и слив Тисе, у којем на крају завршавају све воде које површински 
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отичу. Међутим, од укупне површине општинске територије 53,6 % се површински нигде 

не слива, него се или инфилтрира у педолошки покривач или га искористи биљни свет или 

пак испари. 

Од 46,4% територије са које воде површински отичу, скоро половина територије 

(45,6%) се оцеђује ка Керешу. Мање од трећине исте површине отиче ка Криваји (31,3%), 

а више од петине (23,1%) Чику. У сливу Кереша су све водене акумулације Суботичке 

пешчаре (Тресет језера, Мајдан). У Кривајином сливу се налази већина водених 

акумулација Бачке лесне заравни. На Чику је само акумулација “Чантавир”. 

Језера, баре и мочваре. Основу храњења водених акумулација водом 

представљају изданска вода, речни токови и атмосферске падавине. Када се оне излуче на 

Пешчару, пониру кроз песак и заустављају се на водонепропусној глини. Ова изданска 

вода је на пешчари висока и креће се према нижим теренима, тј. према постојећим 

језерима или међудинским депресијама. Кретање изданске воде је споро, пошто су 

седименти кроз које пролази ситнозрни. Максимум атмосферских падавина је у мају и 

јуну, а минимум у августу и септембру. Од таквог начина храњења језера водом зависе 

максимуми и минимуми водостаја, али су средње годишње амплитуде незнатне. У 

географској средини са одликама какве има општина Суботица, водене површине су 

подложне нестајању. Забаривање је један од почетних стадијума тога процеса. 

Околина Суботице се у прошлости називала “крај са хиљаду језера”. Пре само три 

деценије када је северну половину општине Суботица истраживао Букуров, баре и 

мочваре су још биле доминантан део пејзажа. Мелиорационим радовима велики део је 

исушен, али се мањи рефугијуми могу срести у северним деловима суботичких шума и у 

околини Лудошког језера (Ковачевић, 2005). 

  

Карта 13. Водене акумулације у општини Суботица 

 
Извор: Ковачевић, 2005. 
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ПРИРОДНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ОПШТИНЕ СУБОТИЦА 

 

Природни туристички потенцијали Општине уско су везани за споменике природе 

на овом подручју. Укупна површина заштићених делова природе износи 12% од укупне 

површине Општине. 

На територији општине Суботица, у њеном северозападном делу, налазе се 

заштићена природна добра која имају велике еколошке вредности и велики значај у 

очувању природних вредности окружења Суботице. То су: 

1.  Специјални резерват природе „Лудашко језеро”. 

Проглашен 1994. год, а 2006. године извршено је проширење обухвата резервата. 

Према нашој категоризацији: I категорија - природно добро од изузетног значаја. 

Класификација према IUCN: IV категорија. Површина резервата износи 846,33 ha, а 

површина заштитне зоне 2002 ha (површина језера 328,5 ha). Тростепени режим заштите, 

и то: I степен заштите (70,29 ha), II степен заштите (399,27 ha) и III степен заштите (376,77 

ha). Године 1977. резерват је проглашен за Рамсарско подручје, а 1989. године за IBA 

(Important Bird Area) подручје (Филиповић, Обрадовић, 2008). 

2.  Специјални резерват природе „Селевењске пустаре”. 

Недалеко од Хоргоша, на северу Бачке, уз границу Србије и Мађарске, на источном 

ободу Суботичко-хоргошке пешчаре простире се специјални резерват Селевењске пустаре 

који обухвата десет мањих предеоних целина, познатих локалним становништву по 

интересантним називима. То је део Суботичке пешчаре, законом заштићен 1997. године. 

Површина резервата природе износи 677,03 ha, а површина заштитне зоне је 1.172,96 ha. 

Има двостепени режим заштите: II степен заштите (301,12 ha) и III степен заштите (375,90 

ha). Међу биљкама има веома ретких и на другим местима угрожених врста. Подлога од 

песка, мала количина падавина, суви и топли климат, условљавају специфичну вегетацију. 

Сибирска перуника, шафран, гороцвет,, шушкавац, дивљи каранфил и друге врсте од 

интереса су за љубитеље природе и ботаничаре (Станковић, 2005; Филиповић, Обрадовић, 

2008). 

3.  Парк природе „Палић”. 

Проглашен 1996. године. Према нашој категоризацији: III категорија - значајно 

природно добро. Класификација ирема IUCN: V категорија. У оквиру заштићеног добра, 

као споменици природе, налазе се и примерци заштићених реткости: једно стабло пољског 

јасена и два стабла мочварног чемпреса. Површина природног добра је 712,9 ha, а 

површина заштитне зоне 869 ha. Обухвата језеро Палић површине 530 ha. Тростепени 

режим заштите, и то: I степен заштите (88,47 ha), II степен заштите (78,06 ha) и III степен 

заштите (546,36 ha). 

4.  Предео изузетних одлика „ Суботичка пешчара”. 

Проглашен 2003. године. Према нашој категоризацији: II категорија - природно 

добро од великог значаја. Класификација према IUCN: IV категорија. У opштини 

Суботица северни део заузимају делови Суботичко-хоргошке пешчаре, од Таванкута до 

Хоргоша. Површина предела изузетних одлика је 5.369,90 ha; а површина заштитне зоне 

2.772,97 ha. На подручју природног добра установљен је тростепени режим заштите: I 

степен заштите (446,68 ha), II степен заштите (1157,06 ha) и III степен заштите (3766,15 

ha). 
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Поред набројаних природних добара, на подручју града Суботице заштићена су два 

дрвета тисе (Tahus baccata) као природни споменици - ретки примерци биљног света. 

Одређен број објеката природе испуњава услове да буде стављен под трајну заштиту 

(Филиповић, Обрадовић, 2008). 

 

АНТРОПОГЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ОПШТИНЕ СУБОТИЦА 

 

Град Суботица - добра од изузетног значаја - споменици културе, Градска кућа и 

Синагога, Градско језгро Суботице које је заштићено као просторно - културно -

историјска целина. Богат архитектонски комплекс и бројни објекти. 

1. Непокретна културна добра: 

 Археолошка налазишта - Суборица, околина Палићког и Лудошког језера и 

др. 

 Просгорне културно историјске целине - Суботица, Палић 

 Споменици културе - Субоотица, Палић, Биково, Чантавир, Таванкут и др. 

 Знаменита места - Суботица 

2. Јавни споменици и спомен обележја - Суботица, Палић, Таванкут, Мишићево и 

др. 

3. Салаши као традиција овог краја - аутентични за ово поднебље, у Келебији 

Шупљаку, Таванкуту, Душанову и др. 

4. Добар стратешки положај и инфраструктурна повезаност - положај уз границу 

са Мађарском (ЕУ), крак коридора X, близина других туристичких дестинација у 

околним општинама (Бања Кањижа, Зобнатица) и др. 

5. Културно-спортске манифестације - разне манифестације у Суботици, на Палићу, 

Бајмоку, Чантавиру, Новом Жеднику, Шупљаку и др. 

6. Висок ниво квалитета смештајних и угоститељских објеката - посебно у 

Суботици, Палићу, Хајудукову и Шупљаку. 

7. Традиција и традиционалне активности - гостољубивост, велико искуство у 

туризму (први хотели отворени у 19. веку), традиционална јела и пића овог краја, 

обичаји, узгој коња (ергела од 60 коња и мајур у Келебији), лов и др. 

8. Близина Европске Уније 

Богатство општине Суботица у природном и антропогеном смислу је несумњиво и 

основа за данашњи и будући туризам. Оно што издваја овај крај је, осим града Суботице 

са свим својим атрибутима панонског града са дубоком Аустро-уграском и Српском 

традицијом, су Палићко и Лудошко језеро, бања Палић, салаши који се обнављају и 

привлаче посетиоце оријентисане ка традицији и сеоском начину живота, шуме намењене 

за рекреацију, спорт и лов и др. Осим споменутих који су већ пронашли своју позицију и 

стекли одређену вредност, простор Општине обилује бројним неискоришћеним 

знаменитостима који ће ојачати досадашњу понуду (Шећеров, 2008). 
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ПАЛИЋКО ЈЕЗЕРО СЕВЕРНА ЗОНА 
ИЗЛЕТНИЧКО-РЕКРЕАТИВНОГ ТУРИЗМА 

 

 

 

Из писаних докумената сазнајемо да је у прошлости Палићко језеро имало 

другачије називе. Такви су Раlij, Ра1еgуhаzа, Раligо Раlus. Северно од језера пружа се 

Суботичко-бајска пешчара, а јужно - Бачка лесна зараван. Пешчара је временом приведена 

култури, а лесна зараван добро обрађена. Језеро лежи на 102 m надморске висине и као 

такво представља басен ка којем се дренирају подземне воде шире околине (Станковић, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палић, језеро и истоимени туристички центар, било је монденско летовалиште и 

бања на прекретници векова. Изглед Палића је константно мењан, унапређиван и 

модернизован, али је избегао искушењима индустријализације туризма. Палић данас 

представља идеално место за одмор. Овде се може уживати у хладовини столетног дрвећа, 

купати у језеру и термалном базену или се препустити уживању у врхунској понуди хране 

и пића овог поднебља. Јединствена архитектура, спортски објекти, љубазни домаћини – 

све то је Палић (http://www.suboticainvest.com/o-subotici/palic.html). 

  

Слика 126. Палићко језеро 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2016. 

http://www.suboticainvest.com/o-subotici/palic.html
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ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ПАЛИЋКОГ ЈЕЗЕРА 

 

Положај. Палићко језеро се налази недалеко од границе између Србије и 

Мађарске. Поред језера пролазе пут и железничка пруга међународног значаја. Те 

саобраћајнице повезују Београд, Нови Сад и Суботицу са Сегедином и Будимпештом. 

Будући да је смештено уз поменуте саобраћајнице, а недалеко од пограничних прелаза 

Хоргош и Келебија, Палићко језеро има изванредно повољан транзитни положај, што је од 

значаја за развој туризма. 

„У околини Суботице, на месту где данас лежи група језера, постојало је почетком 

дилувијума језеро релативно великог пространства. Дубина тог језера била је неједнака: 

тамо где су басени данашњих језера била је највећа, док су између тих дубина, као и у 

обалним деловима постојали и плићаци обрасли трском и сличном вегетацијом. У време 

навејавања песка и леса то је језеро поменутом удолином отицало Тиси. Поменута 

вегетација чинила је препреку песку и лесу и изазивала њихово таложење. Тај је материјал 

извесно падао у језеро, али га је отока износила у Тису. Отуда се и лесна зараван завршава 

на источној страни Лудашког језера. Тако су постепено стваране лесна зараван и пешчаре, 

а плићи језерски делови затрпани. Тиме се истовремено могу објаснити и острва - дине у 

мочварном делу Лудаша. У доцнијој фази, кад је ова област услед климатских промена 

почела добијати мању количину падавина и кад су плићаци засути, језеро се распало у 

неколико мањих, од којих су се до данас одржала четири”, истиче Вера Дугоњић. 

Четири језера о којим се говори у наведеном цитату су Палићко, Крваво, Слано и 

Лудашко. Палићко је пространије и познатије од Крвавог, Сланог и Лудашког. 

 

ПРИРОДНИ УСЛОВИ ПАЛИЋКОГ ЈЕЗЕРА 

 

Хидрологија. Због промене нивоа воде, димензије језера су се у време када је оно 

постојало у природном облику, често мењале. Језеро је било дугачко 7 km. Обалска линија 

достизала је дужину од 17 km, а површина језера и 5,6 km². Известан део плитког 

приобалног појаса био је под бујном хидрофилном вегетацијом, која је повећавала 

испаравање воде и доприносила еутрофизацији језера. Развоју вегетације погодовала је 

висока температура језерске воде и муљем покривено језерско дно богато минералним 

материјама. Дубина језера нигде није прелазила 2,5 m. У пространом, али плитком басену 

било је око 9 000 000 m³ воде. Током лета температура језерске воде достизала је 25° С и 

била веома погодна за купање и спортове на води. Купалишна функција Палићког језера 

била је значајна колико и његова транзитна функција. Наравно, купалишна сезона је 

трајала око три месеца, док се транзит одвијао током целе године (Станковић, 2005). 

Клима. Палић карактерише умерено континентална клима и у просеку има око 

2100 сунчаних сати у току године. Просечна летња температура износи идеалних 20° C. 

Најучесталији ветрови су северозапад - југоисток правца.  

У току највеће туристичке сезоне (од средине маја па чак и до краја октобра), 

температура воде се креће између 18 и 25°C. Пошто просечна дубина Палићког језера 

износи мање од 2 метра, довољно је свега пар топлих сунчаних дана да се у овој умереној 

клими вода загреје на идеалну температуру за купање. 

У току зиме ова умерена континентална клима је најчешће довољна за замрзне 

језеро и да створи лед дебео понекад и преко 10 cm, исто онда постаје популарно место за 

зимске спортове као што су клизање на леду и хокеј (http://palic.org/klima) 
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ДРУШТВЕНИ УСЛОВИ ПАЛИЋКОГ ЈЕЗЕРА 

 

Историја. Палићко језеро је познато из средњовековних писаних докумената. У 

једном запису из 1472. године помиње се пустара Палиј. По сличности са данашњим 

називом може се претпоставити да је реч и о језеру. Из једног турског документа који 

датира из 1580-1582. године сазнајемо за назив Палегухаза. Има записа да су се 

становници околних насеља, прогањани од Турака, сакривали у трстицима Палићког 

језера. Познато је, такође, да је крај језера 1697. године боравила војска Евгенија 

Савојског (1663-1736), аустријског војсковође француског порекла, који се истакао у 

ратовима против Турске. На Палићком језеру је боравио у време битке код Сенте, где је 

Турцима задао одлучујући ударац. После тога склопљен је Карловачки мир 1699. године и 

почело продирање Аустрије према југу. На једној карти из 1727. године генерал Л. Ф. 

Марсиљи је поред Суботице уцртао језеро и означио га као Палигио Палус. 

Као бањско место Палић се први пут помиње 1780. године. Тада је жупански лекар 

Јанош Готфрид Либертраут предао надлежнима у Суботици план за коришћење језера 

(реч је о кувању соде и загревању воде за лековито купатило). Из 1845. године датирају 

акције уређења купалишта и лечилишта. Мађарско краљевско министарство унутрашњих 

послова 17. новембра 1899. године прогласило је Палић бањом. После знатнијег развоја 

уследио је период стагнације, да би 1963. године бања престала с радом. Другог јула 1999. 

године у „Службеном гласнику” Републике Србије објављена је Уредба о утврђивању 

подручја бање Палић код Суботице. После тога управни одбор Јавног предузећа „Палић-

Лудаш” донео је одговарајуће смернице за даљи рад. Група стручњака израдила је 

Полазни пројектни задатак за изградњу бање Палић. То се може сматрати новим почетком 

бањског туризма на Палићу. 

Топла језерска вода и минералним материјама богат муљ с дна језера имали су 

известан терапијски значај. Становници околних насеља први су запазили лековито 

дејство језерске воде и муља. Крајем XVIII и почетком XIX века Палићу као 

балнеолошком центру посвећује се посебна пажња. Већ 1845. године постављене су прве 

каде за лечење болесних посетилаца. Десет година касније изграђено је блатно купатило. 

Готово сви објекти (Тршчара, Стари хотел) временом су проширивани, а грађени су и 

нови. У овој фази уређења приобаља подигнут је простран парк крај северног и 

североисточног дела језера. Палић је узбрдо трамвајском пругом повезан са Суботицом. 

На значај бањске функције указују посете болесника не само из ближе већ и из даље 

околине. 

Туристи и ноћења. Захваљујући мирном и тихом језеру, минералним материјама 

богатој води, лековитом муљу, пространом парку, стазама за шетњу, смештајним и 

угоститељским капацитетима, кулинарским специјалитетима, транзитном, купалишном и 

здравственом туризму, Палић је постао прворазредни туристички центар Војводине. 

Туристички значај Палићког језера уважава се и после Другог светског рата. До 

1969. године број домаћих туриста и њихових ноћења лагано се повећавао. Долази и све 

већи број страних туриста. Њих је 1969. године било 7 000, а остварили су 11 400 ноћења. 

Од 1970. године број туриста и њихових ноћења на Палићком језеру се смањује. Године 

1971. Палићко језеро је постало толико загађено отпадним водама да је морало да буде 

исушено. У периоду од маја 1971. до маја 1977. године о Палићу као центру језерског и 

здравствено-лечилишног туризма не може се говорити јер језера није било. До повећања 

туристичког промета дошло је 1978. године, али је и тада број туриста био мањи него 

1969. године, а број остварених ноћења много испод оног од пре девет и десет година. 
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Стање је било још лошије 1982. године, када је укупан број туриста био мањи него 1959, а 

број ноћења мањи него 1957. године. 

После 1985. године евидентирано је извесно повећање броја туриста и ноћења, али 

то траје само до 1990. године, када Палићко језеро бележи још један пад промета. 

Статистички подаци подсећају на оне од пре три и четири деценије. Године 2005. Палићко 

језеро као да се налази на новом почетку. Време ће показати може ли Палић вратити 

туристе и остварити годишње сто хиљада ноћења, што је сразмерно његовим вредностима 

и потенцијалима. За потребе туриста у приобаљу Палићког језера 1998. године обезбеђено 

је 1022 лежаја у различитим објектима. 

Табела 32. Туристи и ноћења на Палићком језеру у периоду од 1969. до 2002. године 

Година Туристи Ноћења 

домаћи страни укупно домаћи страни укупно 

1969. 35 200 7 000 42 200 73 800 11 400 85 200 

1970. 29 300 6 700 36 000 77 900 9 000 86 900 

1971. 21 000 4 900 25 900 32 900 8 200 41 102 

1972. 17 200 6 000 23 200 28 800 9 300 38 100 

1973. 15 400 6 000 21 400 26 600 10 200 36 800 

1974. 16 000 11 000 27 000 26 100 14 900 41 000 

1975. 18 100 3 900 22 000 47 100 8 100 55 200 

1976. 15 431 7 110 22 541 28 044 10 085 38 129 

1977. 15 932 11 959 27 891 25 276 14 356 39 632 

1978. 21 623 13 793 35 416 38 469 20 329 58 798 

1979. 19 900 12 700 32 600 32 900 21 100 54 000 

1980. 12 708 9 592 22 300 22 372 16 061 38 433 

1981. 13 500 10 200 23 700 23 300 18 600 41 900 

1982. 7 700 3 600 11 300 14 900 17 500 32 400 

1983. 8 400 4 200 12 600 16 600 20 900 37 500 

1984. 7 300 5 200 12 500 13 000 22 000 35 000 

1985. 16 100 7 900 24 000 61 400 22 600 84 000 

1986. 10 300 8 100 18 400 19 800 20 300 40 100 

1987. 15 500 11 700 27 200 23 400 16 900 40 300 

1988. 12 900 8 300 21 200 23 200 12 400 35 600 

1989. 17 300 6 500 23 800 24 600 10 600 35 200 

1990. 20 500 4 900 25 400 33 100 9 400 42 500 

1991. 15 300 1 800 17 100 29 700 3 300 33 000 

1992. 11 200 1 300 12 500 29 900 2 600 32 500 
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1993. 12 800 2 300 15 100 30 800 3 600 34 400 

1994. 11 400 600 12 000 24 900 1 300 26 200 

1995. 11 100 600 11 700 21 200 1 100 22 300 

1996. 11 600 1 200 12 800 21 200 2 000 23 200 

1997. 11 000 1 400 12 400 19 600 2 200 21 800 

1998. 11 200 1 400 12 600 20 500 2 100 22 600 

1999. 8 300 700 9 000 14 400 1 400 15 800 

2000. 11 500 1 200 12 700 21 000 3 300 24 300 

2001. 14 100 1 900 16 000 30 200 3 700 33 900 

2002. 11 700 3 200 14 900 22 600 6 700 29 300 

Извор: Станковић, 2005 

Може се рећи да нова фаза у развоју туризма на Палићком језеру почиње 1994. 

године оснивањем Деоничарског друштва „Елите Палић”. Уз помоћ фирме „Тригер” из 

Београда обезбеђена су средства и реновирани хотели „Парк” и „Језеро”, који су добили 

по четири звездице. Реновиране су „Мала гостиона” и „Рибља чарда”. Успостављена је 

сарадња с хотелом „Фораш” из Сегедина, те се лако остварује размена искустава и гостију. 

У оближњој Келебији постоји ергела липицанера „Јадран”, која има и ексклузиван 

ресторан. Ловиште „Суботичке шуме” површине 7 000 hа доприноси обогаћивању 

садржаја боравка туриста на Палићком језеру (Станковић, 2005). 

 

ПРЕДЛОГ ШЕТЊЕ ПО ПАЛИЋКОМ КОМПЛЕКСУ 

 

Када је почетком XX века бања Палић обнављана, архитекти нових објеката 

намењених одмору и уживанају - замислили су да у бању Палић ступите кроз свечани 

улаз, мајсторски изрезбарену капију – Палићки Водоторањ. Шетњу, затим наставити 

главном алејом Великог парка са чијом садњом се почело давне 1840. године. Парк се 

данас простире на 19 хектара и представља јединствени амбијент настао спојем 

природних вредности и архитектонског 

наслеђа. 

Ово наслеђе, уз споменути 

Водоторањ, чине монументални објекти 

намењени одмору и уживању: Велика 

тераса, Музички павиљон и Женски 

штранд (Слика 127). Свечано су отворени 

1912. године, а пројектовани су у стилу 

сецесије односно њене мађарске варијанте 

која је инспирацију пронашла у 

мађарском фолклору, у сеоским 

рукотворинама, чипкама и везу. Аутори 

ових јединствених објеката су архитекти 

који су у оближњој Суботици 

пројектовали Градску кућу и синагогу – 

Слика 127. Женски штранд 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2016. 



Докторска дисертација                                                                        мр Димитрић Драгана 

 

 

 

Излетничко-рекреативни туризам становништва Београда на простору Града 

Београда, у Војводини, Западној и Источној Србији 
188 

Марсел Комор и Деже Јакаб. 

Пре него што се стигне до Велике терасе (Слика 128.), треба скренути широком 

алејом десно ка Тениском клубу, који је основан 1878. свега три године након што је овај 

спорт добио своја писана правила и потражите сакривену у парку, једну од најлепших 

позорница у земљи. Летња позорница, изграђена од нетесаног камена по пројекту 

суботичког архитекте Балтазара Дулића и од 1950. године је место одржавања бројних 

концерата, фестивала и представа. Велика тераса, некадашњи Кур-салон, намерно 

пројектована тако да се кроз њу мора проћи – никога не оставља ранодушним. Била је 

чувена по својој монументалној балској дворани. Две простране терасе са погледом на 

језеро ипак су срце овог објекта који се након адаптације поново рађа да би постао велик и 

модеран конференцијски центар. Лево и десно од терасе налазе се хотел Парк и хотел 

Језеро (подигнути средином XIX века) а испред њих чувене Плаве вазе. Вазе са ликом 

воденог бога стигле су на Палић 1910. године као поклон власника печујске фабрике 

керамике „Жолнаи”. Овакве вазе некада су красиле и Градски парк у Бечу. 

Од Велике терасе, 

шетњу наставите широком 

стазом ка језеру. Поред вас ће 

остати Музички павиљон 

(Слика 128) намењен 

променадним концертима 

који се и данас организују 

ради забаве палићких гостију. 

На крају шеталишта који од 

Водоторња, кроз Велику 

терасу води до језера - налази 

се Спомен чесма. Да ли је на 

споменику исклесан лик 

палићке виле, лепотице 

рођене из таласа палићког 

језера – нико не зна за 

сигурно али се зна да су 

постављањем ове чесме и 

свечаним отварањем 15. 

септембра 1912. окончани 

радови на обнови бање Палић. 

Шетњу наставити палићком променадом, обалом до Женског штранда који је, док 

су важиле друге друштвене норме, сакривао купачице од знатижељних погледа - данас 

мами да завирите и погледате овај необичан објекат на води. 

Настављајући даље шетњу обалом која данас носи назив Обала Лајоша Вермеша 

стижете до Вермешових вила саграђених 1893. године: Виле Лузја и Багојвар (Совин град) 

и споменика Лајошу Вермешу. Аутор споменика постављеног 2004. је суботичка вајарка 

Вера Почуча Габрић. Вермеш, Суботичанин, велепоседник, мецена, спортски заљубљеник 

и такмичар је од 1880. до 1914. године на Палићу је, у духу олимпизма, организовао 

спортске игре окупљајући стотине ондашњих најбољих спортиста из скоро целе Европе. У 

близини ових објеката некада су се налазила места и терени за спортска такмичења. 

Ресторан на обали Рибља чарда некада је био гимнастичка сала. 

Иако се стиже до краја шеталишта, шетња Палићем се овде не завршава. Треба се 

уз језеро вратити до Велике терасе у чијој близини се налази фонтана, рад скулптора Беле 

Нашица из 1913. године поред које је и Кућица за време, постављена 1914. Од бројних 

Слика 128. Велика тераса и Музички павиљон 
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скулптура еминентних вајара постављених у парку издавајају се две бронзане фигуре 

Бакица (Слика 129) које, недалеко од Кућице за време, на клупици, стопљене са околином 

спокојно седе. Аутор ове занимљиве скулптуре је палићанка, академска вајарка Злата 

Барањи. Палић не чине само зграде и споменици, Палић чине и детаљи као што је 

Хамвашева липа, дрво засађено као спомен писцу који је написао књигу Филозофија вина 

често спомињану на палићким винским фештама. 

Ту је и ресторан Мала гостиона, 

који се на истом месту и са истом 

функцијом налази још од 1853. године. 

Овај ресторан се својом традицијом и 

квалитетом изборио да постане синоним 

Палића. 

Настављајући шетњу стиже се  до 

једне од ретких очуваних трамвајских 

станица. Трамвај је саобраћао на линији 

Суботица - Палић од 1898. до 1974. 

године. Прекопута, на углу се налази 

некадашњи биоскоп Абазија који је име 

добио по италијанском називу за Опатију 

на који је својим духом Палић подсећао. 

Одатле се улази у Сплитску алеју, 

алеју платана и најрепрезентативнијих вила. Прве виле на Палићу изграђене су средином 

19.века, што је била мода тога времена а која је захватила и ове крајеве. Виле су грађене за 

летњи период и грађене су по узору на швајцарске летњиковаце са наглашеним 

изрезбареним дрвеним тремом. Међу ове виле, сакрила се Галерија Марије Карловић 

Габрић. Поставку чини стотињак слика ове палићке признате слободне сликарке, чланице 

УЛУС-а и УЛУВ-а, са темом цвећа и Палића. 

Шетња Палићем се може завршити у Сплитској алеји али се одатле може кренути у 

откривање других палићких тајни (http://www.suboticainvest.com/o-subotici/palic.html). 

 

ЗАГАЂЕНОСТ И САНАЦИЈА 

 

Због мале запремине језерског басена, а све интензивнијег развоја Суботице, у 

Палићко језеро је доспевала велика количина отпадних вода. Терен на којем лежи 

Суботица је 10 m виши у односу на Палићко језеро. Делови града Јаси бара и Рогина бара 

су на некадашњим депресијама у којима се задржавала и ка језеру лагано отицала вода. 

Суботица је у прошлом веку искористила ту природну погодност и усмерила 

канализационе цеви према Александрову и крајњем западном делу језера Палић. Језеро је 

лагано изумирало. Биолошка смрт језера услед прекомерног загађивања воде значила је 

истовремено његову хидролошку смрт. 

Испитивањима из 1970-1971. године утврђено је да у Палићком језеру има шарана, 

деверика, сребрних караша, црвенокица и црвенперки, па је закључено да је језеро веома 

једнолично. „Према бројчаној заступљености појединих рибљих врста, 98% рибљег фонда 

су шарани. Просто је немогуће замислити једно здраво природно језеро у толико 

монокултурном стању. Али уз то још и облик шарана одаје еколошке услове у којима 

живи. Тело му је јако издужено, глава несразмерно велика, леђа ниска, годишњи раст 

необично спор.” У мају 1971. године догодио се нагли помор риба. Добри познаваоци 

Слика 129. Скулптура „Бакице” 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2016. 
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језера су знали да се то десило и 1954. године. Узрок томе било је ослобађање сумпор-

водоника из језерског муља. 

