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УВОД

На основу Уговора који је закључен са Градском управом града Београда - Секретаријатом
за привреду, дана 16. јула 2019. године, под бројем VIII-01-401.1-49, Центар за
истраживања и студије туризма доставља Нацрт "Стратегије развоја туризма града
Београда 2020-2025. године са Акционим Планом" у складу са уговором Радној групи на
сагласност.
Стратегија развоја туризма Града Београда 2020. - 2025. године са Aкционим планом (у
даљем тексту: Стратегија) припремљена је у складу са Законом о туризму Републике
Србије ("Сл. Гласник РС", бр. 17/2019) и усаглашена са усвојеном Стратегијом развоја
туризма Републике Србије за период 2016. – 2025. Циљеви овог документа усклађени су
са Стратегијом развоја града Београда до 2021. године, а посебно са следећим
стратешким циљевима:
-

Конкурентна привреда базирана на знању и иновацијама,
Паметан урбани развој града на две европске реке,
Одржив, отпоран и обновљив град,
Унапређена друштвена кохезија (посебно кроз развој креативних културних
индустрија и cтратегија институција).

Основни циљеви израде "Стратегије развоја туризма града Београда 2020. - 2025. године
са Aкционим планом" су:
- Одрживи економски, еколошки и социјални развој туризма у граду Београду;
- Јачање конкурентности туристичке привреде и са њом повезаних делатности на
домаћем, регионалном и међународном тржишту;
- Повећање директног и укупног учешћа сектора туризма у бруто домаћем
производу (БДП), као и повећање директног и укупног броја запослених у сектору
туризма и његовог учешћа у структури укупног броја запослених;
- Креирање иновација у туристичкој привреди града кроз урбано-рурална
партнерства (обогаћивање гастрономске понуде у смештајним објектима
органском храном произведеном у оближњим руралним подручјима );
- Дефинисање јасних праваца позиционирања бренда Београда и с тим у вези
постављање мера унапређења стратегије тржишног наступа (промоција, продаја,
циљна тржишта);
- Дефинисање инвестиционе платформе јавног и приватног сектора на нивоу града у
односу на стратешки оквир развоја производа и услуга;
- Унапређење управљачког модела на дестинацији на бази примера добре праксе
успешних дестинацијских менаџмент градова конкурената и дестинација узора.
Стратегија пружа конкретне предлоге и смернице актерима туристичке привреде на
територији Града Београда како би унапредили активности у домену туризма и у периоду
од 5 година подигли конкурентност туристичке привреде.
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1. АНАЛИЗА СТАЊА И ДОСАДАШЊЕГ СТЕПЕНА РАЗВОЈА
ТУРИЗМА
У наредном поглављу биће представљено досадашње стање развоја туризма града
Београда, са освртом на постојећи институционални и регулаторни оквир, анализу
туристичког промета, хотелског сектора, туристичких атракција као и анализу досадашњег
дестинацијског маркетинга града и др., са циљем идентификације тренутних недостатака
развоја туризма на основу којих ће се дефинисати циљеви будућег развоја и предлози
мера за унапређење града Београда као туристичке дестинације.

1.1. Институционални и регулаторни оквир
У оквиру овог поглавља дат је приказ надлежности државних органа, институција јавног
сектора и институција од значаја за развој туризма града Београда. Методологија за
креирање тренутног стања и препорука за развој туризма града Београда утемељена је на
постојећим стратешким документима коју су усклађени са регулаторним оквиром и као
такви приказани као посебни део овог документа.
Институционални оквир

Министарство трговине, туризма и телекомуникација: У Сектору за туризам овог
министарства обављају се послови који се односе на:1 спровођење Закона о туризму и
Закона о угоститељству, те Стратегије развоја туризма РС, праћење и анализу системских
решења, правне регулативе и мера економске политике на пословање туристичке
привреде и предлагање одговарајућих мера у циљу развоја туризма, и остале послове
приказане на интернет страници овог министарства. На предлог Сектора за туризам овог
Министарства Влада је усвојила Стратегију развоја туризма РС 2016-2025, Закон о туризму
и Закон о угоститељству које прате правилници, уредбе и остала правна акта из области
туризма на националном и локалном нивоу. Сектор туристичке инспекције:2 делује
превентивно и врши инспекцијски надзор над применом закона и прописа којима се
уређују области туризма и угоститељства.
Министарство културе и информисања: према Члану 15. Закона о министарствима3
(„Службени гласник РС”, бр. 72/12 и 76/13), између осталих, обавља послове који се
односе на развој и унапређење културе и уметничког стваралаштва, праћење и
истраживање у области културе, као и друге послове наведене на интернет страници овог
министарства. На предлог овог министарства креиран је Нацрт Стратегије развоја културе
РС 2017-2027, а усвојени су Закон о култури и Закон о културним добрима и други закони
и правни акти који регулишу област културе и информисања РС.
1

МТТТ (2019) Сектори, Сектор за туризам, https://mtt.gov.rs/sektori/sektor-za-turizam/ (приступљено
05.08.2019.)
2
MTTТ (2019) Сектори, Сектор туристичке инспекције, https://mtt.gov.rs/sektori/sektor-turisticke-inspekcije/
(приступљено: 05.08.2019.)
3
Министарствокултуре иинформисања РС, Министарство, http://www.kultura.gov.rs/cyr/ministarstvo
(приступљено 05.08.2019.)
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Туристичка организација Србије (ТОС): Према Закону о туризму („Сл. Гласник РС“ бр.
17/2019), Члан 33. овог закона, оснива се за обављање послова промоције туризма,
координације активности туристичких организација, привредних и других субјеката у
туризму на територији РС.
Туристичка организација Београда (ТОБ): На основу Решења о оснивању Туристичке
организације Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 4/95, 9/2004, 2/2005, 15/2007,
34/2009, 10/2011, 51/2014 и 11/2015), Град Београд оснива туристичку организацију, као
јавну службу. Основна мисија Туристичке организације Београда (у даљем тексту:ТОБ) је
промоција Београда као туристичке дестинације, очување, развој и унапређење
туристичких, културних и пословних вредности и потенцијала. Туристичка организација
Београда поставља критеријуме пословања свих учесника који креирају туристичку
понуду, брине о квалитету туристичке и друге инфраструктуре града, координира
активности правних и физичких лица који својим пословањем учествују у формирању
туристичког производа.
Секретаријат града Београда, Градска управа – Секретаријат за привреду Београд4
обавља послове који се односе на доношење програма и спровођење пројеката
економског развоја града; унапређење општег оквира за привређивање и запошљавање,
као и за равномернији развој града; припрему и израду програма мера за подстицање
развоја привредних субјеката ради стварања повољног привредног амбијента;
подстицање оснивања кластера, бизнис инкубатора и других облика удруживања;
учествовање у доношењу и спровођењу програма и пројеката за подстицање
запошљавања; подстицање и старање о развоју туризма; припремање програма развоја
туризма; категоризацију града Београда као туристичког места; боравишну таксу и
праћење прихода од боравишне таксе; подстицање развоја и унапређења угоститељства,
занатства и трговине; уређивање радног времена угоститељских, занатских и трговинских
објеката, места на којима се могу обављати одређене делатности, техничке и друге
услове у угоститељском објекту, који се налази у стамбеној згради, као и начин обављања
угоститељске делатности, у зависности од начина услуживања и врсте услуга које се
претежно пружају и друге услове за њихов рад, као и остали поверени послови који се
односе на локалне туристичке водиче и категоризацију угоститељских објеката домаће
радиности врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство; послови који се
односе на употребу имена града у пословном имену привредних субјеката и удружења,
доделу награда и признања из области предузетништва и других привредних области;
обавља и друге псолове из делокруга Секретаријата у складу са законом, Статутом града и
другим прописима.
Завод за заштиту споменика културе града Београда врши заштиту споменика културе
града Београда, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и
знаменитих места на подручју града Београда.5

4

Београд (2019), Градска управа, Секретаријат за привреду, http://www.beograd.rs/lat/gradska-uprava/2004sekretarijat-za-privredu_2/ (приступљено: 05.08.2019.)
5
Завод за заштиту споменика културе града Београда (2019), О нама, Делатност Завода,
http://beogradskonasledje.rs/o-nama/nasa-delatnost (приступљено: 06.08.2019.)
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Привредна комора Србије (ПКС) - Привредна комора Београда (ПКБ): У складу са
Законом о привредним коморама ("Сл. Гласник РС", бр. 112/2015), Управни одбор
Привредне коморе Србије је 2016. године донео је Одлуку о образовању Привредне
коморе Србије – Привредне коморе Београда.6 Према Статуту ПКС ("Сл. Гласник РС", бр.
39/2016) Члан 15., ПКБ обавља послове који се односе на привредне гране заступљене у
привредној комори главног града. Детаљни приказ пословних активности може се видети
на званичној интернет страници комора.
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу ЈП Београд 7: обухвата делатности
управљања, уређивања, опремања и унапређења градског грађевинског земљишта и
објеката од значаја за Београд. Дирекција припрема програме уређивања грађевинског
земљишта и изградње магистралних и других објеката комуналне инфраструктуре, као и
студије, анализе, експертизе и конкурсе за потребе решавања специфичних просторних,
инфраструктурних и других проблема уређења града.
Урбанистички завод Београда израђује стратегије развоја, стратешке и оперативне
планове и урбанистичко-техничка документа за спровођење планова, студије, анализе и
пројекте.8
Град Београд је оснивач више предузећа и организација:9 ЈП "Сава центар", ЈП "Ада
Циганлија", ЈП "Београдска тврђава", "Арена Београд" д.о.о., ЈП "Хиподром Београд",
Јавно водопривредно предузеће "Београдводе", ЈП „Зоолошки врт града Београда” и ЈП
„Путеви Београда”.
Регулаторни оквир

У овом поглављу су методом кабинетског истраживања прикупљени и проучени сви
стратешки документи почев од Стратегије развоја туризма Републике Србије 2016-2025,
до стратешких докумената донетих на нивоу града Београда (Стратегија града Београда,
постојеће стратегије развоја појединих београдских општина), као и Регулаторни и остали
урбанистички планови града Београда. Детаљном анализом поменутих докумената, из
њих су издвојене мере и предлози усмерени на развој туризма, који као инпути
представљају елементе за креирање препорука и предлога за развој појединих
туристичких производа и одрживог развоја туризма у Београду. Следи приказ поменутих
стратешких докумената:
Стратегија развоја туризма Републике Србије 2016-2025 (Сл. Гласник 98/2016) са
Акционим планом препознаје Град Београд са гравитационом зоном као једну од 18
туристичких дестинација РС које треба развијати у оквиру туристичке дестинације
Подунавље. Кључне вредности (атрактивности): културно-историјско наслеђе, забава и
изласци, гастрономија, фестивали, Дунав и Сава, шопинг, Селтерс бања, природна добра.
6

Привредна комора Србије-Привредна комора Београда (2019), Привредна комора Београда,
https://beograd.pks.rs/strana/pk-beograd-o-nama (приступљено 06.08.2019.)
7
Београд (2019), Градска власт, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу,
http://www.beograd.rs/lat/gradska-vlast/2197-direkcija-za-gradjevinsko-zemljiste-i-izgradnju-beogradajp_2/(приступљено: 06.08.2019.)
8
Урбанистички завод Београда (2019), http://urbel.com/delatnosti/ (приступљено: 06.08.2019.)
9
Београд (2019), Градска власт, Остала предузећа и организације, http://www.beograd.rs/lat/gradskavlast/2193-ostala-preduzeca-i-organizacije/ (приступљено: 06.08.2019.)
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Полови развоја: Београд – градско језгро старог дела града, Нови Београд – пословнокомерцијална зона, Земун – градско језгро и приобаље Дунава. Кључни производи: city
break, MICE туризам, наутика, кружне туре, манифестације (Beerfest, БИТЕФ, БЕЛЕФ, ФЕСТ,
Београдски манифест, Фишфест…), специјални интереси, здравствени туризам и културно
тематске руте. Према Акционом плану који је произашао из ове стратегије треба
ажурирати документ Стратегија развоја града Београда до 2021. и израдити програм
развоја туризма града Београда.
Стратегија развоја града Београда - Стратешки циљеви, приоритети и мере одрживог
развоја до 2021. године (Сл. Лист града Београда, бр. 47, од 30.06.2017.), Мером 5.
предвиђа унапређење и развој туризма кроз: унапређење туристичке инфраструктуре и
супраструктуре, ревитализацију и осавремењавање амбијенталних целина, обогаћивање
туристичке понуде у оквиру постојећих производа и унапређење промоције Београда као
туристичке дестинације. Све наведено ће се реализовати кроз: промоцију града Београда
као атрактивне регионалне, европске и ваневропске туристичке дестинације са
јединственим брендом; суфинансирање програма и пројеката конгресног,
манифестационог, културног и руралног туризма; унапређење укупне туристичке понуде;
унапређење програма коришћења нових информационих технологија у туризму, израду и
реализацију пројеката туристичке сигнализације на територији града Београда;
унапређење и промоцију туристичких зона и амбијенталних целина и креирање нових,
као и обнову подземних простора Београда, модернизацију и обогаћивање сувенирског
програма града Београда.
Акциони план - Стратегија развоја града Београда до 2021. године (Сл. Лист града
Београда, бр. 47, од 30.06.2017.). у оквиру Мере А1.П3.М5 - Унапређење туризма,
предвиђа: Промоцију града Београда као атрактивне регионалне, европске и ваневропске
туристичке дестинације са јединственим брендом; Суфинансирање програма и пројеката
конгресног, манифестационог, културног и руралног туризма, као и унапређење укупне
угоститељско туристичке понуде и унапређење програма коришћења нових
информационих технологија у туризму; Увећање синергије између туризма и привреде
интензивирањем сарадње са институцијама и организовањем обука за кадровско
оснаживање запослених у туризму; Израду и реализацију пројеката туристичке
сигнализације на територији Града Београда; Унапређење и промоцију туристичких зона и
амбијенталних целина и креирање нових, Обнову подземних простора Београда;
Израдњу бродограђевинског пројекта и постављање плутајућег објекта – понтона;
Куповину пловила за панорамско разгледање града и Модернизацију и обогаћивање
сувенирског програма града Београда.
План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне
самоуправе - град Београд (Целине I–XIX) (Сл. Лист града Београда, бр. 20, од 21.03.2016.)
издваја три кључне препоруке за развој туризма: 1) Предео изузетних одлика „Велико
ратно острво” у оквиру кога је једна од три утврђене зоне за заштићено подручје са
различитим режимима заштите – Зона туризма. Примењује се режим заштите III степена
који обухвата: Плажу Лидо са проширењем на коме се може лоцирати организована
туристичко-рекреативна понуда и садржаји; 2) Природно добро - споменик природе
„Миљаковачка шума” као заштићено подручје у режиму заштите III степена уз ограничено
коришћење природних ресурса у функцији развоја туризма која се односе на изградњу и
реконструкцију инфраструктурних објеката у функцији развоја еколошких, здравствених и
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спортско-рекреативних видова туризма. 3) Геотермални ресурси који се могу користити за
изградњу балнеомедицинских центара у сврхе развоја туризма, спорта и рекреације
(Вишњичка бања).
Измене и допуне Регионалног просторног плана административног подручја града
Београда (Сл. Лист града Београда, број 86, од 25.09.2018.) предвиђају развој следећих
туристичких производа: пословни туризам + MICE (састанци, подстицајна путовања,
конференције, изложбе); градски одмор; кружна путовања (културни итинерери у
комбинацији са осталим етно-гастрономским и амбијенталним вредностима); наутика;
догађаји - сајам, Арена, Сава центар, стадиони, Ада, спортска инфраструктура, културна
баштина, фестивали, концерти); спорт; специјални интереси (бициклизам, камповање,
пешачење, активности на води, здравствени туризам, лов, риболов, екологија и др.).
Пословни, културни, рекреативни и спортски туризам имају посебан значај за Град у
целини и неке његове делове (општине Барајево, Сопот, Младеновац, Гроцка). Нарочит
значај ће имати просторно и функционално повезивање дуж културне и природне кичме
града Београда: старо језгро Земуна - старо језгро Београда – Авала - Губеревачка шума Космај. Посебан акценат у оквиру развоја културног туризма треба ставити на културне
итинерере. Просторну организацију развоја туризма треба вршити у три развојна правца:
1. Дунавски правац са посебном понудом који повезује Београд са Новим Садом и краком
преко Бановаца, Старог Сланкамена до Крчедина, а низводно преко Гроцке са
Смедеревом и даље у правцу Голупца и Кладова, односно према левој обали преко
Панчева, Омољице и Старчева у правцу Ковина и Делиблатске пешчаре. Основни
садржаји овог правца као дела европског коридора VII везани су за културу, наутички и
викенд туризам; 2. Шумадијски правац треба да активира најзначајнију туристичку
осовину Београда која би повезала са севера НП Фрушку Гору, Сремске Карловце, викенд
зону у Чортановцима, преко старог језгра Земуна и Београда као фокусне тачке, јужно
преко Авале, Трешње, Космаја, Губеревачких шума са Липовачком шумом, и даље преко
Младеновачке бање према Опленцу, Крагујевцу и Аранђеловцу са Букуљом. Поред
обнове старог језгра Земуна и делова старог Београда са употпуњеним садржајем биће
ревитализована Авала са спомеником "Незнаном јунаку", излетиште на Трешњи уз
неопходну инфраструктуру и приватне акције око изградње туристичких објеката (Космај
са обновљеним хотелом и манастирима Павловац и Тресије), фестивала филма у Сопоту и
викенд зоном. Претварањем Младеновца у град више еколошки оријентисан, омогућиће
се развој бање, повезивањем Селтерса и Кораћичке бање у јединствен комплекс и
оријентисан, у једном делу, на европску клијентелу; 3. Савско - Колубарски правац може
да се активира у туристичке сврхе на левој обали реке Саве, са везом код Обреновца
према десној обали. Сурчин би развио спортско - рекреативни програм ("Олимпијско
село", рекреативни центар Галовица, голф игралиште) и регионалне везе према јужном
Срему у правцу Купинова и Обедске баре и даље према Руми. Веза мостом преко реке
Саве код Обреновца омогућава активирање обреновачке чаршије и отварање нове бање
повезане са излетиштем Забран и ловним ревиром преко Мислођина. Локације од
приоритетног значаја у околини Београда, које су и један од носилаца развоја подручја Авала, Космај, Грочанска чаршија, археолошко налазиште Винча, Обреновачка чарчија,
Липовачка шума, Бојчинска шума и бања Селтерс са Кораћићком бањом морају се
потпуно комунално опремити и обогатити додатним туристичким садржајима. Према
Уредби о одређивању Просторног плана подручја посебне намене археолошког
налазишта Бело брдо, које је у зони означеној као културни пејзаж, налазиште треба
укључити у културно туристичке итинерере (руте).
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Генерални урбанистички план Београда- текст (Сл. Лист града Београда“ бр.
11/16).Београд представља туристичку зону I ранга у РС и туристичко место прве
категорије на основу Елабората “Категоризација Београда као туристичког места”.
Планирано је интензивније коришћење и активирање потенцијала водених булевара
Београда - Дунава и Саве, посебно у централној зони (са ресторанима, културним,
спортским и забавним манифестацијама и ревијалним програмима на води уз развој
речног путничког и такси саобраћаја). Такође је планирано проширење постојећих и
увођење нових купалишта и излетишта на рекама (Велико ратно острво, Велико блато,
Кожара, Бељарица, Ада Циганлија, Макиш, Остружница и Умка, Дубоко). Kултурна и
туристичка атракција треба да постане: меморијални комплекс Старо сајмиште, Бетон
хала, комплекс старе шећеране и Стари млин. Потребно је унапредити супраструктуру са
акцентом на побољшање разноврсних смештајних капацитета који недостају Београду
(хотели високе категорије, хостели, кампови, категорисан приватни смештај и др).
Планирају се додатни смештајни капацитети уз марине, а посебно на Ада Хуји, код
археолошког налазишта Винча на десној обали Дунава и на другим комерцијалним
површинама, посебно у централној и у периферној зони (на ободу заштићених целина
Авала и Космај).
Нацрт – Стратегија одрживог развоја градске општине Савски венац 2019-2023. На
простору ове општине у току је грађевински пројекат Београд на води, који има за циљ да
„спусти град на реку” изградњом стамбених, угоститељских и пословних објеката. У
оквиру стратешких и оперативних циљева препозната је Приоритетна област 2. - Локални
економски развој са Стратешким циљем унапређења одрживог туристичког окружења и
Оперативним циљем подстицања увођења нових туристичких производа. У складу са тим
издиференциране су следеће мере: Оснивање туристичког кластера који би обухватио
релевантне туристичке субјекте, Суфинансирање програма и пројеката конгресног и
културног туризма и Промоција еко-туризма као развојне шансе општине (река Сава, Хајд
парк итд.). У оквиру Приоритетне области 4., одређен је Стратешки циљ 6. - Унапређени
институционални и управљачки капацитети иОперативни циљ 6.3. - Модернизација
општинске управе кроз: увођење информатичких алата и њихов трансфер, привреду,
социјални развој, туризам и свакодневни живот грађана ове општине.
Стратегија одрживог развоја општине Барајево 2010-2020. даје приоритет подстицању
развоја излетничког, спортско рекреативног и културно-историјског туризма. У складу са
овим приоритетом одређен је Специфични циљ - Развијени капацитети туристичке понуде
(спортско-рекреативног и излетничког туризма са нагласком на излетиште Липовичка
шума и језеро Дубоки поток). Предвиђене активности овог циља су израда Пројекта
"Излетиште Липовичка шума", Пројекта језеро "Дубоки поток", регистра туризма општине,
формирање инфо-пулта туризма и заједничка презентација туристичких потенцијала на
сајмовима и изложбама.
Стратегија одрживог руралног развоја градске општине Обреновац 2012-2022. одређује
мере које се односе на развој туризма. Мера 8/III - Подршка туризму и развој руралног
туризма као једног од облика диверсификације активности на пољопривредним
газдинствима у оквиру које је предвиђено: развој руралног и сеоског туризма,
формирање „турист-бироа“ у циљу побољшања организације смештајне понуде у
Обреновцу и лакше координације активности са туристичком организацијом Београда
(креирање базе података о смештају за потребе руралног и бањског туризма), обука и
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специјализација кадрова и преквалификација за рад у угоститељству и туризму у
деловима Општине где су утврђени туристички потенцијали и изградња „аква“ парка у
Обреновцу у циљу повећања броја долазака породица са децом током летње сезоне).
Мера 9/III- Развој и валоризација бањског туризма уз следеће активности: отварање нове
бање и њено повезивање са излетиштем Забран и ловним ревиром преко Мислођина,
изградња централног бањског здравственог центра и затвореног базена у Бањи,
привлачење инвеститора и инвестиција за изградњу хотела са садржајима „spa“ и
„welness“ програма.
Стратегија одрживог развоја градске општине Сурчин 2012-2021. Један од циљева
одређен овим документом је унапређење туризма и угоститељства, а предвиђене
следеће Мере/активности: промоција ГО Сурчин као туристичке дестинације ( сајт и база
туристичке понуде, туристички сајмови, израда идејног решења сувенира општине),
подршка развоју сеоског туризма, унапређење туристичке инфраструктуре (Голф терени,
Марина, уређење плажа на Сави, бициклистичке стазе, кампа), унапређење знања и
вештина власника и менаџера МСП у области туризма и угоститељства и организовање и
унапређење туристичких манифестација ( дани Сурчина, фестивал фолклора, рок и дечији
фестивал, стари занати).
Просторни план градске општине Лазаревац („Сл. лист града Геограда“, број 10. од
09.03.2012.) предлаже развој сеоског, руралног и винског туризма (реактивирање Зеоцког
виногорја уз могућност да и овај простор уђе у програм развоја винског туризма), ловног и
бањског туризма и туризма заснованог на индустријском наслеђу (коп Колубара).
Стратешки план развоја градске општине Звездара 2015-2020. Одлука о буџету ове
општине обухвата осам програма од којих се један односи на Развој туризма у оквиру кога
је туристичка промоција најважнија програмска активност.
Стратегија развоја градске општине Земун 2018-2023. између осталог има за циљ:
развијен туризам и презентовано културно наслеђе путем следећих приоритета: развоја
туристичког бренда Земуна и заштите, очувања, валоризације и презентације културне
баштине. Ови приоритети ће се реализовати спровођењем следећих мера: развој
туристичког кластера Земуна, подршка иницијативама јавно-приватног партнерства у
погледу социо-економских функција туризма (нови смештајни капацитети, запошљавање
и сл), промоција туристичке понуде Земуна, обезбеђивање простора за културни центар,
брендирање манифестација и других културних садржаја и подршка иницијативама
заштите, очувања, валоризације и презентације културне баштине Земуна.
План детаљне регулације ''Ада Циганлија'' (Службени лист града Београда, бр. 65/16)
Планом је обухваћен део територије општина Нови Београд, Савски Венац и општине
Чукарица, простор површине око 1072,69 ha, од тога копна око 824,46 ha, водене
површине око 248,23 ha. Копнене површине чине: Ада Циганлија, Ада Међица, део обале
између Чукаричког рукавца и Радничке улице и део обале између Савског језера и Савске
магистрале (Макишко поље). Водене површине чине: део тока реке Саве, Чукарички
залив, Савско језеро. Циљ израде плана је стварање планских могућности за изградњу
нових спортских садржаја: одвијање дневних спортско-рекреативних активности,
одржавање спортских такмичења, културне манифестације, забаве, разоноде и
угоститељства као пратећих садржаја у функцији спортске рекреације; стварање планских
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могућности за изградњу комерцијалних садржаја који нису у супротности са условима
заштите водоизворишта; заштита животне средине, односно заштита уже зоне санитарне
заштите и обезбеђење снабдевања града водом, односно уређење и унапређење
природних добара; унапређење енергетске ефикасности. Простор обухваћен границом
плана, комплекс Ада Циганлија, Ада Међица са делом Макишког поља у целости је од
изузетног значаја за Београд и има третман општег добра, доступног свима под једнаким
околностима као градски спортски и рекреативни центар са јавним режимом коришћења.
Земљиште у оквиру границе плана подељено је на површине јавне намене, намењене
за:зелене површине на којима је могућа изградња спортских садржаја (А); забавно рекреативни парк (Б); гондола-станица (ГО) површине за спортове на води (Г); марину
''Ада Циганлија'' у Чукаричком рукавцу (Г1); марину на Сави (Г2); дом спортова на води
(Д); површине за плажу (Ђ); зелене пошумљене површине (Е); ведене површине (Ж);
одбрамбени насип са постојећим рени бунарима (З); комуналне објекте (И)
мелиорационе канале, ''БЦС Шабачка'' (И1); саобраћајне површине; гараже (ПГ1, ПГ2,
ПГ3). Површине остале намене, намењене за комерцијалне делатности (К).
План детаљне регулације мултифункционалног спортско-културног садржаја на
подручју „Парка Пријатељства'' – Ушће, градске општине Нови Београд и Земун
(Службени лист града Београда, бр. 55/18)
Циљ плана је да се створе услови за организацију спортско-културних догађаја и
манифестација у оквиру јавног парка на Ушћу. За потребе уређења и опремања парка
2016-2017. израђена је Студија тј. стратегија развоја простора парка на Ушћу „People's
Park“, коју је израдио архитектонски биро „GEHL“ из Копенхагена, Данска и која је
презентована у Скупштини града Београда. Ова Студија је дала визију активног,
интересантног и приступачног парка за све грађане и посетиоце, указала на потребу
његове интеграције са околином, дала предлог увођења нових садржаја и атракција,
поставила основне правце и видове кретања, као и тематског уређења површина и
повезивања у јединствену и непоновљиву целину. Елементи и препоруке студије су били
полазни подаци за израду овог Плана. Простор приобаља Саве и Дунава са позицијом
Ушћа, на новобеoградској страни, формиран у виду парковске површине од око 91,39 ha,
представља јединствен и непоновљив ресурс града Београда. Истиче се његов положај у
централној зони, на обали река и са визурама ка Београдској тврђави, Ушћу и Ратном
острву. У залеђу се налазе објекти и садржаји комерцијално-пословног центра Ушће,
палате „Србија“, а планира се и будућа зграда Филхармоније. Морфологија равног терена
је изузетно погодна за пешачка и бициклистичка кретања, ка обали и дуж ње – кејом, у
оба правца, ка Земуну и новобеоградским блоковима на Сави. Недостатак садржаја у
самом парку који би привукли већи број посетиоца, његова величина и непрегледност,
небезбедност и неосветљеност, као и бројна ограничења везана за услове заштите
простора, његовог карактера и установљених вредности, чине да је простор слабо
посећен, осим у зони приобалног шеталишта и у кратким периодима организације
манифестација (концерти и фестивали, трке и сл.). Обухваћен је део територије градских
општина Нови Београд и Земун, односно простор Парка пријатељства, блокови 14 и 15 и
део блока 10, између река Дунав и Сава, Бранковог моста, Булевара Николе Тесле и
хотела „Југославија” (91,39 ha). Планирана је реорганизација постојећих праваца пешачке
комуникације и формирање тематских целина које могу, истовремено, користити
различите категорије посетилаца.
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У циљу обезбеђивања континуитета кретања на целокупном подручју, као и остваривања
везе између дефинисаних кључних тачака дуж Булевара Николе Тесле са тачкама
дефинисаним дуж обале река, планирано је осам комуникационих праваца из којих се
гранају секундарни правци. Главне пешачке руте планиране су у виду тематски
организованих широких променада са различитим садржајима, мобилијаром, богато
опремљене детаљима у виду скулптура, игралишта, итд. Прецизним планирањем
композиционих решења у плану озелењавања, креирањем озелењених амбијената који
су прегледни и „прозрачни“ ради бољег сагледавања у простору, коришћење различитих
типова осветљења и видео надзора, формирање стаза које непожељне кораке и кретање
лица чине приметним, увођење служби које врше повремено или континуално
надзирање у циљу заштите становништва, квалитетан и добро дизајниран мобилијар,
редовно одржавање и др., само су неке од планираних мера које ове зелене површине
могу учинити квалитетним и безбедним. На самом ушћу, изнад водене површине,
планирано је формирање видиковца у виду проширења пешачке стазе или нивелисан на
локацији доњег кеја. Тематски садржаји, организација простора, правила уређења и
грађења, као и опремљеност истог засновани су на смерницама, правилима заштите, али
и ограничењима која произилазе из аката заштите донетих за разматрани простор
(целине под претходном заштитом, споменика културе, знаменитог места, заштићене
околине знаменитог места, изворишта воде за пиће, еколошке мреже и др.). У оквиру
парка налазе се постојећи објекти Музеја савремене уметности и ресторана „Ушће“ који
се задржавају. У оквиру парка планира се изградња следећих објеката јавне намене:
установа од највишег значаја за развој културе у Београду и Србији (Музеј уметности 21.
века, Природњачки музеј); акваријума; информационог пункта; панорамског точка и
сличних објеката (ролеркостер, боб на шинама, итд) и два тоалета.
Планови детаљне регулације просторно културно историјске целине Топчидер
(различите фаза и целине), Градске општине Чукарица и Савски венац (Усвојени
планови током 2917-19.)
Просторно културно-историјска целина од изузетног значаја „Топчидер“
Изузетан природни положај и рељеф Топчидера, речне долине са богатом флором и
извориштима, условили су да се овај простор током два века развија као место за одмор и
боравак у природи. У Топчидеру су се у XVIII веку налазили аустријски летњиковци и
ловачке куће, а турски великодостојници су тамо куповали имања и зидали чардаке.
Године 1831. кнез Милош је у Топчидеру изградио дворац, дворску капелу, економске
грађевине, касарне, паркове и ловишта. У трећој деценији XX века у непосредној близини
је почео да се гради комплекс дворова династије Карађорђевић са уређеним парковима,
дворском економијом и комплексом Гарде.
После Другог светског рата у том простору изграђени су Пионирски град и железница,
летња позорница, спортски центар и филмски град. У Топчидеру су се одиграли многи
значајни догађаји. Логоровали су Карађорђеви устаници, одржаване народне скупштине
и прослављане значајне годишњице. У културно-историјској целини Топчидер, током
дугог и континуираног развоја, постоји низ културно-историјских споменика, вредности и
знаменитости, природних лепота и реткости који представљају хомогену целину створену
природним условима и људским радом.
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Ова целина на најбољи начин омогућaва увид у целокупни државни, културни, историјски
и привредни развитак Београда и Србије од 1830. године до наших дана. Као посебне
вредности просторне културне и историјске целине Топчидер истичу се: рељеф Топчидера
са флором, реком и извориштима, парк Топчидер у којем се налазе Конак кнеза Милоша,
топчидерска црква Св. Петра и Павла, црквени конак, Милошева чесма код Топчидерске
цркве, кнез Михаилов конак (Митрополитова резиденција), ресторан „Милошев конак“,
Врућа чесма код Железничке станице, Врачарске чесме, Обелиск посвећен 1859. години,
споменик Арчибалду Рајсу, Мали и Велики водоскок, скулптура „Жетелица“; парк-шума
Кошутњак са ловачком кућом, шумаревом кућом, Хајдучком чесмом, чесмом кнеза
Милоша и Спомеником на месту убиства кнеза Михаила; Пионирски град са централном
зградом и скулптурама; комплекс дворова на Дедињу; комплекс Гарде; објекти
привредног развитка: расадник у Топчидеру, прва железничка станица у Топчидеру,
Фабрика шећера и Ковница новца; спортски објекти: хиподром, стрелиште, спортски
објекти некадашњег ДИФ-а; Летња позорница; куће знаменитих личности: Арчибалда
Рајса, породице Поповић-Предић, Вељка Петровића; гробља: Топчидерско гробље и
Немачко војничко гробље са спомеником српским војницима погинулим 1915. године.
Просторни план подручја посебне намене археолошко налазиште „Бело Брдо“
(Службени гласник РС, бр. 85/18)
Познати археолошки локалитет на обали Дунава, једно је од најстаријих људских
станишта. Плодно земљиште, непосредна близина велике реке богате рибом и рудишта
цинабарита погодовали су континуираном живљењу на лесној тераси над Дунавом.
Дебљина констатованог културног слоја износи 10.5 m, што представља највећи
археолошки профил откривен у Србији. У њему се може издвојити више праисторијских
насеља од којих најстарије датира још из времена старчевачке културе (10.5 до 9.1 m), са
остацима земуница и карактеристичном керамиком. У вишим слојевима нађени су остаци
винчанске културе, Винча-Тордош и Винча-Плочник (9.1 до 3 m) у којима су заступљени
остаци кућа, бројни керамички судови, значајни налази неолитске пластике, камене
секире и разноврсни коштани алат. У горњем слоју (3 до 0 m) наилази се на археолошке
остатке каснијих епоха. Хронолошки, последњи налази везани су за раздобље од VIII до
XVII века, када је терен коришћен за сахрањивање.

План детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке станице у блоку 42 на
Новом Београду (Службени лист града Београда, бр. 55/18)
Изради Плана претходио је јавни урбанистичко архитектонски конкурс, расписан од
стране Града Београда и реализован у сарадњи Урбанистичког завода Београда ЈУП и
Друштва архитеката Београда, у периоду 20.02.–10.07.2014., којим су кроз јавну анкету
између 53 рада изабрана најквалитетнија урбанистичко архитектонска решења за нови
саобраћајни терминал са пратећим комерцијалним садржајима у блоку. Нацрт плана
формиран је према „Идејном решењу планираних објеката аутобуске и железничке
станице у блоку 42 у Новом Београду“, кроз који је извршена детаљна разрада
првонаграђеног архитектонског решења, у складу са условима јавних, јавно-комуналних
предузећа, органа управе, надлежних органа града Београда и Републике Србије као и
закључака Комисије за планове Скупштине града Београда. Површина обухваћена планом
износи 36,6 ha. Планиране површине су: 1. Јавне површине (Kомплекс аутобуске станице
и Kомплекс железничке станице)2. Јавне саобраћајне површине (саобраћајне површине и
анекс аутобуске станице) 3.Јавне зелене површине (парк и заштитно зеленило).
Планиране површине осталих намена су комерцијалне зоне и градски центри.
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Комплекс аутобуске станице
Комплекс аутобуске станице планира се у оквиру просторне целине II у блоку 42, укупне
површине око 9,23 ха. Предлог решења организације перонског простора и станичног
трга, које представља просторну проверу могућности реализације тражених капацитета,
налази се у оквиру Идејног решења комплекса аутобуске и железничке станице у блоку 42
на Новом Београду које је саставни део документације Плана. Укупно овим предлогом је
обезбеђено: 55 полазних перона, 18 долазних, 62 припремна, односно укупно 135 перона
у оквиру зоне АС и још минимум 53 паркинг места за дуже задржавање аутобуса у
непосредној близини, у оквиру зоне ЖС2, просторна целина I.
Комплекс железничке станице
Кроз подручје Плана, правцем исток-запад пролазе магистралне железничке пруге:
Београд-Шид-граница Хрватске, Београд – Стара Пазова - Нови Сад – Суботица – државна
граница – (Келебиа) и двоколосечна железничка пруга Београд Центар – Нови Београд
које се у овом делу воде изнад терена. Подручјем плана саобраћа и линија БГ воза на
линији Батајница – Панчевачки мост са железничком станицом „Нови Београд". Према
концепту развоја „Железница Србије“, Просторном плану Републике Србије и Генералном
плану Београда 2021, планирано је да се изграде још два колосека. Планирана је
изградња нове двоколосечне пруге која би повезивала Аеродром Никола Тесла са
Савским амфитеатром, и која би повезивала новим колосеком Аеродром Никола Тесла са
железничком станицом Београд-ранжирна, због карго превоза.
План детаљне регулације за гондолу Калемегдан – Ушће (Службени лист града
Београда, бр. 55/18)
Планирањем гондоле као комплементарног вида саобраћаја стичу се услови за безбедно
и једноставно повезивање атрактивних локалитета на левој и десној обали Саве, односно
Београдске тврђаве и Парка Ушће, што подразумева бројне позитивне ефекте са
саобраћајног аспекта, укључујући: унапређење квалитета и понуде постојећег система
јавног градског превоза, растерећење постојеће саобраћајне мреже, унапређење
безбедности и комфора кретања за пешаке и бициклисте, смањење загађења које потиче
од конвенционалних облика превоза, итд. За потребе израде предметног Плана урађени
су: Финансијска анализа више сценарија изградње и коришћења гондоле КалемегданУшће са оценом исплативости улагања; и Тржишна анализа туристичких показатеља и
потенцијалне тражње за коришћењем кабинске жичаре Ушће-Калемегдан. Ова два
документа садржана су у аналитичко-документационој основи овог Плана. Увођење
гондоле као алтернативног вида превоза омогућило би повећање целогодишње
туристичке понуде града, што може имати додатне социо-економске користи за локалну и
ширу друштвену заједницу. Услов за реализацију ових ефеката јесте да се у спровођењу
планског решења у највећој мери очува и заштити постојеће културно наслеђе на
Београдској тврђави и природна добра на простору Парка Калемегдан и парка на Ушћу.
Имплементација овог вида превоза на траси Парк Ушће – Београдска тврђава
претпоставља заштиту постојећих културних и природних добара како на простору
Београдске тврђаве, тако и на простору Парка Ушће.
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План детаљне регулације бање у Овчи (Службени лист града Београда, бр. 20/17)
Основни циљ израде плана је стварање потенцијала за будућу организовану
експлоатацију истражених природних ресурса, кроз формирање спортско рекреативних и
туристичко бањских комплекса, као дела туристичке понуде Београда. У погледу
радиаоактивности воде су са ниским садржајем радиоактивних компоненти.
Балнеолошка својства воде са подручја Овче су испитивана у више наврата. На основу
резултата физичко-хемијске анализе минералне воде из бушотине ОВ-1 у Овчи
(09.10.1991.год.) коју је урадило одељење за балнеологију Института за рехабилитацију из
Београда донет је закључак да та вода може користити за баленолошке сврхе као
допунско средство лечења и то искључиво купањем уз загревање воде до одређене
температуре. У склопу медицинске рехабилитације термоминерална вода се може
користити код следећих обољења: 1. Болести локомоторног апарата (Запаљенски
реуматизам- реуматоидни артритис (фаза смиреног зглобног запаљења) и бехтеревљева
болест (почетни стадијум), 2. Дегенеративни реуматизам (артрозе и спондилозе) 3.
Екстраартикуларни реуматизам (фиброзити, меозити, паникулити, тендинити), 4.
Последице траума и ратних рањавања, 5. Стања после прелома костију и хируршких
интервенција на коштано-зглобном систему. Гинеколошка обољења запаљенски процеси
не специфичне природе у смиреном стању; извесни облици стерилитета у првом реду
запељенског и ендокриног порекла. Због свега изнетог балнеолошка својства минералне
воде Овче из бушотина су таква, да се она може првенствено користити у лечењу и
рехабилитацији као допунско средство лечења уз медикаментозну и физикалну терапију.
Вода оваквог хемијског састава и минерализације није за коришћење у рекреативне сврхе
због свог лековитог дејства на организам. Због дуже експлоатације код рекреативног
купања, може да дође до нежељених ефеката. Расположива енергија из изведених
истражно-експлоатационих бунара износи око 300 кЊ. Услед позитивних резултата, може
се констатоавти да простор плана постоји могућност коришћења подземне воде као
вида обновљиве енергије. Спортски објекти и комплекси (8,49 ха). У оквиру планираних
спортскo-рекреативних комплекса могућа је реализација спортских објеката, као што су:
затворени спортски објекти; отворени терени за кошарку и одбојку; отворени терени за
рукомет и мали фудбал; отворени терени за тенис; отворено клизалиште и отворени
спортски полигони (скејт парк, фризби парк...).
План детаљне регулације за спортски центар "Језеро" у Реснику ГО Раковица и
Вождовац (Службени лист града Београда, бр. 55/18)
Границом плана обухваћен је део територије градске општине Раковица северно од
постојеће водне површине - акумулације. У обухвату плана је и постојећа шума јужно од
акумулације, која се делом налази на територији градске општине Раковица, а делом на
територији градске општине Вождовац (24,44 ха). У планираном стању површине јавне
намене су: површине за спортске објекте и комплексе, спортско-рекреативни комплекси,
рекреативне површине у приобаљу, јавне зелене површине, зеленило уз саобраћајницу,
заштитно зеленило, заштитна шума, водно земљиште, водни објекти, воднe површинe,
јавне саобраћајне површине, комуналне површине, површине за инфраструктурне објекте
и комплексе. У планираном стању површине осталих намена је спортско-комерцијални
центар.
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План детаљне регулације спортско рекреативне зоне “Очага” у Лазаревцу (Службени
лист града Београда, бр. 47/16)
Цео простор (42 ха) представља једну заокружену спортско рекреативну зону са поделом
на типичне целине различитих садржаја и то на: 1.ТЦ1-Забавни парк уз језеро Очага,
односно целину непосредно уз језеро са забавним парком и услугама; 2. ТЦ2-Спортско
рекреативне површине, целина спортских садржаја, са фудбалским, кошаркашким,
рукометним и тенис теренима и мултифункционалним објектом за смештај спортиста; 3.
ТЦ3-хотелске површине са пратећим садржајем и 4. ТЦ4- парковско зеленило с
бунгаловима. Грађевинско земљиште за јавну намену у граници обухвата Плана
намењено је за: постојеће и планиране саобраћајнице (коловоз, тротоар, бициклистичка
стаза, улично зеленило, паркинг простор у саобраћној површини као и коридор за
смештај приводне инфраструктуре); јавне зелене површине-уређено зеленило; водно
земљиште реке мале Очаге и језера; комуналне површине (трафостанице,
СКПГ,водопривредни објекат) и типична целина - забавни парк уз језеро Очага. Будући да
језеро са плажом представља постојећи комплекс, планом је предвићено проширење и
оплемењивање простора на укупној површини од 5.36ха. Овај садржај се намеће као
доминантна намена у окружењу и уклапа се у шири концепт вишенаменског спортско
рекреативних и туристичких површина који би због своје естетике био атракција. Поред
доминатне намене језера Очага, најатрактивнији простор представља целина спорта и
рекреације на површини од 5.70ха. Планира се изградња фудбалског терена са пратећим
објектима и тееренима. Објекат је намењен трећој фази реализације и заокружио би
туристичку понуду целог простора. Хотелски смештај, базени и слични спортскорекреативни објекти, групише све садржаје на једном месту, активира своје непосредно
окружење, али и постаје препознатљив у окружењу, симбол рекреатвног центра. Планира
се површина од 4.38ха која поред основне може понудити и пратеће компатибилне
садржаје. За уређење овое целине планира се израда Урбанистичког пројекта који би
детаљније разрадио потребе и могућности са аспекта сагледавања модерног туризма,
истовремено пружајући доживљај традиционалног у пројектованом окружењу, народног
неимарства и стваралаштва, лепоте природе, спорта и рекреације.
План генералне регулације за насеље Барајево – Фаза 1
Београда, бр. 20/17)

(Службени лист града

У обухвату Плана планирана су три спортско рекреативна комплекса (укупно 8,81 ha).
Спортско-рекреативни комплекси су намењени за рекреативне активности становништва,
тренинге и такмичења спортиста и спортских екипа на локалном нивоу, као и за извођење
наставе физичког образовања деце и омладине. Планирана је реализација спортских
објеката и садржаја као што су отворени фудбалски терен, отворени терени за тенис,
кошарку, одбојку, рукомет и мали фудбал, отворени спортски терени за бадминтон,
фризби и тд., отворене теретане, трима стаза, отворена игралишта за децу итд.
Табела: „Заштићена културна добара“
Ред.
бр.
1.

Назив
Стара механа у Барајеву

Врста
Споменик
културе

Ниво заштите
Културно добро

Законски основ
заштите
Одлука
о
утврђивању,
„Службени гласник
РС“ бр. 32/01
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2.
3.
4.
5.

6.

Поповића њиве, римски период
Црквина,
римски
и
средњевековни период
Мађарско Гробље,
позни
средњи век
Чаршија Багрдан, Стари центар
насеља - објекти у Светосавској
бр. 83, бр.97 и 101
Гробље (источно од засеока
Багрдан)
и
споменици
крајпуташи (Равни гај)

Археолошки
локалитет
Археолошки
локалитет
Археолошки
локалитет
Целина
Надгробни
споменици
спомен
обележјa

и

Добро под претходном
заштитом
Добро под претходном
заштитом
Добро под претходном
заштитом
Амбијентална вредност историјска детерминанта
простора
Наслеђе
етнографске
вредности

План генералне регулације система зелених површина Београда (Службени лист града
Београда, 2019)
Циљ израде Плана генералне регулације система зелених површина Београда је стварање
планских услова за: очување постојећих зелених површина у садашњим границама;
унапређење зелених површина лошијег квалитета и вредности; унапређење постојећих
зелених површина ка постизању њихове мултифункционалности, као и функционалности
и међусобне везе целокупног система зелених површина; усклађивање важеће
типологије зелених површина дефинисане Генералним планом Београда 2021.
(„Службени лист града Београда”, бр. 27/03, 25/05 и 34/07) са законским оквиром и
типологијама европских градова, а у циљу примене европских стандарда, конвенција, и
сл.; очување подручја вредних биотопа (станишта); обезбеђивање локација за подизање
нових зелених површина како би се уједначила просторна дистрибуција и заступљеност
појединих типова зелених површина, достизање европских стандарда у погледу
обезбеђивања одговарајућих зелених површина за потребе рекреације становника и
других корисника, као и са аспекта квалитета и заштите животне средине и тако
успоставио оптимални систем и међусобна повезаност целокупног система зелених
површина Београда. Границом Плана генералне регулације обухваћене су територије
дванаест градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула,
Савски венац, Стари град, Чукарица, Раковица, Сурчин и Гроцка, односно подручја
наведених општина која су обухваћена границом Генералног плана Београда 2021,
површине око 77.460 ха.

1.2. Макроекономско окружење и изгледи
У овом поглављу приказано је макроекономско окружење и тренутна економска кретања
и очекивања. Дат је преглед основних макроекономских индикатора и параметра који
имају значајан утицај на туризам. Са становишта Стратегије развоја туризма Града
Београда у периоду од 2020. до 2025. године веома су битна очекивања и прогнозе у
домену макроекономије, нарочито за земље које генеришу висок број туриситчких
долазака у Србију и Београд, а имајући у виду утицај појединих макроекономских
индикатора на сектор туризма.
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Привреда Србије је у претходном периоду остварила
позитивне резултате, с тим да су одређене слабости и
ризици присутни. Позитивни резултати у 2018. години
обухватају: убрзање раста БДП-а, раст запослености и
зарада, ниску и стабилну инфлацију, ниске каматне стопе,
позитиван фискални биланс, пад јавног дуга, смањење
процента лоших кредита и др. Осим позитивних присутни су
и негативни трендови као што су раст спољнотрговинског
дефицита, раст јединичних трошкова рада, недовољан раст
инвестиција. Резултати које остварује привреда Србије су
под утицајем међународних привредних кретања, а она су у
2018. години била углавном повољна. Умерено погоршање
ценовних паритета, услед раста цена енергената,
представља једну од ретких промена у светској привреди
које су негативно утицале на привреду Србије у 2018.
години.

Слика 1.2.1 Реални раст БДП-а
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Раст привреде Србије у 2018. години износио је 4,4% и он је
2010
на нивоу просека земаља ЦИЕ, с тим да је утицај
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једнократних фактора на нивоу око 1%. У другој половини
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2018. године, привреда бележи нешто спорији раст, пре
свега под утицајем екстерних фактора. У 2019. години очекује се раст БДП од 3,5%
првенствено због тога што се не може рачунати на позитиван утицај једнократних фактора
(пољопривреда), док постоји негативан ефекат од око 0,5% БДП као последица смањене
продаје робе на тржиште Косова и Метохије. Истовремено, уколико тражња на главним
извозним тржиштима Србије буде слабија, што је извесно услед кориговања стопа раста
на ниже основних спољнотрговинских партнера, могуће је да раст буде и нешто нижи.
Овај ризик нарочито ће бити изражен у наредним годинама.

