
 
ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА 40. МЕЂУНАРОДНОГ САЈМА ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ  

И ОБЕЛЕЖАВАЊА МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ТУРИСТИЧКИХ ВОДИЧА  
ОБЕЗБЕЂЕНИ СУ БЕСПЛАТНИ ПРОГРАМИ РАЗГЛЕДАЊА ГРАДА  

ЗА УЧЕСНИКЕ САЈМА, ПОСЕТИОЦЕ И ГРАЂАНЕ  
 

         Поводом одржавања 40. Међународног сајма туризма, који ће се одржати од 22. до 25. фебруара у 

Београду и обележавања Међународног дана туристичких водича 21. фебруара, Секретаријат за привреду 
Градске управе града Београда, надлежан за послове туризма и Удружење туристичких водича Србије, 

традиционално, у сарадњи са Туристичком организацијом Београда и другим организаторима програма, 
организују више бесплатних програма разгледања града са циљем презентације атрактивности Београда 

суграђанима, домаћим посетиоцима и страним туристима и учесницима сајма туризма у Београду. 
         Удружење туристичких водича Србије обележава Међународни дан туристичких водича организацијом 

бесплатних разгледања у недељу, 25. фебруара. 

 
ПРОГРАМ РАЗГЛЕДАЊА: 

НЕДЕЉА – 25.02.2018. године 
 10:00 часова – Разгледање Кнез Михајлове улице  

(Полазак: испред Палате "Албанија") 

Водич: Власта Ранђеловић, члан Удружења туристичких водича Србије 

 10:00 часова – Разгледање Ташмајдана  

(Полазак: испред Цркве Светог Марка)  
Водич: Александра Марковић,  члан Удружења туристичких водича Србије 

 13:00 часова– Шетња кроз сецесију Земуна  

(Полазак: Полазак: на углу Главне улице и улице Авијатичарски трг)  
Водич: Снежана Лукић, члан Удружења туристичких водича Србије 

 11:00 часова– Разгледање Врачарског платоа  

(Полазак: испред споменика Карађорђу)  
Водичи: Јасмина Ћирић, члан Удружења туристичких водича Србије 

 12:00 часова– "Десет стилова архитектуре Београда" 

(Полазак: испред конака "Књегиње Љубице") 

Водич: др Милан Просен, члан Удружења туристичких водича Србије 
 14:30 часова– Разгледање амбијенталне целине Савамала  

(Полазак: испред Београдске задруге) 

Водич:  Бранислав Поповић, члан Удружења туристичких водича Србије 
 

Обиласци Новог гробља као својеврсног музеја на отвореном 
 11:00 часова –’’Стварали су пером и душом'' 

Тура посвећеном песницима и књижевницима  
 13:15 часова – 0таџбина се брани срцем'' 

Тура посвећена родољубима-учесницима Великог рата 

Прича и води: др Виолета Обреновић, стручни сарадник – историчарка уметности, ЈКП ''Погребне 
услуге''. Полазак: са платоа испред главне капије Новог гробља, Рузвелтова 50.  

Контакт: 'violeta.obrenovic@beogradskagroblja.rs'. Трајање појединачног обиласка: 120 минута. 
 13:00 часова – Промотивна тура: “Културна баштина Топчидера” Музеја Афричке уметности, 

Куће краља Петра Првог, Архива Југославије и Куће легата – Легата Петра Лубарде 

(Полазак: испред Музеја Афричке уметности, улица Андре Николића 14)  

Причају и воде: Ана Кнежевић историчарка уметности, Музеј Афричке уметности и Ивана Затежић, 
историчарка уметности, Кућа легата. 

Због ограниченог броја места пријављивање је обавезно на: kulturnabastinatopcidera@gmail.com 
            Информације на тел: 065 8250488. 

Пријављивање учесника за наведене пешачке туре УТВС није потребно, осим за програм 

“Културна баштина Топчидера”.  
Удружење туристичких водича Србије и ове године промовише рад Удружења и лиценцираних туристичких 

водича у сарадњи са Секретаријатом за привреду Градске управе града Београда на Сајму туризма и то у 
суботу 24.02.2018 године од 14,15 до 15,15 у Хали 4 на бини, где ће чланови УТВС и њихови гости "Причати 

заборављене приче о местима, људима и догађајима у Београду и Србији".  
                                                                                                    ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ 
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