Интересантна су и запажања Ђуле Селешија, који бележи следеће: „Крајем априла 

и почетком маја 1971. године били смо сведоци и једне друге појаве. Тада је кренула 

велика инвазија водене буве (Daphnia magna). Према тадашњим мерењима, у литру воде 

избројали смо више стотина, неретко изнад 1 000, а нађено је чак и 2 500 јединки водених 

бува. Ова огромна маса водене буве конзумирала је ситне лебдеће алге, услед чега се вода 

толико избистрила да је провидност износила тада 1,5-1,8 m, тачније, била је провидна до 

дна. Годинама вода није била тако „чиста” као тих недеља, само што је у њој нестало 

кисеоника, или га је било тек у минималним количинама.” 

О детаљнијем пречишћавању отпадних вода које су се сливале у Палићко језеро 

озбиљније се почело размишљати крајем XIX и почетком XX века. До 1969. године 

израђен је већи број елабората, али они нису у потпуности реализовани. Привремено 

решење било је одвајање 30 hа у посебну целину за пријем отпадних вода. За дванаест 

година пријемник је испуњен нерастворљивим материјама, те је изгубио првобитну 

функцију. У међувремену се количина отпадних вода повећала на 13 000 m³ на дан. Такво 

стање је почетком маја 1971. године довело до наглог помора риба. Главни узрок тровању 

живог света био је сумпор-водоник ослобођен из прекомерно загађеног муља који се 

годинама таложио на дну језера. Ђула Селеши о томе пише следеће: „Средином маја, пре 

него што је Скупштина општине донела одлуку о санацији, изгледало је језеро овако: на 

дну дебели смрдљиви слој муља, потпуно позеленела вода, ретка болешљива трска дуж 

обала, безброј црвених водених бува, а површина воде покривена десетинама хиљада 

угинуле рибе. Ускоро се изглед језера поново изменио јер су угинуле и алге, у 

неприродној чистој води дошло је до несташице кисеоника, а угинуле рибе, заривене 

главом у муљ, почеле су да се распадају. Искупило се мноштво народа да са чуђењем 

посматра агонију језера, више никоме није било до купања, посматраче је обузело осећање 

сажаљења и саучешћа.” 

Крајем маја 1971. године Скупштина општине Суботица донела је одлуку о 

санацији језера Палић. Убрзо је израђен детаљан програм, којим је планирано: 

 пражњење језерског басена, 

 одстрањивање муља с дна језера, 

 пречишћавање отпадних вода Суботице, 

 поновно пуњење басена водом и 

 изградња туристичких објеката и валоризација језера. 

Као почетак обимних и у свету јединствених радова на санацији Палићког језера 

сматра се осми јануар 1972. године. Тога дана почело се са исушивањем језера специјално 

прокопаним каналом према Лудашком језеру. Исушивање језера обављено је релативно 

брзо. Каналом дужине 5 km из језера је отекло око осам милиона метара кубних загађене 

воде. Метод потпуног исушивања језера примењен је пошто се знало да језеро и само 

пресушује због изузетно сушних и топлих година. Из писаних докумената се види да је 

Палићко језеро било без воде 1794. и 1863. године. „Када се на крају више узастопних 

сушних година Палићко језеро пресушило и тада су преко његовог исушеног корита 

прелазили колски путеви. Веома низак водостај забележен је 1932, 1946. и 1952. године, 

када су била лета веома сушна и језеро са дебелим муљем и плитком водом више је 

личило на бару јер се вода повукла од обала, остављајући за собом муљ.” 

На исушеном дну језера било је лакше и јефтиније обавити предвиђене радове. 

Палић је на овај начин постао „језеро без воде”. 
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Чишћење загађеног муља с дна језера обављено је савременом механизацијом. 

Количина муља која се временом наталожила на дно језера није била свуда подједнака. На 

неким местима достизала је дебљину од 2 m. Више од 2 200 000 m³ муља и корења 

водених биљака избачено је у приобални појас. Део материјала уграђен је у бедеме између 

четири новоформирана сектора језера. Први сектор захвата 17,6 hа и дубок је 2,5 m. 

Заједно са уређајем за пречишћавање воде налази се у најзападнијем делу басена. 

Површина другог сектора је 92 hа, а служи за одлагање пречишћене воде и даље 

побољшање њеног квалитета. Ту су остављена три мала острва да би их населиле птице 

чија су станишта у време обимних радова поремећена. Трећи сектор захвата површину од 

80 ha. Иза њега долази четврти и највећи део Палићког језера (380 ha), намењен 

туристима. Он се пуни само до висине од 102 m и тако одржава стабилан ниво. Вишак 

воде се из другог дела језера убацује у канал ка Лудашком језеру. Слично томе, и 

туристички део језера излива се према Лудашком језеру. 

Пречишћавање отпадних вода Суботице био је и остао најважнији проблем. 

Утврђено је да у граду сва индустрија мора да има уређаје за пречишћавање воде. Тако 

пречишћена, заједно с водом градске канализације, доводи се у централни уређај за 

пречишћавање с таложницима и басенима за аерацију, где се задржава око 25 дана. После 

тога се испушта у сектор два, сектор три и делимично у туристички део језера. 

За пуњење Палићког језера до коте 102 m било је потребно око 11 000 000 m³ воде 

јер је басен у односу на раније стање продубљен у просеку за 40 cm. Басен је напуњен 

водом током 1975. и 1976. године. Прво порибљавање извршено је 1977. године. Од тада 

се језеро поново користи за спорт, рекреацију и туризам. 

Важно је истаћи да уређаји за дефосфоризацију воде нису постављени. Због тога су 

се брзо испољиле неке негативне појаве. Део њих решен је изградњом канала од другог 

сектора ка Лудашком језеру. „И поред тога, услед развоја града и његове индустрије, што 

је праћено већом продукцијом отпадне воде, језеро је и даље оптерећено већом 

концентрацијом нутријентних елемената. Последица тога је постепено настављање 

процеса еутрофизације језера и повећавање трофичног ступња. Након санације језера, 

концентрација соли у води била је 1 499 g/m³, а сулфата 682 g/m³. Затим су се те количине 

у року од 15 година постепено смањивале, да би крајем 1991. године попримиле 

вредности од 749 g/m³соли и 184 g/m³ сулфата у туристичком делу језера. Према томе, 

данашње туристичко језеро припада натријумхлоридном типу вода. Ова карактеристика, 

као и претходна, настала је антропогеним деловањем, тј. утицајем отпадних вода”, пише 

Ђула Селеши са сарадницима. 

Изградња нових и реконструкција постојећих објеката у приобаљу Палићког језера 

чини основу његове туристичке валоризације. Према регионалном просторном плану, 

језера Палић и Лудаш представљају се као јединствена целина кад су у питању транзитне 

саобраћајнице, ловни терени, археолошка налазишта, спортске и културне манифестације. 

Не заборавља се ни балнеолошка функција Палића јер се бушотинама може доћи до 

термоминералне воде која се с пелоидом може користити за лечење разних болести. 

Палићко језеро се развија као полуфункционални туристички центар. 

Постојеће радне организације улажу велике напоре у развој туризма. Он се овде 

развија као стационарни, излетнички, наутички, транзитни и манифестациони. Лов у 

околини доприноси богатству туристичке понуде, што важи и за спортски риболов. 

Рестаурацијом неколико сликовитих објеката Палићком језеру је враћен некадашњи сјај. 

Хидробиолог др Ђула Селеши, човек који је о Палићком и Лудашком језеру 

написао 47 радова, најбољи је познавалац лимнолошких објеката на северу Бачке. 

У завршном делу књиге Вода Палићког језера од 1781. до 1999. године поред 

осталог пише: „Пре него што се позабавимо заштитом и могућностима очувања језера, 
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прво морамо рашчистити задатке језера у будућности. Ако је главни задатак јасан, онда 

све активности око језера и на језеру треба усмерити и прилагодити том циљу. Навешћемо 

само неке од жеља у вези с будућом функцијом језера: да вода у њему буде кристално 

чиста; да буде погодно за одмор и рекреацију; да задовољи захтеве спортског риболова; да 

се у води забију колци за везивање чамаца, из којих би се омогућило несметано пецање; да 

се језеро претвори у рибњак богат рибама; да служи за привредни риболов; да буде 

подесно за све водене спортове; да има карактеристике бање за лечење; да има објекте за 

конгресни туризам”. 

Да би се остварили наведени циљеви, потребно је да језерска вода буде чиста. 

„Највиша мера је, наравно, кристално чиста вода. Одмах ћемо разочарати сваког ко такву 

воду очекује. Плитка, свега 1-2 m дубока језера у Панонској низији већ и по свом 

постанку, величини, дубини, као и по саставу подлоге на којој су настала унапред су 

предодређена да не могу бити кристално чиста! Осим тога, с околних пољопривредних 

површина хранљиве соли спирањем доспевају у језера и друге стајаће воде, а нисмо ни 

споменули отпадне воде из насеља, индустрије, фарми итд. Насупрот свему наведеном, 

осећа се ипак ауторово чврсто убеђење да језеро Палић по сваку цену треба сачувати за 

туризам и рекреацију.” (Станковић, 2005). 

 

АКТУЕЛНО СТАЊЕ СУБОТИЦЕ И ПАЛИЋКОГ ЈЕЗЕРА 

 

Од Београда до Суботице стиже се веома брзо ауто-путем, за свега два сата. Ауто-

пут ка Суботици је у добром стању, а ка Београду у нешто лошијем. Међутим, однос 

времена за које је потребно да се стигне у односу на стари пут преко Инђије исплатив је и 

боље се упутити управо ауто-путем. Препоручљиво је на првом скретању Суботица-Исток 

изаћи са ауто-пута зато што се у непосредној близини налази комплекс Палићко језеро. На 

старијем уском путу постоји салаш Ђорђевић, а релативно близу је и винарија „Звонко 

Богдан”. На самој локацији Палићко језеро пошто је пар дана пре доласка падала киша 

били су видни изливи Палићког језера (узак простор код језера), а све остале уређене стазе 

биле су у коректном стању. Комплекс је уређен и посећен. Постоји уређен паркинг чија 

величина би требала бити већа (Слика 130). 

За комплетан доживљај препоручљиво је изнајмљивање бицикла (постоје бицикли 

и за породицу (Слика 131). Што се тиче пропратних садржаја Палићко језеро има и базен 

скоро наслоњен уз језеро. Поред постоје кабине за пресвлачење, међутим оне су 

уништене. Језеро је у пролеће 2016. године било мутно. 

       Слика 130. Паркинг на Палићком језеру              Слика131. Изнајмљивање бицикли 

      

Фото: Димитрић Драгана, 2016. 
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Дечје игралиште је на трави и има потребне реквизите (Слика 132 и 133). Може се 

отићи и до зоо-врта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Када се заврши са посетом Палића, пут може да се настави у супротном правцу и 

на само неколико километара брзо се стиже до Суботице. 

Суботица данас одаје утисак уређеног града. На локацији самог центра уређују се и 

реконструишу поједина здања. Ограда око Синагоге у Суботици 1996. године била је у 

лошем стању, а данас 2016. је нова. Примећују се и радови на појединим деловима 

Синагоге. Одлазак до Суботице и Палићког језера је за сваку препоруку. За комплетан 

доживљај потребно је планирати најмање једнодневни излет. 

Међутим, и на Суботицу „све делатности и развојни процеси који су присутни на 

подручју општине Суботице, расположиви потенцијали али и одређена ограничења 

развоја манифестују се одређеним утицајима на окружење. На основу анализе постојећег 

стања, односно природних и створених чиниоца, идентификовани су одређени утицаји на 

животну средину, односно загађивање ваздуха, загађивање воде, деградација земљишта, 

проблем буке и проблем управљања отпадом” (Филиповић, Обрадовић, 2008). 

Просторно посматрано концентрација туристичких активности у суботичкој 

општини данас је смештена у њеном северном делу. Већ оформљена и препознатљива. 

туристичка зона повезује сам Град и насеља уз Палићко и Лудошко језеро. 

Везе ка Мађарској граници преко Келебије су нешто слабије и ослањају се на 

викенд туризам у Суботичким шумама и посете ергели коња и мајуру у самом селу. 

Остале активности везене за сектор туризма су спорадичне и ослањају се на 

традиционалне манифестације и догађаје у Бајмоку, Новом Жеднику, Чантавиру и др. 

Проблеми туристичке привреде: 

1. Невалоризовани туристинки потенцијали - било да су природни (термални извори, 

водни и шумски потенцијали) или анропогени (салаши, културни споменици, 

арехеолошка налазишта и др.) 

2. Недостатак јасне концепције туристичке привреде 

3. Недовољна комунална опремљеност насеља у Општини - готово свако насеље има 

проблеме са појединим видонима комуналне опремљености 

4. Угрожена животна средина - као последица загађења од претеране хемизације 

земљишта у пољопривреди, испуштања фекалних вода у Палићко језеро, чиме је 

угрожено и Лудошко, рада индустрије, сточарства и сл. 

Слика 132. и 133. Игралиште на Палићком језеру 

    

Фото: Димитрић Драгана, 2016. 
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5. Недовољни смештајни капацитети на туристичким дестинацијама 

6. Инертност локалне управе и становништва - у смислу самодовољности кроз 

традиционалне делатности без јасне жеље и концепције да се приступи унапређењу 

туризма на озбиљнији начин 

7. Нерешени имовинско-правни односи - нарочито у смислу приватизације поједних 

предузећа и власништва над земљиштем 

8. Слаб маркетиншки приступ - ради рекламирања и промоције туристичких 

потенцијала Општине. 

Непостојање јасног стратешког опредељења да ли и у којој мери ће туризам 

представљати важан ослонац развоја читаве Општине, онемогућује организован план 

активности тренутно у њој. Ово је последица тога што није извршена детаљна 

инвентаризација и евалуација туристичких потенцијала било да су они природног или 

антропогеног порекла. Ослањајући се на традиционално добру понуду Палића и 

Суботице, озбиљио интересовање за ширење туристичке привреде остало је на нивоу 

идеје (Шећеров, 2008). 

  

Слика 134. Синагога у Суботици 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2016. 
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ВАЉЕВО ЗАПАДНА ЗОНА ИЗЛЕТНИЧКО-
РЕКРЕАТИВНОГ ТУРИЗМА 

 

 

 

Стицајем природних и историјских околности на овом тлу су се родили и живели 

свеци, кнежеви, владике, војсковође, велики песници и културни посланици, који су за 

собом оставили сјајна дела материјалне и духовне културе. У исто време на овој 

територији одиграли су се пресудни догађаји који су обележили историјске периоде у 

општој и националној историји. 

Ваљевски крај, насељен од најранијих времена, поседује драгоцене историјске, 

културне и просветне споменике значајне за проучавање наше прошлости. 

И поред богатства у покретном и непокретном културном наслеђу, туризам није 

достојно развијен на овим просторима. Не постоји стратегија развоја туризма, постоји 

велики број инфраструктурних проблема, недостатак смештајних капацитета, присутна је 

девастација и промена намене заштићених објеката и низак ниво свести о чувању 

споменичких и духовних вредности.  

Слика 135. Центар Ваљева 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=valjevo+slike&client=firefox-b&tbm=isch&imgil=Ibj-

LLByDzNh1M%253A%253Bj86lyIPzvH8UiM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fopusteno.rs%25252Fgrad

-valjevo-f99%25252Fslike-valjeva-t6203.html&source=iu&pf=m&fir=Ibj-

LLByDzNh1M%253A%252Cj86lyIPzvH8UiM%252C_&usg=__ZuTyt_6nF0BVXdiGuerRymWptgA%3D&biw=

979&bih=450&ved=0ahUKEwiiyJGN_ZDNAhXMtRQKHeonCEsQyjcILg&ei=GSdUV-

LXPMzrUurPoNgE#imgrc=Ibj-LLByDzNh1M%3A 
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ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ВАЉЕВА 

 

Ваљевски крај се простире у средишњем делу Западне Србије, између шабачког на 

северу, подрињског на западу, ужичког на југу и шумадијског краја на истоку. 

Административно-територијално данас је у границама Колубарског округа кога чине 

општине Ваљево, Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина и Уб (Матић, 2007). 

Ваљево има повољан георафски положај. Осим што се налази у Западној Србији 

оно је и центар Колубарског округа. Од главног града Србије и Црне Горе, Београда 

удаљено је 100 км и налази се у непосредној близини једне од најважнијих републичких 

саобраћајница – Ибарске магистрале, која спаја север и југ Србије (Скупштина општине 

Ваљево, 2003). Од Шабца је удаљен 68 km, од Лознице 75 km, а од Ужица 92 km. У 

Дивцима поред Ваљева налази се спортски аеродром. Када се овом дода да су ваљевске 

планине: Сувобор, Маљен, Повлен, Јабланик и Медведник, а посебно планинско и 

туристичко место Дивчибаре, најближи великим центрима у Војводини, то је још једна 

потврда о предностима и повољностима Ваљева као туристичког одредишта (Туристичка 

организација Ваљева). 

Град Ваљево се налази на 44° 16’ СГШ и 19° 52’ ИГД, на надморској висини од 176 

m, на споју река Обнице, Јабланице и Градца, и то је највећа општина у ваљевском крају 

која у свом саставу има град Ваљево и 78 села. 

Површина општине је 905 km
2
 и то је највећа општина у овом делу Србије. На 

територији општине Ваљево, према попису из 2002. године живи 96 761 становник. 

Колубарски округ у целини има 191 558 становника (218 насеља) и територију од 2 474 

km
2
, што представља 2,8 % територије Србије (Матић, 2007). 

Ваљево се развија у ужој речној долини и од алувијалне равни се шири на мање 

стрме стране, односно на терасе ограничених површина. Терени на подручју града су 

претежно стабилни за изградњу (Тошић, 2001). 

Велика предност географског положаја целог ваљевског краја је у томе што захвата 

део брдско-планинског и део равничарског подручја Западне Србије. Ваљевски крај је 

отворен према северозападу, северу, а нарочито према североистоку широком долином 

реке Колубаре, док је према југозападу, југу и југоистоку одвојен од суседних природних 

целина ваљевским планинама. 

Овако повољне предиспозиције, условљене рељефом и правцима речних токова, 

омогућиле су успостављање густе мреже магистралних и регионалн друмских 

саобраћајница, а од великог значаја је и транзитна пруга Београд-Бар која има велику 

улогу у повезивању овог краја са Јадранским морем. Ове саобраћајнице су директно или 

преко локалних некатегорисаних путева повезале сва туристича места ваљевског краја. 

 

ПРИРОДНИ УСЛОВИ ВАЉЕВА 

 

Саобраћајни положај и клима. Преко Ваљева вековима се одвијао динамичан и 

обиман каравански саобраћај измећу Дубровника и Београда. Истина у 19. и првој 

половини 20. века, када су по Србији граћене велике саобраћајне линије, Ваљево са 

околином било је запостављено. Са Шумадијом и Београдом добило је везу пругом уског 

колосека преко Лајковца, али она се овде и завршавала, те је Ваљево било некако у 

запећку. Године 1968. добило је прави „прозор у свет” пуштањем у промет деонице 

железничке пруге нормалног колосека Београд - Бар. Нешто касније, 1974. године 

пуштени су у саобраћај асфалтни путеви: Београд - Мионица - Дивчибаре и Ваљево – 
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Шабац. Од тада се битно мења саобраћајно - географски положај Ваљева и његовог 

гравитационог подручја (Бујаковић, 1999). Опремљеност објектима инфраструктуре не 

представља ограничавајући фактор развоја. Што се тиче густине мреже путева Ваљево 

има повољан положај. Железничка мрежа, такође, има значај за општину Ваљево, иако је 

промет знатно нижи од просека Средишње Србије (Тошић, 2001). Завршетак аутопута ка 

Пожеги омогући ће брже повезивање Београда са Ваљевом, као и Ваљева са другим 

градовим Србије. Ово ће сигурно допринети развоју како привреде тако и туризма. 

Коришћењем спортског аеродрома у Дивцима у сврхе туризма овај крај би постао још 

доступнији. 

Ваљевски крај има благу, умерено континенталну климу која погодује туристичким 

активностима. 

 

ДРУШТВЕНИ УСЛОВИ ВАЉЕВА 

 

Историја. За постојање и разноврсност културног наслеђа ваљевског краја 

пресудну улогу су имале историјске прилике и становништво овог краја. Ваљевски крај је 

предео који је насељаван од најранијих времена о чему нам сведоче бројни археолошки 

локалитети, а преко овог подручја, које је врло често било или гранично или у близини 

границе, одвијала су се велика кретања становника, буне и устанци оставили су трага на 

овим просторима а становинштво ваљевског краја је имало удела у свим важним 

дешавањима и историјским догађајима у Србији од њена формирања. Ваљевски крај је дао 

истакнуте народне старешине и војсковође предводнике народа, посебно у Првом и 

Другом устанку, а потом и у Првом светском рату. 

Културно наслеђе ваљевског краја је његова историја, народ који га је населио са 

разних страна и просвећеност и дело великана који су живели на овим просторима 

(Матић, 2007). 

Најстарији трагови боравка људи на овом подручју потичу из палеолита и откривени 

су у оближњој Петничкој пећини, са каменим оруђима и другим заостацима човека овог 

периода и Висока пећина у кањонском делу реке Градац (Скупштина општине Ваљево, 

2003; Срећковић Ј, 2002). Рану фаза неолита представља Шалитрена пећина са бројним 

налазима старчевачке културне групе. Током историјског периода, на овом простору 

наилазимо на илирска, дарданска, дачка и друга племена, која 218. године п.н.е. 

покоравају Римљани и остављају печат своје културе на овом простору. Већи од Ваљева у 

Србији су били само Београд са 500-600 домова и Пожаревац са 230 домова. У Ваљеву се 

тада налазило седиште православног епископа, седиште провизора, трошаринска станица 

и стовариште соли (Ваљево кроз векове, 1993). 

Од сачуваних писаних докумената у којима се спомиње Ваљево, најстарији је 

откривен у Дубровачком архиву и датира из 1393. године. Ваљево је настало као 

средњовековни трг на раскрсници путева које су походили чувени дубровачки трговци. У 

својим путописима га спомињу Евлија Челебија (1660. године), Феликс Каниц (1860. и 

1888. године) и Ханс Фогел (1913. године). У центру града, на десној обали Колубаре, 

удобно је смештена стара чаршија Тешњар из 17. века, али је данашњи изглед с краја 19. 

века. Најстарија сачувана зграда у Ваљеву је Муселимов конак с краја 18. века у којем су 

били заточени кнезови Алекса Ненадовић и Илија Бирчанин пре погубљења у фебруару 

1804. године. Овај догађај, познат у српској историји као „сеча кнезова”, убрзао је устанак 

против вишевековне турске окупације, тако да сада Муселимов конак представља Музеј 

Првог и Другог српског устанка. Са брежуљка изнад центра града доминира Кула 
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Ненадовића из 1813. године, која је у то време служила као барутана, а обновио ју је 1836. 

године кнез Милош Обреновић (Скупштина општине Ваљево, 2003). 

После ослобађања од Турака, Ваљево је спадало у категорију градова. Тада су 

градови имали јако изражену војностратегијску функцију. Ваљево је, уз Шабац припадало 

једном од развијенијих градова у тадашњој Србији. Међутим, интензиван развој Ваљева 

везује се за период после Другог светског рата. Економски, културно-просветни, 

популациони и урбани просперитет градова, као и самог Ваљева, започет у XIX веку, 

прекинут је светским ратовима. Иако су најзначајнији индустријски објекти у Ваљеву 

отворени тридесетих година, ратна разарања и економска криза биле су таквог маха да је 

после Другог светског рата почео главни развојни период (Тошић, 2001). 

 

КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ ВАЉЕВСКОГ КРАЈА У ФУНКЦИЈИ ТУРИЗМА 

 

Стицајем природних и историјских околности на овом тлу су се родили и живели 

свеци, кнежеви, владике, војсковође, велики песници и културни посланици, који су за 

собом оставили сјајна дела материјалне и духовне културе, која данас представљају 

бисере у туристичкој понуди Србије. У исто време на овој територији одиграли су се 

пресудни догађаји који су обележили историјске периоде у општој и националног 

историји. 

Ваљевски крај, насељен од најранијих времена, поседује драгоцене историјске, 

културне и просветне споменике значајне за проучавање наше прошлости. 

Археолошки локалитети: На територији ваљевског краја налазе се бројни 

археолошки локалитети од којих су шест посебно заштићени и проглашени за културна 

добра. То су: некропола Дићи, Јеринин град у Браговићу, средњевковно насеље на десној 

обали Градца, археолошки терен села Петнице, остаци ранохришћанске базилике у селу 

Бабина Лука и хумка тумулус код села Жабаре. Археолошки локалитети у ваљевском 

крају нису турисички уређени, они најзначајнији су удаљени од саобраћајница и тешко су 

доступни, један део је конзервиран и чека даље испитивање тако да се само у литератури 

могу наћи подаци о појединим локалитетима. Уз улагање у реконструкцију могуће је неке 

од највреднијих објеката пре свега Диће, Велимирове дворе, или насеље испред Петничке 

прећине туристички валоризовати. 

Споменици културе: На територији ваљевског краја налазе се бројни споменици 

културе. Тешњар је проглашен за просторну културно-историјску целину од изузетног 

значаја, док споменика културе од великог значаја има 12: црква брвнара у селу 

Миличиница, манстир Пустиња, манстир Ћелије, манастир Јовања, манастир Докмир, 

манастир Боговађа, кула Ненадовића, Велимирови двори, родна кућа војводе Мишића, 

спомен кућа у Робајама, конак и окућница Солдатовића у Баставу и средњовековна црква 

Св. Ваведења у селу Славковица. 

Просторне културно-историјске целине и знаменита места. На територији 

ваљевског краја налазе се као просторне културно-историјске целине: Тешњар (просторна 

културно-историјска целина од изузетног значаја), Кнез Милошева улица и Бебића Лука, 

док је Бранковина проглашена за знаменито место. Са изузетком Бебића Луке, ово су 

најпосећеније дестинације у целом крају. Тешњар и Кнез Милошева улица су централне 

градске зоне у граду, док је Бранковина на удаљеносрти од 7 km најпосећенија 

дестинација. Бебића Лука због удаљености. лошег пута и неупућености туристиких 

посленика слабо је посећена. Али ни ове дестинације нису у потпуности искористиле све 

потенцијале које поседују-Бранковина има проблем водоснабдевања, док се Тешњар и 
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Кнез Милошева улица боре са 21. веком, променом намене објеката и саобраћајем. Такође 

кроз ове целине туристи најчешће само пролазе не упознајући се на споменичким и 

уметничким вредностима објеката и то најчешће у самосталној режији. Велики проблем је 

недостатак турситичке сигнализације као и мали број места за продају сувенира (у граду је 

само једно). 

Манастири у ваљевском крају требало би да представљају окосницу развоја 

туризма. На овом простору се налазе манастири Лелић, Ћелије, Пустиња, Јовање, 

Боговађа и Докмир. Манастир Пустиња је најстарији и у уметничком смислу највреднији 

манастир, у манастиру Боговађи заседао је Правитељствујући совјет, живели и радили 

Хаџи Рувим и Хаџи Ђера, док у манастирима Ћелије и Лелић почивају два свеца: Јустин 

Поповић и владика Николај Велимировић. У Докмиру је постојала уметничка школа. Због 

обележавања 125 година од рођења и 50 година одсмрти владике Николаја према Лелићу 

је изграђен нови пут као и према кући владике. Од сопствених средстава прави се и дом 

који би требало да има око 100 лежаја чиме би се омогућио и боравак на овој дестинацији. 

Споменици културе, без веће категоризавије, који се налазе у ваљевском крају су 

или никако или неправилно туриситички валоризовани. Нема обележја на објектима, врло 

често су у лошем стању, без идеје или новца за њихово стављање у неку функцију. 

Поједини објекти захваљујући свом положају у централним градским зонама су у нешто 

бољем стању, али њима прети друга врста девастације, а то је 21. век са стаклом, гвожђем 

и бетоном. У овој скупини се налази неколико светлих примера, пре свега зграда, које су 

проглашене за државне институције попут Народног музеја, Гимназије, Муселимовог 

конака, Судова...док остали углавном пропадају због времена, оштећења од земљотреса, 

нерешених власничких односа. недостатка новца, промене идеологије...Немогуће је и 

нереално очекивати да се сви споменици културе могу сачувати и туристички 

представити, али је исто тако недопустиво да у самом центру града пропадају велелепни 

објекти као што су бивши „Хотел Секулић” или Дом војске, да цркве прокишњавају, да се 

не може доћи до хидроцентрале у Дегурићу, јер је ограђена бодљикавом жицом, да се у 

појединим објектима налазе кинеске робне куће, седишта странака... 