Међународне околности за остварење раста привреде Србије у 2019. години за сада не
утичу негативно у већој мери, али су повећани ризици остварења у наредном
трогодишњем периоду. Раст БДП требао би да се убрза у наредном периоду услед
најављених већих инвестиција. Наиме, основни структурни проблем због ког привреда
Србије има нижи привредни раст је у недовољним инвестицијама које су у посткризном
периоду пале на испод 20% БДП. Да би привреда Србије остварила висок и одржив
привредни раст учешће инвестиција у БДП-у требало би да износи око 25%, док је у 2018.
износило око 18,5%. Сходно томе, и најављени план јавних капиталних инвестиција
допринеће убрзању раста.
Фискалну политику у 2018. години обележио је суфицит буџета од 0,6% БДП и релативно
снажно смањење јавног дуга на крају 2018. године на 55% БДП. Усвојеним буџетом за
2019. годину планиран је фискални дефицит од 0,5% БДП што треба да доведе до даљег
смањења учешћа јавног дуга у БДП-у на око 51% на крају 2019. године.
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Слика 1.2.2. БДП (млрд. ЕУР)
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Слика 1.2.3. Јавни дуг (% БДП)
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Инфлација је током 2018. године остала ниска и стабилна и на годишњем нивоу износи
2% што је у начелу задовољавајући тренд за Србију. На такво кретање инфлације утицали
су опрезна монетарна и уравнотежена фискална политика са суфицитом у буџету
државе. Пад конкурентности привреде, као последица раста јединичних трошкова рада и
јачања динара уз релативно висок раст домаће тражње, за последицу су имали доста
снажно и распрострањено погоршање спољнотрговинског дефицита. Дефицит у трговини
робом и услугама са иностранством током 2018. године погоршао се за нешто више од
милијарду евра, а текући дефицит платног биланса је порастао, односно вратио се на свој
ниво из 2014. године, пре спровођења фискалне консолидације.
Стање на тржишту рада у 2018. години је побољшано, реалне зараде су повећане за
око 4%. Регистрована запосленост повећана је за 3,3%, док је незапосленост смањена за
чак 13,2%. Мада на први поглед изгледа као да се све перформансе на тржишту рада
побољшавају, продуктивност рада у непољопривредном сектору стагнира, а јединични
трошкови рада расту, што неповољно утиче на међународну конкурентност и кретање
платног биланса у будућности. Осим тога смањење незапослености делом је последица и
одласка радника у иностранство, што може имати утицаја на недостатак радника
одређених квалификација у поједним секторима. ММФ је такође упозорио да значајан
одлив радника, укључујући квалификовану радну снагу, смањује радну снагу и
продуктивност у Србији, што негативно утиче на економски раст.
Текући дефицит платног биланса је нешто погоршан током 2018. године. На годишњем
нивоу он износи око 2,2 млн. евра (око 5,2% БДП-а), што представља његово повећање за
око 200 млн. евра у односу на претходну годину, али за чак 1,2 млрд. евра у односу на
2016. годину (тада је текући дефицит био свега око милијарду евра). За сада је текући
дефицит покривен нето приливима СДИ које у 2018. износе око 3,2 млрд. евра, што је
најбољи резултат од 2011. године када су СДИ износиле 3,3 млрд. евра.
Током 2018. године девизни курс динара према евру апресирао је са нивоа 118,47
(31.12.2017. године) до нивоа 118,19 (31.12.2018. године), односно за -0,23%.
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Како би спречила апрецијацију динара услед повећане тражње за домаћом валутом у
2018. години Народна банка Србије је интервенисала нето куповином 1.580 млн. евра
(куповина 1.835 млн. евра и продаја 255 млн. евра). Укупан промет у међубанкарској
трговини износио је 6.956,3 милиона евра у 2018. години.
У 2019. години у Србији су настављена повољна макроекономска кретања –инфлација је
ниска и стабилна, очувана је макроекономска и финансијска стабилност, трошкови
финансирања су остали ниски, што је повећало економску и инвестициону активност.
Инфлација је ниска и стабилна на нивоу од око 2%, што се очекује за 2019. и за 2020.
годину. Каматне стопе су у паду како на динаре, тако и на еуре, што доприноси расту
инвестиција, које су један од кључних покретача привредног раста. Настављена су
позитивна фискална кретања, уз суфицит од 0,7% БДП у првој половини 2019. године.
Поједини фактора из међународног окружења делују неповољно - првенствено
успоравања глобалног привредног раста. ММФ је додатно смањио пројекцију глобалног
раста и очекује његово успоравање на 3,2% у 2019. години, а затим убрзање на 3,5% у
2020. године. Подршка глобалној економији долази у форми промене смера монетарних
политика водећих централних банака, што би требало да обезбеди повољније
финансијске услове и подстицај глобалној инвестиционој активности. Истовремено,
простор централних банака за монетарну стимулацију је ограничен и низак имајући у
виду тренутни ниво каматних стопа. Додатно, простор за фискалну стимулацију у виду
додатног задуживања и повећања јавног дуга је такође нижи у поређењу са периодом
пре избијања финансијске кризе 2008. године.
За зону евра, која је наш најважнији трговински партнер, очекује се спорија динамика
привредног раста у остатку 2019. године, док би у средњем року требао да преовлада
позитиван утицај домаћих макроекономских фундамената. Најављени монетарни
подстицаји ЕЦБ треба да обезбеде подршку у овом процесу. Када су у питању земље
региона, које су такође важни трговински партнери Србије, очекивања су повољнија
захваљујући домаћој тражњи, иако се процењује да ће и њихов раст у овој и наредној
години бити нижи него у 2018. години.
Насупрот неизвесности у међународном окружењу, домаће макроекономске услове за
спровођење монетарне политике карактерише задржавање повољних трендова. Тренд
добрих фискалних резултата настављен је и у првој половини 2019. године, с фискалним
суфицитом од 0,7% БДП-а. Повољним фискалним кретањима доприноси раст економске
активности и повећање профитабилности привреде, као и позитивна кретања на
тржишту рада. Знатан раст капиталних издатака државе и раст плата у јавном сектору и
пензија представљају изворе финансирања инвестиција и потрошње, али не у мери у
којој би то изазвало веће инфлаторне притиске и прекинуло опадајућу путању учешћа
јавног дуга у БДП, које је смањено на 51,4% крајем јуна.
СДИ су достигле учешће од 9% БДП-а у првих шест месеци 2019. године и настављају да у
пуној мери покривају дефицит текућег рачуна, који је и даље под утицајем раста
инвестиција и слабије екстерне тражње. Упркос успоравању екстерне тражње, раст
извоза остао је релативно висок захваљујући новим производним капацитетима, као и
пласману залиха пољопривредних производа из претходне сезоне.
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Увоз робе је растао нешто брже од извоза и, као и у претходном периоду, био је
опредељен вишим увозом репроматеријала и опреме. У условима раста потрошачке
тражње бележи се и раст увоза потрошне робе.
Побољшана интерна и екстерна позиција Србије, уз одржив привредни раст, представља
основ за даља побољшања изгледа домаће економије и већу отпорност на екстерне
шокове. На то указују бројни показатељи, пре свега спремност инвеститора на дугорочна
улагања у хартије од вредности Републике Србије, и то по стопама приноса које се
константно смањују. Такође, премија ризика Србије налази се међу најнижима у региону
– она је током јула 2019. године пала испод 60 базних поена, што је њен најнижи ниво.
Апрецијацијски притисци, који су преовладавали и у претходном периоду, појачани су
од јуна, а НБС је интервенисала ради ублажавања прекомерних краткорочних
осцилација курса динара према евру. Од почетка 2019. године НБС је на девизном
тржишту купила 1,8 млрд. евра у нето износу и тиме увећала девизне резерве.
Смањене неравнотеже, чврста контрола инфлације и извесно ублажавање монетарних
политика водећих централних банака, определили су одлуке НБС у јулу и августу 2019.
године о смањењу референтне каматне стопе за по 25 базних поена. Референтна
каматна стопа је тако смањена са 3,0% са почетка 2019. године на 2,5%. То би требало
позитивно да се одрази на услове финансирања и даље смањење каматних стопа на
тржишту и посредно обезбеди даљу подршку економском расту. Заједно с растом
привредне активности, зарада и запослености, смањење каматних стопа ће допринети
наставку стабилног раста кредита приватном сектору, који су у јуну били већи за 9,4%
међугодишње.
Домаћи покретачи привредног раста компензовали су негативан утицај екстерних
фактора, тако да је економска активност у другом тромесечју 2019. године наставила
да расте. Раст је био бржи него у првом тромесечју и вођен је убрзањем активности у
грађевинарству, као и даљим растом услужних сектора. Посматрано с расходне стране,
раст БДП и у другом тромесечју водиле су инвестиције, захваљујући наставку реализације
инфраструктурних пројеката, унапређењу пословног амбијента и повољним изворима
финансирања приватног сектора. На раст БДП утиче и потрошња домаћинстава, услед
раста зарада и запослености и нижих трошкова по основу кредита.
Процена раста БДП за 2019. годину остаје 3,5% и раст ће бити вођен домаћом тражњом.
С друге стране, допринос нето извоза је негативан због ниже екстерне тражње. У
средњем року очекује се убрзање привредног раста на око 4%, при чему ће раст бити
вођен инвестицијама, извозом и потрошњом домаћинстава на одрживим основама.
Ризици пројекције БДП у средњем року су присутни и пре свега се односе на
међународно окружење који има значајан утицај. У кратком року могуће је успоравање
екстерне тражње веће од очекиваног, док би домаће окружење требало да апсорбује
већи део тог смањења.
Инфлација је током 2019. године у границама циља (3±1,5%). Након што је у априлу
достигла 3,1%, међугодишња инфлација је успорена и у јулу је износила 1,6%. Да су
инфлаторни притисци ниски, потврђује ниска и стабилна базна инфлација, која је у јулу
износила 1,5% међугодишње, као и инфлациона очекивања финансијског сектора и
привреде, која су у јулу снижена и крећу се испод централне вредности циља.
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Све наведено потврђује да је јачањем економије, пре свега захваљујући оствареном
смањењу интерне и екстерне неравнотеже и повољним макроекономским изгледима
за наредни период, повећана њена отпорност на неповољне утицаје из међународног
окружења.
Рејтинг агенција Moody’s поправила је изгледе за повећање кредитног рејтинга Србије за
задуживање у домаћој и страној валути са „стабилних“ на „позитивне“ и потврдила
кредитни рејтинг Србије на нивоу „Ба3“. Овиме је Републици Србији дато још једно
признање за резултате које постиже у трансформацији економије и омогућавању њеног
будућег раста на здравим, стабилним и дугорочним основама.
Међународна агенција за оцену кредитног рејтинга Moody’s повећала је изгледе за раст
кредитног рејтинга Србије на бази бржег смањења учешћа јавног дуга у БДП-у, као и
добрим изгледима Србије за снажан економски раст у средњем року. Добре основе које
се базирају на јачању домаћих фактора, према оцени агенције, додатно ће подржавати
поправљање фискалних показатеља Србије.
Moody’s оцењује да је у периоду од претходног повећања рејтинга из 2017. године,
Србија поправљала фискалне показатеље бржом динамиком од очекиване. Агенција
констатује и континуирани суфицит буџета опште државе, и очекује да ће фискална
стабилност бити очувана и у наредном периоду - како по основу чврсте контроле текућих
расхода, тако и по основу раста економске активности и снажног раста пореских прихода.
Рејтинг агенција Moody’s оцењује и да ће до краја 2020. године јавни дуг Србије бити
испод 50% БДП-а, чиме ће Србија постати земља која је током петогодишњег периода
највише смањила учешће јавног дуга у БДП-у (за 21%) у поређењу са земљама сличног
кредитног рејтинга.
Агенција очекује да ће прилив СДИ наставити да буде усмерен у прерађивачку
индустрију, док ће раст приватних инвестиција бити подржан јачањем банкарског
сектора уз снажно смањење проблематичних кредита које је остварено у претходном
периоду.
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Табела 1.2.1. Макроекономски индикатори у периоду од 2010. до 2018. године
2010
Економска активност и основни макроекономски индикатори
Становништво (млн.)
7,29
Бруто домаћи производ (млн. ЕУР)
31.546
Бруто домаћи производ по становнику (млн. ЕУР)
4.326
Бруто домаћи производ, реални раст (%)
0,7
Консолидовани фискални дефици/суфицит (% БДП)
-4,3
Јавни дуг - спољашњи + унутрашњи (% БДП)
41,8
Кредитни рејтинг (S&P)
BB Кредитни рејтинг (Fitch)
BB Кредитни рејтинг (Moody's)
Премија ризика земље - ЕМБИ (bp, просек)
419
Спољнотрговинска размена
Извоз робе и услуга (млн. ЕУР)
9.515
Увоз робе и услуга (млн. ЕУР)
14.244
Дефицит размене роба и услуга (млн. ЕУР)
-4.729
Дефицит размене роба и услуга (% БДП)
-15,0%
Дефицит текућих трансакција (млн. ЕУР)
-2.037
Дефицит текућих трансакција (% БДП)
-6,5%
Нето трансфери нерезидената и резидената (млн. ЕУР) 2.880
Нето трансфери нерезидената и резидената (% БДП)
9,1%
Стране инвестције
Стране директне инвестиције (нето, млн. ЕУР)
1.133
Стране директне инвестиције (% БДП)
3,6%
Монетарни и девизни показатељи
Кредити привреди (млн. ЕУР)
9.745
Кредити становништву (млн. ЕУР)
5.414
Депозити становништва код банака (млн. ЕУР)
7.515
Девизне резерве НБС (млн. ЕУР)
10.002
Инфлација, запосленост, зараде и пензије
Инфлација (%)
10,2
Стопа незапослености (%)
19,2
Стопа запослености (%, 15 и више година)
Просечна нето зарада (ЕУР)
331
Просечна пензија (ЕУР)
193
Девизни курс
ЕУР/РСД (крај периода)
105,50
ЕУР/РСД (просек периода)
103,04
УСД/РСД (крај периода)
79,28
УСД/РСД (просек периода)
77,91
Каматне стопе и финансијска тржишта
Референтна стопа НБС, крај периода (%)
11,50
1M БЕЛИБОР (%)
12,96
Промет на Београдској берзи (млн. ЕУР)
222
Тржишна капитализација Београдске берзе (млн. ЕУР) 8.848
Тржишна капитализација Београдске берзе (% БДП)
28,0%
Индекс BELEX15, вредност на крају периода
651,8
Индекс BELEXline, вредност на крају периода
1.282,7

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

7,23
7,20
7,17
7,14
7,11
7,06
7,02
6,98
35.432 33.679 36.427 35.467 35.716 36.723 39.183 42.780
4.896 4.677 5.083 4.973 5.034 5.203 5.581 6.110
2,0
-0,7
2,9
-1,6
1,8
3,3
2,0
4,3
-4,5
-6,4
-5,1
-6,2
-3,5
-1,2
1,1
0,6
44,7
54,6
57,5
67,5
71,2
68,8
58,7
54,5
BB
BB BB BB BB BB BB
BB
BB BB BB B+
B+
BB BB
BB
B1
B1
B1
B1
Ba3
Ba3
457
522
404
292
280
270
154
123
11.145
16.487
-5.342
-15,1%
-3.656
-10,3%
2.580
7,3%

11.469
16.992
-5.523
-16,4%
-3.671
-10,9%
2.460
7,3%

13.937
17.782
-3.845
-10,6%
-2.098
-5,8%
2.701
7,4%

14.451
18.096
-3.645
-10,3%
-1.985
-5,6%
2.442
6,9%

15.728
18.643
-2.915
-8,2%
-1.234
-3,5%
2.671
7,5%

17.385
19.597
-2.212
-6,0%
-1.075
-2,9%
2.510
6,8%

19.312
22.343
-3.031
-7,7%
-2.051
-5,2%
2.758
7,0%

21.238
25.392
-4.154
-9,7%
-2.223
-5,2%
3.222
7,5%

3.320
9,4%

753
2,2%

1.298
3,6%

1.236
3,5%

1.804
5,1%

1.899
5,2%

2.418
6,2%

3.188
7,5%

10.644 10.762 9.683
5.751 5.739 5.876
8.173 8.694 9.112
12.058 10.915 11.189
7,0
23,0
372
209

12,2
23,9
366
204

2,2
22,1
388
212

9.414 9.542 9.120 9.304 9.508
5.991 6.241 6.792 7.632 8.443
9.309 9.583 10.189 10.770 11.480
9.907 10.378 10.205 9.962 11.172
1,7
19,2
42,0
380
205

1,5
17,7
42,5
368
192

1,6
15,3
45,2
374
191

3,0
13,5
46,7
395
197

2,0
12,7
48,1
420
214

104,64 113,72 114,64 120,96 121,63 123,47 118,47
101,95 113,13 113,14 117,31 120,73 123,12 121,34
80,87 86,18 83,13 99,46 111,25 117,14 99,12
73,34 88,12 85,17 88,54 108,85 111,29 107,50

118,19
118,27
103,39
100,28

9,75 11,25
9,50
8,00
4,50
4,00
3,50
3,00
10,52 11,10
8,58 10,05
3,51
3,35
2,85
2,69
280
220
267
174
186
362
553
534
7.812 6.826 6.740 6.586 5.619 4.798 4.633 4.423
22,0% 20,3% 18,5% 18,6% 15,7% 13,1% 11,8% 10,3%
499,1 523,9 558,0 667,0 644,1 717,4 759,8 761,7
977,2 1.005,6 1.104,9 1.344,8 1.380,4 1.569,4 1.662,5 1.589,4
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Табела 1.2.2. Пројекције и изгледи основних макроекономских
индикатора за период од 2019. до 2021. године

БДП (годишњи реални раст, %)
БДП по становнику (ЕУР)
Лична потрошња (раст, %)
Државна потрошња (раст, %)
Фискални дефицит (% БДП)
Јавни дуг (% БДП)

2018
4,3
6.110
3,0
3,5
0,6
54,5

2019п
3,5
6.605
3,1
1,9
-0,5
50,7

2020п
4,0
7.122
3,3
1,7
-0,5
48,1

2021п
4,0
7.677
3,4
2,4
-0,5
45,7

1.3. Глобални и регионални трендови у развоју градског
туризма
Према IPK International, посете градовима, после крстарења, други су најдинамичнији
облик путовања широм света, јасно прерастајући друге врсте путовања попут путовања на
море ("песак и плажа"), туринга или одмора у руралном окружењу10. Тренутно чини 22%
свих међународних путовања и примећује се спектакуларан раст од готово 60% у
последњих 5 година. Путовања у градове уско су повезана с такозваним тржиштем
„кратких одмора“, јер већина посетилаца остаје у распону од 1 до 3 ноћи. Док је градски
туризам значајан у свим деловима света, највеће градске дестинације су снажно
концентрисани у Европи и Азији (од којих су пет најпосећенијих Лондон, Бангкок, Париз,
Сингапут, Дубаи). Од 20 градоваса највише међународних ноћења 8 је у Европи док је 10 у
Азији. На овој листи налази се и један северноамерички град (Њујорк) и један
јужноамерички град (Лима)11.
Значајан број туриста у урбаним срединама мотивисан је другим разлозима осим одмора,
укључујуcћи посао, конференције, куповину и посете пријатељима и рођацима. Важно је
имати на уму да је локално становновништво такође значајан (често већински) корисник
атракција и инфраструктуре која је генерално развијена за не-туристичке сврхе, те је
њихово задовољство такође битан показатељ урбаног развоја. Постојање развијене
инстраструктуре тако представља и основ за функционисање многих туристичких
активности у градовима. У урбаним дестинацијама често је број примарних и секундарних
атракција веома велик. Важна карактеристика урбаних центара је и то да је туризам само
једна од многих економских активности у граду и мора да се такмичи за ресурсе и радну
снагу са великим бројем других индустрија. Сходно томе, процеси планирања и креирања
политика, па чак и свакодневно оперативно управљање туристичким атракцијама су
сложенији и постоји потреба за повезивањем туризма са мноштво стејкхолдера из јавног
и приватног сектора, који имају директан или индиректан утицај на развој урбаног
туризма12.

10

IPK International, „ITB World Tourism & Trends Report 2015/16,“ 2016
IE Premium and Prestige Business Observatory (2015) High value city tourism European city destinations - European city
destinations - global markets. IE Premium & Prestige Business Observatory, IE Foundation, Madrid
12
Edwards, D., Griffin, T., & Hayllar, B. (2008). Urban tourism research: developing an agenda. Annals of Tourism
Research, 35(4), 1032-1052.
11
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Развој урбаног туризма постаје важан фактор урбане регенерације, оживљавања градова
и њиховог економског напретка. Овај приступ иде даље од сезонског туризма приморских
градова и обухвата токове туриста привучених наслеђем, архитектуром али и
конференцијама, изложбама, културним и спортским догађајима. Остварени финансијски
приход овим путем често представља највећи удео локалног бруто друштвеног
производа13. Све урбане политике повезане с културним наслеђем имају значајан утицај
на економски развој већине градова. Стога је културни туризам једна од најважнијих
делатности у историјским градовима. Такође, просторна организација културних ресурса у
граду и њихов однос с инфраструктуром (хотели, прометна инфраструктура, трговачки
садржаји) критична је за успех развојне стратегије темељене на културном туризму.
Специфичност урбаног туризма огледа се у следећим карактеристикама14:
1. Урбани туризам је изузетно важан, светски облик туризам: Упркос свом значају,
урбано туризам је остао непрецизно дефинисан и неодређен.
2. Туристи посећују градове из више разлога: градови који могу прихватити већи број
туриста су велики мултифункционални ентитети који лако апсорбују туристе те они
могу постати у великој мери економски и физички невидљиви – тешко је
направити дистинкцију између туриста и оних који то нису.
3. Туристи интензивно користе многе градске објекте и услуге, али мало градова је
створено посебно за туристичке сврхе.
4. Туризам може да допринесе значајним економским користима градовима али
градови чија економија највише зависи од туризма вероватно остварује намање
успеха.
5. Туристичкој индустрији су очигледно потребни разнолики, флексибилни и
приступачни туристички производи које градови пружају: док са друге стране
градовима је потребан туризам као вид валоризације датих атракција, ресурса,
потенцијала и активности.
Урбани туризам је релативно нова врста туризма, а најчешће укључује боравак у великим
градским агломерацијама специфичним по урбанистичким решењима, архитектонским
подухватима, бројним културно-историјским вредностима те бројним спортским,
изложбеним и културним манифестацијама. Односно, сви облици и услуге које се одвијају
у урбаним срединама називамо урбаним туризмом. Мотиви те врсте туризма могу се
повезати с великом жељом за путовањем и интересом за упознавањем дестинације,
њене историје, обичаја, начина живота, уметности, баштине и слично. Све наведено
могло би се назвати културним туризмом који је и главни ослонац развоју урбаног
туризма. Такође, урбани туризам подразумијева путовања у велике или мале граде из
различитих разлога − разгледање, куповина (шоппинг), посета родбини или пријатељима,
пословни разлози, култура, ноћни изласци и забава и сл.

13

Wise, N. (2016). Outlining triple bottom line contexts in urban tourism regeneration. Cities, 53, 30-34.
Ashworth, G., & Page, S. J. (2011). Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes. Tourism
management, 32(1), 1-15.
14
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Урбани туризам укључује следеће активности туриста15:
разгледање,
посете музејима и галеријама,
одлазак у позоришта, на концерте и забаве,
едукацију,
шопинг,
фестивале и догађаје,
конференције, конгресе и пословне састанке,
посете ресторанима, баровима и ноћним клубовима,
посете породици и пријатељима.
Са
е туристичко тржиште и посебно су
атрактивни градови у Европи. Локалне власти су пак схватиле да туризам може имати
улогу у економском развоју града. Невидљивост туризма у градовима делимично
произилази из чињенице да многи објекти користе и локално становништво и посетиоци.
Унапређење ових објеката и додавање нових функција стога пружа погодности за локалне
становнике, али и помоћ у промоцији и унапређењу туризма . Последњих година постају
видљиве знатне промене у начину разгледања градова. Туристи напуштају старе градске
центре и одлучују да посете места која нису типичне туристичке атракције или су пак
вишефункционалне атракције. У таквим местима развијају се алтернативни облици
градског туризма који привлаче различите тржишне сегменте16 .
Светска туристичка организација (UNWTO)17, у свом извештаји о Перформансама урбаног
туризма за 2018. годину , наводи следеће факторе успеха урбаног туризма:
1. Дугорочна визија и стратегијско планирање
ности
града. Стратешки план често садржи краткорочне и средњорочне циљеве, редовне
прегледе уч
ава ревизију ако је потребно. За холистички приступ,
заједничка визија треба да се развија кроз сарадњу између свих заинтересованих
страна у области туризма, доносиоца одлука и становника града. Градови попут
Торина и Линца показују како се постиндустријски град, уз храбру визију и
стратешко планирање, успешно трансформише стављањем туризма и културе у
срце овог процеса. Њихова драматична обнова служи као изванредни пример за
интегрални развој дестинације, а ово је резултирало у томе да су градови
атрактивна места за живот, рад и посету.
2. Укључивање јавног и приватног сектора: Да би се убрзала трансформација развоја
туризма, јавно-приватна партнерства (ЈПП) су идентификована као приоритет у
неким дестинацијама. Пекинг је снажно промовисао ЈПП у сектору туризма и
уложили су напор да промовишу развој културних и креативних индустрија уз
подршку приватног капитала. Берлин има још један приступ.
15
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Град је успоставио свој ДМО ВиситБерлин, као модел ЈПП-а за промоцију града као
главне туристичке дестинације и атрактивне локације за конгресну индустрију
3. Економска подршка:
и и Токијску трговачку ком

4.

5.

6.

7.

8.

9.

има (МСП)
која се баве смештајем, ресторанима и другим услугама везаним за туризам како
би се побољшала њихова конкурентност. Неки од подстицајних механизама
укључују запошљавање, финансијске, правне и друге професионалне ангажмане.
Аутентичност: За многе путнике, путовање на ком искусе живот локалног
становништва постало је незаменљив део упознавања неке дестинације.
Аутентичност, локална искуства и град као заједничко место сусрета локалног
становништва и туриста су у фокусу многих туристичких дестинација. Буенос Аирес,
на пример, обимно је истраживао свој пројекат МиБаррио како би се ухватио
идентитет сваког суседства и како би се ре-дизајнирале вредности туристичких
рута и
ности за локална искуства.
Укључивање заједнице: Потребно је обезбедити ангажман и прихватање туризма
од стране локалних самоуправа, а њихово укључивање у процес стратешког
планирања се показало као веома успешно. На пример, Туристичка стратегија у
Копенхагену види становнике, индустрију и посетиоце као једно. Препознато је да
туризам може негативно утицати на квалитет живота становника у случају да
локална заједница није укључена у искуство посетилаца. Програми ангажовања
заједни
у
туризма.
Инвестирање у културно наслеђе: Улагање у културно наслеђе и очување
историјских структура често представљају основу развоја туризма у граду. Оно што
је битно јесте балансирати измежу развоја туризма и очувања наслеђа.
Развој производа: Уз културно наслеђе и стварање нових атракција, туристички
производи и услуге су у фокусу многих туристичких дестинација. Изванредна прича
о успеху туристичког производа везује се на пример за Ars Electronica центар у
Линцу, музеј који представља, интерпретира и провоцира идеје о футуристичким
визијама друштва и његовом утицају на животну средину. Развој производа треба
да прате нови видови интерпретације и коришћење могућности нових технологија.
Догађаји: Све више градова укључује организовање догађаја у својој стратегији
развоја туризма како би побољшали њихово позиционирање и / или продужили
сезону. Нови простори за одржавање догађаја постају посебно популарни, па се за
ову сврху често користе објекти културно-историјског наслеђа, обновљени објекти
индустријског наслеђа и слично.
Стратегија одрживог развоја и менаџмента: Само усресређивање на раст броја
туриста није довољно за одрживи развој дестинације. Корпоративна друштвена
одговорност и политике везане за рециклирање, квалитет ваздуха, енергетску
ефикасност и зелене површине постају императивни елементи за многе туристичке
компаније.
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10. Технологија: Да би побољшали квалитет живота грађана и побољшали искуство

квалитета посетилаца, концепти попут паметног града и нових платформи
туристичких услуга (такозвана економија дељења) се инкорпорирају као нови
обрасци за пословање. На пример, Сапоро и Антверпен користе мониторинг људи
у реалном времену како би усмерили туристичке токове, визуелизирали мобилност и
сигурност и по потреби предузели акције.

Велика већина путника широм света користи интернет ради инспирације, информације и
резервације већ дуги низ година. Да би биле конкурентне, дестинације морају имати
снажно присуство на вебу и бити активне на најрелевантнијим платформама. Зато је
успешно управљање интернет присуством важан задатак градских дестинација који
подразумева ажурирање информација о дестинацији или побољшање приступа
дестинацији путем онлајн пословања. Неки од трендова који су посебно заступљени у
градском туризму су18:
1. Препуштање креирања садржаја корисницима: многи градови више не генеришу
маркетиншки садржај на друштвеним медијима већ га само воде. Водити значи
креирати оквире, теме и платформе које корисници - наиме путници, фанови,
локално становништво и локална предузећа – пуне аутентичним, личним
садржајем, као што су слике, видео снимци,приче, итинерери, активности или
искуства. Ова врста садржаја је често много личнија и емоционалне природе и
перципира се као привлачна и веродостојна осталим корисницима.
2. Орјентација на искуство - Ово је област у којој тренутно видимо највећу
револуцију на интернету у домену путовања. До данас је онлајн резервација
углавном покривала превоз и смештај. Сада старт-апи попут getyourguide.com и
excursiopedia.com, пружају информације о томе које активности и искуства могу да
се резервишу путем интернета, пре или током путовања. Њихови пословни модели
су омогућили да десетине хиљада пружалаца активности и искуства стекнуприступ
великим интернет тржиштима.
3. Вођење помоћу мобилних телефона - Цене мобилне интернетске везе у
иностранству у последње време се брзо смањују, посебно у земљама ЕУ. Постоји
нова генерација младих путника који су навикли да буду стално на интернету и
својим паметним телефонима. Дакле, први корак је да се странице свих
претходних компанија учине подeсним за мобилне телефоне. Али ово је тек
почетак. Паметне апликације су биле и настављају бити средство које информише,
води и пружа путницима „понуде“ у покрету. Неки градови су развили сопствене
„где је шта“ апликације, али све је више и апликација других произвођача које
стоје на располагању и користе радаре, гамификацију, везе у реалном времену,
проширену стварност.
4. Дестинацијски сајтови са могућношћу резервације - Све више и више
дестинацијануди могућност резервације различитог садржаја на сопственој веб
страници.

18

High value city tourism European city destinations - global markets (2015), Observatory for the Premium &
Prestige Market.
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Прво, путницима олакшава тиме јер не морају да се пребацују на другесајтове,
ефикасно премошћујући јаз од информација и инспирације до резервације. Друго,
сајт на овај начин повећава поверење код путника у погледу података и сигурности
плаћања. Још важнија је чињеница да су велике Интернет путничке агенције
акумулирале тржишну снагу која омогућавапонекад да наплаћују провајдерима
смештаја и другим добављачима провизије и накнадедостижући невероватне
износе и до 30%.
5. "Хеликоптер" на друштвеним мрежама - Није лако пратити и управљати свим
рецензијама које путници остављају на сајтовима као што су TripAdvisor или
Facebook. За велике градове који привлаче људе из свих крајевасвета задатак је
још сложенији. Постоје такође моћне националне и регионалне веб странице са
великим бројем прегледа и рецензија које ће бити на кинеском, руском,
португалском и јапанском и слично. Међутим, с обзиром на чињеницу да 80%
путника користи ове рецензије, углавном засмештај, али и дестинације, он-лине
рецензије постале су поуздан извор задоносиоце одлука, и као такве рецензије је
потребно надгледати и њима се руководити као суштинским деломградског
маркетинг. Појавили су се нови сервиси попут trustyou или revinate који помажу у
структурирању, праћењу, процењивању и управљању овим хаосом информација, и
они постају својеврсан тренд у градском маркетингу.
Још један тренд у градском туризму је и то што у данашње време многи Европљани бирају
градове другог реда за своје дестинације. Већина је видела велике престонице пре свега и
захваљујући нискобуџетним авио компанијама. Ипак, главни градови су посебно и даље
популарни међу много посетилаца са растућих тржишта са високим потенцијалом попут
Кине, Индије, Бразила и Русије, као и за друга тржишта на дугим релацијама, посебно из
Америке, севера и југа, те Средњег и Далеког истока. Нарочито је интересантно кинеско
тржиште, које је сада највеће светско излазно тржиште.
Потом, све већи тренд је потрага за искустима. Искуства, која су аутентична, која
омогућавају интеракцију са мештанима и / или другим путницима, који стварају
дуготрајна сећања и приче које треба испричати и делити су оно што путници све више
желе уместо пасивног обиласка атракција. Искуства често не захтевају велика физичка или
финансијска улагања, потребна је креативност, ангажман локалних актера и маркетинг
ниша. Искуства су често тако скројена по мери и усмерена на један сегмент тржишта.
Дестинације се, дакле, морају развијатии управљати системом искустава прилагођених
специфичним интересима и жељама многихциљни сегмената. При томе је кључно је
учествовање локалних микро, малих и средњих предузећа.
Букирање услуга од стране локалаца је такође значајан тренд који се уочава у градовима –
почевши од букирања смештаја преко платформе AirBnB, до резервисања услуге
транспорта преко Убера.
Треба поменути и следеће трендове: повећање броја туриста који у градовима желе да
остваре ново гастрономско искуство, повећање интересовања за шопинг туризмом,
комбиновање пословног туризма са обиласцима и одмором, померање интересовања са
историје на тренутну културу и карактеристике заједнице и многе друге.
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1.4. Карактеристике развоја туризма у претходних 10 година
Према подацима Републичког завода за статистику, у 2018. години у Републици Србији
боравило је укупно 3.430.522 туриста, од чега је око 32% остварено у граду Београду.
Такође, од укупног броја страних посетилаца 53% је боравило у Београду, чиме је град
Београд најпосећеније туристичко место у Србији од стране иностраних посетилаца.
Ако анализирамо тренд кретања броја туриста у Београду у последњих 10 година,
евидентно је да се бележи експоненцијални раст. Број туриста у 2018. у односу на 2009.
годину готово је удвостручен, а број туриста 2017. године први пут прелази милион
долазака. Број страних туриста у посматраном периоду је утростручен и вишеструко већи
од броја домаћих туриста. Тренд кретања броја домаћих туриста пак варира, а број
домаћих долазака 2018. године мањи је од њиховог броја 2009. године. Тренд кретања
броја туриста приказан је на Слици 1.4.1 и табели 1.4.1.
Табела 1.4.1 Кретање броја туриста у граду
Београду за период 2009-2018. године
Година

Укупан број
долазака

Број
домаћих
туриста

Број
страних
туриста

2009.

602034

232457

369577

2010.

618454

223046

395408

2011.

619124

178777

440347

2012.

660674

189375

471299

2013.

718943

182006

536937

2014.

753742

155977

597765

2015.

807607

157245

650362

2016.

913150

176087

737063

2017.

1035205

172043

863162

2018.
1160582
188640
971942
Извор: Општине и региони у Србији, Републички завод за
статистику, 2010-2018;

Aко анализирамо туристички промет по општинама града Београда, од укупно 17
општина, највећи промет туриста остварују Нови Београд (са преко 200 000), потом Савски
Венац, Стари Град, Палилула (са преко 100 000), Врачар и Вождовац. Најмањи број туриста
посећује Лазаревац, Барајево, Сурчин и Обреновац. За Сопот не постоји евиденција броја
туриста.
Евидентна је изразито велика дужина боравка домаћих посетилаца у Општини
Младеновац, у којој и преовладавају домаћи туристи, те је претпоставка да су ови
посетиоци превасходно посетиоци бање Селтерс који се овде дуже задржавају.
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С друге стране, дуже задржавање постилаца и Општини Барајево могло би се објаснити
претпоставком да ову општину посећују туристи мотивисани посетом родбини и
пријатељима, те се с тога и дуже задржавају. У осталим општинама нема значајнијег
одступања од просечне дужине боравка туриста.
Слика 1.4.1 Кретање броја туриста у граду Београду за период 2009-2018. године
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0

Табела 1.4.2. Број туриста и остварених ноћења по општинама града
Београда за 2017. годину

Општина

Укупан
број
долазака

Број
домаћих
туриста

Број
страних
туриста

Просечна
дужина
боравка
домаћих
туриста

Просечна
дужина
боравка
страних
туриста

Нови Београд
212441
25144
187297
1.8
1.9
Савски венац
192933
36130
156803
1.4
1.9
Стари град
182396
16012
166384
1.7
2.1
Палилула
112278
11529
100749
1.6
2.3
Врачар
94917
18878
76039
3
2.3
Вождовац
73353
20994
52359
2.9
2.2
Земун
67981
12902
55079
1.5
1.7
Раковица
39125
14800
24325
1.5
1.5
Чукарица
21807
3062
18745
2.1
1.7
Звездара
16298
2611
13687
1.7
3.5
Гроцка
10807
1849
8958
1.2
1.2
Младеновац
5497
5141
356
21.4
6.1
Обреновац
2470
1377
1093
2.3
2.5
Сурчин
1403
900
503
1.3
1.1
Барајево
944
356
588
8
9.6
Лазаревац
555
358
197
3.4
1.3
Сопот
Извор: Општине и региони у Србији, Републички завод за статистику, 2010-2018;
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Кретање броја остварених ноћења

Из табеле 1.4.3. и Слике 1.4.3. видно је да се број укупних остварених ноћења и број
ноћења страних туриста стално повећава, са изузетком 2010. године, када је забележен
благи пад. Када је реч о броју ноћења домаћих туриста, не постоји јасан тренд као и код
броја долазака – број ноћења је варирао у претходних 10 година, са трендом опадања до
2015. године од кад се бележи пораст. Када је реч о просечној дужини боравка, домаћи
туристи се задржавају дуже од страних. Просечна дужина боравка страних туриста за
посматрани десетогодишњи период је 2 ноћења, а за домаће туристе 2.45 ноћи.
Табела 1.4.3. Кретање броја ноћења у граду Београду за период 20092018. године

Година

Укупан
број
ноћења

Број
ноћења
домаћих
туриста

Број
ноћења
страних
туриста

Просечна
дужина
боравка
домаћих
туриста

Просечна
дужина
боравка
страних
туриста

2009.

1368842

540112

828730

2,3

2,3

2010.

1319629

509807

809822

2,3

2

2011.

1337199

466227

870972

2,6

2

2012.

1431384

493531

937853

2,6

2,0

2013.

1489801

453526

1036275

2,5

1,9

2014.

1535341

393156

1142185

2,5

1,9

2015.

1686017

400323

1285694

2,5

2,0

2016.

1867150

406674

1460476

2,3

2,0

2017.

2190474

432335

1758139

2,5

2,0

2018.

2480516

469767

2010749 -

-

Извор: Општине и региони у Србији, Републички завод за статистику, 2010-2018;

Табела 1.4.4 показује број ноћења туриста по општинама Града Београда за 2017.годину.
Из табеле се види да је највећи број остварених ноћења у Општинама Нови Београд,
Стари град, Савски венац, Палилула и Врачар, док је најмањи број остварених ноћења
забележен у Лазаревцу, Сурчину, Обреновцу и Барајеву. Код општина Младеновац,
Обреновац и Сурчин преовлађују ноћења домаћих туриста.
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Слика 1.4.2 Кретање броја ноћења у граду Београду за период 2009-2018. године
6000000

Број остварених ноћења

5000000

4000000

Број ноћења
страних туриста

3000000

Број ноћења
домаћих
туриста

2000000

1000000

0

2009201020112012201320142015201620172018

Табела 1.4.4 Број туриста и остварених ноћења у
угоститељким објектима по општинама на чијој
територији се налазе, за 2017. годину

Нови Београд

409597

Број
ноћења
домаћих
туриста
45235

Стари град

373230

27996

345234

Савски венац

343116

50105

293011

Палилула

247688

18795

228893

Врачар

234865

57569

177296

Вождовац

176993

60886

116107

112885

18745

94140

112153

109973

2180

Раковица

58547

21502

37045

Звездара

52734

4523

48211

Чукарица

38204

6349

31855

Гроцка

12814

2277

10537

Барајево

8518

2845

5673

Обреновац

5967

3188

2779

Сурчин

1701

1133

568

Лазаревац

1462

1214

248

Општина

Укупан број
ноћења

Земун
Младеновац

Сопот

-

-

Број ноћења
страних
туриста
364362

-

Извор: Општине и региони у Србији, Републички завод за
статистику, 2010-2018;
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Полазећи од тога да Београд има органски раст и има потенцијала да се додатно развије,
а постаје све интересантнији, како страним, тако и домаћим туристима, а како је са друге
стране познато да се општине неравномерно развијају и да нису подједнако туристички
атрактивне, циљ је био анализирати основне предности, циљеве и проблема свих 17
општинe града Београдa. Циљ разговора са представницима општина био је управо
стратешки развој, како на нивоу Београда, тако и на нивоу општина града Београда. За
сваку општину дефинисане су предности и потенцијали, циљеви, потребне инвестиције и
проблеми са којима се суочавају (Прилог x). Фокус група је одржана у Градској управи
града Београда, а на позив Управе за привреду одазвало се 13 општина, и то:
Младеновац, Чукарица, Гроцка, Обреновац, Савски Венац, Раковица, Сурчин, Вождовац,
Сопот, Барајево, Лазаревац, Врачар и Земун, као и представници Агенције за управљање
лукама и Привредне коморе Београда.
Aко се сумирају закључци са разговора који су обављени са представницима општина,
долазимо до чињенице да већина њих деле сличне проблеме који их спречавају да
остваре своје туристичке потенцијале. Сагласност је постигнута око тога да су главни
проблеми развоја туризма у општинама следећи:
непостојање туристичког производа,
лоша промоција дестинације и туристичких атракција,
лоша комуникација општина и градске управе,
неинтегрисаност између општина,
постојање различитих институција задужених за туризам које имају различита
имена у различитим општинама, па самим тим и не разумеју своју одговорност,
рубне општине су запостављене у промоцији коју врши ТОБ,
већини општина недостају смештајни капацитети.
Када је реч о потребним инвестицијама, поред изградње смештајних капацитета,
појединачне општине имају различите планове:
Општина Младеновац - изградња визитор центра, трим стазе и аутокампа
Општина Гроцка - преуређење Дома културе
Општина Савски венац –изградња аутокампа
Општина Вождовац - голф терен у Пиносави, сређивање Магистралног прстена
преко улице Александра Првовенчаног и Душановца у предео пословних ценара,
изградња жичаре
Општина Врачар – пешачке зоне
Општина Земун - изградња пристана, реконструкција Земунске тврђаве.
Када је реч о потенцијалима које треба развијати у појединим општинама, поред догађаја
које треба подстицати и промовисати у свим општинама, наводи се следеће:
Природни потенцијали:
Авала и Космај (Општина Младеновац)
Ада и Кошутњак (Општина Чукарица)
Гроцка као зелена оаза града Београда уз реку Дунав (Општина Гроцка)
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бањске воде (Општина Обреновац)
развој здравственог туризма (Општина Обреновац)
Топчидерски парк (Општина Савски венац)
излетнички туризам, спортски, језера, Липовачка шума, здрава храна (Општина
Барајево)
Велико ратно острво са нетакнутом природом (Општина Земун)
Културни и историјски потенцијали:
развој легата Бате Живојиновића (Општина Младеновац и Вождовац)
Грочанска чаршија која је слична Кнез Михаиловој (Општина Гроцка)
Археолошки локалитет Винча (Општина Гроцка)
новоизграђено позориште (Општина Обреновац)
археолошке ископине (Општина Обреновац)
индустријско наслеђе (Општина Раковица)
манастир где је сахрањен патријарх Павле (Општина Раковица)
Куће из 17. 18. И 19. века а и споменици из римског доба (Општина Барајево)
Дистрибуција долазака туриста према земљи порекла

Када је реч о дистрибуцији долазака туриста према земљи из које долазе, најбројнији су
туристи из Турске, Кине, Хрватске, Немачке и Босне и Херцеговине. Водећих 15 земаља по
броју туриста који из њих долазе у Београд приказане су у табели 1.4.5.
Табела 1.4.5. Дистрибуција долазака туриста
према земљи порекла
Земља порекла иностраних туриста
Турска
Кина (укљ, Хонг Конг)
Хрватска
Немачка
Босна и Херцеговина
Грчка
Словенија
Бугарска
Црна Гора
Румунија
Италија
Сједињене Америчке Државе
Руска Федерација
Република Македонија
Израел
Извор: Републички
2018.годину

завод за

статистику,

Број
туриста
78420
59946
54054
52783
46893
45564
44885
37614
34625
33670
32255
30492
30448
28919
26672
подаци

за
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Оно што се може закључити је да постоји значајна дисперзија туристичке тражње –
распон учешћа туриста из посматраних 15 земаља креће се између 2,3 и 6,8%. С једне
стране, ово је добро јер не постоји значајна зависност нити од једног тржишта. Међутим,
ово може бити и проблем с обзиром да се ограничена средства за туристички маркетинг
Града не могу ефикасно распоређивати на велики број тржишта.
Логично, туристи из земаља региона (све суседне земље и Словенија) чине готово
четвртину укупног броја иностраних туриста који посећују Београд.

Анализа хотелског сектора

На основу података добијених од Министарства трговине, телекомуникација и туризма,
од категорисаних објеката у Београду тренутно постоји укупно 64 хотела, 49 гарни хотела
и 1 камп. Број хотела и лежајева по категоријама приказан је у табели 1.4.6.
Табела 1.4.6. Број категорисаниј објеката према категоријама
Категорија хотела

Број објеката Број лежајева

Хотел 5*

4

737

Хотел 4*

42

5111

Хотел 3*

15

1602

Хотел 2*

1

53

Хотел 1*

2

984

Гарни хотел 5*

0

0

Гарни хотел 4*

27

1240

Гарни хотел 3*

19

830

Гарни хотел 2*

2

42

Гарни хотел 1*

0

0

Камп

1

200

Извор:Министарство трговине, туризма и телекомуникација,
подаци за трећи квартал 2019.годину

У Београду тренутно постоји већи број међународних ланаца хотела: Raddison Collection
Old Mill, Tulip Inn Putnik Beograd, Hilton, Hyatt Regency, Crown Plaza, Holiday Inn, Holiday Inn
Express, Falkenstainer, Courtyard by Marriot Belgrade City Center, Mama Shelter, Mercure
Belgrade Excelsior. У наредном периоду, планирано је отварање или најављена изградња
још неколико корпоративних хотела у центру Београда што Београду може значајно
подићи међународну препознатљивост.
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Табела 1.4.7 Капацитети категорисаних објеката у Београду
Назив објекта

Категорија
објекта

Врста
објекта

Гарни хотел ''Family Victory''

**

Гарни хотел ''China Town''

**

Гарни
хотели
Гарни
хотели

Укупно
Гарни хотел "Balkan Garni Hotel"

***

Гарни хотел "Le Petit piaf"

***

Гарни хотел "Oasis"

***

Гарни хотел ''Арго''

***

Гарни хотел ''Југославија''

***

Гарни хотел ''Возарев''

***

Гарни хотел "Slavija garni"

***

Гарни хотел ''Лав''

***

Гарни хотел ''Апарт К''

***

Гарни хотел ''Фортуна''

***

Гарни хотел ''Семлин''

***

Гарни хотел ''Дум''

***

Гарни хотел ''Belgrade Inn''

***

Гарни хотел ''Side one design''

***

Гарни хотел ''Passport''

***

Гарни хотел ''Аирпорт''

***

Гарни хотел ''Contact''

***

Гарни хотел ''Bohemian''

***

Гарни хотел ''Мар''

***

Гарни хотел ''Опера''

***

Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
Хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотел

Укупно
Гарни хотел "Crystal Hotel
Beograd"
Гарни хотел ''Design hotel Mr.
President"
Гарни хотел "Townhouse 27"

****
****
****

Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни

Бр
апартма
на
0

Бр
соба

Бр см.
јед.

Бр лежаја

12

12

20

3

10

13

22

3

22

25

42

0

24

24

34

0

18

18

30

0

18

18

24

0

12

12

18

8

68

76

163

0

21

21

31

11

80

91

139

1

23

24

35

8

0

8

21

0

30

30

54

0

16

16

25

0

7

7

10

0

34

34

42

0

24

24

36

0

10

10

10

4

11

15

38

2

11

13

21

0

19

19

19

0

49

49

63

0

14

14

17

34

489

523

830

5

39

44

54

1

58

59

68

9

12

21

23

39

хотели
Гарни хотел "Невски"

****

Гарни хотел "Зедер"

****

Гарни хотел "Euro garni hotel"

****

Гарни хотел ,,Сучевић" - са деп.
''Сучевић''
Гарни хотел ''Хелветиа Београд''

****

Гарни хотел ''New Belgrade''

****

Гарни хотел ''City code vizura''

****

Гарни хотел ''Mint''

****

Гарни хотел ''Heritage''

****

Гарни хотел ''Nova City''

****

Гарни хотел ''Орашац''

****

Гарни хотел ''Адмирал арена''

****

Гарни хотел ''Завичај''

****

Гарни хотел ''Holiday Inn Express
Belgrade -City''
Гарни хотел ''Тесла''

****

****

****

Гарни хотел ''Hollywoodland
Wellness''
Гарни хотел ''Capital''

****

Гарни хотел ''Prime''

****

Гарни хотел ''Marquise''

****

Гарни хотел ''Д 10''

****

Гарни хотел ''Sky''

****

Гарни хотел ''Passpartu Home''

****

Гарни хотел ''Centrar No.1''

****

****

Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотели
Гарни
хотел

Укупно
Камп ''Дунав''

Укупно

30

41

88

0

25

25

27

0

19

19

29

3

20

23

37

0

10

10

14

0

14

14

16

1

26

27

54

0

22

22

22

6

33

39

75

1

16

17

24

2

19

21

25

0

26

26

38

0

10

10

20

0

123

123

143

4

13

17

22

0

47

47

77

0

33

33

69

28

11

39

78

0

28

28

28

1

12

13

14

0

37

37

55

5

2

7

9

6

62

68

73

83

747

830

1182

200

0

0

0

**

Кампов
и

200

0

0

0

*

Хотели

0

45

45

85

*

Хотели

11

467

478

899

11

512

523

984

Укупно
Хотел ,,Дом просветних радника
Југославије"
Хотел ''Славија''

11

40

Хотел "Трим"-са
трим''
Укупно

деп.