Покретна културна добра се у ваљевском крају налазе у музејима и Архиву. У 

ваљевком музеју је тренутно реконструкција и нема сталне поставке осим у Муселимовом 

конаку где је изложба посвећења Првом и Другом српском устанку. У Бранковини је 

музејска поставка о развоју школства и животу и делу Десанке Максимовић, у кући 

војводе Мишића и Лелићу су направљене музејске поставке посвећене овој двојици 

великана- Војводи Мишићу и владики Николају. Поктрена културна добра која се налазе у 

Архиву, а то је пре свега различита врста архивске грађе, није представљена широј 

јавности иако се у Архиву налазе ретке и вредне збирке и документа. 

Установе културе у ваљевском крају су доста активне по питању и промоције и 

презентације култуног наслеђа ваљевског краја, али и едуковања кадрова, као што је 

случај са Народним мезејом, Модерном галеријом, Заводом за заштиту споменика културе 

и Истраживачком станицом у Петници. У сферама својих делатности предњачи Народни 

музеј под чијом ингеренцијом се налази и Муселимов конак, Бранковима и Струганик. 

Осим представљањем покретних културних добара, музеј се бавио и организацијом 

стручних трибина, реконструкцијом дотрајалих објеката, али и израдом пропагандног 

материјала и промоцијом. 

Знамените личности -ретко који крај у Србији се може похвалити таквим бројем 

знаменитих личности као што је то ваљевски крај. Било да су пореклом или опредељењем 

ваљевци, њихов живот и дело данас привлаче велики број људи на својеврсно ходочашће 

ка Лелићу и Ћелијама, на поклоњење највећој поетеси и родоначелницима српске 

државности у Бранковину, на одавање почасти војводи Мишићу...Са ових простора су и 
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др Бранислав Петронијевић, Илија Бирчанин, Милован Глишић, Вида Јоцић, али и Драга 

Јонаш, Љуба Поповић, Радован Бели Марковић, Драган Ђајић, Дуле Савић, Воја 

Брајевић... 

Дела са уметничким својствима у ваљевском крају су најчешће скривена и од 

самих себе. Црквене и манастирске ризнице захтевају још анализирања и истраживања од 

стране научника да би у потпуности знали са чиме располажемо од предмета и 

богослужбених књига и да би се изабрао прави начин да се оне представе јавности. Остала 

дела са уметничким својствима су јавности позната, али је потребно с времена на време 

организовати тематске изложбе и презентације чиме би се сачувала од забораваи немара, 

који је својствен нашем народу. 

Етнолошко наслеђе ваљевског краја не може се издвајати од његовог ширег 

окружења. На овим просторима нема неких посебних карактерисика које су својствене 

само овом крају, али се сачувани објекти народног градитељства могу заједно са ношњо.м 

и кухињом укомпоновати у туристички производ. 

Туристичке манифестације у ваљевском крају су бројне, разноврсне и по 

садржају и по начину организовања, трајању, циљним групама...Мали броЈ њих 

популарише културно наслеђе краја, али има и таквих. Оне се најчешће одвијају у 

заштићеним просторима, тако да је потребно само боље урадити промоцију и пропаганду 

тог подручја као и селекцију манифестација којима ће се дати приоритети које ће 

превазићи локални или регионални оквир. 

Смештајни капацитети ваљевског краја не задовољавају потребе туриста, нема их 

довољно ни у потребним категоријама. Од 1998. године до данас ваљевски крај посетило 

је 30 000 људи мање. Најпосећеније су Дивчибаре. Мионица тј. Бања Врујци сваке године 

има све више гостију. Ове године је извршена приватизација највећег туристичко-

угоститељског предузећа „Слога" и почела је изградња и осавремењавање смештајних 

капацитета, пре свега на Дивчибарама. 

Туристичка валоризација овог простора извршена од стране стручњака показала 

је да споменичке вредности ваљевског краја превазилазе регионални значај, да имају 

изузетно велике уметничке вредности, да поседују аутентичност и да се налазе у 

предивном окружењу али да је инфратруктурна изграђеност таква да поједини објекти не 

могу да се ставе у туристичку функцију. 

На основу садашње оцене стања, почетком 21. века, многа покретна и непокретна 

културна добра ваљевског краја су широј јавности непозната (а често и самим ваљевцима), 

велики број због недостатка новца не може да се санира или да му се да употребна 

вредност. Чине се пионирски покушаји од стране појединаца или друштава да поједине 

објекте сачувају од зуба времена. На жалост иницијативе од стране Општине или 

Републике нема. Оно што, за почетак, може да се учини је да се ваљевска општина добро 

припреми и да учини све да побољша инфрастурктуралну изграђеност, али и презентацију 

и промоцију краја, пре свега преко Интернет презентација, а потом и преко сајамске 

понуде (Матић, 2007). 
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ЗОНЕ ИЗЛЕТНИЧКО-РЕКРЕАТИВНОГ ТУРИЗМА У ВАЉЕВУ И 
ОКОЛИНИ 

 

У граду Ваљеву постоје могућности развоја више различитих врста туризма, а пре 

свега градског, потом излетничог, спортско-рекреативног и манифестационог туризма, а у 

његовој непосредној околини планинског, сеоског, манифестационог, верског, 

риболовног, ловног и других. 

Као што Град Београд има излетничко-рекреативне зоне у само граду и 

непосредно, у његовој околини, те две зоне има и град Ваљево. Тако ваља разликовати две 

зоне излетничко-рекреативних дестинација интересантних становништву Београда у 

Ваљеву: 

1.  Зона у граду Ваљеву 

2.  Зона у околини Ваљева. 

 

У првој зони треба отићи до: 

 Центра града (Тешњар, 

Улица Кнеза Милоша, 

Десанкин трг) 

 Куле Ненадовић 

Реке Градац (Слика 136) 

 Видиковца Стеван 

Филиповић (Слика 137) 

 Парка Пећина (Прилог 38). 

Сви ови локалитети су 

уређени. 

 

 

 

Слика136. Река Градац 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2012. 

Слика 137. Видиковац – излетиште Стеван Филиповић 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2015. 
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Околина Ваљева је богата културно-историјским наслеђем и оно је састави део 

становника Ваљева. У околини Ваљева треба отићи до: 

 Бранковине, 

 Манастира Ћелије, Пустиња и Лелић, 

 Петничке пећине (Слика 138 и 139), а на слици се види да је прилаз потпуно 

запуштен, а објекат је потпуно руиниран – стање 2015. године. 

 Дивчибара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У туризму Београда потребно је препознати комбинацију излетничко-рекреативног 

са манифестационим туризмом на простору града Ваљева. Ваљево обилује различитим 

манифестацијама током године. Једна од најпознатијих и најпосећенијих манифестација у 

Ваљеву је манифестација „Тешњарске вечери”. Препознајући важност ове манифестације 

у Ваљеву je спровeдено анкетно истраживање 2013. године и у сарадњи са др Бјељац 

Жељком настао је оригинални научни рад објављен 2015. године (Димитрић, Бјељац, 

2015). Овај рад преносим у целости ради приказа структуре посетиоца ове манифестације. 

У истраживању се дошло до закључка да ова манифестација на жалост има локални 

карактер, а да би бољом промоцијом могла наћи пут у излетничком туризму становништва 

Београда. 

На слици 140. и слици 141. је приказан део атмосфере за време манифестације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Слика 138. и 139. Петничка пећина, прилаз и унутрашњост 

  

Фото: Димитрић Драгана, 2015. 

Слика 140. Тешњарске вечери                                          Слика 141. Маскенбал 

     

Фото: Димитрић Драгана, 2013. 
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РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ ТЕШЊАРСКЕ ВЕЧЕРИ 2013. ГОДИНЕ 

 

Манифестациони туризам у Србији је један од најзначајнијих видова туризма. 

Осим као посебан атрактивни фактор, манифестације су по свом програму и саставни део 

културног, верског, М.И.Ц.Е
7
, туризма великих градова и других. По преовлађујућем 

садржају програма, оне могу бити: уметничке, забавне, привредне, спортске, верске, 

дечије, политичко-историјске, туристичко-прoпагандне. 

Предмет истраживања је манифестација, ,,Тешњарске вечери” која се одржава у 

Ваљеву и која има изразито културно уметнички садржај програма, а одржава се и на 

простору (Тешњар) који представља и туристички атрактивну архитектонско 

амбијенталну целину. 

Тешњар као амбијентална целина. На десној обали Колубаре стешњен између 

речног тока и брда на југу котлине, налази се стара, данас ревитализована чаршија, 

Тешњар. Реч тешњар је турског порекла и означава узану, тесну уличицу. 

Ваљевска чаршија представља агломерацију значајних зграда из 19. века на левој 

обали Колубаре и представља „оазу балканске архитектуре”. Републички завод за заштиту 

споменика културе у Београду на основу чл. 1. Основног закона о заштити споменика 

културе (Сл. Лист СФРЈ 12/65) и члана 28. ст. 1. и 2. Закона о заштити споменика културе 

(Сл. Гл. СРС. 3/66) 05.03.1969. године под бројем 01-261/1 доноси Решење којим Стара 

чаршија у Ваљеву има својство споменика културе. Десет година касније (1979. године) 

Скупштина СР Србије проглашава га културним добром од изузетног значаја Сл. Гл. СРС 

14/79. Овим решењем заштићена зона састоји се из два дела и то: ужа (споменик културе) 

и шира (непосредна околина споменика). 

Тешњар је у себи најверније и најбоље очувао архитектонске елементе из 18. и 19. 

века, а то је време када у архитектури српске чаршије доминира источњачки начин 

грађења. На простору Тешњара сачувано је десетак зграда из прве половине 19. века у 

неизмењеном облику. Оне су окосница, језгро заштићене зоне и представљају објекте због 

којих се предузимају мере заштите. Једна кућа за коју се поуздано зна да је из турског 

доба, тј. Муселимов конак, који се налази на левој обали Колубаре, и сад припада 

Народном музеју. Поред њих, ту су и грађевине настале крајем 19. и почетком 20. века, 

које имају извесних архитектонских вредности, али нису у тесној вези са архитектуром 

старог Тешњара. 

Од средине 19. века на овом простору се развија и интензивна занатска делатност. 

После доношња Еснафске уредбе 1847. године, оснивају се и први мешовити еснафи: 

трговачко - терзијско – абаџијски, ћурчијски, ковачко – пушкарски, пекарски, опанчарски  

и други занати. Током времена оснивају се и шнајдерски, лицидерски, обућарски, 

берберски и други занати. 

Тешњарске вечери. На простору ове амбијенталне целине од 1987. године, 

одржава се туристичка манифестација ,,Тешњарске вечери” која представља 

традиционалну манифестацију са претежно уметничким садржајем програма, тј. оне су 

уметничка, туристичко-привредна и забавно туристичка манифестација која се одржава у 

другој половини августа месеца. Организатори ове манифестације су Скупштина општине 

Ваљево и Културно-просветна заједница Ваљева. 

                                                 
7
 М.И.Ц.Е (MICE) (Meetings, Incentives, Conferences, Events) – Састанци, подстицајна путовања, конференције, 

догађаји. Синоним за конгресни туризам 
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Скупштина општине Ваљево дефинисала је Тешњарске вечери као смотру 

позоришног и филмског стваралаштва, књижевника, издавача, књижара, врхунских аутора 

у области класичног и савременог музичког стваралаштва и остварења у области ликовне 

уметности. Пратећи програми представљају туристичку и привредну понуду града, за које 

је задужена Туристичка организација Ваљева. Просечан број дана трајања ове 

манифестације је девет дана. Од самог почетка Тешњарске вечери су конципиране тако да 

садрже програме за децу, рок вече, џез вече, хорско вече, вече фолклора, позоришну сцену 

и изложбе. По садржају одржавања, Тешњарске вечери спадају у уметничке 

манифестације мешовитог типа. Мешовите уметничке манифестације у себи равноправно 

садрже музичке, филмске, књижевне, ликовне и позоришне програме. 

Према категоризацији туристичких манифестација (према географској и 

економској групи критеријума
 
) у Србији (Бјељац, 2010, 2010а), Тешњарске вечери се 

налазе у трећој категорији са 63 бода, те као такве, саме представљају допунску 

туристичку понуду Ваљева, односно, локалног су ранга. 

Манифестација се одржава на више локација од којих су три значајније: Тешњар, 

летња позорница Колубаре, плато Центра за културу и друге. На ове три локације урађено 

је анкетно истраживање, као и на мермерном мосту изнад летње позорнице Колубаре, 

Улици Кнеза Милоша и Тргу Војводе Мишића. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта 14. Карта Ваљева са назначеним Тешњаром 

 

Извор: Serbiamap.Net, дорада – Д. Димитрић 
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Само Прве и Друге Вечери одржане су у Тешњару, по ком су и добиле име. 

Следећих година постепено измештале су се све више на другу обалу Колубаре, односно 

ка централном тргу Ваљева. До 2003. године позоришне представе су се одржавале на 

Тргу Кнегиње Љубице, у Кнез Милошевој улици, када су измештене у двориште Ваљевске 

гимназије. Последњих неколико година одржавају на платоу Центра за културу. 

Предмет, циљ и методе истраживања. Предмет истраживања су манифестација 

Тешњарске вечери, са циљем да се утврди ранг, социо демографска структура и мотиви 

посетилаца за долазак на ову манифестацију. Основни метод истраживања је анкетни 

лист. Анкете се обично користе у географским истраживањима, као методологија, која се 

овде користи у вези са мотивима посетилаца фестивала. Метода је допуњена са 

социолошким инструментима истраживања који су карактеристични и за истраживање 

код културне географије и манифестационог туризма (директно посматрање и 

полуструктурирани интервју са организаторима и учесницима фестивала). 

Tоком одржавања манифестације 2013. године урађено је анкетно истраживање на 

случајном узорку од 300 присутних посетиоца. Рађено је током шест дана (од укупно 

десет) одржавања манифестације, одабраних по принципу претпоставке да ће због 

најављених програма бити тих дана и највећи број посетиоца, изузимајући први и 

последњи дан који су такође заступљени због отварања, односно затварања 

манифестације. Анкета је била потпуно анонимна и путем ње су добијени поуздани 

подаци о месту боравка посетиоца, полној, старосној, образовној структури, подаци о 

учесталости посете и броју дана посете, начину информисања о манифестацији и 

мотивима доласка као и друге значајне информације. Након одржавања манифестације 

обављен је интервју са директором Туристичке организације Ваљева, као и са 

представником једног од главних организатора манифестације из Културног центра 

Ваљева од којих су прикупљене додатне усмене информације о манифестацији. 

Географско порекло посетилаца. На манифестацији је од укупно 300 анкетираних 

посетиоца њих 251 било из Ваљева, 70 посетиоца нису били становници Ваљева. Од 70 

посетица 21 је био из околних села Ваљева, 42 из Србије (табела 33). 

Табела 33. Структура посетилаца из Србије 

Ваљево Град 

Београд 

Нови 

Сад 

Шабац Панчево Краљево Укупно 

251 37 2 1 1 1 293 

Из табеле 33. види се да је највећи број посетиоца са територије града Ваљева, а 

потом из Београда, док су остали градови заступљени у веома малом броју. 

Број посетиоца из иностранства је седам (у табели 33.) приказан број посетилаца из 

Србије je 293, a укупан број анкетираних је 300) и то по један из Холандије, Финске, 

Аустрије и Босне и Херцеговине (Републике Српске) и три из Швајцарске (Лозана). 

Већина посетиоца који су дошли из остатка Србије и иностранства смештено је код 

родитеља, рођака или имају свој смештај у Ваљеву, што указује да за време годишњих 

одмора људи се враћају у Ваљево и присуствују манифестацији. Наравно ово указује и на 

локолни карактер ове манифестације. 

Полно-старосна структура. По полној структури 187 посетиоца било је женског 

пола, што је 62,33%, односно 113 мушког пола, што је 37,67% укупног броја анкетираних. 

По годинама старости највећа заступљеност је групе посетиоца од 19 до 30 година, 
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посетиоци до 18 година и посетиоци од 31 до 40 године имали су исти обим учешћа у 

анкети, односно 70, док су остале групе биле нешто мање заступљене. 

Табела 34. Структура посетиоца по старости 

До 18 

год. 

19 - 

30 

год. 

31– 

40 

год. 

41– 

50 

год. 

51– 

60 

год. 

61 – 

70 

год. 

Преко 

70 год. 
УКУПНО 

70 85 70 37 26 11 1 300 

Ове три групе посетиоца учествују са чак 75 % у укупној старосној структури. 

Највећу групу посетиоца манифестације Тешњарске вечери чине особе до 40 година 

старости, односно млађе и средње популације. 

Графикон 23. Старосна структута посетиоца у процентима 

 

Структура по образовању и занимању. Резултати анкете за структуру посетиоца 

по образовању приказали су веома разнолику структуру. Међутим, највећи број посетиоца 

готово 50 % или 142 посетиоца су са средњом стручном спремом, а потом са високом 

стручном спремом 24 % или 72 посетиоца. Остале групе заједно чине остатак од 26%. 

Табела 35. Структура посетиоца по образовању 

Основна 

школа 

Средња 

школа 

Виша 

(Висока 

струковна) 

Висока 

(факултет) 

Мастер Магистар 

и доктор 

наука 

УКУПНО 

37 142 32 72 13 4 300 

Структура по занимању показала је следеће резултате: 103 посетиоца (30%) ради у 

секундарним делатностима, 70 посетиоца су ђаци или (25%), незапослених је 46 (15%), а 

студената 37 (12%). Пензионера је било 19; 18 посетиоца је запослено у квартарној, а 7 у 

примарној делатности. Последње три групе чине 18%. На основу обрађених резултата 

може се закључити да је 37% младе популације, односно ђака и студената било присутно 

на манифестацији. 
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Учесталост посете, број дана посете, начин информисања о манифестацији. На 

манифестацију 253 посетиоца долази сваке године, а само 47 само понекад што указује да 

83% посетиоца су стални посетиоци ове манифестације. Трећина посетиоца долази сваки 

дан на манифестацију или 106 посетиоца. 

Скица 24. Колико дана су посетиоци били на манифестацији 

 

Примећује се да 74 посетиоца су на манифестацији од једног до три дана, 88 је на 

манифестацији од три до шест дана и 32 од шест до осам дана. Број посетиоца укупно 37 

који долази један или два дана најчешће су посетиоци из других градова Србије или из 

саме околине Ваљева и ти посетиоци најчешће се враћају у место боравка (Графикон 24). 

Највећи број посетиоца информисао се о манифестацији од пријатеља, њих 111 или 

нешто више од трећине укупних посетиоца, велика је заступљеност информисања путем 

интернета 93 посетица, путем новина 75, из проспекта 59, радио или телевизије 57, а 

најмањи број анкетираних је био и сам учесник, па је на тај начин био информисан. 

Закључује се да су посетиоци добро информисани, заинтересовани као и да користе све 

могуће видове информисања у великој мери. 

Графикон 25. Начин информисања посетиоца о манифестацији 

 

Мотиви доласка. На Тешњарске вечери највећи број посетиоца долази са 

пријатељима, 171 посетилац (49,71%), а са члановима породице незнатно мање 159 

(46,22%) што укупно чини (95,93%) добијених анкетираних одговора. Пошто је укупан 
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број био већи од 300 анкета, тачно 344 овај већи број омогућен је давањем могућности 

анкетираним да се изјасне за један или више одговора. Деветоро анкетираних долази са 

колегама, њих пет сам/сама и троје организовано. Троје анкетираних који долазе 

организовано анкетирано је прво вече и сви су били чланови Симфонијског оркестра који 

је и учествовао у манифестацији. 

Пошто су посетиоци имали могућност давања више одговора о мотиву доласка, 

укупан број одговора на питања је био 543. Од њих 543 за шетњу као мотив се одлучило 

192, с тим да је шетња подстакнутна самом манифестацијом, а то чини 35,36% укупних 

мотива, 159 (29,28%) анкетираних изјаснио се да је културно уметнички програм разлог 

њихове посете и на трећем месту 110 анкетираних је навело представе за свој мотив 

доласка или 20,26%. За изложбе као мотив определило се 53 анкетираних, за нешто друго 

22 анкетираних, а због посла је њих 7 било на манифестацији. 

Питање: Колико и на шта ћете потрошити новац. Процентуално 53,33% 

посетиоца потрошиће око 1000 динара -71 посетилаца. До 500 динара - 55 и 200 динара 

дневно – 34, или укупно 160 посетиоца). Мање и више од 1000, а да то није тачно 1000 

динара потрошиће њих 30%, а око 10 % тачно 300 динара и исто око 10% се изјаснило да 

не зна на шта ће да потроши новац или да то неће бити много. 

На питање „На шта ћете потрошити новац?”, највећи број одговора 117 био је за 

храну и пиће, само на пиће 64, на сувенире 54, само на храну 50 и на децу 38. Треба узети 

у обзир да је велики број анкетираних дошао са децом, тако да се овај број од 38 може 

узети као релативан, јер се део породичних људи изјаснио управо да ће купити заправо 

храну, пиће или сувенир управо деци, као и самима себи. 

Табела 36. Потрошња посетиоца 

На храну 50 

На храну и пиће 117 

На књигу 8 

Не знам 17 

На пиће 64 

На ситнице 4 

На изложбене производе из Тешњара 4 

Ништа 5 

На провод и забаву 13 

На разно 12 

На сувенире 54 

На културу и разоноду 2 

На народну ношњу 1 

На накит 2 

На улазнице 1 

На децу 38 

УКУПНО 392 

Ако се узме у обзир да је и овај пут дата могућност више одговора (добијено 392) у 

укупној потрошњи новца на храну и пиће посетиоци су учествовали са 58,93%, са 13,77% 

на сувенире, а остатак од 31,37% чиниле су друге опције потрошње. 
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Скица 26. Потрошња новца на манифестацији 

 

Предлози за унапређење програма манифестације. Од укупно 300 анкетираних 

посетиоца 58,33% или 175 изјаснило се да не би ништа мењало на Тешњарским вечерима, 

док су остали имали предлоге за њихово унапређење. Највише се изјаснило да жели још 

више и бољег музичког програма, без понављања извођача око 34, за бољи маркетинг 

манифестације и догађаја на простору Србије изјаснило се 16, више познатих извођача и 

глумаца 15, више простора за публику на представама и концертима, што би погодовало 

премештању ових догађаја на већи простор (нпр. на стадион) 14, још више позоришних 

представа 10, да Тешњарске вечери трају још дуже шест посетиоца и друго. 

По мишљењу посетиоца манифестација Тешњарске вечери имају локални карактер 

(84, односно 28%), регионални (168, односно 56%) и међународни карактер (48, односно 

16%). Од укупно 300 анкетираних 293 посетиоца препоручило би манифестацију својој 

околини, а то је 97,67%, одговор можда дала су два посетиоца четвртог дана анкетирања 

или 0,66% и 5 посетиоца не би препоручило манифестацију или 1,67%. 

Да би манифестација прерасла локални ниво и имала значај на регионалном и 

међународном нивоу потребно је значајније ангажовање организатора манифестације, 

Туристичке организације Ваљево, али и локалне самоуправе града Ваљева у промоцији 

Тешњарских вечери (на сајмовима турузма у Београду, Новом Саду као емитивним 

зонама). Уз унапред припремљен програм манифестације употпунити понуду са 

једнодневим излетима у манастире Ћелије, Пустиња и Лелић, посету Бранковини, као и 

једнодневне до тродневне излете на Дивчибаре. Посетиоцима би требало приближити 

остале елементе туристичке понуде у самом Ваљеву. 

Такође, потребне су веће активности око презентације традиционалних заната, 

чијом промоцијом би могло да се допринесе и већој посети, а што би имало и позитивне 

економске ефекте на потрошњу на манифестацији (продаја занатских производа као 

сувенира). Спајањем и преклапањем више различитих видова туризма потрошња ће имати 

значајнији ефекат. 

Може се закључити да је највећи број посетилаца манифестације је, према 

резултатима анкете, са територије општине Ваљево. Старосна структура показује да су 

најбројнији посетиоци до 30 година старости, а највише долазе са друштвом и породицом, 
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у шетњу и потроше до 1000 динара (око 8 евра) на храну и пиће. Све то показује да ова 

манифестација има локални ранг одржавања (иако су је организатори прогласили за 

међународну) и представља само допуну туристичке понуде, односно, пре свега понуду 

културно уметничког и забавног програма за становништво Ваљева, без значајнијег 

туристичког промета. 

Да би манифестација имала значајнији удео у укупној туристичкој понуди Ваљева, 

потребни су добри маркетиншки потези, као и значајнији удео туристичке организације 

Ваљева са понудама једнодневних излета у околину, да ова манифестација има шта да 

понуди како домаћим, тако и иностраним гостима. Такође, веће активности око 

презентације традиционалних заната, могу да допринесу већој посети посетилаца, а што 

би имало и позитивне економске ефекте на манифестацију. Што се тиче домаћих 

посетиоца, њихова заступљеност на манифестацији је примарна, а то се види из анкетног 

истраживња (од 300 анкетираних, 293 су домаћи посетиоци) њихова потрошња условљена 

је целокупном економском ситуацијом у земљи. Са бољом економском ситуацијом и 

платежна моћ домаћих посетиоца биће већа (Димитрић, Бјељац, 2015). 

 

АКТУЕЛНО СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ ВАЉЕВА 

 

Друштвене поделе које су обележиле крај 20. века, распад СФРЈ, санкдије, агресија 

НАТО пакта, ратови у окружењу, промене у привредном и политичком систему, 

проузроковале су тотални колапс привреде ваљевског краја, која је и у временима 

социјалистичког просперитета била на југословенском зачељу. 

  

Слика 142. Поглед на Ваљево са видиковца - излетишта Стеван Филиповић 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2015. 
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Полазећи од сиромаштва на једној страни, а на другој страни, расположивих 

природних, културних и људских ресурса, намеће се закључак да је туризам велика шанса 

за излазак из друштва сиромашних. Као закључак се намеће неколико теза: 

 ваљевски крај обилује археолошким, споменичким наслеђем, манастирима, 

покретним културним добрима, великим бројем дела са уметничким својствима, 

разноврсним етнонаслеђем и бројним туристичким манифестацијама 

 највећи број непокретних културних добара налази се, или у непосредној 

близини, природно атракривних вредности па је могуће њихово обједињавање 

 цео крај бележи негативне вредности природног прираштаја и неповољну 

старосну структуру, посебно на сеоском подручју 

 привреда је у фази колапса, велики број незапоселних, низак доходак 

 код људи је присутан низак ниво свести о потреби очувања споменичких и 

духовних вредности 

 не постоји стратегија развоја туризма ваљевског краја, маркетинг концепција 

ниje јасно одређено тело које би се бавило туризмом на овом подручју. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Када се посматрају ови општи закључци може се рећи, а на основу свега претходно 

изнесеног, да би ваљевском крају требало да туризам буде окосница развоја. Најпре је 

потребно поново пописати културна добра, са оценом постојећег стања, направити 

приоритете за санацију, и од стране стручњака проценити њихове могућности за 

укључивање у туристичку понуду ваљевског краја. Потом направити стратегију развоја 

туризма на целокупном подручју. Ови послови имају приоритет, јер је све материјално 

подложно зубу времена, а за многе је оно скоро истекло. Паралелно са овим потребно је 

радити на повећању смештајних капацитета у самом граду Ваљеву, на Убу и Осечини, и 

то различите категоризације. Уједно у туризму је потребно запошљавати стручњаке 

(Матић, 2007). 

  

Слика 143. На излазу из Ваљева, пут ка Лозници 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2015. 
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ДИВЧИБАРЕ ЗАПАДНА ЗОНА 
ИЗЛЕТНИЧКО-РЕКРЕАТИВНОГ ТУРИЗМА 

 

 

 

Од травнатог Рајца преко Сувобора са Равном Гором, Маљена са Дивчибарама, 

највишег Повлена са врхом на 1347 метара, Јабланика и Медведника карактеристичног 

лика, ваљевске планине су изузетан дар природе у близини града. Због непроходних шума 

овај планински ланац некада су звали „Црна гора”. Сада је шуме мање, али се на планине 

стиже добрим путевима, а ипак је сачувано богатство флоре и фауне. Права места 

окупљања љубитеља ваљевских планина су њихови домови на Медведнику, Дебелом 

Брду, Маглешу, Дивчибарама и на Рајцу (Ваљево ваља доћи, „Национал” туристичка 

агенција). 