''Мали

**

Хотели

1

34

35

53

1

34

35

53

Хотел "Elegance"

***

Хотели

3

42

45

61

Хотел "Орашац"

***

Хотели

4

11

15

35

Хотел "Park"

***

Хотели

3

122

125

186

Хотел "Rex"

***

Хотели

4

91

95

130

Хотел "Србија"

***

Хотели

15

287

302

498

Хотел "Tulip In Putnik Beograd"

***

Хотели

20

85

105

145

Хотел "Скала"

***

Хотели

2

14

16

26

Хотел ,,Слодес"

***

Хотели

0

28

28

32

***

Хотели

4

50

54

109

***

Хотели

0

59

59

87

***

Хотели

3

124

127

190

Хотел ''Кнежевина''

***

Хотели

1

14

15

19

Хотел ''Центар Балашевић''

***

Хотели

0

29

29

53

Хотел ''Унион''

***

Хотели

0

20

20

31

Хотел "Радмиловац"

***

Хотели

1

23

24

36

59

976

1035

1602

Хотел ,,Касина"
Хотел
''1000
депандансом
Хотел ''Н''

ружа''

са

Укупно
Пословни хотел ,,Праг"

****

Хотели

2

80

82

123

Хотел "Москва"

****

Хотели

10

113

123

142

Хотел "Life Design Hotel"

****

Хотели

9

62

71

77

****

Хотели

4

63

67

117

****

Хотели

8

172

180

253

Хотел ,,Београд Арт Хотел"

****

Хотели

5

50

55

85

Хотел "Зира"

****

Хотели

2

125

127

248

Хотел "Palas"

****

Хотели

15

71

86

120

Хотел "Шумадија"

****

Хотели

6

98

104

138

Пословни хотел "Ин хотел"

****

Хотели

31

156

187

281

Хотел "Holiday Inn Beograd"

****

Хотели

0

140

140

170

Хотел "Queen s Astoria Design
hotel"
Хотел ''Majestic"

****

Хотели

1

87

88

112

****

Хотели

7

82

89

110

Хотел ''Златник"

****

Хотели

3

34

37

43

Хотел "Bеlgrade city"-са деп.
"Bеlgrade city"3*
Хотел
''Falkensteiner
Hotel
Belgrade''
Хотел ''Crowne plaza''

****

Хотели

4

80

84

117

****

Хотели

8

162

170

188

****

Хотели

29

387

416

535

Хотел ''Мајдан''

****

Хотели

4

24

28

48

Хотел ''Jump inn hotel''

****

Хотели

2

47

49

76

Хотел ''88 rooms''

****

Хотели

3

81

84

164

Хотел ''Hedonic''

****

Хотели

0

34

34

50

Пословни хотел ''Radisson Blu Old
Mill''
Хотел ''Constantine the great''

****

Хотели

10

226

236

300

****

Хотели

0

55

55

75

Хотел ''Allure Caramel''

****

Хотели

2

15

17

29

Хотел
"Prestige""Prestige" 3*
Конгресни хотел "М"

са

деп.

41

Хотел ''Envoy''

****

Хотели

1

48

49

64

Хотел''Courtyard
by
Marriot
Belgrade City Center''
Хотел ''Theater Belgrade''

****

Хотели

2

112

114

139

****

Хотели

0

43

43

51

Хотел
''
Mercure
Beograd
Excelsior''
Хотел ''Hotel city Savoy''

****

Хотели

1

59

60

83

****

Хотели

1

31

32

44

Хотел ''Гарден хотел Србија''

****

Хотели

0

39

39

69

Хотел ''Natalija Residence''

****

Хотели

0

16

16

32

Хотел ''Xenon''

****

Хотели

0

27

27

31

Хотел "President"

****

Хотели

7

21

28

52

Хотел ''АББА''

****

Хотели

5

39

44

59

Пословни хотел ''Hilton Beograd''

****

Хотели

14

228

242

309

Хотел ''Royal Inn''

****

Хотели

0

97

97

179

Хотел ''Mama Shelter''

****

Хотели

6

119

125

132

****

Хотели

0

53

53

61

****

Хотели

1

18

19

27

****

Хотели

0

50

50

50

Хотел ''Амстердам''

****

Хотели

1

41

42

60

Хотел ''Zepter''

****

Хотели

27

5

32

49

231

3490

3721

5092

Хотел "Hyatt regency Beograd"

*****

Хотели

43

265

308

371

Хотел "Square Nine"

*****

Хотели

15

30

45

45

Хотел ''Metropol palace''

*****

Хотели

33

203

236

259

Хотел ''Saint ten''
*****
Хотели
1
51
52
Укупно
92
549
641
Извор: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, октобар, 2019. године

62
737

Хотел ''Mark Belgrade''
Хотел ''Public
Belgrade''
Хотел ''Museum''

House

Hotel

Укупно

У Београду има укупно 112 угоститељских објеката за смештај хотелског типа, од
чега 64 хотела и 48 гарни хотела. Према подацима Министарства трговине, туризма и
телекомуникација из 2019. године, они располажу са 7349 смештајних јединица са 10583
лежаја. Дистрибуција лежајева према категоријама приказана је на Слици 1.4.3.
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Слика 1.4.3 Процентуални удео лежајева по категоријама хотела
(хотели и гарни хотели)
7,0%

0,9%
9,4%

Хотел 5*
23,1%

Хотел 4*

Хотел 3*

59,6%

Хотел 2*
Хотел 1*

Ако анализирамо хотелске капацитете према категоријама, преовлађују хотели са
4*(61%) и 3* (31%). Хотели са 5* чине 4%, а хотели са 1* и 2* чине заједно 5%. Такође, ако
анализирамо број кревета према категоријама хотела, преовлађују хотели са 4* - чак
59.6% (графикон 3). Хотели највише категорије (5*) поседују 7% лежаја. Из овога можемо
закључити да Београд поседује квалитетне смештајне капацитете, углавном високе и
средње категорије, док је знатно мање хотела нижих категорија.
Слика 1.4.4. Кретање просечне попуњености хотелских соба у Београду
100
90

92,4

просек за 2018: 70,6%
83,4

80

80,4

85,0

83,9

83,2

70,1

70
60
50
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63,4

Nov

Dec

57,8
43,3

47,6

40
30
20
10
Jan

Feb

Mar

Apr

2015 (%)

Maj

Jun

2016 (%)

Jul

Avg

2017(%)

Sep

Okt
2018(%)

Извор: ХОРЕС, 2018
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У периоду од 2016. године до 2019. у Београду је изграђено укупно 32 хотела и то 1 хотел
са 5*, 23 хотела са 4*, 7 хотела са 3* и 1 хотел са 2*.
Када је реч о степену искоришћености хотелских капацитета, приметан је тренд све веће
попуњености соба, која је у 2018. години достигла у просеку 70,6%. Кретање просечне
попуњености хотелских соба у Београду приказано је на Слици 1.4.4.
Када је реч о искоришћености смештајних капацитета по врстама смештајних објеката,
највећу искоришћеност бележе бањска лечилишта (заправо бања Селтерс, што је и
очекивано), хотели и преноћишта. Искоришћеност капацитета у процентима је приказана
у табели 1.4.8.
Табела 1.4.8 Искоришћеност смештајних
капацитета у Београду у 2018. години
Врста смештајних
капацитета
Хотели
Мотели
Преноћишта
Кампови
Кола за спавање и ручавање
Бањска лечилишта
Укупно

%
искоришћености
капацитета
50,8
0,8
28,7
7,1
2,1
67,7
40,3

Извор: Секретаријат за управу града Београда- Сектор за
статистику, 2019

Природна добра града Београда
На територији Београда укупно је заштићено 44 природних добара и то:
3 предела изузетних одлика (Велико ратно острво, Космај и Авала), 13 споменика
природе-просторне целине (Ботаничка башта „Јевремовац”, Бајфордова шума, Арборетум
Шумарског факултета, Бојчинска шума, шума Кошутњак, Звездарска шума, Миљаковачка
шума, Обреновачки забран, Липовачка шума-Дуги рт, Топчидерски парк, Академски парк
и Пионирски парк), 24 споменика природе ботаничког карактера, односно 49
појединачних заштићених стабала категорисаних као значајна природна добра, 5
споменика природе геолошких вредности и наслеђа (Сенонски спруд на Калемагдану,
Машин мајдан у Топчидеру, Морски неогени спруд на Ташмајдану, Земунски лесни
профил и Лесни профила Капела у Батајници) и два заштићена станишта (станиште гљиве
на Ади Циганлији и Велико Блато). Два подручја се налазе у поступку проглашења
заштите: Форланд Београда и зимовалиште малог вранца на Ади Циганлији и Миоценски
спруд Ташмајдан.
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Највише је заштићено споменика природе – појединачних представника дендрофлоре,
укупно 49 примерака, који су заштићени кроз 22 решења, обзиром да су појединим
решењима обухваћене групе стабала. Они су распоређени на надморској висини између
74m и 75m, веома су различити по таксономској припадности, бројности индивидуа,
заступљености појединих врста и нижих таксономских категорија. Разликују се и по
старости, животној форми и дендрометријским карактеристикама.
Од споменика природе – као просторне целине заштићена су природна добра или су у
поступку стављања под заштиту Бањичка шума, Ботаничка башта „Јевремовац“,
Академски и Пионирски парк, Арборетум шумарског факултета, Миљаковачка шума,
Шума Кошутњак, Обреновачки Забран, Звездарска шума, Станиште гљиве (Myriostoma
coliforme) на Ади циганлији, Липовачка шума, Бојчинска шума. Споменици природе су
категорисани као споменици треће категорије од локалног значаја са првим или трећим
степеном заштите.
Укупан број предела изузетних одлика је три и то су: Авала, Космај и Велико ратно острво
и она се одликују веома разноврсним биљним и животињским светом. На овим
природним добрима постоје сва три степена заштите и представљају изузетно важне
просторе идентификоване и кроз планску документацију.
Предели заштићене природе, шуме и паркови привлаче велики број посматрача птица.
Сви подаци о местима груписања птица и уједно местима где је повољно посматрати
птице у околини Београда, налазе се у границама Међународно значајног подручја за
птице “Ушће Саве у Дунав”.
Локације које су атрактивне за посматрање птица и које окупљају велики број врста и
јединки птица су:- Дорћолски кеј (Спортски центар “25. мај”) – ужа зона ушћа Саве у
Дунав, - Заштићено станиште “Велико блато” - Рибњак Мика Алас; Зимовалиште малог
вранца на Сави (Ушће Саве у Дунав – Београдске топлане, Бродоградилиште),- Предео
изузетних одлика “Велико ратно острво” (постојеће осматрачнице за птице) идр.
Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“ водеће је предузеће у
управљању шумама , како у Србији, тако и на подручју града Београда обавља и послове
заштите и управљања заштићеним природним добрима. ШГ „Београд“ је управљач седам
заштићених подручја: ПИО „Авала“, ПИО „Космај“, СП „Миљаковачка шума“, СП „Шума
Кошутњак“, СП „Бојчинска шума“, СП „Липовичка шума-Дуги рт“ и ЗС “Гљиве Аде
Циганлије“.Такође газдује шумама:Трешња,Степин луг, Макиш и Шумом дуж аутопута
Београд-Шид као и ловиштима: „Рит“,“Липовачка шума“,“Трешња“ и „Црни луг“.
Културна добра града Београда
На територији административног подручја Београда постоје: два старија градска
историјска језгра (Историјско језгро Београда и Земун), једно новије (Нови Београд), девет
просторних културно-историјских целина различито вреднованих (Кнез Михаилова улица,
Подручје Доситејевог лицеја, Топчидер, Косанчићев венац, Старо језгро Земуна,
Скадарлија, Копитарева градина, чаршије у Гроцкој и Бељини), скоро четири стотине
споменика културе који се могу груписати по намени (објекти сакралне и профане
архитектуре, стамбена, јавна, верска, војна, привредна и меморијална архитектура,
објекти народног градитељства, јавни споменици и спомен обележја) и осам знаменитих
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места која се везују за значајне историјске догађаје. Многи од ових објеката могу да се
повежу у одређене целине, било на ширем подручју (по зонама), блоковски или у виду
уличних потеза. Наслеђе индустријске и техничке баштине је, такође, заступљено, са
неким од веома значајних амбијената или грађевинских ансамбала (Стара општинска
централа - Музеј науке и технике), Музеј ваздухопловства, Хангар старог аеродрома,
Астрономска опсерваторија, погони ТЕНТа у Обреновцу, копови Рударског басена
Колубаре у Лазаревцу, водоводни систем Макиш и др). Постоји преко двадесет различито
вреднованих археолошких налазишта, као што су Бело Брдо – Винча у Гроцкој, Антички
Сингидунум, Антички Таурунум, Брестовик и низ локалитета код Гроцке, Лазаревца и
Обреновца. Слојевитост међународних стаза је богата и пружа велике могућности
повезивања административног подручја Београда и његовог уклапања у међународне
пројекте који се баве планирањем привредног и културног развоја великих просторних
целина које повезују одређени заједнички интереси, међу којима интереси заједничке
културне и градитељске историје никако нису занемарљиви. Праисторијски контекст
ширења утицаја је најпространији. Винчанска, односно Белобрдска култура, простирала се
на територији већој од било које у Европи, била у додиру са другим културама које су се
развијале у Панонској низији, Подунављу и Медитерану. Археолошки локалитет у Винчи
представља светски познато налазиште у културном слоју дебљине 10,5 м и на површини
од десет хектара. Чувени римски лимес је, вероватно, једна од најистраженијих и најбоље
познатих међународних стаза. Састављен од низа утврђења која су чувала границу, лимес
је уз себе имао и читав низ насеља различите величине и статуса у римској држави од
Сирмиума до Диане код Кладова. Таурунум (Земун), Сингидунум (Београд), и низ других
насеља припадали су граничном подручју римске империје и повезивали се Дунавом са
низом, урбанистички и архитектонски сличних, насеља. Током позног средњег века
испреплетале су се и Отоманске стазе које повезују београдски метрополитен са ширим
подручјем дуж река Саве, Дунава и Мораве, сличним облицима урбанизма и архитектуре
оријенталног типа. Ове стазе "имају своју тежину" с обзиром на дубоке корене које је
оставило градитељство оријенталног типа на развој Београда и његовог окружења,
временски све до значајнијих планерских и урбанистичких реконструктивних захвата у
централном ткиву Града. У појединим насељима још увек се могу наслутити елементи
уличне мреже створене по правилима оријенталног урбанизма. Један од главних
транзитних путева Европе ка истоку полазио је од Пеште и пролазио кроз Београд водећи
преко Смедерева, Софије и Једрена до Истамбула. Тај правац остао је обележен кроз
трасу једне од главних саобраћајница у Београду, Булевар краља Александра (пут за
Стамбол ). Под отоманском стазом подразумева се и пловни пут који је водио од Пеште,
преко Београда, Смедерева, Кладова до Црног мора и Истанбула. Међународне везе
успостављене током XVIII, XIX и XX века са централном и источном Европом
најпрепознатљивије су у архитектури и урбанизму Београда и Земуна, а утицај се, затим,
спорадично преносио и у мања насеља.
Према подацима Завода за заштиту споменика културе Београда на подручју града
Београда постоји: 317 споменика културе (Зграда Народне скупштине, Зграда Новог
двора, Зграда Патријаршије, Зграда Старог двора, Дворски комплекс на Дедињу у
Београду, Кафана „?“, Ботаничка башта „Јевремовац“ у Београду, Аграрна банка, Амам
Кнеза Милоша, Астрономска опсерваторија, Атеље Уроша Предића, Београдска
надбискупија, Бањички логор, Биоскоп „Балкан“, Богородичина црква у Земуну,
Царинарница, Црква Александра Невског, Црква Светог Марка, Црквени конак у
Топчидеру, Чукур чесма, Црква брвнара у Орашцу, Дом Друштва Црвеног крста, Дом
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Светог Саве, Дом Мике Аласа, хотел „Бристол“, Хотел „Мажестик“, Хотел „Метропол“,
Етнографски музеј, Гробница народних хероја на Калемегдану, Кућа доктора Арчибалда
Рајса, Кућа краља Петра I Карађорђевића, Кућа Милутина Миланковића, Кућа са сунчаним
сатом у Земуну, Музеј савремене уметности, Основна школа „Краљ Петар Први“, Палата
„Албанија“, Палата САНУ, Старо Сајмиште – Логор Гестапоа, Теразијска чесма, Уметнички
павиљон „Цвијета Зузорић“, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“,
Вазнесењска црква, Земунска гимназија, Зграда Архива Србије, Зграда Државне
штампарије, Зграда Коларчевог народног универзитета, Манастир Грабовац, Зграда
Ковнице новца у Београду, Стара капетанија у Земуну ...), 46 споменика културе од
великог значаја (Народна банка, Народни музеј, Споменик кнезу Михаилу, Бајракли
џамија, Ливница „Пантелић“, Дом Јована Цвијића, Дом Јеврема Грујића, Чесни дом
породице Михаиловић, Докторова кула, Ичкова кућа, Касно римска гробница у
Брестовику, „Манакова кућа“, Манастир Фенек, Манастир Рајиновац, Манастир Раковица,
Ново гробље, Споменик захвалности Француској, Београдска задруга, Цинцарска кућа,
Божићева кућа, Црква брвнара у Вранићу...), 11 споменика културе од изузетног значаја
(Београдска тврђава, Доситејев лицеј, Капетан Мишино здање, Саборна црква, Конак
књегиње Љубице, Конак кнеза Милоша, Спомен црква у Лазаревцу...), 3 просторно
културно-историјске целине (Косанчићев венац - део просторне културно-историјске
целине утврђен је за културно добро од великог значаја, а остали део ужива статус
културног добра, Скадарлија, Чаршија у Бељини, Копитарева градина), 3 просторно
културно-историјске целине од великог значаја (Косанчићев венац - део просторне
културно-историјске целине „Косанчићев венац“ утврђен је за културно добро од великог
значаја, а остали део ужива статус културног добра, Грочанска чаршија, Старо језгро
Земуна), 3 просторно културно-историјске целине од изузетног значаја (Подручје Кнез
Михаилове улице, Топчидер, Подручје око Доситејевог лицеја), 21 археолошко налазиште
(Антички Сингидунум, Антички Таурунум, Агино брдо, Бели брег, Брестовик - Гроцка,
Брестове међе – Земун, Црквине у селу Мислођину - Обреновац, Чаршија - Рипањ, Дубочај
– Гроцка, Прогарски виногради, Прогар – Сурчин, Рамадан - Вишњица, Ледине у Жаркову,
Манастир Сланци, Усек - Бањица, Утврђење Ad Octavum – Вишњица, Праисторијска
Карабурма, Локалитет Црквине у Стублинама...), 1 археолошко налазиште од изузетног
значаја (Бело Брдо, Винча - Надомак Београда, поред пута Београд – Смедерево, налази
се археолошко налазиште Винча – једно од најсветлијих поглавља европске праисторије.
Налази са овог локалитета су толико значајни, да је цела култура познатог Неолита
југоисточне Европе по њој добила име – винчанска култура. У оквиру налазишта Бело
брдо сачувани су остаци неолитског насеља са кућама и земуницама препуним
предметима који сведоче о животу и култури праисторијског човека. У наталоженим
слојевима пронађена је драгоцена ризница оруђа и оружја од камена и кости, посуђе,
ритуалне вазе и накит од ретких и скупоцених матерјала. За нова испитивања и
конзервацију ово налазиште чека нове фондове.), 6 знаменитих места (Спомен парк
Јајинци, Место предаје кључева 1867. године, Јеврејско гробље на Лединама, Место
читања хатишерифа из 1830. године, Спомен гробље на Бежанијској коси, Парк
пријатељства), 2 знаменита места од великог значаја (Споменик и гробље ослободилаца
Београда 1806. године, Бојчинска шума). У Београду се налази и веома драгоцено наслеђе
на листи УНЕСКА ''Памћење света'': Мирослављево јеванђеље у Народном музеју у
Београду и Архива Николе Тесле у Музеју Николе Тесле.
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1.5. Туристичке атракције
Знаменита места и обележја
Београдска тврђава – Калемегдан
Локација: На ушћу Саве у Дунав
Историја Београдске тврђаве, најстаријег градског простора Београда, сеже у
праисторијску прошлост. Првобитни назив града – Сингидунум – потиче од Келта, првих
станара насеља на ушћу Саве у Дунав. Словенско име града-тврђаве – Београд – први пут
се помиње 878. године у писму римског папе Јована III бугарском кнезу Борису. Данашњи
изглед Београдске тврђаве као фортификационе целине формиран је током два
миленијума. Изградње, рушења и обнове бедема Београдске тврђаве осликавају успоне и
падове Београда, као и значај његове улоге у прошлости. Смештена на раскрсници
европских путева према истоку, она је вековима била одбрамбено упориште и полазна
тачка освајачких похода. Настанак Београдске тврђаве и њеног најстаријег језгра, Горњег
града, везује се за присуство Римљана на овим просторима крајем старе и почетком наше
ере. Кроз дуги период формирања београдске фортификације еволуирале су од античког
утврђеног логора – каструма, преко утврђења средњовековног града, до савременог
бастиона артиљеријске тврђаве. После пада Римског царства, у раздобљу од V до XV века,
Тврђава је прошла кроз бурну историју под влашћу Византије, Бугарске, Угарске и Србије.
За време владавине деспота Стефана Лазаревића (1404-1427) добила је облик развијеног
средњовековног утврђења, са Унутрашњим и Доњим градом, западним и источним
подграђем. Унутрашњи град је, према речима деспотовог биографа Константина
Филозофа, био најјаче утврђени део тврђаве у којем се налазио двор деспота Стефана,
ризница, капела и библиотека. Од 1521. године Тврђава је под влашћу Турака почела да
се развија изван зидина, а са доласком Аустријанаца 1717. отпочела је и модернизација,
која је унела знатне измене у њен општи изглед. Изграђени су барутни магацини, касарне
и други војни објекти у Доњем граду, а на горњоградском платоу су порушени сви турски
објекти осим једне џамије. Када су 1867. године Срби коначно добили кључеве
Београдске тврђаве, она је и даље остала подређена војним потребама српске, потом
југословенске војске. Последњу своју велику ратну улогу Тврђава је одиграла током Првог
светског рата. Данас, комплекс Београдске тврђаве, у просторном и функционалном
смислу, чини нераздвојиву целину са Калемегданским парком, чије је уређење почело
седамдесетих година 19. века. Посебну вредност овог парка представљају јавни
споменици, који се на овом простору континуирано подижу од почетка 20. века до данас.
У склопу Београдске тврђаве налазе се: Војни музеј, Завод за заштиту споменика културе
града Београда, Народна опсерваторија, Природњачки музеј, Црква Ружица, Црква Свете
Петке, Победник, Гробница народних хероја и Београдски зоолошки врт. С циљем боље
информисаности посетилаца Комплекса, на Београдској тврђави постављене су и 44
туристичке инфо табле које упознају посетиоце са историјом, објектима и споменицима
на Београдској тврђави. Све табле су двојезичне (српски и енглески), а табле које описује
целине комплекса урађене су и на Брајевом писму. Туристичка сигнализација, као важан
део туристичке инфраструктуре која посетиоце упућује и упознаје са богатом културном
баштином Београдске тврђаве и олакшава им кретање у простору, постављена је у
септембру 2018. године. Од 2017. године, у понуди је и мобилна апликација за
разгледање Београдске тврђаве и парка Калемегдан, којом је обогаћена туристичка
понуда, а индивидуалним посетиоцима пружена могућност да се на савремени начин
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(помоћу својих мобилних телефона) упознају са историјом и споменичким наслеђем
Београдске тврђаве и града Београда. Недавно је апликација унапређена и обогаћена
додатним садржајима – новим тачкама на простору Тврђаве. Такође, осим на српском и
енглеском језику, апликација је сада доступна и на руском, турском, немачком и
кинеском језику. Такође, посетиоцима Београдске тврђаве доступан је и аудио водич –
лични водич за сваког посетиоца, који се може изнајмити у Стамбол капији. Водич је
доступан на шест језика (српски, енглески, француски, руски, шпански и немачки). За 90
минута, колико је укупно трајање приче, посетиоци могу обићи 39 тачака на Београдској
тврђави. Од маја 2018. године глувим и наглувим особама доступан јединствени водич за
обилазак Београдске тврђаве, који се бесплатно може изнајмити у Стамбол капији. На
располагању је шест таблет рачунара са јединственом апликацијом, која садржи 22 приче
на српском знаковом језику. Изложбени простор на Савском шеталишту постао је
препознатљива „галерија на отвореном“. Различите тематске изложбе на великим
принтовима доступне су посетиоцима 24 часа дневно. На Београдској тврђави и у парку
Калемегдан сваке године одржавају се бројни програми у оквиру манифестација
значајних за град Београд и Републику Србију: "Дани Београда", "Дани евроспке баштине"
и "Ноћ музеја". Витешки спектакл "Витез фест".
Црква Ружица
Локација: Северноисточно подграђе Београдске тврђаве,испод Зиндан-капије
По народном предању, помиње се да је првобитна црква са истим именом настала у 15.
веку, у време деспота Стефана Лазаревића, коју су Турци при освајању Београда 1521.
порушили. Садашња црква била је у 18. веку барутни магацин, који је у периоду од 1867.
до 1889. године преправљен у војну цркву са истим именом. Црква је обновљена 1925.
године. У непосредној близини ове цркве налази се Капела св. Петке, подигнута 1867.
године над "чудотворним извором".
Капела Св. Петке
Локација: Доњи Град Београдске тврђаве
Црква Свете Петке је подигнута је на месту чудотворног извора, у непосредној близини
цркве Ружица, подигнуте после 1867. године. Садашња капела је саграђена 1937. године
по пројекту архитекте Момира Коруновића. Капела Свете Петке је подигнута у периоду
када су мошти ове светитељке премештене у Београд. Њене мошти су пренете на молбу
кнегиње Милице Султану. Део моштију је пренет 1417. године у капелу коју је подигао
непознати великодостојник из Доњег града. Након турског освајања Београда 1521.
мошти су однете у Цариград. 1641. године их откупљује молдавски војвода и преноси у
град Јаши. Црква Ружица и даље чува једну частицу моштију Свете Петке.
Кнез Михаилова улица
Локација: Од Теразија до Калемегдана
Кнез Михаилова спада у најстарије и најзначајније улице Београда и представља
сведочанство о континуираном трајању града. На подручју улице постоје трагови античке
цивилизације. У време Римљана, један од главних прилазних путева, Via cardo, протезао
се трасом која се највећим делом поклапа са данашњим потезом улице Кнеза Михаила.
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Нема доказа да је у средњем веку ово подручје било настањено. У првој половини XVI
века обновљен је стари римски и изграђен нови водовод, који је ишао трасом данашње
улице, чиме су се стекли услови за ницање насеља. У време турске владавине на подручју
данашње Кнез Михаилове улице подигнуто је пет џамија са пратећим махалама, од којих
су најзначајније биле Ибрахим бегова и Мусала. Када су 1717. године освојили Београд,
Аустријанци су отпочели реконструкцију града и дали нов изглед улици. Тада је порушен
већи број кућа и џамија, како би биле подигнуте нове зграде, и то на грађевинској линији
регулисане улице која је делила горњу варош на српску, са западне, и немачку, са источне
стране, а по одласку аустријске војске, на српску и турску. Коначним одласком Турака из
Београда, 1867. године, и прихватањем западњачких урбанистичких узора, отпочео је
преображај града. На основу регулационог плана из 1867. године, који је сачинио први
српски урбаниста, инжењер Емилијан Јосимовић, професор Лицеја и Велике школе,
трасирана је Кнез Михаилова улица као најкраћа веза између Тврђаве и Вароши. Период
када је Кнез Михаилова улица у Београду трасирана, између 1867. и 1880. године,
означава напуштање стихијског развоја Београда и вишу етапу урбанизације града.
Данашње стање показује да је улица задржала аутентични габарит, профиле и правац
простирања. Грађевине су настале у једном времену и имају јединствене архитектонске
одлике, а употребљени грађевински материјали, конструкције, функције и стилска
обрада, припадају оном периоду еволуције београдске архитектуре који означава прекид
са балканским и усвајање европских стилова у архитектури. Процес европеизације утицао
је на развој грађанске класе и формирање трговачког сталежа чији представници у
новоформираној улици граде сопствене зграде и палате и отварају трговачке радње. Иако
су током XX века неке од зграда, које су чиниле фронт улице, измењене или замењене
новим, Кнез Михаилова је задржала карактер репрезентативне трговачке улице. Крајем
XX века, од искључиво трговачке, Кнез Михаилова улица је прерасла у културно средиште
престонице.
Споменик Миленијуму
Локација: Земун
Кула Гардош једна је од четири Миленијумске куле које су Угарске власти изградиле на
све четири стране света, у најудаљенијим градовима краљевства, у склопу прославе
хиљадугодишнице досељавања Мађара у Панонију. Кула висока 36 метара изграђена је
на најужнијој тачки краљевства, у Земуну, у граду Београду, 1896. године, на узвишењу
Гардош, на темељима древне земунске тврђаве Таурунум из 9. века које се као важна
одбрамбена тачка вековима издизала изнад десне обале Дунава. Након рестаурације, као
културно-историјски споменик од посебног значаја, Кула Гардош све више постаје једна
од посећенијих туристичких дестинација Земуна и Београда, у којој је посетицима на
располагању атеље и галерија Чубрило, стална поставка посвећена лику и делу Милутина
Миланковића, у виду тродимензионалних модела и софтвера о његовом животу и раду и
излазак на видиковац куле са кога се 360° уоколо, пружа величанствен поглед на Дунав,
Земун, Београд и њихову околину.
Земунска тврђава
Средњoвековна утврђења Земуна сачувана су у остацима цитаделе тзв. готског типа.
Четвороугаони замак, са по једном кружном кулом на свакој страни, сачуван је у
деловима спољних зидова и кула у висини до 2 метра.
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Замак је оријентисан према помоћним странама света, са странама дужине 32.60, 30.15,
32 и 30.80 m и просечним промером кула од 10 m. Зидови су од ломљеног камена,
обложени опеком у кречном малтеру. У изворима се помиње још у IX веку, а затим често
после XII века. Сматра се да су постојећи зидови из XIV или XV века. На Прандштетеровој
минијатури из 1608. године замак је сачуван и покривен, док се на панорамама Земуна
већ од XVIII века налази у рушевинама. Рушевине замка представљају најстарије остатке
старог Земуна.
Торањ на Авали
Локација: Планина Авала
ЈП “Емисона техника и везе” уз подршку Министарства трговине, туризма и
телекомуникација Републике Србије, у 2016 /2017. години, реализовало инфраструктурне
пројекте у циљу унапређења туристичке понуде у оквиру комплекса Авалског торња.
Изграђени су и отворени за посетиоце током целе године нови пословно-комерцијални
садржаји, унутар самог торња у затвореном простору: етно продавница, кафе, ново
продајно место улазница, туристички инфо-центар, сувенирница Туристичке организације
Србије, банкомат-мењачница ( Блок А), и дечија играоница (Блок Б). У природном
амбијенту планине Авала, а непосредно уз торањ изграђени су и опремљени: дечији парк
са кафеом за родитеље, теретана на отвореном (са 12 справа) и спортски терени (за мали
фудбал, рукомет и кошарку). Уважавајући сваку категорију туриста, направљен је лифт за
особе са инвалидитетом и дечија колица, као и други прилази до улаза торњу, и боље
повезивање свих пратећих садржаја. Уведен је и нови модернији систем за контолу
приступа посетилаца торња (софтверска решења, опрема и рампе) чиме је омогућен још
бољи увид у број посетилаца али и безбедност сваког појединца. Осим изградње бројних
објеката у затвореном и на отвореном простору комплекса, паралелно су били радови на
постављању јавног осветљења, уређењу зелених површина, проширењу прилаза за
аутобусе, уградњи путоказних табли, двогледа на видиковцу торња и других радова. Све
боља посећеност комплекса торња на Авали од 2016. године је засигурно резултат
новоизграђених капацитета са пратећим, комерцијално-услужним садржајима. У 2017.
години, захваљујући средствима ТИКЕ, комплекс торња је добио највећу летњу сцену у
граду са бином и компетном аудио-визуелном опремом, 20 етно тезги за продају
сувенира и остале робе намењене туристима. До данас, дечији парк је добио и тзв Село
вилењака, 6 дрвених кућица на дрвету повезаних мостићима где је бескрајна забава за
децу. Измештен је и комплетно постваљен Музеј емисионе технике, бесплатан за све
посетиоце и изузетно драгоцен ђацима и студентима из области технике и
телекомуникација. Уједно, Авалски торањ, симбол Београда, захваљујући ресорном
министарству добио је нову декоративну расвету свих боја, од када се укључујемо и
подржавамо важне датуме и друштвене догађаје важне за Србију. Закључно са месецом
октобром, 175.000 људи од почетка 2019. године, посетило је видиковац на 122 метру
торња на Авали, што је 2.000 више него у истом периоду прошле године. Ако је судећи
према овим статистичким подацима ЈП Емисиона техника и везе, и ако се тренд раста до
краја године настави, а знајући да је 2018. година била рекордна по броју посетилаца у
последјих 5 година, имаћемо још успешнију овогодишњу туристичку сезону. Осим
математичких показатеља, иза нас је и једна изузетно богата културно-забавна сезона на
платоу, на коме су се сваког викенда од априла до октобра, дешавали различити
бесплатни фестивали за целу породицу (сира, слаткиша, здраве хране и сл) и музички
програми. Посебно интересантно свим посетиоцима викендом, било је представљање
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градова, одн. туристичких организација градова у Србији. Видети на једном месту Србију
и осетити културу и наслеђе, било је непроцењиво како домаћим тако и страним
туристима. Укупан број продатих улазница за посету видиковцу на 122м торња: 2016. год 136.670, 2017. год – 155.250, 2018. год – 184.903.
Зграда Народне Скупштине
Локација:
Зграда Народне скупштине грађена је између 1907. и 1936. године, према пројекту
архитекте Јована Илкића и под надзором и разрадом пројекта његовог сина, архитекте
Павла Илкића. Изградња скупштинског здања планирана је још почетком деведесетих
година XIX века, када је архитекта Константин А. Јовановић урадио пројекат
монументалног здања за потребе једнодомног парламента. Почетком XX века, након
доношења новог Устава, Краљевина Србија је добила дводомни парламент, па постојећи
Јовановићев пројекат више није био прикладан. На конкурсу расписаном 1902. године за
израду новог пројекта прву награду добио је архитекта Јован Илкић, који се у свом
предлогу знатно ослонио на напуштени Јовановићев нацрт. Изградња је почела 1907.
године, али је прекинута 1914. године због избијања Првог светског рата. Зграда је
завршена тек 1936. године, након Илкићеве смрти, под надзором његовог сина, архитекте
Павла Илкића, који је унео извесне измене у пројекат. Зграда је обликована изразито
монументално, у духу академизма, као слободностојећа палата, са разуђеном основом. У
стилском погледу, на њој су дошли до изражаја декоративно-архитектонски елементи
изведени у духу италијанске ренесансе. Централни део зграде Народне скупштине
наглашен је прилазним рампама, монументалним степеништем и улазним портиком са
класицистичким троугаоним тимпанонима које носе четири коринтска стуба, као и са
четири мање декоративне куполе, између којих се уздиже велика централна купола.
Пројекат ентеријера, у којем је остварено складно прожимање архитектуре, скулптуре и
занатских радова, израдио је архитекта Никола Краснов. Скулптуре су дело најпознатијих
југословенских вајара тога времена. Испред главног улаза 1939. године постављене су две
велике декоративне скулптуралне групе у бронзи под називом „Играли се коњи врани“,
рад вајара Томе Росандића.
Црква Светог Марка
Локација: Општина Палилула
Црква Св. Марка подигнута је на старом култном месту. Првобитна црква саграђена је
тридесетих година XIX века, као гробљанска црква. Ова једнобродна, скромно декорисана
црква без кубета, срушена је у Другом светском рату. Нова црква изведена је по пројекту
архитеката браће Петра и Бранка Крстића који су на конкурсу добили прву награду. Камен
темељац постављен је 8. маја 1931. године. Услов конкурса да црква личи на Грачаницу
није било могуће усагласити са савременим методама у пројектовању. Разлике између
„узора“ и „копије“ појављивале су се у програму, величини, пропорцијама, па и
облицима. Пројектанти су у свом делу сачували успомену на Грачаницу, али су остварили
сопствено ауторско дело. Црква споља најпре делује монументалношћу, разуђеношћу
маса, богатством архитектонских форми, потом пријатном бојом црвеног грзанског
пешчара. Елементи обликовања преузети су из средњовековног наслеђа, али је њихов
склоп оригиналан.
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Подизање цркве пада у доба наглашене улоге Београда као центра државе, те су у њеном
физичком изгледу изражене доминантне идеје токова друштвеног развоја. Захваљујући
монументалним димензијама, као и истакнутом природном положају, црква Св. Марка
игра важну улогу у силуети Београда.

Скадарлија – Боемска четврта
Локација: Општина Стари Град
Скадарлија као стари градски амбијент представља скуп међусобно повезаних
материјалних и духовних вредности, насталих у временском распону од почетка XVIII века
до данас. У периоду 1717 - 1739. године у том делу Београда саграђени су први објекти,
део спољашњег одбрамбеног појаса вароши Београда, који су условили правце
протезања и облик Скадарске улице. Од почетка XIX века постепено и спонтано се
развијало насеље. У том, тада периферном, делу Београда, шездесетих година отваране
су мале кафане у којима су се састајали уметници, стварајући специфичну атмосферу и
јединствен дух овог простора. Сачуван амбијент који чине крива траса Скадарске улице са
калдрмом и дрворедом и старинске куће са познатим кафанама још увек постојећег
“боемског центра” представља посебну вредност Београда. На Скадарлију се наслања и
некадашња Бајлони индустрија пива, ту су пекаре, посластичарница, галерије и кафићи,
па чак и једна школа.
Храм Светог Саве
Локација: Општина Врачар
Храм Светог Саве у Београду највећи је српски православни храм, највећи православни
храм на Балкану. Он се налази у источном делу Светосавског трга, на општини Врачар, у
Београду. Подигнут је на месту за које се сматрало да је Коџа Синан-паша 1594. године
спалио мошти Светог Саве, оснивача Српске православне цркве. Храм је завршен 2004. и
данас може да прими 10 000 верника.
Стадион „Рајко Митић“
Локација: Дедиње
Стадион Рајко Митић (раније Стадион Црвена звезда; популарно познат и као Маракана)
је фудбалски и атлетски стадион у Београду на којем игра ФК Црвена звезда. На њему
званичне утакмице игра и фудбалска репрезентација Србије. Стадион се налази у насељу
Дедиње у општини Савски венац. Капацитет стадиона је 51.755 гледалаца. Стадион носи
име у част „прве Звездине звезде“ Рајка Митића. Данас постоји туристичка тура посете
стадиона која је доступна посетиоцима од уторка до четвртка и суботом.
Саборна црква Св. Архангела Михаила
Локација: Општина Стари Град
Београдска Саборна црква је грађена од 1837. до 1840. године на месту старе цркве из
1728. године. Још од XVI века на овом месту је постојала црква посвећена истом патрону –
арханђелу Михаилу. Радове су, према плановима Фридриха Кверфелда, изводили
панчевачки мајстори.
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Црква је решена као једнобордна грађевина засведена полуобличастим сводом са
високим звоником над западним прочељем и полукружном апсидом на истоку. На
класицистички обликованим фасадама истиче се примена барокних елемената, нарочито
видљива у изгледу звоника цркве. Преузимање овакавог типа сакралних грађевина,
карактеристичних за црквено градитељство Карловачке митрополије, значило је окретање
Београда ка европским архитектонским и уметничким тенденцијама. Сликарску и
дрворезбарску декорацију цркве израдили су у то време најпознатији српски сликари,
који су своје знање стекли школовањем у Бечу. Иконе на иконостасу и зидне композиције
на сводовима насликао је Димитрије Аврамовић, док је иконостас рад вајара Димитрија
Петровића. Богатство ентеријера употпуњују остали декоративно обрађени елементи,
попут тронова, црквеног намештаја и проповедаонице. Унутрашња декорација је у
потпуности довршена 1845. године, када је храм и освећен. У цркви се чува богата
ризница старих икона, златарских предмета, старих штампаних књига и других предмета
из XVII и XVIII века. Крајем 2003. и почетком 2004. године над западним прочељем
постављени су мозаици са представом патрона цркве. У сакралној топографији Београда
Саборна црква је од свог подизања заузимала најистакнутије место. Играла је значајну
улогу у многим историјским догађајима. Током XIX века у Саборној цркви је обављано
миропомазање свих српских владара пре ступања на престо, а неки од њих су ту и
крунисани. Испред главног улаза у цркву налазе се гробови Доситеја Обрадовића и Вука
Караџића, док су уз зидове наоса смештене гробнице кнезова Милоша и Михаила
Обреновића и црквених великодостојника.
Конак Кнегиње Љубице
Локација: Општина Стари Град
Конак кнегиње Љубице представља један од најрепрезентативнијих сачуваних примера
градске архитектуре из прве половине ХIX века у Београду. Саграђен је 1829-1831. године,
као званична резиденција кнеза Милоша Обреновића, по идејама и под надзором Хаџи
Николе Живковића, првог неимара обновљене Србије. Нови конак је требало да
посведочи о нараслој економској моћи и учвршћеној власти Милоша Обреновића после
добијања Хатишерифа 1830. године. Кнез је ретко боравио у овој згради, која је била
веома близу тврђаве у којој су се налазили Турци, па се зато у конак уселила кнегиња
Љубица са синовима. Конак је смештен у средиште пространог дворишта, окружен
зеленилом и ограђен високим зидом. У спољaшње двориште улазило се кроз колску
капију, а пространа унутрашња башта оријентисана је према Косанчићевом венцу. Главна
фасада Конака, којом доминира еркер диванхане, окренута је према Сави. Подрум је
покривен сводовима, приземље и спрат су зидани у опеци и бондруку. Над
четвороводним кровом покривеним ћерамидом уздиже се осмострано кубе. Приземље и
спрат конака имају средишњи хол око којег су распоређене остале одаје. Диванхана у
приземљу је оријентисана према башти, а друга диванхана, смештена на спрату, окренута
је према улици. Kонак кнегиње Љубице има одлике градских кућа подигнутих у духу
балканске архитектуре, док су у детаљима архитектонске обраде фасада видни утицаји
европских стилова. Конак је више пута мењао намену, а данас се у њему налази део
збирке Музеја града Београда.
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Мост на Ади
Локација: Општина Савски венац
Мост на Ади је друмски и шински мост у изградњи у Београду који повезује општине Нови
Београд и Чукарица. Мост је предвиђен као део београдског Унутрашњег магистралног
полупрстена (УМП) који би повезивао Нови Београд и Звездару и отворен је за пешаке
2011. године.

Београдска Арена
Локација: Општина Нови Београд
Вишенаменска је дворана на Новом Београду намењена за спортске, културне, забавне,
изложбене и друге манифестације. Грађена је од 1991. године, да би употребну дозволу
добила је 1. октобра 2007. године. Штарк арена има површину од 48.000 м²,
распоређених у шест етажа. Капацитет арене у основној конфигурацији је 18.386
гледалаца мада на неким догађајима може да прими до 25.000 гледалаца.

Дорћол
Локација: Општина Стари Град
Дорћол је део Београда који се налази у најстаријем градском језгру у градској општини
Стари град. Дорћолска дунавска обала је уређена, са дугачком бициклистичком стазом,
шеталиштем и сплавовима. На обали је и Спортски центар „Милан Гале Мушкатировић”
(некада Спортски центар „25. мај”) са комплексом отворених и затворених базена на
којима се организују различита такмичења у спортовима на води (пливање, роњење,
скокови у воду...) и тениским теренима на којима се одржава Отворено првенство Србије
у тенису, а у изградњи је и велика марина.
У зимском периоду дорћолски кеј је важан за посматраче водених птица, јер се овде могу
видети и врсте које су ретке на нивоу Србије. Неке од знаменитости Дорћола су:
најстарија кућа у Београду, кућа кнеза Александра Карађорђевића, Чукур чесма,
Етнографски музеј итд.
Трг Републике
Локација: Општина Стари Град
Трг републике је централни градски трг у Београду, Србија. Налази се у општини Стари
град и обухвата простор између „Градске кафане“, биоскопа „Јадран“, Народног
позоришта и Дома Војске Србије. Стари назив трга био је Позоришни трг. Овде се налази и
Народно позориште, Народни музеј и споменик кнезу Михаилу. Садашњи трг формиран је
после рушења Стамбол-капије (1866) и подизања зграде Народног позоришта (1869). У
току је реконструкција Трга Републике.
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Црква Св. оца Николаја
Локација: Општина Земун
Црква Светог Оца Николаја или познатија као Николајевска црква је земунска православна
богомоља чија је градња отпочела 1745. године, на темељима српске богомоље која
потиче из 16 века. Црква се налази у старом историјском језгру Земуна испод
средњовековне тврђаве Гардош. Изграђена је у барокном стилу, а унутрашњост цркве
краси богато изрезбарени иконостас, са иконама које је 1762. године насликао Димитрије
Бачевић, један од најпознатијих српских сликара из друге половине 18. века. Црква има
једну од најбогатијих ризница старих култних предмета, као и збирку икона из 18. и 19.
века. У цркви се чувају мошти св. апостола Андрије Првозваног.
Теразијска чесма
Локација: Теразије
Чесма је подигнута као утилитарни и декоративни објекат на Теразијама 1860. године по
налогу кнеза Милоша Обреновића, као обележје његовог повратка на српски престо.
Приликом преуређења Теразија, пренета је у Топчидерски парк 1911, а враћена на
Теразије 1975. године. Пластична декорација чесме састоји се од стилизованих флоралних
елемената, слепих аркадица и маскерона са лављим главама и стилски се везује за
архитектонска остварења у Београду шездесетих година XIX века. Има базен полигоналне
основе, пречника око 10 m и висине 1,5 m. У средини је стуб квадратне основе, висине око
8 m са лављим главама - лулама за воду и декоративном вазом на врху. Чесму је радио
мајстор Франц Лоран.Теразијска чесма налази се на Теразијама, испред хотела „Москва“.
Теразијска чесма има посебну историјску, уметничку, архитектонску и урбанистичку
вредност. Она је монументална и репрезентативна, изграђена од светлог ташмајданског
камена кречњака.

Зграда Патријаршије
Локација: Општина Стари Град
Зграда Патријаршије саграђена је према пројекту руског архитекте Виктора Лукомског у
периоду од 1933. до 1935. године на месту некадашње зграде Митрополије из 1863.
године. Намена зграде условила је стил у коме је грађена – модернизовану верзију
српско-византијског стила – чиме је постигнуто веома оригинално решење. Примена
стилизованих стубова, бифора, медаљона, конзола и лучно завршених отвора није
значила дословно преузимање старих узора, већ слободну интерпретацију аутора. Својом
монументалношћу посебно се истиче главни улаз, фланкиран масивним прислоњеним
стубовима и надвишен патријаршијским грбом. Изнад улаза налази се раскошни мозаик
Св. Јована Крститеља, израђен према предлошку сликара Владимира Предојевића.
Ентеријер првог спрата са аркадом полукружних лукова на стубовима и капителима
инспирисаним византијском уметношћу употпуњава основни концепт грађевине. У склопу
зграде Патријаршије налази се и придворна капела посвећена Св. Симеону Мироточивом,
као и Библиотека Патријаршије и Музеј Српске православне цркве.
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Природа и паркови
Ада Циганлија
Ада Циганлија је данас највећи спортско – рекреативно – културно – забавни центар у
Београду, који у својој понуди садржи преко 50 отворених спортских игралишта која су у
претходном периоду у потпуности реконструисана и на које је постављена професионална
спортска подлога и конструкције (рукомет, мали фудбал, кошарка), док су уређена и
игралишта за бејзбол, рагби и голф, адреналинске активности (банџи џамп, авантура парк,
пејнтбол, аква ски, трака за скијање, роњење..), wellness програми (холистички центар,
фитнес и спа садржаји), забавни програми и садржаји за најмлађе посетиоце (град на
води, педалине, парк науке, вожње возићима, пикник простор, дечија игралишта…),
рекреативне активности (трим парк, трим стазе, бициклизам, вожња ролера, мини голф,
вежбање јоге…). Осам година заредом плаже Савског језера биле су носилац највишег
међународног признања „Плава застава“ које представља опште прихваћен и
препознатљив симбол за квалитет у туризму и заштити животне средине. „Плавом
заставом“ на Ади Циганлији су током претходног периода промовисане највише
вредности из четири веома битне области и то: квалитета воде, услуге и безбедности на
плажама, области заштите животне средине, као и образовања и информисања јавности о
еколошким вредностима. Током купалишне сезоне на плажама Савског језера
свакодневно дежурају искусна, обучена и професионална спасилачка служба, као и
службе хитне медицинске помоћи. На Ади Циганлији постоје три локације за
изнајмљивање ролера и бицикала, распоређених на тај начин како би посетиоцима били
приступачни из кога год правца долазе на Аду Циганлију. Око Савског језера постоји
уређена бициклистичка стаза и приступни путеви, тако да посетиоци и рекреативци могу
уживати у 12 км дугачкој стази, док на локацијама за издавање бицикала и ролера, деца
могу савладати вожњу у оквиру школице за почетнике. На три локације у току купалишне
сезоне могу се изнајмити педалине, даске и кајаци за веслање, степери као и остали
забавни садржаји на води. Жичара за скијање на води један је од веома атрактивних
спортских садржаја на Ади Циганлији. На Ади Циганлији, једној од најатрактивнијих
туристичких локација у Београду, жичара за скијање на води представља прворазредну
туристичку атракцију и незаобилазни спортско - рекреативни садржај. Налази се у
југозападном делу Савског језера у дужини од приближно 500 квм водене површине. Реч
је о потпуно еколошком пројекту највишег нивоа безбедности. Угоститељску понуду Аде
Циганлије чини више од 60 локала (ресторана, кафића), распоређених око језера и
десетине сплавова – ресторана на Сави. Годишње се на Ади Циганлији одржи преко 300
резличитих спортско – рекреативно – забавно – културно – хуманитарних манифестација и
промоција, а према статистикама предузећа, Аду Циганлију просечно у току године
посети око четири милиона посетилаца.
Бесплатним концертима добродошлице на којима наступају највећа имена домаће
музичке сцене, традиционално се обележава почетак купалишне сезоне на Ади
Циганлији. Чињеница да је у претходних пет година ове концерте посетило преко 200.000
посетилаца, допринело је афирмативном приступу и константном обогаћивању садржаја
током ове манифестације. Такође, Празник рада се прославља сваке године уз бесплатне
наступе неафирмисаних рок бендова и традиционалну закуску. Велики музички фестивал
„Beer garden“ је присутан годинама уназад и представља један од заштитиних знакова
Аде Циганлије.
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Река Дунав
Подручјем Београда, Дунав протиче у дужини од 60км од Старих Бановаца до Гроцке.
Доступно је крстарење Дунавом.
Река Сава
Река Сава, која се код Калемегдана улива у Дунав, кроз Београд протиче у дужини од 30
километара.
За наутичаре, љубитеље риболова и природе Сава у Београду почиње код Баричке аде,
острва на око 25 километара узводно од ушћа. На њој се налази и Ада Циганлија.
Доступно је крстарење реком Савом.
Планина Авала
Авала је планина најближа Београду, висока 511 м. Због историјске вредности, богатства
биљним и животињским светом и лепоте пејзажа Авала је заштићена као предео
изузетних одлика. На планини и у њеном подножју доминирају листопадне шуме, уз
ливаде, углавном на југу, и засаде четинара. Положај Авале као тачке са које се може
осматрати, и бити близу најважнијих речних и транспортних путева Балкана, разлог је што
се на врху планине давно налазило римско утврђење.А затим и средњовековни српски
град Жрнов, који заузимају Турци први пут средином XВ века и место називају Хавала
(видиковац). На једној од највиших кота планине подигнут је 1938. године Споменик
Незнаном јунаку, дело вајара Ивана Мештровића. На Авали се налази и ТВ торањ.
Парк Топчидер
Топчидер је парк и градска четврт у Београду. Парк се простире на 111.336 м², у долини
Топчидерске реке, и већ 150 година је једно од најомиљенијих излетишта Београђана. На
простору резиденцијалног комплекса Обреновића, као најстарије уређене целине
Топчидера, налази се 6 споменика културе: Конак кнеза Милоша (културно добро од
изузетног значаја), Топчидерска црква, Црквени конак у Топчидеру, скулптура Жетелица,
Обелиск и споменик Арчибалду Рајсу.
Земунски парк
На месту где се данас налази Градски парк, између улица Вртларске и Немањине
недалеко од старог језгра Земуна, у 18. и 19. веку био је Контумац – гранични карантин за
путнике и робу.
После његовог укидања формиран је 1880. године Мали парк, који је до краја века
проширен у Градски парк – први земунски рекреативни јавни простор.Градски парк је, већ
на настанку, паралелно са зеленилом и стазама добио и два значајна монументална
здања. Велика реалка (данас Земунска гимназија) усељена је у репрезентативну
двоспратну зграду подигнуту по пројекту Николе Колара 1879. године, а Девојачка школа
изграђена је две деценије касније, по решењу архитекте Јанка Хољца.