Осим планине Маљен, ваљевски крај има и друге атрактивне планине које 

становништво Београда такође посећује, али је у раду дат приказ само Дивчибара као 

најзначајнијег и најбоље валоризованог излетничког центра. 

  

Слика 144. Поглед са видиковца - Дивчибаре и околина 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2009. 
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ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ДИВЧИБАРА 

 

Положај. Дивчибаре, познато планинско-климатско место, налази се у централном 

делу планине Маљен, само 38 километара југоисточно од Ваљева и око 120 километара од 

Београда. Од Београда се на Дивчибаре стиже Ибарском магистралом преко Лајковца, 

Диваца и Мионице (117 километара) или преко Жупањца, Боговађе и Мионице (116 

километара). Дивчибаре имају просечну надморску висину 1000 метара (Туристичка карта 

Дивчибаре). 

ПРИРОДНИ УСЛОВИ ДИВЧИБАРА 

 

Рељеф. Ово живописно место представља нераскидив спој са низом у венцу ваљевских 

планина: Медведник, Јабланик, Повлен, Маљен и Сувобор. Висови који окружују 

Дивчибаре, поред тога што их штите од ветрова, представљају места са којих се пружа 

изванредан видик, не само на делове масива Маљена, већ и на неке удаљеније крајеве 

Србије. Ти висови су: 

 Црни врх (1098 m), други је по висини врх Маљена. Са ова два врха се виде 

шумадијске планине све до Копаоника, као и Медведник, Јабланик, Повлен, 

Соколске планине, Јелова гора, Златибор, Тара, Звезда и Голија. Са Црног врха је у 

ведрим јутарњим сатима могуће видети и масив Дурмитора; 

 Паљба (1051 m); 

 Голубац (1050 m) је врх ког се виде села ваљевског краја и пружа сву лепоту 

излетнику, јер честа смена пољопривредних култура цини пејзаж живописним. 

Некада су шуме овог виса биле пуне дивљих голубова, по чему је вис и добио име; 

 Велика плећ (1036 m) је врх који такође пружа леп видик, а посматран са других 

маљенских врхова личи на огромну плећку, почему је и добио име 

(http://www.divcibare.rs/?page_id=20). 

Слика 145. Подручје планине Дивчибаре, из правца Мионице 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2009. 
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Хидрологија. Као ретко која планина Маљен је богат текућим водама и изворима. 

Најзначајније текућице Дивчибара су Црна каменица на којој је изграђен спортско-

рекреативни центар са отвореним пливачким базеном и Чалачки поток на коме је 

изграђено вештачко језеро за потребе напајања Дивчибара пијаћом водом (Кроз 

северозападну Србију-општи туристички информатор, 1973). 

Клима. Дивчибаре имају благу климу, 239 дана без ветра, 280 дана без падавина, 

просечна темпаратура ваздуха лети не прелази 22ºC, док зиме обилују снегом пуна четири 

месеца (Додир природе Дивчибаре, Бреза камп). 

Као последица повољног географског положаја ваљевских планина, а посебно 

Маљена, до Дивчибара допире крак морске климе, који се ту сукобљава са карпатком и 

панонском климом, чиме се једино може објаснити повећано присуство јода у ваздуху, 

што све скупа доприноси великој благотворности ваздуха за дисајне органе. 

По налазу Балнео-климатолошког института из Београда 1961. године, Дивчибаре 

имају благу климу, која погодује лечењу обољења плућа, хроничног бронхитиса, обољења 

са неуровегетативним поремећајима, анемије и другог (Величанствени Ваљево град, 

Туристичка организација Ваљево). 

Биљни и животињски свет. На висоравном пољу дивчибарском, чија се северна 

половина чак и зове Питомине међу студеним изворима и бистрим потоцима, у пријатној 

клими не уживају само гости и гостољубиви домаћини, него и разнолики биљни свет 

организован по шумама и ливадама. Према расположивим подацима, у интензивној 

ваздушној продукцији четинари имају двотрећинску већину, а у самом строгом центру 

расту планински борови, који иначе нигде другде не расту на мање од 2000 метара. 

Цветна понуда почиње у марту, кад се испод снега јављају јеремичак, вресак и 

шафран (Слика 146.), њима последује јаглика и нарцис (Слика 147.), а први весник зиме је 

љубичасти мразовац. 

Слика 146. и 147. Биљни свет Дивчибара – шафрани и нарциси 

                    

Извор: Дивчибаре – општи туристички водич 

Слика 148, 149. и 150. Печурке на Дивчибарама (јестиве и отровне) 

   

Извор: Дивчибаре – општи туристички водич 
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Линцура није једина лековита биљка које има у изобиљу, шумске јагоде стижу у 

јуну, дивље малине и купине претходе богатој берби боровнице, а печурке лако се нађу 

током целе сезоне (Слика 148, 149. и 150.)(Дивчибаре – општи туристички водич). 

На планинама и њиховом подгорју највећи је део од 69.683 хектара површине 

ловишта. Према најновијим подацима у том пределу живи 100 дивљих свиња, 1750 

примерака срнеће дивљачи у матичном фонду, и 3600 пољских јаребица, 5200 фазана и 

6000 зечева. На ред и бројно стање будно пази више од 1000 чланова ловачког друштва 

„Браћа Недићи”, основаног 1895. године. 

Резервати. Природа на Маљену чувала се сама, а обезбеђена је и законом. Строги 

природни резервати су стара шума на Великој плећи, Вражји вир на реци Црна Каменица 

и кањон Црне Реке око виса Љути Крш. Ипак највеселији прирордни призор је двадесетак 

метара висок водопад Скакало на реци Манастирици. „Гледајући воду која пада са стене 

на стену, док не поприми релативно мирнији ток, мештани су говорили да вода скаче”, те 

и водопад прозваше „Скакало”, бележи у својој књизи о Дивчибарама најпознатији сведок 

и најбољи зналац, Богољуб Бока Лома. Захваљујући његовом дугом памћењу и педантном 

бележењу много занимљивог и значајног није заборављено (Дивчибаре – општи 

туристички водич) (Прилог 40 и 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По податку (Ромелић, Марковић, 1995) водопад Скакало је висок 32 метра, чиме је 

и највиши у Србији. 

  

Слика 151. и 152. Дивчибаре водопади 

   

Извор: Јовановић, Разгледнице 
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ДРУШТВЕНИ УСЛОВИ ДИВЧИБАРА 

 

Историја. Благотворни утицај дивчибарске климе одавно је познат. Постоји запис 

да је међу првима, одмарајући се у такозваним господарским колебама, Дивчибаре 

похвалио кнез Милош Обреновић још 1822. године. Ипак, као зачетак туризма на 

Дивчибарама мора се поменути оснивање „Здравственог друштва Дивчибаре” у Ваљеву и 

уређење првог летовалишта следеће године. Од пресудног значаја било је проглашење 

Дивчибара за климатско-туристичко место 17. маја 1932. године. Иако не увек довољно 

наглашена, таква одредница ипак је пресудно утицала на развој ове ваздушне бање. Не 

поредећи се са смучарским центрима, Дивчибаре су своју особеност утемељиле на 

погодностима које пружају за опоравак старијих особа и рекреацију деце. Зато није чудно 

што су на Дивчибарама током целе године дечја одмаралишта пуна. Већ десетак година, 

током зимског распуста, приређује се фестивал дечје рекреације на који стижу ђаци из 

свих крајева Србије, Републике Српске и са Космета. Обнављањем кампа „Бреза” биће 

настављени „Дани кампера”, наставља се и традиционална манифестација „Мис бели 

нарцис”. На Дивчибаре, последњег јунског викенда, сврати колона џипова са „Повлен 

релија”, а крајем септембра „Дани гљива” прилика су за дегустирање и леп боравак у 

природи (Ваљево ваља доћи, „Национал” туристичка агенција). 

Материјална основа туризма. Дивчибаре, познато планинско-туристичко место, 

налази се на планини Маљен, са просечном надморском висином од 1000 метара. Удаљено 

је 38 километара од Ваљева и 110 (по неким изворима 116 или 117) километара од 

Београда. Туристима су на располагању лежаји у три хотела, пет дечјих и двадесет 

радничких одмаралишта, два планинарска дома и приватни смештај. На Дивчибарама је 

изграђено више од 1200 викенд-кућа, целокупна инфраструктура, црква, здравствена 

станица, бензинска пумпа, аутобуска станица, пијаца, тржни центар, станица полиције, 

пошта. Скијашима је на располагању пет ски-лифтова, стаза за нордијске дисциплине са 

организованом школом скијања, уз могућност изнајмљивања ски-опреме (Прилог 42). 

Дивчибаре имају два тенис терена са подлогом од колор сета, више терена за мале 

спортове, кошарку, одбојку, рукомет, као и фудбалски терен. Пружају изванредне 

могућности за шетњу обележеним стазама (Величанствени Ваљево град, Туристичка 

организација Ваљево). 

Слика 153. Хотел „Дивчибаре”               Слика 154. Хотел „Маљен”

  

Фото: Димитрић Драгана 2009. 
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Карта 15. Дивчибаре – материјална основа туризма 

 

Извор: Мала туристичка карта Дивчибаре, 1996 (Размера 1:12500). 
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Дивчибаре имају већи број квалитетних пешачких стаза и оне су приказане у 

табели 5. и табели 6. Дужина пешачких стаза је различита. 

Табела 37. Пешачке (туристучке) маршуте 

Правац кретања Време хода у минутама 

Центар Црни врх 30 

Центар Видиковац 15 

Центар Рудник 60 

Центар Голубац 30 

Центар Стражара 20 

Центар Љути крш 60 

Центар  Насеље Растовац  45 

Центар  Велика плећа 45 

Центар Паљба 30 

Центар Одмаралиште „Стеван Филиповић” 15 

Центар Велико брдо 120 

Центар  Планинарски дом 75 

Центар Водопад „Скакало” 100 

Извор : Додир природе Дивчибаре, Бреза камп 

Највећи поклоници природе крећу на пешачења из правца центра и планинарског 

дома на Пољани. У зависности од места и циља кретања, пешачење може да траје од 15 до 

180 минута. 

Табела 38. Пешачке (туристучке) маршуте 

Правац кретања Време хода у минутама 

Пл. дом на Пољани Краљев сто (1103 m) 15 

Пл. дом на Пољани Видиковац (1027 m) 90 

Пл. дом на Пољани Голубац (1044 m) 75 

Пл. дом на Пољани Стражара (1061 m) 40 

Пл. дом на Пољани Велика плећа (1037 m) 120 

Пл. дом на Пољани Велико брдо (1036 m) 30 

Пл. дом на Пољани Центар Дивчибара (950 m) 60 

Пл. дом на Пољани Мали Маљен (909 m) 150 

Пл. дом на Пољани Велики Маљен (970 m)  120 

Пл. дом на Пољани Риор (882 m) 180 

Извор: Дивчибаре – општи туристички водич 

Радозналим посетиоцима шетња планинском питомином и благи успони на висове 

су не само рекреација и релаксација, него је и естетски доживљај. Временом, издвојиле су 

се неке стране и стазе, природне реткости и видиковци до којих у свако доба дана и 

године труд неће бити узалудан. Приложено време мерено је лаганим кораком, уз гесло: 

„Што даље, то боље! Широко је дивчибарско поље!” (Дивчибаре – општи туристички 

водич). Дивчибаре поседују и четири заштићена Парка природе првог реда: Чалачки 

поток, Велика Плећ, Забалац и Црна река (www.vujicdivcibare.com). 

  

http://www.vujicdivcibare.com/
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Карта 16. Туристичка карта – Дивчибаре 

 

Извор: Туристичка карта Дивчибаре, Туристичка организација Ваљево (Размера 1:20000) 
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ЛЕГЕНДА 

 

ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ НА ДИВЧИБАРАМА (Карта 16): 

 

1  Центар – Голубац (40 минута) 

 

2  Центар – Паљба (40 минута) 

 

3  Центар – Љути крш (40 минута) 

 

4  Центар – Велика Плећ (35 минута) 

 

5  Центар – Црни врх (35 минута) 

 

6  Кружна стаза – Врхови Дивчибара (6 часова) 

 

На Дивчибарама – Маљену постоји шест обележених (планинских) стаза, које кроз 

прекрасну природу воде до маљенских врхова – видиковаца. Оне су на карти означене 

бројевима од 1 до 6, а на терену маркацијом у облику црвеног круга са белом тачком 

(Туристичка карта Дивчибаре, Туристичка организација Ваљево). 

Слика 155. Дивчибаре 

 

Извор: Јовановић, Разгледнице 



Докторска дисертација                                                                        мр Димитрић Драгана 

 

 

 

Излетничко-рекреативни туризам становништва Београда на простору Града 

Београда, у Војводини, Западној и Источној Србији 
221 

АКТУЕЛНО СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ ДИВЧИБАРА 

 

Венац ваљевских планина предео је чистог ваздуха, лековитог биља, шумских 

плодова и дивљачи. Природа је сачувана од индустријализације, земљиште незагађено, 

тако да је и храна здрава, а одличне су и могућности за лов и риболов у планинским 

рекама. 

Пут од Мионице до Дивчибара је добро обележен путоказом, али је раније био 

веома лош. Током јула и августа 2009. године он је саниран пресвлачењем новог слоја 

асфалта, тако да је прилаз Дивчибарама са ове стране изузетан. Треба ипак водити рачуна 

о појединим деоницама где постоје одрони и где нису постављени саобраћајни знакови 

иако постоје опасне кривине (на самој планини). На овом путу са обе стране постоје 

стајалишта за одмор, као и једна чесма за освежење. Ако се иде са ове стране јасна табла 

са натписом „Дивчибаре” (Слика 145) указаће да сте стигли на планину. 

Ако се иде са друге стране из правца Ваљева, ужичким путем до планине се стиже 

путем који је на једној деоници 2015. године био веома лош (око 10 километара). На 

успону ка самој планини пут је потом добар. На успону ка Дивчибарама постоји 

стајалиште где се може стати поред чесме изнад које се налази Споменик посвећен 

погинулим борцима из II светског рата из околних села, односно села општине Ваљево и 

Косјерић (Прилог 39). Околина споменика је била уређена, али би то све могло још знатно 

боље. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На само неколико километара од центра Дивчибара налази се и мало викенд-

насеље које носи назив „Београдско насеље”, које је 2015. године било у приметној 

градњи (Слика 156 и Слика 157). 

Када се пристигне у центар Дивчибара (који представља једно мало раскршће) око 

ког се налазе мале продавнице сувенира (Прилог 44), ресторан домаће кухиње „Стара 

пекара”, парк, пијаца и црква на располагању је овилазак Дивчибара возићем (Слика 158), 

јахање коња или може се прошетати пешачким стазама. Ту се налазе и путокази за стазе 

(Слика 159). 

  

Слика 156. и 157. Викенд-насеље на Дивчибарама 

     

Фото: Димитрић Драгана, 2015. 
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Ако се долази на Дивчибаре из Београда треба упланирати бар једнодневни излет, 

како би се прошетало неком од стаза и уживало у свежем и чистом ваздуху. Дивчибаре су 

изузетан простор ако се тражи мир и тишина, без превелике изграђености (иако је кренула 

изградања) и где је природа изузетно очувана. Надомак Београда, излетник у току зиме 

има уређено скијалиште, а у току осталих годишњих доба уређене стазе за шетњу. Поглед 

са видиковаца је изузетан. По процени домаћице ауто-кампа „Бреза” и особља хотела 

„Дивчибаре” посета излетника највећа је у току јула и августа. Сваки од хотела има 

уређен прилаз и паркинг који могу да користе како гости хотела тако и они који се краће 

ту задржавају. Ауто-камп „Бреза” осим што има брезе, по којим је и добила име у саставу 

свог атара највише има четинара који 

преовладавају на читавим Дивчибарама, али и само 

пет стабала посебног јапанског дрвета (Слика 160) 

кога само овде има и нигде другде на овој планини. 

Овај ауто-камп се још увек обнавља, али га без 

обзира на то користе излетници (Прилог 43). 

Очекивано је да је 2016. године камп обновљен. 

Иако Београђани и Ваљевци чине највећи 

број излетника (око 80 %) у хотелу „Дивчибаре” 

борави сваке године и известан број странаца – 

Француза, Шпанаца и Белгијанаца (они су најчешће 

на једнодневном излету). По старосној структури 

излетници припадају најчешће млађој доби, док 

старије популације се одлучују на дужи боравак. 

Уколико, сте породица са малом децом хотел има и 

креветце и одређене попусте за децу. Садржаји 

хотела одговарају хотелу са четири звездице, а 

особље је сусретљиво и веома љубазно. Тренутно 

су у плану и организоване посете ка околним 

садржајима Дивчибара. Са изградњом нових 

објеката присутна је и све већа посета ове планине. 

Након дељења ваучера 2015. године Дивчибаре су 

доживеле процват. 

Слика 160. Јапанско дрво 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2009. 

Слика 158. и 159. Дивчибаре, возић и путокази за пешачке стазе 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2015. 
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ЂЕРДАПСКА КЛИСУРА ИСТОЧНА ЗОНА 
ИЗЛЕТНИЧКО-РЕКРЕАТИВНОГ ТУРИЗМА 

 

 

 

Слив Дунава у Европи је други по величини и укупне је површине од око 800.000 

km
2 

са становништвом од 83 милиона људи, који представљају 19 земаља различитих 

култура, језика и историјске позадине. Ниједан други Слив у свету не дели толико народа. 

Дужина реке, од извора у Немачкој до ушћа у Црном мору је 2850 km. Река Дунав 

повезује 10 европских земаља: Немачку, Аустрију, Словачку, Мађарску, Хрватску, 

Србију, Румунију, Бугарску, Молдавију и Русију (преко Црног мора). С обзиром на 

положај Европе као континента и обзиром на правац у ком Дунав тече, река се може 

посматрати као „Капија Европе”, стварајући прикључак путем воде са остатком света. 

Дунав извире у Шварцвалду у Немачкој, настаје од река Брег и Бригацх, а улива се у Црно 

море у Румунији. Део је Рајна-Мајна-Дунав канала. У Србији тече од границе са 

Хрватском и Мађарском до границе са Румунијом и Бугарском , укупно 588 километара. 

Дунав је кроз Србију целим путем плован и протиче кроз два највећа града и туристичка 

центра Нови Сад и Београд. У Војводини, Дунав је део Дунав - Тиса-Дунав канала. Канал 

је изграђен за заштиту од поплава и да служи као систем за наводњавање. Овај канал нуди 

пријатне вожње чамцем и представља атрактивну дестинацију за свакога ко воли риболов 

и ко жели добар улов. Од модерних градова до древних тврђава река протиче и кроз два 

национална парка - ФГМ и Ђердап, креирајући највећу клисуру у Европи - Ђердапску 

клисуру (Вујко, Плавша, Остојић, 2013). 

Ђердапска клисура је најдужа и највећа клисура у Европи. Ђердапска клисура је 

композитна (чине га наизменично 4 котлине и 4 клисуре), антесцедентна (усецање корита 

је ишло паралелно са тектонским померањима) долину и она је састављена из следећих 

целина: 

1. Голубачка клисура 

2. Љупковска котлина 

3. Клисура Госпођин вир 

4. Доњомилановачка котлина 

5. Клисура Казан 

6. Оршавска котлина 

7. Сипска клисура 

8. Влашко-понтијска низија.

 

               Слика 161. Клисура Казан           Слика 162. Народна ношња из источне Србије 

   

                   Фото: Димитрић Драгана                             Извор: Ђердап Кладово – Југославија, Ђердап 

турист 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
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ПРИРОДНИ УСЛОВИ ЂЕРДАПСКЕ КЛИСУРЕ 

 

Ђердапско језеро или Језеро Ђердап (рум. Lacului de acumulare Porţile de Fier) је 

вештачко акумулационо језеро на Дунаву у источној Србији на граници са Румунијом. 

Настало је 1972. када су Југославија и Румунија изградиле хидроцентралу „Ђердап I”. 

Језеро лежи у Ђердапској клисури. На обали језера се налази Национални парк Ђердап. 

Језеро је дугачко преко 100 километара, а на најширем месту широко је 8 

километара. Највећа дубина достиже 100 метара. Површина језера је 253 km², од чега је 

163 km² на српској а 90 km² на румунској страни. По величини је четврто на Балкану и 

највеће у Србији 

(http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%

81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE). Зависно 

од водостаја Дунава површина језера се мења у распону од 170 до 253 km², а дужина од 

135 до 265 km. 

Темпаратура воде погодна за купање карактеристична је за јун, јул, август и прву 

половину септембра. 

У некадашњим котлинским деловима Ђердапа (Љубковска, Доњемилановачка и 

Оршавска котлина) обалски делови су приступачни копнене и језерске позиције, а прелази 

ка језерском дну су постепени што им даје особине добрих природних плажа. Код њих се 

уочава хоризонтално померање обалске линије услед промена водостаја са местимичним 

траговима муља. 

У клисурастим сегментима обалски прилази су стрми и залазе нагло у велике 

дубине. На оваквим приступачнијим местима постоје могућности за изградњу плажа на 

понтонима. 

Хидроелектрана Ђердап је систем од једне бранске и једне речне-проточне 

хидроелектране, „Ђердап I” и „Ђердап II”, које су изграђене на реци Дунав на изласку из 

Ђердапске клисуре, на српско-румунској граници, тако да припада Србији и Румунији. 

У укупној производњи електричне енргије у Србији електране Ђердап учествују са 

око 20%. 

  

Слика 163. и 164. Хидроелектрана Ђердап I и Ђердап II 

        

Извор: 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%

D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%

D0%BF 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1972
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:IJzeren_Poort_Stuwdam.JPG
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Dam_Serbia_Djerdap_2.jpg
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Ђердап I је саграђен 1970. године на 943. километру реке, 10 км узводно од 

Кладова. На српској и румунској страни Дунава је направљено по 6 генератора од по 176,3 

МW. Генератори су пуштани у погон од 1970. до 1972. године. Прво пуштање је било 5. 

августа 1970. године. Налазе се у месту Караташ, а непосредно испод хидроцентрале се 

налазе остаци римске утврде Диана. 

Ђердап II је саграђен 1984. године на 863. километру реке, 80 km низводно од 

Ђердапа I. Генератори су пуштани у погон 1985, 1986, 1987, 1998. и 2001. године 

(http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%

BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%82%D0%B5

%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF). 

 

ТУРИСТИЧКЕ АТРАКТИВНОСТИ ЂЕРДАПСКЕ КЛИСУРЕ 

 

У клисури има археолошких налаза и културно-историјских споменика, а то су 

насеље Лепенски Вир, Голубачки град, остаци Трајановог моста, Трајанове табле, као и 

разни очувани примери народне словенске архитектуре. 

Након изградње хидроелектране Ђердап, дошло је до подизања нивоа воде и тако 

је настало акумулационо Ђердапско језеро, али је дошло и до потапања одређених делова 

Ђердапа 

(http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%

81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0). 

Лепенски Вир је једно од највећих и најзначајнијих 

мезолитских и неолитских археолошких налазишта. 

Смештено је на десној обали Дунава у Ђердапској клисури, 

у Србији, у централном делу Балканског полуострва. Овај 

локалитет, који је име добио по дунавском виру, био је 

седиште једне од најважнијих и најсложенијих култура 

праисторије. 

Између 1965. и 1970. откривено је рибарско ловачко 

насеље са зачецима култивације и доместификације. Током 

ископавања откривено је седам сукцесивних насеља и 136 

објеката (како стамбених, тако и сакралних) који су 

изграђени у периоду од око 6500. до 5500. године пре наше 

ере. 

Главни руководилац истраживања овог локалитета је 

био професор др Драгослав Срејовић, археолог, академик и 

професор Универзитета у Београду 

(http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0

%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%

B8%D1%80). Лепенски Вир је уређен за пријем туриста 

изградњом музеја и прилазних саобраћајница (Ромелић, 

Марковић, 1995). 

Слика 165. Лепенски 

Вир, Прародитељка, 

скулптура из 

светилишта, XLIV 

 

Извор: 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D

0%9B%D0%B5%D0%BF%D0

%B5%D0%BD%D1%81%D0%

BA%D0%B8_%D0%92%D0%

B8%D1%80 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1970.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1984.
http://sr.wikipedia.org/wiki/1985
http://sr.wikipedia.org/wiki/1986
http://sr.wikipedia.org/wiki/1987
http://sr.wikipedia.org/wiki/1998.
http://sr.wikipedia.org/wiki/2001.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86_(%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1965
http://sr.wikipedia.org/wiki/1970
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Lepenski_Vir_Head.JPG
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Голубачки Град или Голубац је средњовековна тврђава, споменик културе од 

изузетног значаја. Налази се у Националном парку Ђердап, на десној обали Дунава, 4 km 

низводно од данашњег насеља. Смештена је на високим литицама, на месту на ком се река 

сужава, на самом улазу у Ђердапску клисуру. 

Голубац је грађен лепезасто и састоји се од три дела: предњег, задњег и горњег 

града (са цитаделом). Чини га укупно 10 (9+1) куле и две велике колске капије. Куле су 

касније Турци ојачали отворима за топове и додавањем још једне куле (10.) око 1480 

године. Испред града се налази предњи зид (И) који чини спољни зид шанца, а који је 

вероватно био пун воде јер је повезан са Дунавом који га је вероватно пунио. Град је 

тешким ланцем повезан са стеном Бабакај (која и данас вири из воде у сред Дунава), тако 

да је у потпуности контролисао како друмски, тако и речни саобраћај кроз Ђердапску 

Клисуру. Испред тврђаве је било цивилно насеље, о чему данас сведоче само неки 

делимично истражени објекти 

(http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%

86_(%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0)) 

Трајанов мост је био монументална грађевина на реци Дунав у делу где протиче 

кроз Ђердапску клисуру и спајао је Горњу Мезију и Дакију (данашњу Србију и Румунију) 

за време Римског царства. Мост је изграђен по наредби римског цара Марка Улпије Нерва 

Трајана. Мост је свечано отворен 105. године на Дунаву, током Другог похода римског 

цара Трајана на Дачане. Дужина моста је била 1.097,5 метара и око 1.000 година је важио 

за најдужи мост икада саграђен у свету, налазио се у близини данашњег села Костол код 

Кладова са српске стране и Турн Северина са румунске стране. Мост је пројектовао 

највећи архитекта тога доба Аполодор из Дамаска. Археолошки остаци Трајановог моста 

и римског насеља Понтес се налазе неких пет километара од Кладова, источно од села 

Костол. Мост спада у ред најзначајних дела римског грађевинарства 

(http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%

BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82). 

Трајанова табла (лат. Табула Трајана) је латински натпис посвећен римском цару 

Трајану, урезан на исклесаној стени која се налази изнад ђердапске клисуре. Ова табла је 

део ансамбла римских споменика на такозваном римском путу којем припадају и остаци 

Слика 166. и 167. Голубачки град 

   

Извор лево: 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86_(%D1%82%D0

%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0) 

Фото десно: Димитрић Драгана 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/1480
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%98&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%99%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86_(%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0))
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86_(%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0))
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/105
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%B7_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86_(%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86_(%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0:Golubac.JPG
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моста којег је Трајан саградио преко Дунава. Налази се у Националном парку Ђердап код 

Кладова у Србији. 

 

НАТПИС НА ТРАЈАНОВОЈ ТАБЛИ 

 

Натпис има 6 редова: 

 Латински текст 

IMP CAESAR DIVI NERVAE F 

NERVA TRAIANVS AUG GERM 

PONTIF MAXIMVS TRIB POT IIII 

PATER PATRIAE COS III 

MONTIBVS EXCISI. ANCO..BVS 

SVBLATIS VIA. .E. 

што је скараћена верзија текста 

Imp(erator) Caesar divi Nervae f(ilius) 

Nerva Traianus Aug(ustus) Germ(anicus) 

pontif(ex) maximus trib(unicia) pot(estate) IIII 

pater patriae co(n)s(ul) III 

montibus excisi[s] anco[ni]bus 

sublat[i]s via[m r]e[fecit] 

 Превод: 

Император цезар, син божанског Нерве, 

Нерва Трајан Август, победник над Германима, 

велики понтиф, четрти пут постављен за трибуна, 

отац домовине, конзул по трећи пут, 

планине је исклесао и поставио греде 

од којих је направљен овај пут 

(http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD

%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0). 