58

Београдски Зоо врт
Бео зоо врт, познат и као Врт добре наде, је градски зоолошки врт града Београда, који се
налази у оквиру београдске тврђаве, тачније на простору Малог Калемегдана. Основан 12.
јула 1936. године, то је најстарији и највећи зоолошки врт у Србији. Са више од 400.000
постелица годишње, Бео зоо врт је и најпосећенија институција у Београду.
Ташмајдан парк
Парк се формира релативно касно, крајем тридесетих година 20. века, после подизања
зграде Главне поште на углу Булевара краља Александра и Таковске улице. У парку
Ташмајдан је неколико важних и лепих грађевина. Данашња Црква Светог Марка
подигнута је у току и после Другог светског рата, на месту цркве из 1835. године, срушене
у априлском бомбардовању. Х рам Свете Тројице (Руска црква) подигнут је 1924. године,
за потребе Руса који су после Октобарске револуције у великом броју избегли у Београд.
Зграда Сеизмолошког завода, и установа за праћење земљотреса смештена у њој, постоје
од прве деценије 20. века.Овде се налази и чувена Ташмајданска пећина чије су стене
старе 14 милиона година. У њима се сакривао вожд Карађорђе, као и народ током
бомбардовања у Првом светском рату. Затворена је од 2011. године, нема осветљења, а у
плану је да буде отворена за туристе средином ове (2015) године.
Велико ратно острво
Велико ратно острво је речно острво у Београду које се налази на ушћу Саве у Дунав и
ненасељено је. Године 2005. увршћено је у списак природних добара Србије и дато на
управљање ЈКП „Зеленило Београд“.
Највећи део острва прекривен је шумом, а за разлику од орнитофауне и флоре, на
простору Великог ратног острва нема много врста сисара, због изолованости и честог
плављења.Данас се око две трећине острва користи као природни резерват за 196 врста
птица, од којих су многе угрожене. На северном шпицу налази се мала пешчана плажа
Лидо, док је остатак острва заштићен законом и његова урбанизација није дозвољена.
Велико и Мало Ратно острво имају, међу очуваним влажним стаништима која се налазе у
Београду највећу разноврсност у бројности животињских врста, посебно птица и биљних
врста везаних за мочварна станишта. Острво представља тачку највећег биодиверзитета
на територији Београда, када је реч о орнитофауни.
Кошутњак
На надморској висини од 250 метара и на површини од 330 хектара, простире се паркшума и градско излетиште Кошутњак. Некада је на овом простору било пуно кошута и
претпоставља се да је парк по томе добио име.
Овде се налази Пионирски град, односно спортско-рекреативни центар, Филмски град са
комплексом атељеа и других објеката за производњу филмова. У подножју брда, где је
некада било ловиште владарске породице Обреновић, налази се извор Хајдучка чесма.
Осим у природи, посетиоци могу уживати у кампу Кошутњак, хотелу, као и бројним
ресторанима, као што су Кошута, Деветка, Филмски град, Панорама, Рубин, Голф,
Кафаница, који се налазе од подножја до врха кривудавог пута.
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Кошутњак је и популарно место за одржавање културних, забавних и музичких догађаја
као што су Voxstock, Forest fest, Supernatural и многи други.
На северозападном делу Кошутњака је Споменик српским ратницима погинулим у
одбрани Београда 1915. године, који је јединствен по томе што га је подигао непријатељ у
знак поштовања према противнику. У Кошутњаку се налази и једина ски стаза у Београду.
Музеји

Народни музеј
Локација: Општина Стари Град
Народни музеј у Београду је најстарији и централни музеј Србије. Данас након 175 година
од оснивања у свом саставу чува, проучава и излаже више од 450.000 музејских предмета
који чине јединствену целину културног наслеђа Србије, централног Балкана али и
Европе. Народни музеј чува репрезентативна културна добра, сведочанства развоја и
цивилизацијских промена на подручју данашње Србије, и најближег окружења, од
праисторијских времена до позног средњег века, као и репрезнтативна дела кључних
уметничких стилова и покрета, врхунске уметничке домете у националној и европској
уметности од средњовековног периода до савременог стваралаштва. Посебно треба
издвојити Лепенски Вир (7. миленијум п.н.е.), Винчанске статуе (6-5. миленијум п.н.е.),
Дупљајска колица (16-13. век п.н.е.), златне маске из Требеништа (6. век п.н.е.), оставу из
Јабучја (1. век н.е.), Београдску камеју (4. век), Мирослављево јеванђеље (12. век), новац
краља Радослава (13. век), средњовековне иконе и фреске, зделу из Враћевшнице (17.
век), слике Паје Јовановић, Надежде Петровић и Саве Шумановића, дела старих
италијанских мајстора (Ди Креди, Каналето Гварди), низоземске уметности (радови
атељеа Боша, Бројгела, Ван Гојена и Рубенса, као и поједине радове Торопа, Ван Гога и
Мондријана). Народни музеј чува дела француског сликарства краја 19 и почетка 20. века
(Коро, Домије, Писаро, Реноар, Дега, Сисле, Гоген), а причу о модерној уметности
заокружују радови Пикаса, Кандинског, Архипенка и Шагала. Ови изузетни музејски
предмети доспели су у Народни музеј махом истраживањима, откупима или поклонима
добротвора, којих је у дугој и богатој историји ове музејске куће било како међу
владарима, тако и још више међу обичним грађанима. Сви су они допринели томе да
Народни музеј постане истински симбол културе Србије.
Етнографски музеј
Локација: Општина Стари Град
Етнографски музеј је један од најстаријих музеја у Србији. Недавно је прославио једно
столеће постојања. Етнографски музеј је основан фебруара 1901. године, али његови
корени сежу дубље у прошлост. Сакупљање етнографских предмета отпочело је средином
XИX столећа. У Етнографском музеју је до данас отворено осам сталних поставки и
приређено око 300 повремених изложби. Стална поставка заузима три нивоа зграде.
Данас Етнографски музеј чува велики број етнографских предмета, распоређених у
засебне збирке (покућство, накит, обичаји, народне ношње, народна архитектура,
привреда, сточарство, саобраћај, култни предмети итд), има једну од најбогатијих
стручних библиотека на Балкану и сам издаје стручне публикације, има конзерваторску
службу која обрађује готово све врсте материјала, располаже великим изложбеним
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простором, организује обимна етнографска истраживања и има много воље и знања да
етнолошки и антрополошки проучи XIX столеће.

Музеј Николе Тесле
Локација: Општина Врачар
Музеј Николе Тесле је основан 5. децембра 1952. године. Смештен је у Улици Крунској 51,
у згради саграђеној између 1927. и 1929. године. Зграда музеја је проглашена за споменик
културе 1987. године. Музеј има сталну поставку, и у једном делу је посвећена животу и
раду Николе Тесле, а у другом је представљен развој науке о електрицитету и магнетизму.
Најзанимљивији део је са аутентичном документацијом и радним моделима Теслиних
изума. Има око 160 000 посета годишње, што је и пун капацитет установе. Ово указује на
потребу проширења – проналажења већег простора.
Архивска грађа из заоставштине Николе Тесле уписана је у регистар Унеска „Памћење
света“.
Музеј илузија
Локација: Општина Стари Град
Отворен је 2018.године и нуди забаву за децу и одрасле. Понуду чини Вортеx тунел, соба
огледала, Холограм и оптичке илузије, дидактичко-логичке игре и задаци и експонати.
Музеј ваздухопловства
Локација: Општина Сурчин
Музеј југословенског ваздухопловства (Музеј ваздухопловства — Београд), један од
водећих музеја овог типа у свету, основан је 1957. године, при Команди Ратног
ваздухопловства (РВ и ПВО). Од 1989. године смештен је у модерној згради,
на београдском аеродрому. 2013, Влада Србије је зграду Музеја прогласила спомеником
културе. Музејске збирке, уз које се чува богата пратећа документација и архива из свих
периода и области ваздухопловне историје, чине најрепрезентативнију колекцију домаћег
и страног цивилног и војног ваздухопловства и представљају значајан извор за
свеобухватно сагледавање развоја авијације на нашим просторима од 1911. до данас.
Војни музеј Београда
Војни музеј Београд је музејска институција која сакупља, проучава и презентује
различите предмете за војну употребу а пре свега оружје, униформе, ратне заставе, војна
документа и уметничка дела са војном тематиком. Војни музеј у Београду смештен је на
првом бастиону југоисточног фронта Београдске тврђаве у згради подигнутој 1924. године
за намене Војногеографског института која је 1956.године уступљена Музеју. Окружен
градским бедемима и највећим београдским парком Калемегданом представља један од
симбола Београдске тврђаве.
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Цептер музеј
Музеј Цептер отворен је 2010. године у репрезентативном здању некадашње Прве
хрватске штедионице, у Кнез Михаиловој у центру Београда. Ова прва приватна музејска
установа у Србији, са колекцијом од 350 радова 132 уметника, представља целовиту слику
српске уметности (сликарство, цртеж, пастел, скулптура, инсталације) друге половине 20.
века.

Музеј Југославије
Локација: Дедиње
Кућа цвећа је назив за објекат у којем су сахрањени некадашњи доживотни председник
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије маршал Јосип Броз Тито и његова
супруга Јованка. Кућа цвећа је део Музеја историје Југославије, и једна је од
најпосећенијих туристичких места у Београду. Стална поставка у Кући цвећа данас се
састоји од - спомен-собе у којој се посетиоци могу уписати у књигу жалости и изложбеног
дела у коме се налазе локалне, републичке и савезне штафетне палице које је омладина
Југославија носила поводом Титовог рођендана 25. маја, који је слављен као Дан
младости. У поставци се налазе писане поруке које је Тито примио са штафетама,
фотографије носилаца штафета као и свечаности поводом Дана младости, маршалске
униформе.
Музеј аутомобила
Локација: Општина Палилула
Музеј аутомобила је београдски музеј заједнички основан 1994. године од стране
Скупштине града Београда и колекционара аутомобила Братислава Петковића, власника
старе посластичарнице Петковић код Палилулске пијаце.
Музеј се налази у реновираној згради старе гараже, прве јавне гараже на Балкану, која је
изграђена 1929. године по плановима Валерија Сташевског, руског архитекте.
У Музеју је смештено стотинак аутомобила, од обичних путничких, преко луксузних до
тркачких и сва су у возном стању.
Музеј Југославије
Локација: Општина Стари Град
Музеј Југославије је музејска институција која сакупља, проучава и презентује различите
предмете везане за историју Југославије. Основан је 1996. године одлуком Владе Савезне
Републике Југославије, спајањем Меморијалног центра „Јосип Броз Тито“ и Музеја
Револуције у Музеј историје Југославије. Априла 2013. је проглашен институцијом културе
од изузетног значаја. Марта 2017. године је променио назив у Музеј Југославије. Музеј
годишње посети 80% странаца. Постоји и предлог за инфраструктурно уређивање платоа
испред музеја. У саставу музеја данас се налазе објекти — Кућа цвећа, Стари музеј и
Музеј „25. мај“, укупне површине од 5.252 квадратна метра, као и парк површине 3,2
хектара.
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1.6. Јавни простор,
приступачност

урбани

мобилијар,

сигнализација

и

Приступачност и повезаност Београда са градским центрима у региону

Главни циљ регионалног и дестинацијског мендаџмента огледа се у успешној
конкурентској позицији одредишта. Основе за позиционирање Београда на туристичком
тржишту засноване су на низу предности које Београд има, а то је свакако повољан
географски положај.
Табела 1.6.1 Мрежа удаљености Града Београда од градова у региону
Град
/Држава

Београд

Беч
Аустрија

Сарајево
БиХ

Софија
Бугарска

Загреб

608 km

307 km

394 km

395 km

Хрватска

Будимпешта
Мађарска

Скопље
Македонија

Букурешт
Румунија

Братислава
Словачка

Љубљана

371 km

431 km

626 km

565km

533km

Словенија

Србија
Извор: www.viamichelin.com

Из табеле бр 1.6.1 можемо видети да је Београд на удаљености у просеку од око 300600km од конкурентских европских градова у региону међу којима су: Беч, Сарајево,
Софија, Загреб, Будипешта, Скопље, Букурешт, Братислава, Љубљана. Међу наведеним
градовима Београду је најближе Сарајево на удаљености од 307km, а најдаљи Букурешт
на удаљености од 626km.
Као најчешћи вид превоза, односно средство којим туристи долазе у Београд издваја се
авио превоз. Аеродром Никола Тесла у Београду отворен је 1962. године и највећи је
аеродром у нашој земљи. Из горе наведене табеле можемо видети промет путника у
Београду у периоду од 2012. до 2017. године на основу чега закључујемо да број путника
који користи авио превоз расте из године у годину. Од децембра 2018. године француска
компанија „Vinci Airports“ почела је са пословањем у Србији тј. почетак концесије над
Аеродромом Никола Тесла, којим ће управљати наредних 25. година. Аеродром тренутно
и има капацитет од око 5 милиона путника, а према најављеним инвестиционим
плановима који ће бити урађени током трајања концесије, директно би требало да се
утиче и да се број од пет милиона путника услужених сваке гдине подигне на 15 милона
путника у наредних 25 година тј. до краја концесије.
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Табела 1.6.2 Промет путника на аеродромима градова у региону
Држава

Број путника

Аеродром

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

24 392 805

23 352 016

22 775 054

22 483 158

21 999 926

22 165 794

958 135

838 972

772 904

709 901

665 638

580 058

Аустрија

Беч

БиХ

Сарајево

Бугарска

Софија

6 489 726

4 980 560

4 088 943

3 815 192

3 504 320

3 467 455

Хрватска

Загреб

3 090 307

2 766 087

2 587 798

2 430 971

2 292 892

2 342 309

Мађарска

Будимпешта

13 097 239

11 441 999

10 298 963

9 155 961

8 520 880

8 504 020

Македонија

Скопље

1 873 734

1 652 826

1 456 385

1 210 509

984 407

835 527

Румунија

Букурешт

12 813 656

10 982 967

9 282 884

8 316 705

7 643 467

7 120 024

Србија

Београд

5 343 420

4 930 875

4 776 164

4 638 577

3 543 194

3 364 059

Словачка

Братислава

1 942 134

1 756 808

1 564 311

1 355 625

1 373 078

1 416 117

Словенија

Љубљана

1 683 045

1 404 831

1 438 304

1 307 379

1 267 579

1 168 008

Извор: www.anna.aerо

Из табеле 1.6.2 видимо да међу градовима Европе у региону предњачи аеродром у Бечу
са преко 24 милиона путника током 2017. године. Најмањи број путника бележи
аеродром у Љубљани, док се међу наведеним градовима у региону по промету путника
на аеродрому Србија налази на 8. месту са континуираним растом путника у периоду од
2012-2017. године.
Према информацијама Аеродрома Никола Тесла у наставку приказујемо списак авио
компанија које саобраћају из Београда у 2019. години.
Табела 1.6.3 Списак авио компанија које саобраћају из Београда у 2019. години.

1
2

ПУТНИЧКИ ПРЕВОЗ
17
Aegean Airlines
18
Aeroflot Russian Airlines

Israir Airlines
LOT Polish Airlines

3

Air Cairo

19

Lufthansa German Airlines

4

Air France

20

Mahan Air

Air Serbia

21

Montenegro Airlines

6

Alitalia

22

Norwegian Air Shuttle

7

AlMasria Universal Airlines

23

Pegasus Airlines

8

Arkia Israeli Airlines

24

Qatar Airways

9

ASL Airlines France

25

Red Wings Airlines

10

AtlasGlobal

26

Swiss International Air Lines

11

Austrian Airlines

27

TAROM Romanian Air Transport

Belavia Belarus Airlines

28

Transavia Airlines

Croatia Airlines

29

Tunisair

14

easyJet

30

Turkish Airlines

15

Elinair

31

Vueling Airlines

16

Etihad Airways

32

Wizz Air

33

flyDubai

5

12
13
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Према информацијама добијеним од аеродрома „Никола Тесла“, са овог аеродрома
тренутно саобраћа укупно 98 авиокомпанија, а њихов списак приказан је у табели 1.6.4.
Табела 1.6.4 Списак дестинација на које се лети са Аеродрома „Никола Тесла“ у 2019. години
ПУТНИЧКИ ПРЕВОЗ
1

Abu Dhabi

34

Helsinki

67

Palma de Mallorca

2

Alghero Riviera del Corallo

35

Heraklion

68

Podgorica

3

Amsterdam Schiphol

36

Hurghada

69

Preveza Aktion

4

Antalya

37

Istanbul

70

Prague Vaclav Havel

5

Athens

38

Istanbul Sabiha Gokcen

71

Pula

6

Beirut Rafic Hariri

39

Karlsruhe / Baden-Baden

72

Rhodes Diagoras

7

Banja Luka

40

Karpathos

73

Rijeka

8

Barcelona El Prat

41

Kefalonia Anna Pollatou

74

Rome Fiumicino

9

Basel Mulhouse

42

Kos Hippocrates

75

Samos

10

Berlin Tegel

43

Krasnodar

76

Sarajevo

11

Bodrum Milas

44

Kyiv Boryspil

77

Sankt Petersburg Pulkovo

12

Brussels

45

Lamezia Terme

78

Sharm el Sheikh

13

Bucharest Henri Coanda

46

Larnaca

79

Skiathos Alexandros Papadiamantis

14

Budapest Ferenc Liszt

47

London Heathrow

80

Skopje

15

Cairo

48

London Luton

81

Sofia

16

Catania Fontanarossa

49

Ljubljana Jože Pučnik

82

Split

17

Chania Daskalogiannis

50

Lyon Saint-Exupery

83

Stockholm Arlanda

18

Copenhagen

51

Memmingen Allgau

84

Stockholm Skavsta

19

Corfu Ioannis Kapodistrias

52

Moscow Domodedovo

85

Stuttgart

20

Dalaman

53

Madrid Barajas

86

Tehran Imam Khomeini

21

Doha Hamad

54

Malmo

87

Tel Aviv Ben Gurion

22

Dortmund

55

Malta

88

Thessaloniki Makedonia

23

Dubai

56

Milano Malpensa

89

Tirana Nene Tereza

24

Dubrovnik

57

Minsk

90

Tivat

25

Dusseldorf

58

Monastir Habib Bourguiba

91

Tunis Carthage

26

Eindhoven

59

Moscow Sheremetyevo

92

Venice Marco Polo

27

Enfidha Hammamet

60

Munich

93

Vienna

28

Frankfurt

61

New York JFK

94

Warsaw Chopin

29

Friedrichshafen

62

Nice Cote d'Azur

95

Zadar

30

Geneva

63

Oslo Gardermoen

96

Zagreb

31

Gothenburg Landvetter

64

Paris Beauvais

97

Zakinthos Dionysios Solomos

32

Hanover

65

Paris Charles de Gaulle

98

Zurich

33

Hamburg

66

Palermo Falcone Borsellino
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Јавни градски простор као туристичка атракција и инфраструктура

Савремени туристи у Београду, као и у било ком другом средњоевропском граду,
очекују да током свог боравка упознају овдашње посебности. Они желе да се упознају
са градским атракцијама, али и да осете аутентичност позитивни и пријатних страна
београдског живота, и да потом избегну проблеме и непријатности са којима се
свакодневно боре Београђани.
Полигон за упознавање града и живота у граду је јавни простор, који одређују
архитектура објеката који га окружује, партерно уређење и присуство зеленила. Јавни
простор истовремено функционише и као инфраструктурни оквир за свакодневне
кориснике, и као прворазредна атракција свих других посетилаца.
Добро уређен и опремљен јавни простор суштински утиче на доживљај искуствене
зоне, односно јавног градског простора. Јавни простор пре свега треба да буде
привлачан сам по себи. Његово уређење истиче квалитете занимљивог и подиже
квалитете мање атрактивних простора, који понекад самим (добрим) обликовањем
постају атрактивне зоне.
Осим за потребе туриста, привлачан, добро обликован и функционално добро
осмишљен јавни простор је бенефит за све грађане, посебно у деловима ван центра и
у ободним градским насељима.
Уређење и обликовање јавног простора, опрема и сигнализација

Обликовање и коришћење јавног градског простора уређено је низом законских и
подзаконских аката, који су периодично подложни изменама и допунама, у складу са
непрестаним променама и динамиком развоја града.
За уређење зона је неопходна израда одговарајућих техничких пројеката, у складу са
препорукама и посебним смерницама (усвојеним каталогом елемената и друго)
наручиоца – органа локалне самоуправе Града Београда.
Опрема јавног простора, која се најчешће назива урбани мобилијар, је саставни део
уређења искуствених зона и неопходан елеменат обликовања и изградње карактера
простора. Урбани мобилијар обухвата: клупе, расветна тела (канделабре), канте за
отпатке, заштитне и украсне ограде, информативне табле (за означавање и
усмеравање), држаче за бицикле и друго. Као додатни елемент обликовања су и
чесме (могу бити типске), фонтане и уметничке и/или споменичке скулптуре.
Опрема је увек јединственог (препознатљивог и једнообразног) дизајна, односно
начина обликовања, који се бира како би се уклопио у начин и стил обликовања
целокупног простора (партерног и хортикултурног решења). Општи тренд је да се у
традиционалним деловима града урбани мобилијар израђује (или наручује) по узору
на моделе из прошлости, или да је, потпуно супротно, сведених линија и врло
дискретан. Избор обликовања урбаног мобилијара је одлука пројектанта простора, на
основу стручних (уметничких и инжењерских) преференција, визије и идеје уређења
зоне, али у складу са смерницама наручиоца (управљача простора).
66

Како би се обезбедило очување„карактера“ простора, обично се расписује јавни
конкурс (или тзв. јавна набавка за дизајн).
Распоред опреме се одређује у оквиру пројекта уређења искуствене зоне (градског
јавног или отвореног простора), у складу са параметрима приступачности и
безбедности простора. Урбани мобилијар, се планира уз, или ван зона кретања
корисника - у зонама мировања, у складу са карактеристикама простора искуствених
зона. Распоред и обликовање урбаног мобилијара не сме да доминира простором,
ремети токове кретања, угрожава сагледавања простора и видљивост постојећих
архитектонских објекте, односно визуре на објекте и друге просторе који се
сагледавају из зоне. У оквиру једног простора, мора се оставити могућност за
додатне, касније интервенције у простору – додавањем нових елемената и
привремених објеката (штандови, надстрешнице, новогодишње украсе и остало),
скулптура, али и приступачност интервентних возила и друго. Посебно је важно
присуство воде, углавном примереније чесме, због климатских карактеристика у
највећем делу туристичке сезоне.
У граду Београду посебно се истиче зона Скадарлије и Кнез Михајлове улице, са
недавним проширењима, где је урбани мобилијар обликован по узору на оригинале
из 19. века. Такође, већи потези уређења јавног простора (обала Саве у зони Београда
на води, Ада Циганлија, центар Земуна и Гроцке, и друге) имају препознатљив дизајн
урбаног моблијара који потврђује потребу за оваквим приступом. Већина других
искуствених зона нема посебно обликоване елементе урбаног мобилијара, односно
они су изабрани из произвођачких каталога.
Уређење јавног простора, по правилу, садржи елементе партерног и хортикултурног
уређења и избор елемената урбаног мобилијара. Приликом обнове простора свих
искуствених зона, у складу са законски утврђеном процедуром, неопходно је
обезбедити услове за њихово добро обликовање и примерен избор урбаног
мобилијара у складу са просторним и културно – историјским карактером зоне али и
функцијом, односно типом зоне (урбани јавни простор, видиковац, рекреативни
простор и друге).
Безбедност и приступачност јавних простора