Слика 168. Трајанова табла (Tabula Trajana) 

 

Извор: Ђердап Кладово – Југославија,Ђердап турист, Зрински Чаковец 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0
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Материјална основа туризма. Језеро располаже релативно добрим смештајно-

угоститељским објектима чије је искоришћавање на назадовољавајућем нивоу, што је 

последица све слабије посећености овог простора због недовољно разноврсне и 

неадекватне туристичке понуде. Осим тога, потребно је настојање за систематичним 

коришћањем низа упоредних предности простора. 

Табела 39. Смештајни капацитети у ђердапском делу Дунава 1987. године 

Врсте објеката Категорија Место Број лежаја 

Хотел „Лепенски вир” А Д. Милановац 510 

Хотел „Ђердап” Б Кладово 339 

Хотел „Голубачки град” Б Голубац 152 

Мотел Ц Добра 10 

Мотел Ц Текија 10 

Преноћиште - Д. Милановац 16 

Преноћиште - Голубац 15 

Преноћиште - Текија 10 

Приватне собе - У свим насељима 166 

Туристичко насеље Д Караташ 874 

Укупан број лежаја   2102 

Извор: (Ромелић, Марковић, 1995). 

У ђердапском делу Дунава постоје хотели различитих категорија, ширег спектра 

услуга и сходно томе, различитих цена. Највећи број лежаја налази се у Туристичком 

насељу Караташ (чак 874) насупрот најмањем броју у мотелима (просечно 12 лежајева). 

Међутим, сходно и 

категорији коју има, 

Хотел „Лепенски вир” 

(Слика 169) има значајан 

број лежаја, а 

опремљеност овог хотела 

је на завидном нивоу. 

Иако су ово подаци из 

1987. године ситуација са 

бројем лежаја и 

категоријом се није 

мењала до данашњих 

дана (Ромелић, 

Марковић, 1995). 

  

Слика 169. Хотел „Лепенски вир” 

 

Извор: Хотел „Лепенски вир” ТД „Дунав турист” 
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СРЕБРНО ЈЕЗЕРО 

 

Географски разноврсна Србија је богата хидрографским објектима у које се 

убрајају и језера. Од њих се посебно третирају вештачка језера настала преграђивањем 

речних рукаваца. Једно од таквих је Сребрно језеро, које је на приградској локацији 

Великог Градишта. Настало на Дунаву, Сребрно језеро је „у пограничном подручју са 

суседном Румунијом”. 

Са изградњом хидроелектране „Ђердап I” дошло је до успора дунавских вода те се 

осећала потреба трајног хидротехничко-урбанистичког уређења дунавског приобаља. 

Управо, због уклањања нежељених последица хидроелектране „Ђердап I” у 

градиштанској општини се размишљало о физичком раздвајању Кисељевског Дунавца од 

Дунава. Седамдесетих година је и извршено обострано преграђивање Кисељевског 

рукавца Дунава, па је овај хидрографски објекат преображен у вештачко језеро – Сребрно 

језеро. 

Карактеристике Сребрног jезера. Имајући у виду значај језера за туризам, крајем 

1968. године општинска управа је „решила да туристичком савезу општине препусти 

развој туризма на општинској територији”. Средином наредне године овај Туристички 

савез је почео да планира развој туризма на територији општине, а нарочито у 

југоисточном приобаљу Сребрног језера, односно у „Багремару”. Када је био у питању 

туризам општине било је испланирано да се најпре изврши асфлатирање путне мреже. 

Имало се у плану да се изгради и градски кеј, источно и западно од градског парка. 

 

Слика 170. Сребрно језеро 

 

Извор: http://www.mojdunav.com/?q=system/files/images/z4.jpg 
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На карти су приказани: 

А - Локалитет „Багремар” 

Б - Локалитет „Рударево” 

Ц - Брана 

1. Зимовник (за бродове) 

2. Стари угоститељски објекат „Бели багрем” 

3. Хотел „Сребрно језеро” 

4. Депаданс хотела „Сребрно језеро” 

5. Ауто-камп 

6. Плажа (на језеру). 

Карта 17. Размештај локалитета и објеката у простору југоисточног приобаља 

Сребрног језера 

 

Извор: (Поповић, 1991) 
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У плановима развоја туризма посебна пажња је поклоњена „Багремару”. На томе је 

инсистирала и општинска управа, те је овластила туристички савез да газдује друштвеним 

земљиштем у „Багремару”. Управо, у време преграђивања кисељевског Дунавца Савез 

постаје власник претежно деградираних земљишних поседа (величине 80 ha) са којима је 

претходно располагала ова општинска управа. Овакви, песковити, терени се „убрзо 

опремају најпре са основном инфраструктуром (водоводном мрежом и далеководима 

енергије), а потом и са приступним путевима” који се асфалтирају. Све је то урађено 

сагласно постојећем Генералном урбанистичком плану викенд насеља „Багремар” који је 

сачињен средином 1971. године, и, уз неке измене и допуне усвојен 2. јула 1973. године. 

Опремљени друштвеним средствима, назначани поседи постају привлачни за 

подизање викенд објеката само у оном делу који је „опскрбљен” инфраструктуром, 

односно у близини „источне (градиштанске) бране” Сребрног језера. Зато је, у сагласности 

са поменутим планом „Багремара” и донета одлука да се изврши парцелизација за ту 

сврху. Услед тога је и почела њихова продаја. И наредних неколико година владало је 

интересовање за плацеве. Отуда је и схватљиво што је само у првом контигенту продато 

40 парцела. Тако интензивној викенд градњи је погодовало и олакшано прикупљање 

грађевинско-техничких услова за подизање викенд објеката од тврдог материјала. Касније, 

ово насеље се увећавало, тако да је крајем 1987. године заузимало површину од 7,8 ha 

односно тек једну десетину од укупне површине „Багремара”. У таквом насељу је 

концентрисано 103 викенд објеката различитог изгледа и махом праволинијског цик-цак 

размештаја. Исти објекти су са једне и са друге стране централне саобраћајнице која води 

до плаже на Сребрном језеру. 

Са повећаним интересовањем туриста за Сребрно језеро (купалишно-рекреативни 

мотив), а у времену најинтензивније изградње викенд насеља „Багремар” Туристички 

савез планира изградњу ауто-кампа у западном делу „Багремера”. Ово поготову због тога 

што је иницијативу покренуо ауто-караванинг и кампинг клуб из Београда. Овај клуб је 

добио дозволу за лоцирање Ауто-кампа поред обале Сребрног језера уз југозападну ивицу 

овог локалитета. Ауто-камп је располагао са 5 ha употребљиве површине, а у најновије 

време са 6,5 ha земљишта за лоцирање камп-приколица и шатора. 

Са западне стране ауто-кампа почела је истовремено, и непланска градња викенд 

објеката на локалитету „Рударево”. Са 56 разноврсних викенд објеката (ова) насеобина је 

оформљена неорганизовано и без строге контроле друштвене регулативе. С тога је и 

разумљиво што се викенд насеобина „Рударево” третира као „типичан пример дивље 

градње на стихијски начин”. 

Будући да је хотел „Пикнум” прекатегорисан у преноћиште, Великом Градишту је 

недостајао хотелски објекат са већим бројем лежаја. Отуда је град преузео изградњу новог 

хотела, а носилац планова био је Туристички савез, који је испланирао и његову локацију 

у средишту Багремара, поред обале Сребрног језера. Саграђен у форми сеоске колибе на 

удаљености од 4,8 km од градског центра хотел „Сребрно језеро” је почео са радом 1. маја 

1983. године. Мада је располагао са 72 лежаја хотел није удовољио туристичкој потражњи 

у летњој сезони не само у погледу капацитета већ и у пратећим садржајима. 

Интересовање за изградњу објеката у викенд насељу „Багремар” је још увек 

велико, те су појединци успели да добију плац на непознат начин поред насеља. То 

нарушава физиономију шумских поростора од багремових састојина, па се у Туристичком 

савезу размишљало о обустављању такве викенд градње. 

Уколико се благовремено реагује и спречи оваква градње кућа за одмор и 

рекреацију, створиће се могућности да се трезвеније поступи са коришћењем сачуваних 

простора у „Багремару” и суседном „Рудареву”. Следбено исправнијим схватањима један 
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део таквих простора требало би употребити за изградњу одмаралишта заинтересованих 

радних организација. 

Разуме се и у оваквим плановима се не сме претерати па дозволити да се ту сагради 

велики број одмаралишних објеката, дифузно размештаних у простору овог приобаља 

Сребрног језера. Овакви објекти са пратећим зградама требали би да буду заступљени 

сагласно важећим нормативима, а никако „према појединачним намерама општинских 

челника да се њихово подизање обави на рачун ускраћене викенд градње” Вероватно је 

таквом депласираном схватању допринела и претпоставка да ће Сребрно језеро, а посебно 

„Багремар”, постати трећи рекреативни центар Србије, после Копаоника и Златибора. 

Хотел „Сребрно језеро” (Слика 171) је, неколико година, пословао са губицима, јер 

је имао врло малу искоришћеност смештајних капацитета – 30-55%. У последњим 

годинама она је порасла са „проналажењем свог места у туристичкој понуди Србије”. 

Будући да је у 1987. години доспела и до 85% у први план су избили раније сачињени 

програми о проширењу хотелских капацитета. Подржани од општинске управе овакви 

програми развоја смештајних капацитета су наишли и на подршку Туристичког савеза. 

Отуда је и схватљиво што је крајем 1987. године сачињен нацрт депаданса овог хотела. 

Пронађен је и извођач радова, па се, уз претходно обезбеђена средства, започело са 

изградњом депаданса са 140 лежаја. Тиме се проширио обим смештајних капацитета на 

212, не рачунајући и оних 40 лежаја „којим располаже хотел у поменутом ауто-кампу”. 

Овим су се побољшали пратећи садржаји хотела, те се и обогатила туристичка понуда. 

Локација депаданса је поред хотела. Овим се донекле употпунила празнина за 

смештајним капацитетима за који се осећају потребе не само у општини већ и шире у 

Подунавском региону. 

У Великоградиштанској општини размишљало се о развоју туризма после настанка 

Сребрног језера. Томе је допринела и чињеница што се вода језера природним путем 

филтрира, па тиме и прочишћава што је и увећало његово порибљавање. 

Слика 171. Хотел „Сребрно језеро” 

 

Извор: http://www.sgu.org.rs/images/info/hotel_srebrno_jezero.jpg 
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Сребрно језеро је са стабилном температуром у сезони у односу на главни ток 

Дунава, а његов устаљени ниво се регулише коришћењем специјалних пумпи. Уз то, 

југоисточно приобаље језера је обрасло багремовима и другим листопадним састојинама, 

те је овај простор постао најатрактивнији за развој туризма на територији ове општине. 

Први планови развоја туризма су имали полазиште да не постоје оправдане 

могућности сукоба интереса око намене простора у овом приобалном појасу Сребрног 

језера. Заправо, развоју туризма су погодовали локалитети као што су „Багремар” и 

„Рударево”, јер се они простиру на теренима који нису повољни за друге привредне гране 

делатности. Зато је и разумљиво што је дозвољена не само планска изградња насеља 

„Багремар” већ и лоцирање ауто-кампа, испланираног за туристичку клијентелу скромније 

платежне моћи и веће покретљивости. 

Преображај старог градског хотела у нижу категорију смештаја условио је 

планирање локације хотелског објекта изван града, у прикладном амбијенту приобаља, 

односно поред плаже на Сребрном језеру. Мада је исотимени хотел првих година 

пословао са губицима, ипак је доцније знатно побољшао искоришћеност лежаја (85%). 

Како се последњих година осећала потреба за већим обимом хотелског смештаја, 

оправдано се приступило изградњи његовог депаданса, поготову што је исти раније 

испланиран. Са разложно саграђеним депадансом увећао се смештај хотела „Сребрно 

језеро”, па је лакше удовољити туристичкој тражњи за овом врстом смештајних 

капацитета (Поповић, 1991.) 

Језеро има добре услове за развој излетничког, риболовног, купалишног, спортско-

манифестационог, културног и других облика туризма. Недостатак представља релативно 

сложен прилаз језеру. Он је најбољи од Великог Градишта. Али будући да влада велико 

интересовање посетиоца из Баната, потребно је овде боље решити проблем саобраћајног 

прилаза. За сада се он преко Дунава одвија подсредством скеле. Међутим, врло изражен 

проблем је крајње неадекватан прилаз од села Затоња према главном рекреативном пункту 

(Ромелић, Марковић, 1995). 

  

Слика 172. Шеталиште Сребрног језера 

 

Извор: http://www.srebrnojezero.com/ 
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ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

У североисточном делу Србије, у карпатском ободу Панонског басена, недалеко од 

ушћа Пека у Дунав, налази се варошица Велико Градиште. 

Урбана средина Великог Градишта почиње од краја I и почетка II века нове ере, 

када су Римљани, идући за рудама, покорили територију Трачког племена Пикенза. Ту су 

подигли Каструм - значајно војно утврђење и цивилно насеље Пинкум, које је име добило 

по реци Пинкус - данашњи Пек (http://www.srebrnojezero.com/). 

Магистралним путем Београд – Ђердап, на 110 – ом km од Београда, на 81 m 

надморске висине, налази се Велико Градиште 

(http://tovg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=61). 

Слика 173. Велико Градиште 

 

Извор: http://tovg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=61 

Карта 18. Насеља у Ђердапској клисури са Великим Градиштем у средишту 

 

Извор: http://www.srebrnojezero.com/; 1 cm=20 km 

http://www.srebrnojezero.com/
http://tovg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=61
http://tovg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=61
http://www.srebrnojezero.com/
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Стари део града богате фасадне орнаментике XIX века, црква Св. Архангела 

Гаврила (Слика 174), зграда гимназије, градске библиотеке и царинарнице представљају 

носталгични Рам у коме пулсира динамичан ритам савременог живота. 

„Дани цвећа” 7. маја у Кусићу, „Царевчеви дани” од 14. до 16. јула, Регата 5. 

августа, „Аласке вечери” 12. августа, „Јепуријада” 26. септембра у Тополовнику, 

„Пасуљијада” пасуљ Градиштанац 12. октобра, „Хајка на златног вука” 30. децембар, 

„Рамска свитања”, музејске поставке и изложбе, ликовне колоније, спортска и 

риболовачка такмичења само су део богатог културног и забавног програма, који боравак 

у Великом Градишту чини изузетним доживљајем 

(http://tovg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=61). 

Отворена је и нова речна саобраћајна линија за превоз путника, хидробусом 

„Септембар”, на релацији Нова Молдава - Велико Градиште 

(http://www.srebrnojezero.com/). 

Најзначајније из понуде Великог Градишта ипак је Сребрно језеро. Уређене плаже, 

комфоран смештај, предивни ресторани пружају све што је потребно за фантастичан 

одмор. Спортски риболов, скијање на води, једрење, вожња кајаком или бициклом, изазов 

су за поклонике активног одмора. Спортски терени за фудбал, рукомет, одбојку, кошарку 

и тенис намењени су како професионалцима тако и рекреативцима. О прелепим стазама за 

шетњу да се и не говори 

(http://tovg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=61). 

 

 

 

 

  

Слика 174. Црква Св. Архангела Гаврила 

 

Извор: http://tovg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=61 

 

http://tovg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=61
http://www.srebrnojezero.com/
http://tovg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=61
http://tovg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=61
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ИЗЛЕТИ И ЕКСКУРЗИЈЕ 

Крстарење Сребрним 

језером 

 

Место поласка: Хотел Сребрно језеро 

КАПАЦИТЕТ - до 50 особа  

Крстарење Сребрним језером у 14h, 16h, 

18h.  

Трајање вожње 90 мин, 30 мин купање. 

Цена : 

- по особи............................... (100,00 дин),  

- за 90 мин изнајмљивања.. (5000,00 дин.) 

 

 

 

 

 

 

Крстарење Дунавом 

 

  

Крстарење се организује за минимум 50 

особа. 

Компанија „Стокић” нуди туристичко 

панорамска путовања Дунавом дуж 

најатрактивнијих делова реке од Рамске 

тврђаве, преко Голубачке клисуре и 

Доњег Милановца до Казана у 

Ђердапској клисури. Закуп брода-

ресторана који је лоциран на Сребрном 

језеру, пружа могућност организовања 

разних прослава и ексурзија. На самој 

обали Дунава, крај градске плаже у 

Великом Градишту, у саставу компаније 

је и Фри шоп, модеран ресторан и Етно-

продавница, сувенирница са разноврсним 

асортиманом сувенира по којима су 

Србија и Велико Градиште 

препознатљиви. 
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Излет до бање Ждрело  

 

Нова бања у Србији, бања Ждрело у 

Општини Петровац на Млави је на само 

80км од Сребрног језера. Термална вода у 

бањи Ждрело има температуру од 35 

целсиуса током целе године. Тако да се 

базени у бањи користе 12 месеци у 

години. У склопу базена налази се 

неколико ђакузија, сауна, салон за 

масажу као и етноресторан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излет у Виминацијум 

 

 

ВИМИНАЦИЈУМ ЈЕ ГЛАВНИ ГРАД 

РИМСКЕ ПРОВИНЦИЈЕ ГОРЊЕ 

МЕЗИЈЕ 

Прича о некадашњем сјају и пропасти 

римског града и војног логора 

Виминацијума, скренула је пажњу не 

само националне, већ и светске јавности, 

која са нестрпљењем очекује да 

Виминацијум на светској културно-

историјској сцени заузме место које му са 

правом припада. 
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Излет до манастира 

Туман 

 

Манастир „Туман” је задужбина Милоша 

Обилића. Народна прича вели да је 

Милош Обилић, који је имао дворове у 

Реци (где је данас село Двориште), 

ловећи туда нехотице устрелио 

пустињака Зосима Синаита па за севап 

после, на том месту начинио цркву, коју 

тек што је био довршио а то му дође глас 

из Крушевца од цара Лазара, који каже: 

„ТУ МАНИ задужбину; ево Турака на 

Косову; него похитај земљу да 

одбранимо”. Од тога, веле, остане име 

ТУМАН. Манастир „Тумане” је женски 

манастир. 

 
 

Излет до старог 

Голубачког града 

 

 

Легенда говори да је тврђава настала 

800– их година, први запис о тврђави је 

из 1335 године. Тврђава је била војно 

утврђење, властела није живела у твђави. 

После освајања Голубачке тврђаве од 

стране Турака пала је и Смедеревска 

тврђава. 
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Излет до Великог 

Градишта 

 

Стари део града богате фасадне 

орнаментике XIX века, црква Св. 

Архангела Гаврила, зграда гимназије, 

градске библиотеке и царинарнице 

представљају носталгични Рам у коме 

пулсира динамичан ритам савреманог 

живота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излет до цркве Св. 

Николе из 1826. године 

 

Црква Св. Николе из 1826. године 

представља настарију цркву у општини 

Велико Градиште, налази се у селу 

Кисиљеву на 10 km од Великог 

Градишта. Уместо цигле, зидови су јој од 

набијене земље. Црква је једнобродна са 

полукружном апсидом и малим 

полукружним певницама. Олтар цркве је 

осликао Живко Павловић, деда Милене 

Павловић Барили. 
 

Извор: http://tovg.org/content/blogcategory/39/81/lang,serbian_lat/ 

http://tovg.org/content/blogcategory/39/81/lang,serbian_lat/
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Материјална основа туризма. Простор општине Велико Градиште и Сребрно 

језеро као најзначајнија дестинација располажу са већим бројем хотела различитих 

категорија, ресторана и приватним смештајем. 

Највећи и најбоље опремљен је хотел Сребрно језеро (175). То је хотел „Б” 

категорије и располаже са 240 лежаја. Потом ту су Вила Лаго (Слика 176), Српска кућа, 

Вила Стевић, Дунавски цвет, Клуб-ресторан Мадера (Слика 177) и сви се налазе у насељу 

Бели багрем (http://tovg.org/content/blogcategory/37/79/lang,serbian_lat/). 

Значајнији ресторани су: ресторан Динчић, ресторан Србија, ресторан Бели багрем 

и ресторан Силвер Лаке Ресорт; сви се налазе у насељу Бели багрем, а једино је ресторан 

Ледерата у селу Раму (http://tovg.org/content/blogcategory/47/78/lang,serbian_lat/). 

 

АКТУЕЛНО СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ НА ЂЕРДАПУ И СРЕБРНОМ 
ЈЕЗЕРУ 

 

Велики простор Ђердапа задовољит ће сваког туристу: обиље културно – 

историјских споменика, налазиште Лепенски вир, стара тврђава Голубац и предивна река 

Дунав са својим клисаурама и котлинама пружају спектакуларан садржај. Међутим, 

утисак малог улагања у овај простор и његова неискоришћеност је неопростива, јер овај 

простор може да пружи огроман допринос како у природном тако и у културном 

доживљају. 

Уколико сте у пролазу кроз Ђердапску клисуру Сребрно језеро је сигурно 

дестинација коју је добро посетити. Ово је место које пружа мир. Шетњом поред чисте, 

зелене воде језера наћи ће се јединство природе и човека. Такође ово је идеално место и за 

оне који желе и нешто активнији одмор. У летње дане вода језера је топла, те тако веома 

погодна за купање. Одлични ресторани и квалитетан смештај је нешто на шта се може 

рачунати на Сребрном језеру. Обавезно треба споменути организоване излете са Сребрног 

језера ка значајним целинама Ђердапа, као и низ организованих манифестација од маја до 

децембра. 

Све се чини организованим и лепим, ако занемаримо непланску градњу викенд 

објеката на локалитету „Рударево”, лош путни прилаз ка Сребрном језеру, као и честе 

одроне дуж пута кроз Ђердап. 

  

Слика 175. Хотел Језеро      Слика 176. Вила Лаго    Слика 177. Клуб-ресторан 

                                                                                               Мадера 

         

Извор: http://tovg.org/content/blogcategory/37/79/lang,serbian_lat/ 

http://tovg.org/content/blogcategory/37/79/lang,serbian_lat/
http://tovg.org/content/blogcategory/47/78/lang,serbian_lat/
http://tovg.org/content/blogcategory/37/79/lang,serbian_lat/


Докторска дисертација                                                                        мр Димитрић Драгана 

 

 

 

Излетничко-рекреативни туризам становништва Београда на простору Града 

Београда, у Војводини, Западној и Источној Србији 
243 

МАРКЕТИНГ КОНЦЕПЦИЈА 
ИЗЛЕТНИЧКОГ ТУРИЗМА НА ПРИМЕРУ 

ФРУШКЕ ГОРЕ 
 

Изложена маркетинг концепција преузета је од Др Драгице Ахметовић– Томке 

(1995) коју је она изучавала на примеру Фрушке горе, али која је у данашњим условима 

туризма сасвим примењива и на обрађене излетничке зоне у овом раду. Треба нагласити 

да је из текста извучен само излетнички туризам иако се аутор бави и другим видовима 

туризма на Фрушкој гори. 

Природне предиспозиције, културно-историјско наслеђе и материјална база 

Фрушке горе су они фактори који утичу на конципирање развоја туризма. Досадашња 

искуства у развоју туризма су врло различита од периода до периода, али генерално 

туризам је углавном био пратећа, а често и споредна грана, ретко када прихваћена као 

врло захтевна и својствена привредна грана која резултате развоја даје само уз велика 

улагања. 

Досадашњи ниво развијености туризма је такав да заправо на Фрушкој гори има 

само активности сродних туризму. Правог савремено схваћеног туризма и нема, те нема 

ни ефеката његовог развоја. 

Природне предиспозиције су у знатној мери такве да нису припремљене за пријем 

туриста. Скоро иста ситуација је и са материјалном базом, поготово у оним објектима који 

су у надлежности Националног парка. 

Једине активности које се одвијају су: 

o ђачке и друге организоване екскурзије, односно обиласци Стражилова и 

фрушкогорских манастира, у организацији других туристичких агенција, 

или у самоорганизацији учесника екскурзија 

o планинарске активности – традиционалне и оне сваконедељне, уз добру 

организацију и одржавање система пешачких стаза, 

o самоиницијативни излети и посете Фрушкој гори бројних љубитеља 

Фрушке горе и то како у пролеће и јесен, тако и зими у току снежних дана. 

Садашњи степен развијености туризма на Фрушкој гори мањи је него раније, не 

одговара могућностима које постоје на Фрушкој гори, нити одговара захтевима 

туристичке тражње. 

 

ТУРИСТИЧКА ПОНУДА 

 

Стратешка опредељења у конципирању развоја туризма могу бити следећа: 

o определити се за оне облике туризма чија организација може стартовати 

одмах и без великих финансијских улагања, 

o определити се за оне облике туризма, односно такав туристички производ 

који је конкурентан на туристичком тржишту – било као специфичан 

(ослоњен на примарне атрактивности простора), или који је дефицитаран на 

туристичком тржишту, 

o развој туризма конципирати тако да тече стално у времену и простору. 

Каква физиономија туристичког производа може бити? 
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У првој етапи треба развијати различите облике излетничког туризма који не 

захтевају велика улагања у материјална добра, али траже добру организацију туризма и 

комплетан маркетинг. Међутим, како излетничка туристичка кретања углавном не доносе 

већи профит потребно је приступити стварању материјалне базе, односно туристичких 

објеката за прихват стационарних гостију, јер тек стационарни туризам доноси и зараду. 

Излетничка кретања која је могуће развијати у првој фази развоја су: 

o културно-образовни излети: 1. посете и обиласци манастира, других 

споменика културе или манифестација културе, 2. обиласци и посете 

заштићених и других уређених делова природе, али након обезбеђења 

просторних услова (обележени објекти, стазе, евентуално изложбене 

поставке), 

o рекреативни излети – планинарење, пешачење, игре и одмор у природи, 

купање и пецање на језерима, Дунаву, спортске игре, 

o културно-образовни боравци: школе културе, уметности, природе, 

семинари, манифестације, 

o спортско-рекреативни боравци: припрема спортиста, школе спортова, 

викенд и годишњи одмори. 

Сагласно са природним условима, ови облици туризма се временски могу 

организовати у току целе године, на разлишитим локалитетима, са различитим 

активностима, а самим тим и различитим ефектима. 

 

ТУРИСТИЧКА ТРАЖЊА 

 

При анализи туристичке тражње за туристичке производе Фрушке горе 

анализиране су три основне компоненте: 

o туристичко-географски положај у односу на матична места туриста и 

друга туристичка места је врло повољан и један је од најзначајнијих 

подстицајних фактора развоја туризма; 

o саобраћајни положај Фрушке горе који је врло повољан и стимулише 

долазак туриста (због приступачности и брзине долажења); 

o тренутна државно-политичка и друштвена ситуација, као сложенији 

фактор. Овај моменат може бити погодан за развој туризма на Фрушкој гори 

из следећих разлога: 

o отежане просторне комуникације са даљим регионима и светом упућују 

потенцијалне туристе на најближа атрактивна места; 

o сужене могућности за задовољење врло изражених туристичких потреба 

становника Војводине и Београда (који су у најужој контрактивној зони) 

упућују туристе на оне туристичке дестинације које су им најближе, али које 

су задржале или развиле основне елементе туристички атрактивне понуде. 

Туристичка тражња се, дакле, оцењује као повољна компонента туристичког 

развоја, као страна туристичког тржишта ка којој мора бити усмерена еластична и добро 

организована туристичка понуда. 

Према карактеристикама потенцијалних туриста, на Фрушкој гори се могу 

очекивати следећи сегменти туристичке тражње: 

1. школска деца 

-  организовано са школама или другим организацијама 
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2. омладина 

-  студенти организовано 

-  омладинске организације 

-  планинари, извиђачи, горани, феријалци 

-  еколози, млади истраживачи, музичка или књижевна омладина и други 

-  спортисти – организовано са клубовима 

3. одрасли и мешовите групе 

-  организоване групе – планинари, рекреативци, стручне групе, 

-  неорганизоване групе. 

 

МАРКЕТИНГ ПЛАН 

 

Маркетинг план садржи тактику пословања, осмишљену тако да се њеном 

применом обезбеде позитивни ефекти развоја туризма. Маркетинг план се састоји од: 

истраживања туристичке тражње, плана формирања туристичког производа, затим плана 

промоције, пропаганде (графичка пропагандна средства, аудио-визуелна средства и 

сувенири), система продаје готових производа, као и праћења резултата туристичког 

развоја. За реализацију маркетинг плана потребна је добра кадровска структура која мора 

бити прилагођена планираној делатности. Добрим избором кадрова један искусни и 

оспособљени стручњак може покрити више надлежности. 

 

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ ТУРИЗМА 

 

Два основна облика туризма су изабрана као најпогоднија за наступ на тржишту, а 

то су: 

1. Спортско-рекреативни туризам 

 Одмор 

o летњи одмор (локације за летњи камп) 

o зимски одмор (локације за ски-стазе) 

 Рекреација 

o Једнодневни, викенд или седмодневни излети и боравак 

 Спортске школе и кампови 

 Врхунски спорт 

2. Културно-образовни туризам 

 Туристичке кружне туре и викенд боравци 

 Туристичке манифестације 

 Изложбе, музејске поставке, информациони центар 

 Школе или кампови: културе, уметности, образовања (Ахметовић-Томка, 1995). 
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ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ КРОЗ ПРИЗМУ 
ИЗЛЕТНИЧКО-РЕКРЕАТИВНОГ ТУРИЗМА 

 

Укупан број туристичких агенција чланица YUTA, из целе Србије је 283. У 

Београду се налази 120. То значи да се 42,4% или готово половина туристичких агенција 

чланица YUTA налази у Београду. Значајан сегмент излетничко-рекреативног туризма 

чини дечији и омладински туризам, зато што често њихова дужина трајања је управо више 

часова, пола дана, дан или два дана, а чија је дужина повезана са излетничко-

рекреативним туризмом. Обзиром на изнешено дечији и омладински туризам сагледан је 

кроз призму YUTA пословања. 

Дечији и омладински туризам. Дечији и омладински туризам, као саставни део 

наставног плана и програма, је веома осетљив и значајан сегмент у активностима и 

деловању туристичких агенција чланица YUTA и васпитно-образовних установа. Ова 

област просветно – туристичке делатности је врло специфична, како у погледу квалитета 

организовања, извођења, едукације, тако и посебне бриге и појачаних мера безбедности 

ученика. 

Правилником – Кодексом о YUTA стандардима за дечији и омладински туризам, 

утврђени су услови које морају испунити агенције које се баве овим сегментом 

агенцијског пословања. То је, пре свега организациона оспособљеност, технолошка 

опремљеност, кадровска квалификованост, као и дугорочност пословне сарадње и 

уговорних односа, како са власницима објеката који испуњавају услове за смештај деце и 

омладине, тако и са аутобуским превозницима, медицинским установама и др. 

Наведене услове испунило је само око 30% агенција чланица YUTA, а што доказују 

потврдом о чланству у Одбору за дечији и омладински туризам, која се издаје са роком 

важења од 6 месеци, а у циљу континуираног преиспитивања квалитета њиховог 

пословања. 

YUTA посебну пажњу посвећује мерама превентивне заштите, укључујући и 

функционисање Арбитраже YUTA и санкција, како би се остварио заједнички циљ 

образовних институција, YUTA и њених чланица, ресорних министарстава за образовање, 

туризам и унутрашње послове, а то је висок ниво професионалности, квалитета, и 

сигурности за децу и омладину, учеснике ових путовања. Висок ниво пословности 

чланица YUTA потврђује чињеница, да практично није било рекламација на рад ових 

агенција (http://www.yuta.rs/sr/info/omladinski.asp). 

Укупан број чланица YUTA које задаовољавају стандарде за дечји и омладински 

туризам у Србији је 117 туристичких агенција. Од укупно 120 регистрованих туристичких 

агенција код YUTA из Београда, 40 туристичких агенција испуњавају YUTA стандарде за 

дечји и омладински туризам, што је тачно 30% или трећина чланица YUTА. Пошто су 

деца и омладина активни учесници излетничко-рекреативног туризма посебну пажњу 

треба посветити овој старосној групи као значајном чиниоцу туристичке тражње, као и 

прилагођавање смештајних и угоститељских капацитета њиховим потребама. 

У разговору са представником YUTЕ дошло се до податка да је прошле 2015. 

године у YUTU примљено 19 нових туристичих агенција, док је њих 13 изгубило 

чланство. Разговрајући о излетничко-рекреативном туризму констатује се да је Немачка 

првенац у препознавању овог вида туризма као профитабилног пошто је добром 

промоцијом успела да 4 милиона излетника повећа на 18 милиона и на тај начин успешно 

задржи значајна средства у својој земљи. Нешто слично, али не толиког обима започето је 

http://www.yuta.rs/sr/yuta/_members.asp?input=17&nItems=1000&details=0&clause=3&result=1&sortorder=1&nlist=1000&vlist=0&NAV=
http://www.yuta.rs/sr/yuta/arbitraza.asp
http://www.yuta.rs/sr/info/omladinski.asp


Докторска дисертација                                                                        мр Димитрић Драгана 

 

 

 

Излетничко-рекреативни туризам становништва Београда на простору Града 

Београда, у Војводини, Западној и Источној Србији 
247 

и у нашој земљи прошле године препознавањем домаћих дестинација као перспективних 

за нашу земљу. 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ У ТУРИСТИЧКИМ АГЕНЦИЈАМА У БЕОГРАДУ 
2016. ГОДИНЕ 

 

Сагледавајући значајну улогу туристичких агенција у активностима туристичке 

привреде урађена је анкета на три локације где су груписане туристичке агенције у Граду 

Београду. Почетна идеја била је да се обиђу туристичке агенције са свих општина града 

Београда, случајним одабиром и да на свакој општини буде испитан приближно исти број 

туристичких агенција у циљу да се испита колико туристичких агенција у својој понуди 

има, односно нема излетничко-рекреативни туризам и колико су атрактивне излетничко-

рекреативне зоне Београда које се обрађују у овом раду. Међутим, истраживањем 

локација на којим се туристичке агенције налазе дошло се до закључка да су оне 

сконцентрисане највећим делом на три локације у граду и то у центру града шири круг 

Трга републике, Тржни центар „Ју бизнис центар” на Новом Београду и близина 

аутобуске и железничке станице, односно Балканска улица и њена околина. Одласком на 

терен обрађене су управо ове три локације и туристичке агенције на општини Чукарица 

као једној од општина Београда на којој нема велика концентрација туристиких агенција и 

која није у горе наведеној жижи агенција. Анкета је рађена три дана у априлу 2016. 

године. Ситуација на терену била је следећа: 

 40 туристичких агенција је попунило анкету 

 8 туристичких агенција је одбило да уради анкету 

 2 туристичке агенције су упутиле на другу локацију (нису знали да попуне 

анкету) 

 2 туристичке агенције, у њима није било представника туристичке агенције јер 

деле простор са предузећем из друге области 

 5 туристичких агенција су аутопревозници 

 УКУПНО: 57 туристичких агенција у којим је понуђена анкета 

Првог дана је попуњено 15 анкета, други дан 14 и трећи дан 11, односно укупно 40 

туристичих агенција које су учествовале у истраживању. Приликом обиласка као што је 

наведено било је туристичких агенција које су одбиле да попуне анкету и њих је била чак 

петина, односно 8. На овај начин туристичке агенције које су одбиле попуњавање анкете 

имају лошу пословну политику и послале су негативан сигнал потенцијалном купцу. 

Од укупно 120 YUTA чланица у анкети је учествовало 24 туристичке агенције што 

је тачно 20% или 1/5 свих чланица и 16 туристичких агенција које нису чланице YUTЕ. 

Туристичке агенције су одговарале на питања која су имале циљ да дају пресек 

ситуације везане за понуду излетничко-рекреативног туризма на дестинацијама 

обухваћеним овим радом, као и утврђивања колико је интересантна и заступљена тема 

излетничко-рекреативних зона становника, као и могућност увођења излетничко-

рекреативних зона у програме туристичких агенција које је немају. Такође је урађен 

приказ да ли туристичке агенције сарађују са школама и која маркетиншка средства 

користи у промоцији својих производа. На прво постављено питање „Да ли у Вашој 

понуди имате излетничко-рекреативне дестинације?” одговори су приказани у табели 40. 
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Табела 40. Заступљеност излетничко-рекреативног туризма у понуди туристичких 

агенција у Београду 

 
Да ли у Вашој понуди имате излетничко-рекреативне дестинације? 

 ДА НЕ 

 15 25 

УКУПНО 40 

Од укупно 40 обрађених туристичких агенција 15 туристиких агенција је имало у 

својој понуди излетничко-рекреативне дестинације, а једна има излетничко-рекреативне 

дестинације које нису понуђене анкетом, тако да се може узети у обзир да 14 туристичких 

агенција (35%) има, а укупно 26 или 65% нема понуду излетничко-рекреативног туризма. 

Туристичке агенције које нису имале понуду излетничко-рекреативних дестинација биле 

су у већини, односно 25 и још једна горе приказана је 26 или 65% свих анкетираних 

агенција. 

Табела 41. План увођења излетничко-рекреативних дестинација као нови вид понуде 

 
Ако немате излетничко-рекреативне дестинације у својој понуди, да ли 

планирате да их уведете у Вашу туристичку понуду? 

 ДА НЕ МОЖДА 

 4 20 1 

УКУПНО 25 

Од укупно 25 туристичких агенција које немају излетничко-рекреативне 

дестинације само 4 планирају да их уведу или 16%, 1 туристичка агенција ће их можда 

увести или 4%, а највећи број туристичких агенција неће увести излетничко-рекреативне 

дестинације у своју понуду, њих 20 односно 80%. 

У следећој табели 42. приказани су разлози због којих туристичке агенције неће 

увести излетничко-рекреативне дестинације у своју понуду са бројем изјашњених 

туристичких агенција. 

Табела 42. Разлози зашто туристичке агенције неће увести излетничко-рекреативне 

дестинације у своју понуду 

1.  Радимо искључиво емитивни туризам, путовања у смислу летовања 2 

2.  Тешко је задовољити тендере (услове тендера) 1 

3.  Недостатак логистике за квалитетну понуду овог вида туризма 1 

4.  Компликована тендерска документација 2 

5.  Друга орјентација 1 

6.  Без одговора 2 

7.  Нисмо заинтересовани за домаће тржиште 1 
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8.  Орјентација ка иностраном туризму 6 

9.  Не зависи од мене као агента продаје већ од особа задужених за понуду 2 

10.Тешка наплативост рата 1 

11.Област ми је неисплатива 3 

УКУПНО ОДГОВОРА 22 

Иако су одговори на питање зашто туристичке агенције неће увести излетничко-

рекреативне дестинације у своју понуду дафинисан кроз једанаест горе наведених 

одговора они се могу још предефинисати на још мањи број, односно на четири групе 

одговора и то су: 

1.  Радимо искључиво емитивни туризам, путовања у смислу летовања 

2.  Проблеми са тендерима и тешка наплативост 

3.  Орјентација ка иностраном туризму 

4.  Област ми је неисплатива. 

Ове четири групе одговора одговарају и одговорима који су добијени и кроз 

разговор, али врло често, а оно што није написано су и следећи разлози: намештени 

тендери, потребно је познавати добро или директора или наставника који воде групу да би 

се гарантовала наплативост, небрига наставника о групи коју води, све школе би да иду на 

дестинацију у исто време што ствара организационе проблеме, као што ни на дестинацији 

постоји могућност да се неће наћи смештајни објекат, измишљање разлога да се последња 

рата не плати, психологија нашег туристе да за што мање пара добије што више, а при том 

да све буде на највишем нивоу, немају адекватан кадар који би се бавио овим типом 

туризма и сл. 

На питање „Које од понуђених излетничко-рекреативних дестинација имате у 

понуди?” одговарале су све туристичке агенције и број туристичких агенција који се 

изјаснио у првом питању да немају овај вид туризма у понуди поклопио се са овим 

одговором и то је укупно 26 туристичких агенција. Укупан број одговора за агенције које 

имају у понуди излетничко-рекреативни туризам је већи од броја туристичких агенција 

зато што се подразумева да ће анкетирани имати више дестинација у понуди и самим тим 

је и дата могућност избора више одговора. У табели 43. су наведене дестинације 

излетничко-рекреативног туризма које се обрађују у овом раду. 

Кроз ово питање пошло се од почетне хипотезе да туристичке агенције у својим 

понудама имају у малој мери заступљеност излетничко-рекреативне зоне становника 

Београда и да су највише заступљене следеће дестинације: Ђердапска клисура и Сребрно 

језеро, и Обедска и Царска бара. Кроз истраживање је доказано да су дестинације 

Ђердапска клисура и Сребрно језеро најзаступљеније у понуди туристичких агенција, али 

да су очекиване Обедска и Царска бара као дестинације које се очекују у понуди за школе 

споредне дестинације. 
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Табела 43. Заступљеност понуђених излетничко-рекреативних дестинавија у понуди 

туристичких агенција 

 Које од понуђених излетничко-рекреативних дестинација имате у понуди? 

1.   Ниједна 26 

2.   Топчидер 2 

3.   Кошутњак 2 

4.   Река Дунав 7 

5.   Река Сава 4 

6.   Велико Ратно острво 2 

7.   Ада Циганлија 3 

8.   Авала 5 

9.   Космај 5 

10. Обедска бара 3 

11. Царска бара 4 

12. Фрушка гора 11 

13. Суботица 6 

14. Палићко језеро 13 

15. Ваљево 6 

16. Дивчибаре 8 

17. Ђердапска клисура 8 

18. Сребрно језеро 12 

19. Велико Градилиште 6 

 У К У П Н О 132 

Осим најзаступљенијих Ђердапске клисуре и Сребрног језера (укупно 20 

одговора), у понуди туристичких агенција доминирају Палићко језеро (13) и Фрушка гора 

са 11 одговора. 

Све туристичке агенције (100%) сложиле су се да су горе наведене дестинације 

погодно подручје за излетничко-рекреативни туризам. 

На следеће питање одговарале су само туристичке агенције које имају излетничко-

рекреативни туризам у својој понуди. Број одговора је већи од броја испитаника због 

могућности одабира више одговора. 
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Пошто излетнички туризам подразумева боравак на дестинацији не више од два 

дана, из табеле 44. види се да су најзаступљенији једнодневни излети (13 туристичких 

агенција или 45%), док једнодневни и дводневни излети чине остатак од 55%. 

Табела 44. Врсте организованих тура 

Којој врсти припадају Ваше организоване туре на горе наведеним 

дастинацијама? 

Полудневни излети 6 

Једнодневни излети 13 

Дводневни излети 10 

Вишедневне посете 11 

Рекреативна настава 5 

Нешто друго 1 

УКУПНО ОДГОВОРА 46 

Понуђени одговор у анкети везан за рекреативну наставу циљано је понуђен да би 

се видело да ли туристичке агенције имају рекреативну наставу, а питање које је пре њега 

постављено је с циљем да се види да ли туристичке агенције сарађују са школама (Табела 

45). 

Табела 45. Сарадња са школама и видови сарадње 

Да ли сарађујете са школама?  

ДА НЕ УКУПНО 

10 30 40 

Који је то вид сарадње? 

Излети Рекреативна настава УКУПНО 

8 6 14 

Од укупно 40 анкетираних туристичких агенција као што се види из првог 

постављеног питања (Табела 45.) 14 има излетничко-рекреативни туризам у понуди, али 

све оне не сарађују са школама, односно 10 или 25% сарађује са школама. Из табеле 45. 

види се да 6 туристичких агенција у својој понуди ради рекреативне наставе, а 8 

туристичких агенција наводи излете као вид сарадње са школама. Разлоге зашто се све 

туристичке агенције не одлучују да раде рекреативну наставу са школама треба тражити у 

горе наведеним одговорима (Табела 42). 

Следећа два питања нису постављана туристичким агенцијама које немају 

излетничко-рекреативни туризам у понуди, што значи да је на ова питања одговарало 15 

туристичких агенција и укупан број одговора код оба питања су значајно већи због 

могућности одабира више одговора (Табела 46). 
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Табела 46. Заступљеност излетничко-рекреативног туризма по годишњим добима 

У које годишње доба организујете ваше излетничко-рекреативне 

туре? 

Пролеће 15 

Лето 6 

Јесен 14 

Зима 6 

УКУПНО ОДГОВОРА 41 

Долази се до закључка да се излетничко-рекреативни туризам реализује у свим 

годишњим добима, али најчешће у пролеће и јесен. На графикону 27. приказан је 

процентуални однос реализације излетничко-рекреативниог туризма по годишњим добима 

и примећује се процентуално готово исти број одговора у пролеће и јесен, као и 

процентуално исти број одговора у лето и зиму. 

Разлози зашто се излетничко-рекреативни туризам мање реализује у току лета јесу 

следећи: 

1. Орјентација туристичких агенција ка ино туризму, углавном ка мору 

2. Осетљива група пензионера - излетника који на топлијем времену остају кући 

3. Излетничко-рекреативни туризам са школама реализује се у јесен или пролеће, а у 

ово доба године свакако школе су на распусту. 

Слични разлози су и са реализацијом зими, због хладног времена. 

Као што је било за очекивати млађа популација је највећи учесник излетничко-

рекреативног туризма, али ништа мање у њему не учествује и становништво средње доби, 

као и пензионери, који су иначе активни учесници туризма због довољно времена и 

Графикон 27. Процентуални приказ реализације излетничко-рекреативниог 

туризма по годишњим добима. 

 

Пролеће 
36% 

Лето 
15% 

Јесен 
34% 

Зима 
15% 
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финансијских средстава. Управо због тога расподела је готово идентична и она ће се 

видети у табеларном приказу (Табела 47) и на графикону 28. 

Табела 47. Старосне групе које учествују у излетничко-рекреативном туризму 

Које старосне група учествују у Вашим излетничко-рекреативним 

турама? 

Вртићи 1 

Ученици од I до IV разреда 5 

Ученици од V до VIII разреда 4 

Ученици средњих школа 4 

Студенти 5 

Становништво средње доби 13 

Пензионери 11 

УКУПНО 43 

Приликом анкетирања један представник туристичке агенције изјаснио се да 

сарађује и са вртићима, који нису били узети у обзир у анкети, тако да би овај број могао 

бити можда већи, али пошто се још ниједна друга туристичка агенција није изјаснила за 

овај вид сарадње може се овај број сагледати као реалан. Млађа популација је намерно 

подељена у више група да би се видело колико туристичких агенција сарађује понаособ са 

сваком од тих група. Из табеле се може закључити да заједно ученици основних и 

средњих школа имају исту реализацију излетничко рекреативних тура (укупно 13) као 

становништво средње доби (такође 13). Заједно са децом из вртића и студентима (укупно 

19) они заузимају примат у излетничко-рекреативном туризму. Овде се мора сагледати 

наравно и масовност која је повезана са млађом популацијом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да би се структура старосних група могла сагледати комплетно потребан је и 

процентуални приказ истих који је дат на графикону 29. 

  

Графикон 28. Старосне групе које учествују у излетничко-рекреативном туризму 

 

5 
4 

4 

5 
13 

11 

Ученици од I до IV разреда  

Ученици од V  VIII разреда 

Ученици средњих школа 
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Становништво средње доби 

Пензионери 
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Последње питање је постављено свим туристичким агенција да би се добио увид у 

маркетиншке активности туристичких агенција да би се приближили потенијалном купцу, 

односно туристи и одговори су приказани у табели 48. Укупан број одговора прелази број 

анкетираних туристичких агенција (40) зато што је дата могућност одабира више 

одговора. 

Табела 48. Маркетиншке активности туристичких агенција 

Који вид маркетинга користите за ваше излетничко-рекреативне 

туре? 

Новине 15 

Радио, ТВ 10 

Интернет 37 

Дељење проспеката 15 

Заинтересовани долазе у агенцију 28 

Нешто друго 7 

УКУПНО 112 

Из табеле 48. види се да је интернет као маркетиншко средство најзаступљенији у 

промоцији туристичких аранжмана (37 туристичких агенција се изјаснило да користи 

интернет, односно 38% свих понуђених одговора). После интернета туристичке агенције 

чекају да им се заинтересовани јаве у агенцију (њих 28 или 29%). Ове две групе одговора 

чине више од половине свих понуђених одговора. 

Графикон 29. Процентуални приказ структуре старосних група у излетничко-

рекреативном туризму 

 

Ученици од I до 
IV разреда  

12% 
Ученици од V  
VIII разреда 

9% 

Ученици 
средњих 

школа 
10% Студенти 

12% 

Становништво 
средње доби 

31% 

Пензионери 
26% 
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Промоција путем новина и дељење проспеката заступљени су у истом обиму. Под 

категоријом „Нешто друго” садржани су следећи одговори: по препоруци - 3 туристичке 

агенције, понуда на захтев - 2, билборди - 1 и директно – 1. У графикону 30. приказан је 

процентуални однос сваког од понуђених одговора. 

У разговору са једном власницом туристичке агенције било је интересантно њено 

искуство везано за дељење проспеката. Наиме, именована је лично поделила 1000 

проспеката, а нико јој се није јавио у туристичку агенцију. Наравно, да овај вид 

маркетинга није ефикасан ниједна друга туристичка агенција га не би користила. 

  

Графикон 30. Процентуални приказ маркетиншких активности туристичких 

агенција 

 

Радио, ТВ 
10% 
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ТУРИСТИЧКО ВРЕДНОВАЊЕ ЛОКАЦИЈА 
ИЗЛЕТНИЧКО-РЕКРЕАТИВНОГ ТУРИЗМА 

 

Туристичко вредновање представља утврђивање или процену вредности 

туристичких атрактивности, односно процену туристичких атрактивности свих оних 

појава, објеката и простора који имају, поред осталих карактеристика и својство да су 

атрактивни за туристе и да кроз њих туристи могу задовољити своју туристичку (културну 

или рекреативну) потребу. 

Предмет туристичке валоризације могу бити сви објекти, појаве и простори 

настали природним процесом или делатношћу човека, а који се налазе на подручју за које 

је потребно извршити туристичку валоризацију и који су атрактивни за посетиоце. 

Основни елементи коју су потребни да би се извршило туристичко вредновање јесу 

да објекат поседује одређена туристичка својства, пре свега атрактивност туристичких 

вредности, раритетност, знаменитост, куриозитетност и естетску вредност у простору који 

омогућавају задовољење неке од туристичких потреба. 

Све обрађене излетничко-рекреативне дестинације задовољавају тражени 

критеријум те је за њих урађена туристичка валоризација. Циљ је добијање јасније слике о 

степену њихових вредности и то коришћењем две методе. То су комбиновани 

квантитативно-квалитативна компаративан метод и Хилари ду Крос метод. 

 

ТУРИСТИЧКО ВРЕДНОВАЊЕ КВАНТИТАТИВНО-КВАЛИТАТИВНОМ 
МЕТОДОМ 

 

Један од најзначајнијих метода туристичке валоризације јесте комбиновани 

квалитативно-квантитативни метод и он представља метод компарације који користи 

квалитативне или квантитативне изразе којима се исказује туристичка вредност. 

Приликом процене анализирано је следећих седам индикатора: 

1. туристичко-географски положај, 

2. приступачност, 

3. природне вредности, 

4. културно-историјске вредности; 

5. туристичка вредност амбијента, 

6. туристичка атрактивност и препознатљивост. 

Вредновање се врши на основу давања оцена од 1 до 5, а објашњење оцена би било 

следеће: 

 Оцена 1 даје се за недовољан квалитет, 

 Оцена 2 за задовољавајући квалитет, 

 Оцена 3 за добар квалитет, 

 Оцена 4 за врло добар квалитет 

 Оцена 5 представља одличан квалитет ресурса. 

Туристичко-географски положај обухвата елементе положаја у односу на 

матична места туриста и положај у односу на саобраћајне комуникације. Туристички 

положај је један од основних елемената с обзиром да повољан положај доприноси 
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доприноси бржем и квалитетнијем савладавању просторне удаљености између места 

тражње и места понуде. 

Највећи број обрађених излетничко-рекреативних дестинација има врло добар или 

одличан туристичко-географски положај што указује да већи део излетничко-

рекреативних дестинација имају доста добар положај, али исто тако да има и оних који 

имају само добар положај. 

Приступачност подразумева добре саобраћајне услове до локалитета, као и на 

самом локалитету. Као и туристичко-географски положај доприноси бржем и 

квалитетнијем савладавању просторне удаљености између места тражње и места понуде. 

У односу на туристичко-географски положај приступачност свих локалитета је 

различита и представља лепезу оцена од 2 до 5, што значи да поједини обрађени 

локалитети имају одличну приступачност, а да остали имају лошију приступачност. 

Природне вредности подразумевају вредновање природних ресурса и могућност 

њихове употребе за развој одређених врста туризма. 

Оцена природних вредности свих излетничко-рекреативних дестинација је на 

веома високом нивоу и средња оцена износи 4,79 што је висок просек и може се сматрати 

да све ове дестинације имају висок, односно одличан квалитет природних вредности. 

Наравно то не значи и да су оне сходно свом квалитету и добро искориштене. 

Културно-историјске вредности. Пошто су обрађене дестинације које су по 

својим културно-историјским вредностима различите, односно неке од дестинација немају 

значајније ове вредности структура овог вредновања је веома шарена и њена оцена је на 

лошем нивоу као што се види из табеле 49. 

Туристичка вредност амбијента у свом вредновању оцењује врсте географских 

простора, очуваност природе, степене заштите и општу уређеност простора. Међутим, 

пошто је већи број обрађених дестинација заштићен неким видом заштите и што се тиче 

овог сегмента може се сматрати да је овај критеријум задовољен на највишем нивоу, 

приликом вредновања узета су у обзир остала три параметра по којим се вреднује 

туристичка вредност амбијента. 

Резултат указује да је туристичка вредност амбијента врло доброг квалитета јер му 

је оцена 3,95. 

Туристичка атрактивност и препознатљивост оцењује знаменитости и 

привлачност за туристе , као и степен туристичке посећености. 

Прецизан број туриста у излетничко-рекреативном туризму није могуће одредити 

пошто ниједна од дестинација нема начин да их изброји. Постоји могућност да се овај број 

туриста сагледа кроз процене, као што се то ради на појединим манифестацијама, али био 

ово представљало мукотрпан процес пошто је таква процена потребна за сваки дан, 

односно месец, пошто се излетничко-рекреативне активности одвијају током целе године. 

Међутим, пријатни дани маме излетнике и рекреативце на излетничко-рекреативне 

дестинације и сваки туриста може се сматрати учесником излетничко-рекреативног 

туризма, само је битно да задовољи почетну основу да је на дестинацији до два дана. 

Што се тиче атрактивности и препознатљивости постоји одређен ниво где се 

поједине дестинације препознају од стране становништва Београда и оне које иако 

атрактивне нису видљиве. Ова тврдња је доказана кроз истраживање у туристичким 

агенцијама.  
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Табела 49. Туристичко вредновање локација излетничко-рекреативног туризма 

 Туристичко

-

географски 

положај 

Присту

пачност 

ресурса 

Природне 

вредности 

Културно-

историјск

е 

вредности 

Туристичк

а вредност 

амбијента 

Туристичка 

атрактивнос

т и 

препознатљ

ивост 

УК

УП

НО 

ПРО

СЕК 

ТОПЧИДЕР 4 4 4 5 3 4 24 4 
КОШУТЊАК 5 5 5 3 4 5 27 4,5 
РЕКА ДУНАВ 5 5 5 2 3 5 25 4,17 
РЕКА САВА 5 4 5 3 3 4 24 4 
ВЕЛИКО 

РАТНО 

ОСТРВО 

5 2 5 3 4 3 22 3,67 

АДА 

ЦИГАНЛИЈА 
5 5 5 3 5 5 28 4,67 

АВАЛА 5 4 5 4 4 5 27 4,5 
КОСМАЈ 4 2 5 3 3 3 20 3,33 
ОБЕДСКА 

БАРА 
4 3 5 2 4 3 21 3,5 

ЦАРСКА 

БАРА 
4 3 5 2 4 3 21 3,5 

ФРУШКА 

ГОРА 
5 4 5 5 4 5 28 4,67 

ВРШАЦ 3 3 4 4 3 3 20 3,33 
ВРШАЧКЕ 

ПЛАНИНЕ 
3 3 5 4 4 3 22 3,67 

СУБОТИЦА 5 4 3 4 4 3 23 3,83 
ПАЛИЋКО 

ЈЕЗЕРО 
5 4 5 4 5 5 28 4,67 

ВАЉЕВО 3 3 5 5 4 3 23 3,83 
ДИВЧИБАРЕ 3 3 5 3 4 4 22 3,67 
ЂЕРДАПСКА 

КЛИСУРА 
4 4 5 5 5 4 27 4,5 

СРЕБРНО 

ЈЕЗЕРО 
4 4 5 2 5 4 24 4 

УКУПНО 81 68 91 66 75 74   
ПРОСЕК 4,26 3,58 4,79 3,47 3,95 3,89  3,99 

Вредновање извршила магистар туризма Димитрић Драгана 

Иако одличних природних и антропогених вредности Топчидер због велике 

испресецности саобраћајницама, интензивним саобраћајем и неуређеношћу губи своју 

вредност, иако је на високом нивоу препознатљивости становништва Београда. Поросечна 

оцена 4. 

Кошутњак је од изузетног значаја за излетничко-рекреативни туризам због своје 

пространости и доступности и зато му је оцена 4,5. На опремљености за потребе овог вида 

туризма на дестинацији могло би се порадити. 

Реке Дунав и Сава су одличне доступности, али као и Кошутњак могле би се 

надопунити садржајима који ће да подражавају излетничко-рекреативни туризам. Овде 

осим обале потребно је искористити водену површину. Треба напоменути да је 

вредновање река Дунава и Саве извршено само на простору Града Београда, а не на целом 

њиховом току и износи: река Дунав 4,17, а река Сава 4. 
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Велико ратно острво усред градске вреве представља предео од изузетне природне 

важности, али због недоступности као и успостављених режима заштите излетничко-

рекреативни туризам је ограничен, зато је и просечна оцена 3,67. 

Ада Циганлија је одлична дестинација излетничко-рекреативног туризма унутар 

градске зоне, те су њене оцене сасвим заслужно на високом нивоу 4,67. 

Најближа зона излетничко-рекреативног туризма, а да је ван града Београда је 

Авала. Она због својих природних и културно-историјских атрактивности је на високом 

нивоу оцењености (4,5). Ипак саобраћајнице на њој самој треба обновити. 

Ко жели одличне и дуге стазе за шетњу Космај ће га одушевити, али остали 

параметри су на ниском нивоу (просек од 3,33 је и најнижи у овом вредновању). Ако се не 

иде ауто-путем пут преко Раље је лош. Дестинација Планина Космај је међу најниже 

оцењеним дестинацијама уз Обедску (3,5) и Царску бару (3,5), које су оцењене нижим 

оценама највише зато што се анкетним истраживањем у туристичким агенцијама показало 

да оне немају препознатљивост, иако су оне одличне дестинације за излете посебно за 

ђачке екскурзије. 

Фрушка гора и Палићко језеро су уз Аду Циганлију највише оцењене (4,67) због 

повољног туристичко-географског положаја, природних и културно-историјских 

атрактивности. Међутим, и поврх тога остаје још много простора за њихово унапређење, 

посебно Фрушке горе која због свог пространства пружа многе могућности. 

Вршац и Вршачке планине због свог туристичко-географског положаја и релативно 

лоше повезаности са Београдом добиле су ниске оцене, те је Вршац оцењен са 3,33, а 

Вршачке планине 3,67. 

Суботица је град који се наслања на Палићки комплекс и као таква треба да се 

посматра заједно са њим. Њена вредност умањена је због тога што је она градска зона и 

као таква не пружа природне атрактивности (просечна оцена 3,83). 

За разлику од Суботице Ваљево иако репрезентативних природних и културно-

историјских атрактивности, али лоше повезаности и не препознатљивости од стране 

становништва Београда оцњено је лошијом оценом (3,83). 

Дивчибаре су препознатљиве, међутим као и Ваљево имају лошу повезаност и 

туристичко-географски положај, те је то разлог ниже просечне оцене 3,67. 

Солидног положаја и повезаности, а одличних природних и антропогених 

вредности Ђердапска клисура (просечна 4,5) даје многе могућности за излетничко-

рекреативни, а заједно са Сребрним језером (просечна оцена 4) употпуњује се у летњим 

месецима и купалишним туризмом. У разговору са представницима туристичке агенције 

чији је објекат хотел „Сребрно језеро” нуде се и одласци за ликовне колоније, које могу да 

се организују од дводневних до вишедневих посета. 

Закључује се да обрађене излетничко-рекреативне дестинације имају врло добар 

(4,26) туристичко-географски положај, врло добру (3,58) приступачност, одличне 

природне вредности (4,79); ово је највиша оцена у односу на вредноване парамететре, 

добре (3,47) културно-историјске вредности, врло добру (3,95) туристичку вредност 

амбијента и врло добру (3,89) туристичку атрактивност и препознатљивост. Просечна 

оцена свих шест вреднованих параметара је 4,00, односно врло добар. Обзиром да су 

вредновани различити параметри (укупно 6) и пошто има 19 различитих излетничко-

рекреативних дестинација ова оцена је на виском нивоу, али указује и да сигурно има 

места за унапређење. 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Крајем XX и почетком XXI века дошло је до интензивне урбанизације и 

индустријализације које су условиле низ проблема из области заштите животне средине, 

али и квалитета човековог живота. Довеле су до убрзаног начина живота и мало слободног 

времена које се обично неквалитетно проводи. Ако се ту дода и економски аспект долази 

се до поражавајућих резултата. Мир, тишина и одмор – било активан или не, потребни су 

сваком људском бићу да би правилно функционисало, насупрот буци, густом саобраћају, 

пренасељености и сличним одликама савременог друштва које и сам Београд има. Пошто 

се дата ситуација не може променити, ваљано је прилагодити се и променити поједине 

навике на опште задовољство. Ту ступа на сцену излетничко-рекреативни туризам. Овај 

вид туризма сваки становник Београда може себи приуштити пошто не захтева много 

времена и финансијских средстава. 

У самом граду су познате парк-шуме Топчидер и Кошутњак које пружају одличан 

простор за брзо склањање у мирну оазу, иако сте у самом граду. Реке Дунав и Сава, имају 

одличне шеталишне стазе, а Ада Циганлија са богатим излетничко-рекреативним 

програмима у моменту ће омогућити да се заборави да смо били у градској вреви. Не 

треба заборавити и Велико ратно острво са богатом орнитофауном. Са мало више времена 

треба да се располаже уколико се жели отићи до Авале, надомак Београда. Она пружа пун 

доживљај одласка из града, јер ће се шетњом кроз шуму, утабаним стазама полако стићи и 

доживети ова ниска планина, и брзо стићи до врха јер стазе нису превише захтевне. Уз 

доживљај Авалског торња и Споменика Незнаном јунаку дан ће бити испуњен. Космај се 

мора волети због дугих уређених стаза. Фрушка гора је посебна на свој начин и у односу 

на друге обрађене планина пружа највише могућности за реализацију више различитих 

видова туризма. Дуге шеталишне стазе, бициклизам, маратони и незаобилазне 

манастирске туре само су део доживљаја шта ова планина може да пружи. Вршачке 

планине на граници са Румунијом и специфичним климатским карактеристика, а 

Дивчибаре, са дивљином може да прикаже праве природне пејзаже. Све ове излетничко-

рекреативне дестинације осим природних пружају и разноврсна културно-историјска 

богатства. У близини Београда је Обедска бара, а нешто даље, поред Зрењанина Царска 

бара. Оне су посебно интересантне за ученике основних и средњих школа. У град 

Суботицу треба свратити јер је надомак Палићког комплекса који је и један од омиљених 

дестинација на листи туристичких агенција. У Ваљево треба отићи да би се доживело 

старо градско језгро Тешњар, као што треба обићи и његову околину која зрачи културно-

историјским духом. На нешто већој удаљености, али исто надомак су и Ђердап и Сребрно 

језеро. Ђердап са непоновљивим природним пределом, а на Сребрно језеро лети на 

купање, а у свим осталим годишњим добима за задовољење излетничко-рекреативних 

потреба. 

Природне и антропогене карактеристике излетничко-рекреативних зона 

становништва Београда представљају изванредне туристичке потенцијале с посебним 

нагласком на погодну климу, богатство флоре и фауне, и значајну историју. Ове 

потенцијале треба искористити, јер су то основе за добар развој не само излетничко-

рекреативног туризма, већ и туризма уопште. У саобраћајном погледу све излетничкко-

рекреативне зоне повезане су ако не одличним путевима, а оно солидним путевима са 

Београдом. Ово је један од сегмената туризма који треба даље унапређивати. Осим 

друмског саобраћаја, од изузетног значаја је саобраћај рекама Савом и Дунавом, који 

наравно није најбоље искоришћен. Железнички саобраћај требао би се много више 
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користити због посебно своје економске исплативости. Он би могао бити интересантан 

ученицима, пошто даје и одређен комфор. Наравно за овакве туре били би потребни 

посебно прилагођени и уређени вагони. Мали аеродроми попут оног у Дивцима и у 

Вршцу треба да пружи нову могућност брже доступности излетничко-рекреативних 

дестинација, а на њима се могу организовати и нове активности које би имале и 

финансијске ефекте. Неке од таквих активности би могле да буду вожња балоном, скокови 

падобраном или вожња малим авионима – једрилицама. Ово је само једна од могућности 

проширења туристичке понуде и свака од дестинација може имати своју посебну 

специфичну понуду која би могла да буде њен заштитни знак. 

Кроз анкетна истраживања могуће је сагледати неке опште истраживане факторе 

заједничке за излетничко-рекреативне дестинације. Тако се анкетним истраживањем на 

реци Сави дошло до закључка да становништво Београда активно учествује у догађањима 

главног града, али и да је увек број посетилаца са општина условљен близином места 

дешавања, такође ова тврдња је потврђена и у анкети 2010. године на Авали. Такође, кроз 

исте анкету се види да је учешће у излетничко-рекреативном туризму актуелно током 

читаве године, а ова тврдња је видљива и кроз анкете на Ади Циганлији и туристичке 

агенције. Да у излетничко-рекреативном туризму имају подједнако учешће припадници 

мушког и женског пола може се лако извући из посматрања било које локације, а да је 

структура по старости и образовању различита и да ће учешће група зависити од 

дестинације и догађаја на њој. Најзаступљенији одговор за долазак на локацију претежно 

је био са породицом или пријатељима, док су мотиви различити и иду од шетње, преко 

културних знаменитост и догађаја до природних атрактивности. Пошто смо у 

информатичкој ери информисаност се највише базира на интернету. Ако се погледа кроз 

све анкете присутно је у највећем броју (преко 90%) задовољство посетиоца дестинацијом 

на којој су. Опште економско стање у држави намеће малу потрошњу, те ће са 

побољшањем ове ситуације излетничко-рекреативни туризам, као и туризам уопште 

осетити видније побољшање. 

Много веће ангажовање, као и улагање у маркетиншке активности од стране 

локалних заједница, региона и државе у сваку од обраћених дестинација омогућило би и 

већу заинтересованост туриста за њих. Већи број посета одразио би се позитивно на буџет 

општина, региона и целе државе. Међутим, све то треба бити праћено одговарајућом 

инфраструктуром, одговарајућим бројем смештајних и угоститељских објеката. На свакој 

од дестинација мора се уложити и у додатне активности које би туристе заинтересовали, 

као и што би му омогућили долазак на више од пар сати. Савремени туриста осим 

задовољења основних потреба тражи још нешто више, авантуру, узбуђење, нове 

активности које ће задовољити његове потребе и његово време. Самим тим потребно је 

размотрити сваку од дестинација и прилагодити активности могућностима које пружају 

свака од њих. Додатни пунктови за информације, пропагандни материјали, посебно карте 

које ће приказати значајне природне и антропогене атрактивности на дестинацији 

приближиће је туристи. Треба водити рачуна о излетничко-рекреативном туризму који је 

и вид одмора и вид рекреације за становништво Београда које живи у околностима 

великог града. Излетничко-рекреативни туризам има и здравствену функцију јер излети и 

бављење рекреативним активностима побољшавају здравље становништва. 

На сваки од ових локалитета може се доћи у пролеће, лето, јесен или зиму, и свако 

од годишњих доба пружиће јединствено и непоновљиво искуство датог предела, а сваки 

од њих заиста је другачији од оног другог. Ако се ту дода и љубазност и гостопримство 

домаћина уколико се оде ван Београда доживљај је потпун. 
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86_(%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86_(%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
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http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0
http://tovg.org/content/view/94/81/lang,serbian_lat/
http://tovg.org/content/blogcategory/37/79/lang,serbian_lat/
http://tovg.org/content/blogcategory/39/81/lang,serbian_lat/
http://tovg.org/content/blogcategory/47/78/lang,serbian_lat/
http://tovg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=61
http://www.adaciganlija.rs/o_adi.jsp
http://www.arhiva.srbija.sr.gov.yu/vesti/2002-04/26/325928.html
http://www.b92.net/putovanja/vesti.php?yyyy=2013&mm=06&dd=10&nav_id=721611
http://www.beograd.org.yu/cms/view.php?id=1834
http://www.beograd.org.yu/cms/view.php?id=1830&print=y
http://www.vojvodinasume.rs/zastita-zivotne-sredine/obedska-bara/
http://www.vujicdivcibare.com/
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109. http://www.ekapija.com/website/sr/page/13216/Izlet-na-Kosmaju-kako-iza%C4%87i-malo-

iz-Beograda-sti%C4%87i-do-ove-planine-i-u%C5%BEivati 

110. http://www.glassrbije.org/srbija/%C4%8Dlanak/obedska-bara 

111. http://www.google.com/search?sourceid=navclient&aq=0&oq=veliko+ra&ie=UTF-

8&rlz=1T4GGLJ_en___RS364&q=veliko+ratno+ostrvo 

112. https://www.google.rs/search?q=valjevo+slike&client=firefox-b&tbm=isch&imgil=Ibj-

LLByDzNh1M%253A%253Bj86lyIPzvH8UiM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fopu

steno.rs%25252Fgrad-valjevo-f99%25252Fslike-valjeva-

t6203.html&source=iu&pf=m&fir=Ibj-

LLByDzNh1M%253A%252Cj86lyIPzvH8UiM%252C_&usg=__ZuTyt_6nF0BVXdiGuerR

ymWptgA%3D&biw=979&bih=450&ved=0ahUKEwiiyJGN_ZDNAhXMtRQKHeonCEsQ

yjcILg&ei=GSdUV-LXPMzrUurPoNgE#imgrc=Ibj-LLByDzNh1M%3A 

113. http://www.kosmaj.info/index.php/ta-videti-5/prirodne-lepote/planina-kosmaj 

114. http://www.mojdunav.com/?q=system/files/images/z4.jpg 

115. http://www.navodi.com/2013/04/obedska-bara-pticiji-eldorado 

116. http://www.novosti.rs/vesti/turizam.90.html:400797-Subotica-idealna-za-vikend-odmor 

117. http://www.novosti.rs/upload/images/2015//05/29n/v-37-VRSAC---Vrsacka-kula.jpg 

118. http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/ostalo/o_nama.htm 

119. http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/vrednosti/geogra-geolo.htm 

120. http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/vrednosti/hidrologija.htm 

121. http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/vrednosti/flora.htm 

122. http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/vrednosti/kulturne-vrednosti.htm 

123. http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/turizam/lov.htm 

124. http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/turizam/ribolov.htm 

125. http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/turizam/planinarenje.htm 

126. http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/turizam/izletista.htm 

127. http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/turizam/izletnicki-programi.htm 

128. http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/ostalo/rezimi-zastite.doc 

129. http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/ostalo/karta.htm 

130. http://palic.org/klima 

131. http://www.pecinci.org/turizam/znamenitosti_i_destinacije/obedska_bara.33.html 

132. http://www.psdkulavrsac.com/vrsackeplanine.html 

133. http://www.sgd.org.rs/publikacije/zemlja%20i%20ljudi/60/VI%20-

%20Sevo%20Nebojsa.pdf 

134. http://www.sgu.org.rs/images/info/hotel_srebrno_jezero.jpg 

135. http://www.skijanje.co.yu/Ski_Centri/srbija/kosutnjak.htm 

136. http://www.skijanje.co.rs/Ski_Centri/srbija/Avala.htm 

137. http://www.srebrnojezero.com/ 

138. http://www.stazeibogaze.info/2009/11/28/vrsacka-planina/ 

139. http://www.suboticainvest.com/o-subotici/palic.html 

140. http://www.subotica.com/vesti/manji-broj-turista-u-subotici-i-na-palicu-id25475.html 

141. http://www.trim.org.yu/hotel.html 

142. http://www.carskabara.rs/index.php/galerija-fotografija/galerija-pejzaza 

143. http://www.yuheritage.com/bgtopcider.htm 

144. http://www.yuta.rs/sr/info/omladinski.asp 

145. Serbiamap.Net  

http://www.glassrbije.org/srbija/%C4%8Dlanak/obedska-bara
http://www.google.com/search?sourceid=navclient&aq=0&oq=veliko+ra&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLJ_en___RS364&q=veliko+ratno+ostrvo
http://www.google.com/search?sourceid=navclient&aq=0&oq=veliko+ra&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLJ_en___RS364&q=veliko+ratno+ostrvo
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ПРИЛОЗИ 

ПРИЛОГ 1. АНКЕТА, МАНИФЕСТАЦИЈА „КАРНЕВАЛ БРОДОВА”, 
РЕКА САВА, БЕОГРАД 2013. ГОДИНЕ 

А Н К Е Т А 

1. Место сталног боравка:     а.  Београд, општина _________________________________ 

                                                    б. _____________________,смештај _____________________ 

2. Пол:     а.  М            б.  Ж 

3. Године старости: ____________________________ 

4. Школска спрема: 

a.  Основна d. Виша (висока струковна) e. мастер 

b.  Средња  е. Висока (факултет) f. мр и др. 

5. Ваше садашње занимање: 

a. Ученик/студент 

b. Незапослен 

c. Пензионер 

d. Примарне делатности (пољопривреда, шумарство, ловство, рибарство...) 

e. Секундарне делатности (трговина, саобраћај, туризам и угоститељство, 

образовање, здравство...) 

f. Квартарне делатности (посредништво, консалтинг, компјутери, маркетинг, 

новинарство...) 

6. Да ли посећујете манифестацију „Карневал на води”? 

a. ДА, редовно сваке године 

b.  НЕ, само понекад 

7. На који начин се информишете о манифестацији „Карневал на води”: 

a. Учесник сам c. Из проспекта e. Радио/ТВ 

b. Од пријатеља  d. Из новина f. Интернет 

8. Које превозно средство користите да бисте дошли на манифестацију? ____________ 

9. Са ким долазите на ову манифестацију: 

a. Сам/сама  d. Са члановима породице 

b. Са колегама  e. Организовано (школа, факултет...) 

c. Са пријатељима 

10. Који је мотив Ваше посете ове манифестације? 

a. Посао _________________ c. Провод, забава 

b. Шетња d. Нешто друго ____________________ 

11. Колико сте планирали да потрошите новца на манифестацији? 

_____________________________________________________________________________ 

12. На шта ћете потрошити новац? 

_____________________________________________________________________________ 

13. Шта бисте променили и чиме бисте употпунили туристичку понуду 

манифестације “ Карневал на води ”? 
_____________________________________________________________________________ 

14. По Вашем мишљењу „ Карневал на води ” има: 

а. Локални карактер  b. Регионални карактер  c. Међународни карактер 

15. Да ли бисте препоручили ову манифестацију својој околини? __________________ 

  



Докторска дисертација                                                                        мр Димитрић Драгана 

 

 

 

Излетничко-рекреативни туризам становништва Београда на простору Града 

Београда, у Војводини, Западној и Источној Србији 
269 

ПРИЛОГ 2. АНКЕТА, ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО 2013. ГОДИНЕ 

А Н К Е Т А 

1. Место сталног боравка:     а.  Београд, општина ____________________________ 

2. Пол:     а.  М       б.  Ж 

3. Године старости: ____________________________ 

4. Школска спрема: 

a. Основна 

b. Средња 

c. Виша (висока струковна) 

d. Висока (факултет) 

e. Мастер 

f. Мр и др 

5. Ваше садашње занимање: 

a. Ученик/студент 

b. Незапослен 

c. Пензионер 

d. Запослен 

6. Да ли посећујете Велико ратно острво? 

a. ДА, редовно сваке године 

b. НЕ, само понекад 

7. Које превозно средство користите да бисте дошли до Великог ратног острва? 

____________________________ 

8. Са ким долазите на Велико ратно острво? 

a. Сам/сама 

b. Са пријатељима 

c. Са члановима породице 

d. Организовано (школа, факултет...) 

9. Који је мотив Ваше посете Великог ратног острва? 

a. Купање 

b. Риболов 

c. Живим овде повремено 

c. Нешто друго __________________ 

10. Да ли знате колико врста птица живи на Великом ратном острву и можете ли 

навести неку од њих? 
a. ДА, ___________________________________ 

b. НЕ 

11. Да ли знате која биљна врста је најзаступљенија на Великом ратном острву? 

a. ДА,____________________________________ 

b. НЕ 

12. Шта бисте променили и чиме бисте употпунили понуду Великог ратног острва? 

_____________________________________________________________________________ 

13. По Вашем мишљењу Велико ратно острво има: 

a. Отворен карактер b. Затворен карактер 

14. Да ли бисте препоручили долазак на Велико ратно острво својој околини? 

____________________________  
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ПРИЛОГ 3. АНКЕТА, АВАЛА 2010. И 2015. ГОДИНЕ 

А Н К Е Т А 
 

ОПШТИ ДЕО 

 

Где тренутно живите? _________________________________________________________ 

Ако сте становник Београда наведите општину у којој живите. ____________________ 

Године старости: 

1. од 10 до 14 година 

2. од 15 до 18 година 

3. од 19 до 25 година 

4. од 26 до 35 година 

5. од 36 до 60 година 

6. преко 60 година  

Образовање: 

1. Основна школа 

2. Средња школа ________________________________________________________ 

3. Виша школа __________________________________________________________ 

4. Висока школа ________________________________________________________ 

5. Магистар наука _______________________________________________________ 

6. Доктор наука_________________________________________________________ 

Занимање: 

1. Ученик 

a) Основне школе 

b) Средње школе ____________________________________________________ 

1. Студент ________________________________________________________________ 

2. Незапослено лице 

3. Запослено лице 

a) Државни сектор ___________________________________________________ 

b) Приватни сектор __________________________________________________ 

4. Пензионер 

Брачно стање: 

1. неожењен/неудата 

2. ожењен/удата 

3. разведен/разведана 

4. удовац/удовица 

Колико чланова има Ваша породица? ______________ 
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НАУЧНИ ДЕО 

 

Колико често посећујете излетиште Авалу? 

1. један пут недељно 

2. два пута недељно 

3. један пут месечно 

4. два или више пута месечно _______________________________________________ 

5. један пут у пола године 

6. два или више пута у пола године __________________________________________ 

7. један пут у години 

8. два или више пута у години ______________________________________________ 

Да ли бисте волели чешће да посећујете Авалу него што сте то до сад били у 

могућности? 

1. ДА (зашто) _____________________________________________________________ 

2. НЕ (зашто) _____________________________________________________________ 

Сматрате ли да су путеви ка Авали добро обележени? ____________________________ 

Какви су прилазни путеви ка Авали? 

1. одлични 

2. добри 

3. солидни 

4. лоши 

На Авалу долазите најчешће (може се заокружити више одговора): 

1. лети 

2. зими 

3. у пролеће 

4. у јесен 

Када долазите на Авалу користите (може се заокружити више одговора): 

1. аутомобил 

2. аутобус 

3. бицикл 

4. пешачите 

Што Вам се највише свиђа на излетишту Авала? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Што бисте променили на излетишту Авали? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОГ 4. АНКЕТА, МАНИФЕСТАЦИЈА „ТЕШЉАРСКЕ ВЕЧЕРИ” 
ВАЉЕВО 2013. ГОДИНЕ 

А Н К Е Т А 

1.  Место сталног боравка:    а.   Ваљево 
                                                б. ____________________, смештај _________________. 

2.  Пол:    а.  М        б.  Ж 3.  Године старости: _____________. 

4.  Школска спрема: 
a) Основна 

b) Средња 

c) Виша (висока струковна) 

d) Висока (факултет) 

e) Мастер 

f) Мр и др.

5. Ваше садашње занимање: 
a) Ученик/студент 
b) Незапослен 
c) Пензионер 
d) Примаме делатности (пољопривреда. шумарство, ловство, рибарство...) 
e) Секундаме делатности (трговина, саобраћај, туризам и угоститељство, 
образовање, здравство...) 
f) Квартарне делатности (посредништво, консалтинг, компјутери, маркетинг, 

новинарство...) 
6. Да ли посећујете манифестацију „Тешњарске вечери”? 

а)   ДА, редовно сваке године                b)  НЕ, само понекад 
7. Колико дана сте најчешће на манифестацији? _________________________ 

8. На који начин се информишете о манифестацији „Тешњарске вечери”: 

a) Учесник сам 

b) Од пријатеља 

c) Из проспекта 

d) Из новина 

e) Радио/ТВ 

f) Интернет

9. Да ли знате колико је до сад било „Тешњарских вечери”? Колико? __________________ 

10. Са ким долазите на ову манифестацију: 

a) Сам/сама 

b) Са колегама 

c) Са пријатељима 

d) Са члановима породице 

e) Организовано (школа, 

факултет) 
11.Који је мотив Ваше посете ове манифестације? 

a) Посао 
b) Шетња 
c) Представе 
d) Изложбе 

e) Културно-уметнички 

програм 

f) Нешто друго 

_______________________. 
12 .  Колико сте планирали да потрошите новца на манифестацији? ____________________________ 

13 .  На шта ћете потрошити новац? __________________________________________ 

14 .  Шта бисте променили и чиме бисте употпунили туристичку понуду манифестације „Тешњарске вечери”? 

____________________________________________________________________________ 

15 .  По Вашем мишљењу „Тешњарске вечери” имају: 

a) Локални b) Регионални c) Међународни карактер 
16.Да ли бисте препоручили ову манифестацију својој околини? _______________________________  
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ПРИЛОГ 5. АНКЕТА У ТУРИСТИЧКИМ АГЕНЦИЈАМА, БЕОГРАД 2016. 
ГОДИНЕ 

А Н К Е ТА 

Да ли у Вашој понуди имате излетничко-рекреативне дестинације:      а)  ДА           б)  НЕ 
 

Ако немате, да ли планирате да их уведете у Вашу туристичку понуду? 

а)  ДА                       б)  НЕ  (Зашто?) _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Које од понуђених излетничко-рекреативне дестинација имате у понуди: 

1) Ниједну 

2)  Топчидер 

3)  Кошутњак 

4)  Река Дунав 

5)  Река Сава 

6)  Велико ратно 

острво 

7) Ада Циганлија 

8) Авала 

9)  Космај 

10)  Обедска бара 

11)  Царска бара 

12)  Фрушка гора 

13)  Суботица 

14)  Палићко језеро 

15)  Ваљево 

16) Дивчибаре 

17)  Ђердапска 

клисура 

18)  Сребрно језеро 

19)  Велико Градиште. 
 

Да ли су по Вашем мишљењу горе наведене дестинације погодно подручје за 

излетничко-рекреативни туризам?                     а)  ДА                 б)  НЕ 
 

Којој врсти припадају Ваше организоване туре на горе наведеним дестинацијама: 

1)  Полудневни излети 

2)  Једнодневни излети 

3)  Дводневни излети 

4)  Вишедневна посета 

5)  Рекреативна настава 

6)  Нешто 

друго______________. 

 

Да ли сарађујете са школама и који је то вид сарадње (може оба одговора): 

а)  ДА                                              б)  НЕ 

a) Излети 

b) Рекреативна настава. 
 

У које годишње доба организујете Ваше излетничко-рекреативне туре: 

a) Пролеће 

b) Лето 

c) Јесен 

d) Зима 
 

Које старосне групе учествују у Вашим излетничко-рекреативним турама: 

a) Ученици од I до IV разреда 

b) Ученици од V до VIII разреда 

c) Ученици средњих школа 

d) Студенти 

e) Становништво средње доби 

f) Пензионери. 
 

Који вид маркетинга користите за Ваше излетничко-рекреативне туре: 

a) Новине 

b) Радио, ТВ 

c) Интернет 

d) Дељење проспеката и сл. 

e) Заинтересовани долазе у агенцију 

f) Нешто друго ______________________ 
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ПРИЛОГ 6. ИМЕНА БЕОГРАДА КРОЗ ИСТОРИЈУ 

ИМЕНА БЕОГРАДА КРОЗ ИСТОРИЈУ 

 

Име Објашњење 

Сингидūн(он) келтско име града 

Сингидūнум романизовано келтско име 

Београд, Београд 
словенско име, превод старог келтског; први пут се јавља 878. у 

писму Папе Јована ВИИИ цару Борису Бугарском 

Биоград на Дунаву Старо хрватско име 

Алба Граеца латинизирано име града 

Алба Булгарица латинизирано име града током бугарске владавине 

Фехéрвáр мађарско име 

Wеиßенбург немачко име 

Цастелбианцо италијанско име 

Нандоралба у средњовековној Мађарској до 14. века 

Нáндорфехéрвáр у средњовековној Мађарској 

Ландорфехéрвáр у средњовековној Мађарској 

Велиградон византијско име 

Велигради, 

Βελιγράδι 
грчко име 

Дар Ул Јихад османлијско име, значи Кућа рата 

Белграт турско име 

Принз Еуген 

Стадт 
нацистичко име 

Извор: http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 

 

  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%83%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%9A%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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ПРИЛОГ 7. КОНАК КНЕЗА МИЛОША 

ПРИЛОГ 8. СПОМЕНИК АРЧИБАЛДУ РАЈСУ НА ТОПЧИДЕРУ 

Слика 178. Конак кнеза Милоша 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2009. 

Слика 179. Споменик Арчибалду Рајсу 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2009. 
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ПРИЛОГ 9. ТОП У МИЛОШЕВОМ КОНАКУ 

ПРИЛОГ 10. ДУНАВ У АНТИЧКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ 

 

ДУНАВ У АНТИЧКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ 

 

Тацит каже да Дунав извире на лаганим, благим падинама планине Абнобе, 

пролази кроз многе народе, и најзад се, у шест рукавца, пробија у Црно море, а седми 

рукавац се губи у мочварама. 

Абноба је данашњи Шварцвалд. На питање где је извор Дунава, стари географи су 

давали различите одговоре; уосталом, ни данас није сасвим јасно, јер вода из „извора 

Дунава” у Донауешингену не тече даље самостално, већ се улива (подземним каналом) у 

реку Бригах. 

По Херодоту, горњи део ове реке, од Тимока до извора звао се Δανουβιος 

(Даноувиос), док је доњи део Ιστρος (лстрос). Ова ономастика је такође кованица од речи 

'ιςτια или 'εστία (истиа или естиа)-огњиште, што значи на огњишту гостољубиво примити 

или хранити и другог члана или дела, од речи ρεο, ροος, ρους (рео, роос, роус)-струја, река, 

лат. ривус. Данубиус дакле значи Зевсова, река живота, „божанска река”, односно 

„краљица свих река”. Истоветан је и значај имена Истрос, река хранитељица. Из овога се 

може закључити да је Дунав персонификација бога Диоса или Зевса у горњем току, 

посебно Средњег Подунавља, док је Истрос персонификација богиње Хестије, најстарије 

Кронове и Рејине кћери. 

Хестија је једно од дванаест олимпијских божанстава и персонификација ватре на 

огњишту, што асоцира на огњишта Лепенског Вира. Зевс јој је доделио почасно место у 

средишту сваке куће, као и у свим храмовима, где су јој приношене жртве. Зевса-Диоса 

(Дунав) хране и снабдевају нектаром и амброзијом многобројне речне лепотице-нимфе тј. 

притоке са леве и десне стране, а то су притоке Средњег Подунавља 

(http://sh.wikipedia.org/wiki/Dunav). 

Слика 180. Топ у Милошевом конаку 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2009. 

http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Tacit&action=edit&redlink=1
http://sh.wikipedia.org/wiki/Crno_more
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ПРИЛОГ 11. АДА ДОБИЈА СПОРТСКИ ЦЕНТАР И НОВУ МАРИНУ, 
ЧЛАНАК 

 

 

Извор: 24 сата. 2007. 23. мај. Суботић, Ј. Ада добија спортски центар и нову марину, 2 



Докторска дисертација                                                                        мр Димитрић Драгана 

 

 

 

Излетничко-рекреативни туризам становништва Београда на простору Града 

Београда, у Војводини, Западној и Источној Србији 
278 

ПРИЛОГ 12. ЖЕНСКА ТРКА НА АДИ ЦИГАНЛИЈИ, ЧЛАНАК 

ПРИЛОГ 13. УРЕЂЕЊЕ РАКИНЕ БАРЕ, ЧЛАНАК 

 

 

Извор: 24 сата. 2008. вести. 3. октобар. Женска трка на Ади Циганлији, 2 

 

Извор: 24 сата. 2008. Вести. 3. октобар. Уређење Ракине баре, 2 
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ПРИЛОГ 14. АДА ЦИГАНЛИЈА ПОНОВО ДОБИЛА „ПЛАВУ 
ЗАСТАВУ”, ЧЛАНАК 

 

АДА ЦИГАНЛИЈА ПОНОВО ДОБИЛА „ПЛАВУ ЗАСТАВУ” 

 

Београдска Ада Циганлија је званично другу годину за редом добила престижно 

међународно признање Плава застава за квалитет плаже Савског језера. 

Информација о додели признања Ади Циганлији званично је објављена пре 

неколико дана на сајту „Фондације за едукацију у области животне средине” (Foundation 

for Environmental Education - FEE), која сваке године додељује награде плажама и 

маринама широм света. 

„Велика нам је част што смо другу годину за редом добили ово престижно 

признање. Овим смо испунили највише стандарде у погледу квалитета плаже, воде у 

Савском језеру и целокупне инфраструктуре на Ади Циганлији.” – рекао је Александар 

Стаменковић, директор ЈП „Ада Циганлија” и додао да ће ЈП „Ада Циганлија” наставити 

овим путем како би се и наредних сезона Плава застава нашла на Савском језеру. 

Одлуку о додели плаве заставе Ади Циганлији донео је Међународни жири 

„Фондације за едукацију у области животне средине” на редовном годишњем заседању у 

Копенхагену на којем је поред Аде Циганлије признање додељено плажама и маринама 

северне земљине хемисфере које су поднеле апликацију за добијање сертификата. Ове 

године Плаву заставу је добило 3203 плаже и 646 марина. 

„Плава застава ће се поново завијорити на плажи Савског језера, што је знак да смо 

током претходне године заједничким снагама са тимом из ЈП „Ада Циганлија”, уз 

одржавање постигнутих стандарда и унапређивањем садржаја поново успели да испунимо 

захтевне међународне критеријуме.” – рекла је Сандра Радуновић из организације 

„Амбасадори одрживог развоја и животне средине” која је национални оператер за 

програм Плава застава. 

Плава застава за плаже и марине је међународни еколошки програм заштите 

животне средине мора, река, језера и приобаља, чији је првенствени циљ одрживо 

управљање водама и обалним појасом, а добија се на коришћење за једну купалишну 

сезону. 

Интелектуални власник Плаве заставе и међународни руководилац овог програма 

је „Фондација за едукацију у области животне средине” (Foundation for Environmental 

Education - FEE), чије је седиште у Копенхагену, а коју је основао Европски Савет 1981. У 

овај програм је тренутно укључено више од 30 европских, као и значајан број 

ваневропских држава којима је туризам један од стратешких циљева 

(http://www.b92.net/putovanja/vesti.php?yyyy=2013&mm=06&dd=10&nav_id=721611). 
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ПРИЛОГ 15. И 16. АДА ЦИГАНЛИЈА 

ПРИЛОГ 17. ГРАДИ СЕ ВИЗИТОРСКИ ЦЕНТАР НА ВЕЛИКОМ 
РАТНОМ ОСТРВУ, ЧЛАНАК 

     Слика 181. Ада Циганлија из ваздуха               Слика 182. Ада Циганлија, ноћу 

                 

        Извор: http://www.adaciganlija.rs/o_adi.jsp                           Фото: Димитрић Драгана, 2009. 

 

Извор: 24 сата. 2008. 4. februar. Gradi se vizitorski centar na Velikom ratnom ostrvu, 3 
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ПРИЛОГ 18. АКЦИЈА ЗАШТИТЕ ВЕЛИКОГ РАТНОГ ОСТРВА, 
ЧЛАНАК 

 

АКЦИЈА ЗАШТИТЕ ВЕЛИКОГ РАТНОГ ОСТРВА 

 

Београд, 26. април 2002. године - 

Саветник републичког премијера за питања 

животне околине, Срђа Поповић представио је 

данас акцију заштите београдског Великог 

ратног острва на Дунаву, што је део ширег 

Владиног програма заштите рибљег фонда у 

Србији у време забране риболова. 

Влада Србије ће Велико ратно острво 

прогласити за рибље плодиште, док ће градске 

власти преузети туристичке сегменте пројекта, 

тако да ће једна од фаза „Зелене акције” бити 

усмерена на уређење стаза за пешаке, како би 

до лета на острву био отворен међународни 

еколошки камп, преноси Бета. 

У „Зелену акцију” заштите тог острва су, поред Владе Србије, укључени и градски 

Секретаријат за екологију, општина Земун и еколошки покрет „Храст”. 

Поповић је на Великом ратном острву казао да је акцијом предвиђена борба против 

уништења рибљег фонда у мрестилиштима у каналима Велики и Мали Галијаш. Влада 

Србије спроводи ширу акцију заштите рибљег фонда у Србији у време забране риболова, 

која би требало да буде окончана до половине следећег месеца. 

Рибе одузете рибокрађама у тој акцији делом ће послужити за исхрану дивљих 

свиња у газдинству предузећа „Србијашуме”, док ће други део бити спаљен на ломачама у 

Новом Саду и Београду. 

За рибокрађу у време мреста законом су предвиђене казне од једне до три године 

затвора, али их закони Републике у тој области ретко примењују. По проценама 

републичке владе, у Србији се риболовом илегално бави око 3.000 људи, који за три 

недеље бављења тим послом могу да зараде и до четири хиљаде марака. 

Поповић је недавно најавио да ће Влада Србије ускоро усвојити Нацрт закона о 

систему заштите животне средине и послати га у скупштинску процедуру, чиме би Србија 

добила еколошко законодавство које је усаглашено са прописима Европске уније и 

свеобухватну заштиту животне средине (http://www.arhiva.srbija.sr.gov.yu/vesti/2002-

04/26/325928.html). 

 

 

 

 

  

Слика 183. Велико ратно острво 

 

Извор: http://www.arhiva.srbija.sr.gov.yu/vesti/2002-

04/26/325928.html 

http://www.arhiva.srbija.sr.gov.yu/vesti/2002-04/26/325928.html
http://www.arhiva.srbija.sr.gov.yu/vesti/2002-04/26/325928.html
http://www.arhiva.srbija.sr.gov.yu/vesti/2002-04/26/325928.html
http://www.arhiva.srbija.sr.gov.yu/vesti/2002-04/26/325928.html
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ПРИЛОГ 19. УРЕЂЕЊЕ НА ВЕЛИКОМ РАТНОМ ОСТРВУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 20. БИЉНА ВРСТА КОЈА УГРОЖАВА АУТОХТОНЕ БИЉНЕ 
ВРСТЕ НА ВЕЛИКОМ РАТНОМ ОСТРВУ 

ПРИЛОГ 21. ЛЕКОВИТО БИЉЕ НА ВЕЛИКОМ РАТНОМ ОСТРВУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 184. Уређење на Великом ратном острву, детаљ 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2013. 

                    Слика 185. Багремац                                                     Слика 186. Гавез 

     

Фото: Димитрић Драгана, 2013. 
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ПРИЛОГ 22. АВАЛА, ПОГЛЕД НА ОКОЛИНУ ОД СПОМЕНИКА 
НЕЗНАНОМ ЈУНАКУ 

ПРИЛОГ 23. АВАЛА, ПОГЛЕД СА АВАЛСКОГ ТОРЊА НА НАСЕЉА 
ИСПОД АВАЛЕ 

Слика 188. Поглед са Авалског торња на насеља испод Авале 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2009. 

Слика 187. Поглед на околину од споменика Незнаном јунаку 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2009. 
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ПРИЛОГ 24. И 25. АВАЛА, БИЦИКЛИЗАМ КАО ВИД ИЗЛЕТНИЧКО-
РЕКРЕАТИВНОГ ТУРИЗМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 26. КОСМАЈ, ТАБЛА СПОМЕНИК ПАЛИМ БОРЦИМА, 
ЗАШТИЋЕНО ПРИРОДНО ДОБРО 

 

 

Прилог    . Космај, викендице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Слика 189. и 190. Бициклизам као вид излетничко-рекреативног туризма 

   

                   Фото: Димитрић Драгана, 2013.                                   Фото: Димитрић Драгана, 2015. 

Слика 191. Табла Споменик палим борцима 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2015. 



Докторска дисертација                                                                        мр Димитрић Драгана 

 

 

 

Излетничко-рекреативни туризам становништва Београда на простору Града 

Београда, у Војводини, Западној и Источној Србији 
285 

ПРИЛОГ 27. И 28. КОСМАЈ, ВИКЕНДИЦЕ 

 

 

ПРИЛОГ 29. РЕЖИМИ ЗАШТИТЕ У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ 
ФРУШКА ГОРА 

 

Прилог     . Фрушка гора, режими заштите на Фрушкој гори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Карта: Режими заштите у Националном парку Фрушка гора 

 

Извор: http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/ostalo/karta.htm 

Слика 192. и 193. Викендице у подножју Космаја 

    

Фото: Димитрић Драгана, 2015. 

Карта 19. Режими заштите на Фрушкој гори 

 

Извор: http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/ostalo/karta.htm 
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ПРИЛОГ 30. ПОДРУЧЈА РЕЖИМА ЗАШТИТЕ ФРУШКЕ ГОРЕ (I, II И III 
СТЕПЕНА ЗАШТИТЕ) 

 

ПОДРУЧЈА РЕЖИМА I СТЕПЕНА ЗАШТИТЕ 

Локалитети значајних шумских екосистема: Папратски до, Стражилово, Змајевац, 

Краљеве столице, Равне, Јазак, Краљевац, Биклав. 

Геолошки и геоморфолошки локалитети: Палеонтолошки локалитет „Гргетег”, 

Палеонтолошко налазиште горње креде у сливу Орловачког, Доброг и Черевићког потока, 

Гргуревачка пећина на Поповом чоту, Стена „Орловац”, Палеонтолошки локалитет 

„Папрадине”. 

Значајна станишта угрожених биљних врста: станиште пљевике на Великом Грацу, 

станиште пљевике на Чендревитом чоту (Кобила), Брдо Комесаровац, Брдо Подгорац. 

Значајна станишта угрожених врста инсеката: Лежимир, Долина Роковог потока на 

Главици, Јаворнати до код Старих Лединаца. 

Значајна станишта угрожених врста птица: Раковачки мали поток, Черевићки поток - 

Ђерова коса, Јанок, Радованац, Шуљам, Срнећи поток - Татарица, Калин поток, Црвене 

кречане – Козарски поток, Ђурђин граб, Орловац. 

ПОДРУЧЈА РЕЖИМА II СТЕПЕНА ЗАШТИТЕ 

Локалитети значајних шумских екосистема: сви природни аутохтони шумски екосистеми 

и културе у фукцији обнове шумског земљишта у НП „Фрушка гора”. 

Геолошки и геоморфолошки локалитети: Палеонтолошки локалитет „Гргетег” (део), 

Гргуревачка пећина на Поповом чоту (део), Вулкански туф код села Раковац, 

Палеонтолошки локалитет „Шакотинац”. 

Појединачна стабла и групе стабала: Састојина црне јове на Андревљу, Састојина црне 

јове на Тестери, Парк манастира „Беочин”. 

Значајна станишта врста инсеката: Долина бање Кулина код Љубе, долина потока 

Велешић. 

Значајна станишта угрожених врста птица: Чортановачка шума, поток Мохарач са 

акумулацијом, Гложањ – пашњаци изнад Гргуреваца, Мала Санча – ливаде испод 

Ђурђевца, Кречанске јаме. 

Површински копови - научно истраживачке и едукативне намене: Козје брдо, Попов чот, 

Опћиште, Ердељ, Сребро (део), Црвене кречане. 

ПОДРУЧЈА РЕЖИМА III СТЕПЕНА ЗАШТИТЕ 

Појединачна стабла и групе стабала: Храст китњак на гребенском путу код Змајевца, Три 

стабла црног ораха на пределу Косача, Стабло букве код предела Бања, Петокрака липа на 

потезу Плетена Анта, Стабло цера на гребенском путу код Летенке, Храст китњак на 

гребенском путу код Ђурђиног граба, Храст китњак на гребенском путу код Липовог чота, 

Стабло брекиње на гребенском путу код Летенке, Црни граб на Стражилову, Стабло 

дуглазије код одмаралишта Тестера, Стабло брезе на потезу Бранковац, Стабло цера у 

близини манастира Ђипша, Група стабала црног бора код манастира Хопово, Група 
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стабала питомог кестена код манастира Беочин, Састојина гвозденог дрвета у шуми 

Маруша, Састојина црног ораха у шуми Маруша. 

Туристичко - рекреативни локалитети: Чортановци, Иришки венац, БањаВрдник, Бања 

Ердевик, Сусек – Корушка, Липовача, Змајевац, Андревље, Бранковац, Осовље, Главица, 

Поповица, Парагово, “Електовојводина”, Тестера, Летенка, Рохаљ базе, Јанок, Цигански 

логор, Вилине воде, Стражилово и манастири.  

Површински копови туристичко-рекреативне и културно образовне намене: Стражилово I, 

Стражилово II, Мајдан, Парагово – Орлово бојиште, Парагово, Иришки венац, Стари 

каменолом Раковац, Ердевик – Кулина, Лежимир, Сребро (део), Средње брдо. 

Шумски екосистеми: природни и вештачки шумски екосистеми око саобраћајница и 

вештачки екосистеми у граничном појасу националног парка, расадник Беочин. 

Акумулације: Сот, Брује. 

Грађевински објекти од општег интереса: ТВ торањ на  Црвеном чоту, противградни 

полигон  на Краљевим столицама, војни објекти. 

Обрадиве површине у приватном поседу. 

Простор између граница шуме и граница националног парка (ободни део) 

(http://www.npfruskagora.co.rs/srpski/ostalo/rezimi-zastite.doc). 

 

ПРИЛОГ 31. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИХ 
ОБЈЕКАТА НА ВРШАЧКИМ ПЛАНИНАМА 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИХ ОБЈЕКАТА НА 

ВРШАЧКИМ ПЛАНИНАМА 

 

Изградња и уређење планираних зона спорта и рекреације може се вршити само на 

основу законом предвиђене документације уз поштовање следећих услова: 

- грађевински објекти могу имати спратност П+1+Пк (приземље, спрат, поткровље) 

степен изграђености до 20 %, 

- сви комплекси намењени спорту и рекреацији морају бити одговарајуће 

комунално 

опремљени. 

Зеленило спортско-рекреативних површина треба да чини 40-50% од укупне 

површине. Спортско-рекреативне површине треба да буду заштићене од ветра и добро 

повезане са осталим деловима насеља. У односу на општу норму од 25m
2
 по становнику 

унутар градског зеленила, активна рекреација учествује са 18% или 4,5 m
2
/станов. (дечија 

игралишта за узраст до 6 година 1%, за децу од 6-14 година 5%, и терени за омладину и 

одрасле 12% од укупног норматива). 

За парцеле на којима се налазе споменици културе са заштићеном околином и 

непокретности које уживају претходну заштиту, пре изградње, реконструкције и 

адаптације тих објеката, обавезно је прибављање услова, мишљења и сагласности од 

стране Завода за заштиту споменика културе Панчева (Просторни план општине Вршац, 

www.vrsac.com/system/sr-latin/home/leave/_params/.../33571.htm).  
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ПРИЛОГ 32. СУБОТИЦА И ПАЛИЋ, МАЊИ БРОЈ ТУРИСТА У 
СУБОТИЦИ И НА ПАЛИЋУ, ЧЛАНАК 

 

MANJI BROJ TURISTA U SUBOTICI I NA PALIĆU 

 

Posle veoma uspešne 2015. godine, kada je za više od 10 odsto povećan broj i dolazaka i noćenja 

turista, tokom poslednja tri meseca prošle godine zabeležen je blagi pad. 

Слика 194. Скуп слика из Суботице и Палићког комплекса 

 

Извор: http://www.subotica.com/vesti/manji-broj-turista-u-subotici-i-na-palicu-id25475.html 

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, broj dolazaka i noćenja u Subotici i na Paliću 

na kraju januara manji je za 20 odsto. Situacija sa migrantima, siva ekonomija i manji budžet za 

promociju turističke ponude, neki su od razloga za takav rezultat, kažu u Turističkoj organizaciji 

Grada Subotica. 

- U prethodnih šest i više meseci o našem gradu se nije pričalo baš u najboljem svetlu zbog 

migrantske krize, a taj negativan uticaj prvo pogađa ljude koji žele da putuju, odmaraju i uživaju. 

Sa druge strane povećan je broj davalaca usluga smeštaja u našem gradu i na Paliću, koji se 

nalaze u „sivoj” zoni i ne prijavljuju goste, a i naš budžet, kao organizacije na nivou grada koji je 

zadužen za promociju, je drastično smanjen. 

Kada na jednom mestu skupite sve te uticaje, dođe se do smanjenja i broja dolazaka i noćenja 

turista. Mi ćemo se naravno u narednom periodu truditi da tu sliku, koja je obišla i region i svet o 

našem gradu u nekom malo negativnijem kontekstu ispravimo i da vratimo turiste na našu 

destinaciju - kaže direktorka Turističke organizacije Grada Subotica, Ivana Anđelković 

(http://www.subotica.com/vesti/manji-broj-turista-u-subotici-i-na-palicu-id25475.html). 

http://www.subotica.com/vesti/manji-broj-turista-u-subotici-i-na-palicu-id25475.html
http://www.subotica.com/vesti/manji-broj-turista-u-subotici-i-na-palicu-id25475.html
http://www.subotica.com/files/news/4/7/5/25475/25475-turizam.jpg
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Слика 195, 196, 197 и 198. Посећеност и активности манифестације Тешњарске вечери 

   

   

Фото: Димитрић Драгана, 2013. 

Слика 199. Ваљево, воденица на реци Градац 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2013. 
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ПРИЛОГ 38. ВАЉЕВО, ПАРК ПЕЋИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 39. ДИВЧИБАРЕ, СПОМЕНИК ПАЛИМ БОРЦИМА ИЗ II 
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Слика 201. Прво стајалиште на путу за Дивчибаре 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2015. 

Слика 200. Ваљево, парк Пећина 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2012. 
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ПРИЛОГ 40. И 41. ДИВЧИБАРЕ, ПЕЈЗАЖ 

ПРИЛОГ 42. ДИВЧИБАРЕ, СКИЈАЛИШТЕ 

  

Слика 202. и 203. Дивчибаре - пејзаж 

    

Извор: Јовановић, Разгледнице 

Слика 204. Скијалиште 

 

Извор: Туристичка карта Дивчибаре, Туристичка организација Ваљево 
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ПРИЛОГ 43. ДИВЧИБАРЕ, АУТО-КАМП „БРЕЗА” 

ПРИЛОГ 44. СУВЕНИРИ НА ДИВЧИБАРАМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Слика 205. Ауто-камп „Бреза” Дивчибаре 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2009. 

Слика 206. Сувенири на Дивчибарама 

 

Фото: Димитрић Драгана, 2015. 
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ПРИЛОГ 45. СРЕБРНО ЈЕЗЕРО, КУПАЛИШТЕ 

  

Слика 207. Купалиште Сребрног језера 

 

Извор: http://www.srebrnojezero.com/ 

http://www.srebrnojezero.com/
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пренасељености и сличним одликама савременог друштва које и сам Београд има. Пошто се дата ситуација 

не може променити, ваљано је прилагодити се и променити поједине навике на опште задовољство. Ту ступа 

на сцену излетничко-рекреативни туризам. Овај вид туризма сваки становник Београда може себи 

приуштити пошто не захтева много времена и финансијских средстава. 

У самом граду су познате парк-шуме Топчидер и Кошутњак које пружају одличан простор за брзо 

склањање у мирну оазу, иако сте у самом граду. Реке Дунав и Сава, имају одличне шеталишне стазе, а Ада 

Циганлија са богатим излетничко-рекреативним програмима у моменту ће омогућити да се заборави да смо 

били у градској вреви. Не треба заборавити и Велико ратно острво са богатом орнитофауном. Са мало више 

времена треба да се располаже уколико се жели отићи до Авале, надомак Београда. Она пружа пун 
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реализацију више различитих видова туризма. Дуге шеталишне стазе, бициклизам, маратони и незаобилазне 

манастирске туре само су део доживљаја шта ова планина може да пружи. Вршачке планине на граници са 

Румунијом и специфичним климатским карактеристика, а Дивчибаре, са дивљином може да прикаже праве 

природне пејзаже. Све ове излетничко-рекреативне дестинације осим природних пружају и разноврсна 

културно-историјска богатства. У близини Београда је Обедска бара, а нешто даље, поред Зрењанина Царска 

бара. Оне су посебно интересантне за ученике основних и средњих школа. У град Суботицу треба свратити 

јер је надомак Палићког комплекса који је и један од омиљених дестинација на листи туристичких агенција. 

У Ваљево треба отићи да би се доживело старо градско језгро Тешњар, као што треба обићи и његову 

околину која зрачи културно-историјским духом. На нешто већој удаљености, али исто надомак су и Ђердап 

и Сребрно језеро. Ђердап са непоновљивим природним пределом, а на Сребрно језеро лети на купање, а у 

свим осталим годишњим добима за задовољење излетничко-рекреативних потреба. 
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Abstract: 

AB 
At the end of XX and beginning of XXI century there has been intense urbanization and industrialization, 

which caused a number of problems in the field of environmental protection, but also the quality of human life. Led 

to a rapid way of life and a bit of free time that are usually poorly implemented. If there are added and economic 

aspects leads to devastating results. Peace, quiet and relaxation - whether active or not, are required every human 

being in order to function properly, as opposed to noise, heavy traffic, overpopulation and similar characteristics of 

modern society, which itself has Beograd. Since the data can
’
t change the situation, rolled it up and adapt to change 

certain habits to general satisfaction. Here comes in the excursion and recreational tourism. This type of tourism 

every citizen of Belgrade can afford as it does not require much time and financial resources. 

In the city known forest park Topcider and Kosutnjak that provide an excellent place for a quick removal of 

the peaceful oasis, even though you are in the city. The rivers Danube and Sava, have excellent pedestrian paths, and 

Ada Ciganlija with rich excursion and recreational programs at the moment will allow you to forget that we were in 

the bustle. We should not forget the Great War Island with rich ornithofauna. With a little more time to be available 

if they want to go to Avala, near Belgrade. It provides a full experience of leaving the city, because it will be a walk 

through the woods, trodden paths, and slowly get to experience this low mountains, and quickly get to the top 

because the trails are not too demanding. With the experience of the Avala Tower and the Monument to the 

Unknown Soldier Day will be filled. Kosmaj must love me for long groomed trails. Fruska gora is special in its own 

way and in relation to other processed mountain offers the most features for the realization of a number of different 

types of tourism. Long pedestrian paths, cycling, marathons and unavoidable monastery tours are just part of the 

experience of what this mountain has to offer. Vrsac mountains on the border with Romania and specific climatic 

characteristics, Divcibare, with the wilderness can display real natural landscapes. All of this excursion and 

recreational destination other than natural and provide a variety of cultural and historical wealth. Near Belgrade 

Obedska bar, a little further, near Zrenjanin Imperial bar. They are particularly interesting for elementary and 

secondary schools. The city of Subotica need to stop because it is close to Palic complex that is one of the favorite 

destinations on the list of travel agencies. In Valjevo need to go to the old town center suffered Tesnjar, as it needs 

to take a tour of the surrounding area that radiates cultural and historical spirit. On a somewhat greater distance, but 

they are also close to the Iron Gates and Silver Lake. Djerdap with unique natural zones, and at Silver Lake flying to 

swimming, and in all other seasons to enjoy the excursion and recreational needs. 
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