Безбедност јавних простора је један од најважнијих аспеката савременог живота у
градовима, али и једна од основних предуслова за развој туризма, односно
формирање искуствених зона града.
Безбедност у ширем смислу подразумева безбедно кретање и боравак посетилаца у
оквиру простора, који се обезбеђује активним и пасивним средствима. У туристичким
местима у безбедносно угроженим местима у Европи и свету, она се пре свега
обезбеђује сталним физичким и електронским надзором, али се у већини простора он
обезбеђује и техничким пројектовањем, обликовањем сагледивог/прегледног
простора, обликовањем приступачног простора (до зоне и у оквиру ње), елементима
физичког осигурања (заштитне ограде и друго), адекватном расветом и системима
надзора простора.
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Туристички простори Београда су релативно безбедни, али степен безбедности може
варирати уколико су простори физички запуштени, необезбеђени и са недостатком
јавне расвете који збирно стварају утисак о безбедности, односно небезбедности, за
коришћење и посету туриста.
У циљу достизања стандарда приступачности за све (design-for-all), искуствене зоне
треба да буду лаке за кретање, без архитектонских баријера, што се постижи
пројектовањем и реализацијом обнове постојећих или уређењем нових зона.
Несметано и безбедно кретање кроз простор се постиже узимањем у обзир
специфичних капацитета и фреквенције туристичких посета. При пројектовању
уређења простора потребно је предвидети довољно празну површину за групе
туриста различите величине (један или више аутобуса, аутомобила и друго) који могу
истовремено да пристану у простор, али и осмишљавање безбедних праваца и траса
кретања кроз простор. Додатно је потребно добро пројектовање безбедног кретања
кроз саобраћајне површине паркинга, односно немешања различитих врста кретања
пешака и возила. Осим зона кретања, неопходно је осмислити и места за седење или
мировање посетилаца (места за фотографисање, места за посматрање пејзажа, места
скулптура, чесми и друго).
Безбедност се постиже и добром прегледношћу простора, без неочекиваних
препрека и непрегледних зона који се постиже не само пројектовањем и уређењем
партера него и осмишљеним зонама мировања, распоредом урбаног мобилијара
(клупе, канте за смеће, држачи за бицикле и друго) и хортикултурног уређења.
Посебна је важна расвета простора која се, осим усмерене и декоративне расвете
атрактера у простору, мора обезбедити и у циљу прегледности и сагледивости
простора. Безбедност се постиже лако сагледивим и прегледним знацима упозорења
и информацијама, који се морају обезбедити на више језика и писма. Надгледање
простора безбедносним системима (камерама) се може увести након процене сваке
искуствене зоне посебно, уколико простор већ није под централним надзором јавних
простора Града Београда.
Стандарде безбедности треба спроводити у свим искуственим зонама, у мери и
обиму које треба проценити. Основни елементи које треба обезбедити је сигурно
кретање кроз простор, прилагођеност капацитетима туристичких посета, прегледност
простора, сагледивост информација о простору и знаци упозорења и примерена
осветљење простора. Ове елементе је неопходно спроводити у свим јавним
просторима града, јер многи туристи се кроз град крећу пешке (бициклом,
тротинетом и друго) и на тај начин обилазе туристичке искуствене зоне Београда.
Осим посетилаца, достизања задовољавајућег степена безбедности јавног простора је
неопходно и становницима Београда, као сталним корисницима града.
Ускладу са важећим законом и правилницима, јавни простор мора бити обликован и
уређен за несметано и безбедно кретање особа са инвалидитетом,
алиидругихкојеимајупосебнепотребе. Потребне мере за обезбеђење ових услова
потребно је предвидети и уградити у иницијалној фази планирања и пројектовања,
како се каснијим интервенцијама не би нарушио обликовни и функционални концепт
простора.
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Посебну пажњу је потребно посветити обезбеђивању несметаног приступа и кретања
интервентних возила, а у пешачким и другим зонама ограниченог приступа потребно
је регулисати и безбедно кретање доставних возила.

1.7. Анализа тражње
Профил туриста који посећују Београд

Доминантни посетиоци Београда су посетиоци из Европе. У истраживању које су спровели
HORES и CIHIT 2018. године, на узорку од 2124 туриста, чак 69,1% потиче из Европе, а
потом из Азије 13,3%. Највише посетилаца из суседних земаља долази из Хрватске,
Румуније и Босне и Херцеговине. Преко 70% посетилаца који су обухваћени
истраживањем је посетило Београд први пут.
Када је старост у питањум најдоминантнија категорија су посетиоци старости од 35 до 50
година, а посетиоци између 20 и 50 година чине преко половине испитаника. У узорку су
готово подједнако били заступљени мушкарци и жене.
Од укупног броја посетилаца, чак 57,7% су запослени. Оно што је интересанто је да има
више пензионера (17,6%) него студената (13%), што се може пирписати и већем броју
туриста који крузерима долазе у Београд, а који углавном припадају старијој популацији.
Када је реч о информисању о дестинацији, преко половине испитаника (55,8%) изјаснило
се да се информишу путем Интернета, што укључује разне медије попут друштвених
мрежа, званичног wебсајта, блогова, сајтова за рецензије и слично. С обзиром на улогу
дигиталног маркетинга и брендирања дестинације у данашње време, овај проценат би
могао бити знатно већи, те се у промоцији треба базирати на већој употреби дигиталних
алата.
Истраживање мотива за посету Београда је пак показало да туристи највише долазе због
одмора и забаве (чак 77.4%), док је узорку било знатно мање оних који су мотивисани
пословним разлозима, што се тумачи и чињеницом да је анкетирање вршено у
туристичким аутобусима. С друге стране, овакав вид анкетирања био је пригодан како би
се добио увид у профил и перцепције страних посетилаца.
Такође, истраживање из 2018. године је показало да Београд углавном посећују парови
(42,1%) и породице са децом (25,2%). Када је реч о просечној потрошњи ван смештаја
(68.4ЕУР), испитаници мотивисани одмором и забавом троше у просеку 66,4 ЕУР, док
пословни троше највише (86,8 ЕУР).
Хотели су најдоминантнији вид смештаја туриста (54,4%) са акцентом на хотеле са 4*, а
потом следи приватни смештај (30,5%) који постаје све доминантнији услед пораста
Airbnb сегмента. Резервациони системи и он-лине платформе су најчешћи избор
испитаника приликом резервације смештаја (48,1%). Међутим, постоји велики број
смештајних капацитета у Београду који се не налазе у међународним резервационим
системима те ово може представљати велики недостатак на чијем отклањању треба
радити настојањем да се укључи што већи број објеката.
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Када је реч о задовољству смештајним капацитетима, просечне оцене за хотеле и
приватни смештај су преко 4, док су за хостеле просечне оцене ниже (3.64).
Задовољство дестинацијом

Истраживање је показало и да су испитаници углавном задовољни боравком на
дестинацији (4.24), док би 85,1% испитаника препоручило ову дестинацију пријатељима,
рођацима или познаницима. Дестинацијом су највише задовољни посетиоци између 20 и
35 година.
Када је реч о задововљству појединачним елементима квалитета дестинације, високе
средње вредности имају сигурност и безбедност, доступност дестинације, гастрономска
понуда, квалитет смештаја, панорамски обиласци, културни и забавни садржаји, док су
нешто ниже оцене добили, туристичка сигнализација, чистоћа и уредност, доступност и
квалитет туристичких информација и понуда излета. Оно што треба напоменути да је
највиша просечна оцена 4.28, а најмања 3.64.
Табела 1.7.1. Задовољство појединим компонентама боравка на
дестинацији
Компоненте задовољства дестинацијом
Укупан боравак
Сигурност и безбедност
Гастрономска понуда
Услуга у смештају
Смештајни објекат
Доступност дестинације
Културни и забавни садржаји
Понуда излета
Квалитет туристичких информација
Чистоћа и уредност
Туристичка сигнализација

Средња вредност
4.24
4.22
4.14
4.13
4.07
4.05
3.99
3.93
3.84
3.80
3.64

Анализа коментара туриста

Међу испитаницима који су оставили коментаре већи број показује пријатну
изненађеност историјом, гостољубивошћу. Пред тога, помињу се и лепе улице и
грађевинекао и да је град жив и динамичан.
Негативни коментари се углавном везују за такси услуге, недостатак информација за
туристе, и нечистоћу, што су и тачке на којима треба радити ради побољшања општег
имиџа града и задовољства боравка у Београду. Сигнализација је врло често замерка
туриста, који напомињу да треба порадити на знацима који указују где су аутобуска
стајалишта али и како се стиже до појединих атракција. Туристима су конфузна и
аутобуска стајалишта и генерално сналажење у јавном превозу.
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Поједини туристи помињу да би требало да постоји више атракција које промовишу лик и
дело Николе Тесле, па и то да би то требало да се одрази и у јавном траспорту кроз
превоз на електричну енергију. Неколико туриста помиње и то да Београду генерално
недостаје више туристичких атракција. Помиње се и то да би требала да постоји већа
сарадња и комуникација између туристичких агенција и хотела, као и других субјеката на
дестинацији. Такође, одређени број туриста скреће пажњу и на њихово незадовољство
графитима, за које кажу да им уливају несигурност у граду.

1.8. Систем управљања туризмом
Иако је постојећи систем управљања туризмом Београда напредан у односу на већину
туристичких дестинација у Србији, због комплексности односа и мултифункционалног
карактера који носи урбана целина какав је Београд, (односно као политички, образовни,
културни, научни, привредни, здравствени и саобраћајни центар), ефикасно управљање је
увелико отежано. У основи, постојећи управљачки механизам ослања се на Секретаријат
за привреду Града Београда, који у склопу својих ингеренција и могућности настоји да
покрије активности општег управљања туризмом коришћењем стандардних полуга
(праћење стања и иницијативе везане за помоћ у развоју туризма, припрема програма
развоја туризма, категоризација града Београда као туристичког места и др.), с једне
стране, и на Туристичку организацију Београда која покрива активности дестинацијског
маркетинга на оперативном нивоу, с друге стране. Ипак, иако постоје везе са многим
јавним институцијама, цивилним и приватним сектором, ове нису системског карактера.
Према томе, не ради се о томе да не постоји отвореност и спремност на сарадњу, те да се
не предузимају одређене акције у правцу побољшања амбијента пословања или
пружања помоћи и подршке различитим странама; напротив. Међутим, потребно је
осмислити како ту сарадњу уобличити институционално. Београд као туристичка
дестинације не може да занемари различите кључне актере. Неопходно је да се успостави
механизам који ће гарантовати већу партиципацију. Управљање туризмом захтева нови
модел, да би се створило окружење у којем се умреженим и организованим
заинтересованим странама отвара простор за заједничко, усклађено и дугорочно
усмерено одлучивање. Интеракције различитих актера - Туристичке организације
Београда, хотела, рецептивних туристичких агенција, професионалних организатора
конгреса, Секретаријата за привреду, привредних комора града и Србије, Туристичке
организације Србије, музеја, и многих других мање или више заинтересованих
организација и институција из приватног, цивилног и јавног сектора може значајно
побољшати процес управљања одрживим развојем туриза у Београду. Остаје да се види
какав је управљачки модел потребан Београду.

1.9. Дестинацијски маркетинг
Маркетинг канали од кључне су важности за продају туистичког производа. У туристичком
сектору користе се традиционални (ТВ, штампа, радио, саjмови...) и on-linеканали (веб
сајтови и портали, друштвене мреже, имејл маркетинг...). За потребе израде Стратегије,
спроведена су детаљне интернет анализе и разговири са представницима Туристичке
организације Београда и Туристичке организације Србије, како би се добили подаци о
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коришћеним маркетинг каналима.Анализиран је степен њихове развијености и
дефинисане су смернице за унапређење појединачних канала.
Како би маркетинг наступи били успешни, од кључног је значаја прилагодити активности
различитим циљним групама и сегментима. Они се могу разликовати по географским,
социолошким или биолошким карактеристикама, а од сваког туристичког субјекта се
очекује да добро упозна све тржишне сегменте и у складу са тим формира будуће
маркетинг активности.
Испред Града Београда за маркетиншке тј. промотивне активности задужена је је
туристичка организација Града Београда. Све промотивне кампање планирају се на
годишњем нивоу и редовно се допуњавају током године ако се за тим укаже потреба.
Кампање се раде на најзначајнијиминостраним тржиштима и то: Турска, Кина, Немачка
Русија, Бугаркска, Румунија, Грчка и земље региона. Поред њих планирају се и кампање
на тржиштима земаља у развоју. Сваке године уводе се и по 2-3 нова тржишта на којима
се планирају наступи.
Буџетски гледано, преко 70% средстава туристичка организација издваја за промотивне
активности и кампање које се деле на:
-

Интернет маркетинг

-

Специјални догађаји

-

Сајмови

-

ТВ промоције

-

Остали догађаји

-

Билборд кампање

-

Промотивне туре за новинаре и блогере

За потребе ове стратегије урађена је анализа маркетиншких каналакао и разговор са
представницима ТО Града Београда као и ТО Србије. Анализа је обухватала
-

Специјализоване онлајн туристичких агенција за резервацију туристичких услуга

-

Туристичке портале и сајтове

-

Налоге на друштвеним мрежама – Фејсбук и Инстаграм

-

Резултате Гуглпретраге

-

Плаћено Гугл оглашавање – Гугл Едс

-

Понуда на сајмовима

-

ТВ кампање
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Интернет маркетинг је већ годинама уназад доминатан канал у области туризма који даје
најучинковитије резултате. Резултати промоције дестинације и туристичких производа на
интернету, вишеструко надмашују оне добијене путем традиционалних средстава
промоције (ТВ, радио, штапма...), те му је у овој анализи посвећена посебна пажња.
Треба имати у виду да према подацима Европске комисије за путовања (European Travel
Commision) више од 80% смештаја у великим градовима Европе се резервише путем
интернета (on-line канал продаје). Према овом истраживању само 20% путника у
градовима Европе резервише услуге смештаја коришћењем традиционалних канала
маркетинга. Не треба занемарити информацију, према истом извору, да се 90 % туриста о
путовањима информише коришћењем интернета, без обзира који канал резервацијa
услуга користе.
Портали за резервацију туристичких услуга

Три највећа и најпопуларнија туристичка портала за планирање и организацију путовања
представљају booking.com, airbnb.com и tripadvisоr.com.
Анализом се може закључити да велики број смештајних капацитета Београда (преко
2.400) користи услуге најначајније on-line агенције Booking.com. Овде своје услуге нуди
131 хотел од који су најзаступљенији са 4 звездице (76) односно са 3 звездице (37). 60 од
укупно 131 хотела има високе оцене гостију – 9 и више. Такође значајна је и понуда
хостела – 78. Посебно ваља истаћи да је путем ове платформе могуће резервисати више
од 2.000 апартмана и соба у приватном смештају.
На платформи специјализованој за резервацију апартмана и соба AirBnB, могуће је
букирати преко 300 оваквих јединица али и резервисати 82 искуствене туре.
Трип Адвајзер нуди услуге 790 смештајиних капацитета од којих је преко 100 хотела, а
овде се могу пронаћи и информације 155 најзначајнијих туристичких атракција Београда:
знаменита места и обележја (88), музеји и галерије (49), природа и паркови (18).
Овде вреди истаћи да поменута платформа за претрагу туристичких атракција и
смештајних капацитета нема довољно добро вођење од стране од кључних културних и
уметничких и других јавних институција које чине део туристичке понуде Београда. Трип
Адвајзер је један од најпознатијих платформи за организацију и планирање путовања.
Месечно на овом порталу готово 500 милиона туриста прналази информације. Трип
Адвајзер послује на 49 тржишта и 28 језика од којих су Србија и Београд посебно важни.
Вебсајт

Туристичка организација Београда има свој сајт на домену www.tob.rs. Сајт је тројезичан,
поред српског, присутне су и енглеска, руска и кинеска верзија. Овде се могу наћи
информације од значаја за туристе и посетиоце: важне туристичке атракције, места за
обиласке, предлози тура и али и инфомрације о смештајним капацитетима и
ресторанима. Није могућа директна резервција путем сајта.
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Негативне стране сајта су застареле информације о актуелним догађајима, сервис Гугл
мапа који не ради, као и линкови који воде до непостојећих садржаја (Гугл + страница или
мобилна апликација које нема).
Туристички портали и сајтови

Најзначајнији онлајн портали на свету у којима је било речи о Београду и Србији као
туритичкој дестинацији, а директан су резултат активности Туристичке организације
Србије
•

Си-Ен-Ен (CNN)

•

Би-Би-Си (BBC)

•

Еуроњуз (Euronews)

•

Њујорк тајмс (New York Times)

•

Вог (Vogue) (амерички, британски, италијански...)

•

Хафингтон пост (Huffington Post)

•

Конд наст тревл (Conde Nast Travel)

•

Лонли пленет (Lonely Planet)

•

Тревл енд лежр (Travel and Lesiure)

Оптимизација сајта за претраживаче

Сајт туристичке организације није довољно добро оптимизован како би се појавио у врху
претраге за најчешће претраживане фразе од стране туриста и посетиоца. На сајту се јасно
налазе странице: шта видети, шта радити, где одсести, препоруке за ресторане и барове,
али се ни једна од тих страница не појављује на првој страни Гугл претраживача за
тражене термине. Додатно, сајт је лоше оцењен у погледу брзине на Гугловом тесту, што
је важан фактор рангирања сајтова у резултатима.
Друштвене мреже

Друштвене мреже у туризму промениле су начин на који људи истражују, прикупљају
информације, доносе одлуке и деле своја искуства. Данас оне представљају један од
најзначајнијих канала промоције туристичког места. Приликом одабира дестинације,
корисници овде истражују садржај, понуду, смештај и савете других туриста.
Данас су корисницима доступне бројне платформе. Број корисника на некима од њих
превазилази и 2 милијарде. За све туристичке субјекте од највећег значаја је присуство на
Фејсбуку (укључујући и Фејсбук Месинџер) и Инстаграму, будући да се овде налази и
највећи број корисника друштвних мрежа. Твитер и Линкдин су једнако важни, како се
овде налази велики број пословних људи који могу бити озбиљна тржишна ниша сваког
града.
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Веома је значајно и понашање корисника ових мрежа када су у питању путовања. Слика у
прилогу то илуструје.
Предности промоције на друштвеним мрежама су вишеструке. Неке од њих укључују:
-

Брзо дељење информација

-

Најучинковитија реклама уз мале трошкове

-

Лако мерљиви резултати

-

Прецизно идентификовање циљних група и потенцијалних купаца

-

Изградња присног односа са гостима

-

Унапређење понуде и услуге у складу са повратним информацијама

Фејсбук канал туристичке организације Града Београда @visit.belgrade прати преко 45.000
људи и укупно је од корисника оцељен оценом 4.7/5. На профилу се деле објаве у
размацима од 3 дана, а тип објава је разноврстан: фотографије, видео снимци и снимци
уживо. Све објаве су двојезичне – на српском и енглеском језику. Пристуна је интеграција
са јутјуб каналом, а на самом фејсбук налогу налази се преко 130 кратких видеа, дужине
између 10-30 секунди.
Туристичка организација Града Београда за вођење кампања на Фејсбуку ангажује
специјализоване маркетинг агенције. Њихов задатак је да пронађу циљну групу, истакну
предности у односу на конкуренцију, креирају и дизајнирау огласе, прате ефекте и
оптимизују кампање по различитим параметрима. Буџетска средства расподељена су тако
да се 60%издваја за креирање садржаја, а 40% одлази на плаћено оглашавање. Плаћено
оглашавање усмерено је ка земљама окружења и додатно ка другим иностраним
тржиштима. Трошкови Фејсбук кампања за прошлу годину били су 1.900.000 динара.
Инстаграм налог броји преко 5.700 корисника. Такође приметно је да се комбинују типови
објава (фотографије и видео снимци), као и двојезичност на српском и енглеском језику.
Објаве се праве на свака 2 до 3 дана. Стори као тип објаве се ређе користи.Нема поделе
објава других корисника и пратилаца овог налога (UGC)
Туристичка организација Града Београда за вођење кампања на Инстаграму такође
ангажује специјализовану маркетинг агенције. Као и у случају Фејсбук кампања, задатак је
да се пронађу циљне групе, истакну предности града, креирају и дизајнирау огласе, прате
ефекте и оптимизују кампање по различитим параметрима. Буџетска средства
расподељена су у односу 60% за креирање садржаја, 40% плаћено оглашавање. Плаћено
оглашавање усмерено је ка земљама окружења и додатно ка осталим иностраним
тржиштима. Трошкови Инстагра кампања улазе у горе наведене трошкове за Фејсбук
оглашавање.
Твитер налог Туристичке организације Београда има преко 2.100 објава (твитова), са
преко 8.000 пратилаца. Активности на овој мрежи бележе се од 2009. године.
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Динамика објављивања некада је била учесталија, док се у последње време објављује од
једне до неколико овјава месечно, обзиром да су тренутно за интернет промоцију
погодније друге друштвене мреже. ТО Београда издвајала је и средства за плаћену
промоцију, па је тако у 2018. години потрошено око 600.000 динара. За ове активности
ангажована је специјализована маркетинг агенција.
Кампање које се овде креирају, односе се на манифестације које Туристичка организација
Београда реализује током године (Београдски карневал бродова, Улица отвореног срца,
Go Dance маратон, Под крошњама топчидерског платана, Београдски маратон и друге),
затим промовисање зимске туристичке сезоне (Нова година у Београду), промоције у
земљи и региону.
Јутјуб канал туристичке организације Београда има 120 претплатника и 30 видео објава у
претхоних 6 година од када је креиран налог. Саржаји се деле спорадично – неколико
објава годишње.
Сина Веибо (Sina Weibo)или само Веибо, је једна од највећих друштвених мрежа на
тржишту Кине. Постоји од 2009. године и замишљена је да представи еквивалент Твитеру
у Кини, али је временом прерастао у свеобухватну платформу која има карактеристике
Твитера, Јутјуба и Инстагама.
Туритичка организација Србије, интезивно промовише туристичку понудуСрбије, а кроз то
и Београда на тржишту Кине кроз ову друштвену мрежу. Пре свега због значајних
резултата када је у питању раст туриста из Кине али и због чињенице да су најзначајније
друштвене мреже забрањене у оовј земљи. Страницом управља партнерска ПР агенција
из Кинезадужена за промоцију Србије на кинеском тржишту. Страница се ажурира
савкодневно. Формати који су најдоминантнији су фотографије и видео запси.
Интересантно је да се ова странинца у великој мери служи садржајем прикупљеним од
стране других корисника (UGC).
Налог туристичке организације Србије има преко 44.000 пратилаца и преко 150 објава.
Гугл плаћено оглашавање

Туристичка организација Града Београда користи и плаћено оглашавање на платформи
Гугл Едс. Ове кампање са плаћеним огласима омогућавају ефикасну, економичну и
правовремену промоцију конкретних догађаја и активности Туристичке организације
Београда чиме у рекордном времену привлачи велики број посетиоца на своју веб
страницу. Кампање се раде у сарадњи са маркетинг агенцијом током године за одређене
манифестације као што су: Карневал бродова, Улица отвореног срца, Београдски маратон,
и друге. Трошкови Гугл Едс кампања на годишњем нивоу су 600.000 динара.
Промотивне кампање на ТВ-у

На почетку сваке године, туристичка организација планира своје кампање на бројним ТВ
станицама. У земљи су то готово сви канали са националном покривеношћу, док се
посебно истиче присуство и сарадња са великим интернационалним компанијама као што
су CNN, BBC, TV Antena, National Geographic…
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Поред рекламног садржаја, ТО Београда организује студијске посете новинара ових
станица који додатно раде промоцију кроз снимање емисија са различим тематикама
везаним за Београд.
Сајмови и специјални догађаји

Туристичка организација Београда 2018. године учествовала је у организацији преко 670
догађаја од којих је 30 директно организовала. Присустни су и на иностраним сајмовима
који се често организују заједно са Туристичком организацијом Србије. За склапање
пословних контакта (B2B)и промоцију Београда најзначајније је учешће на туристичким
сајмовима:

•

САД (Сајам у Њујорку, New York Times Travel Show)

•

Израел (Сајам туризма ИМТМ)

•

Турска(Истанбул, сајам туризма EMITT)

•

Шведсској (организација догађаја у Стокхолму)

•

Финској (организација промотивног догађаја у Хелсинкију)

•

Немачкој (ITB Берлин, СМТ Штутгарт),

•

Русији (Москва MITT 2019, промотивни догађаји у Краснодару и Казању)

•

Белорусија (сајам туризма у Минску)

•

Уједињени арапски емирати (Сајам туризма Дубаи)

•

Хрватска (Сајам туризма у Загребу)

•

Бугарска (Сајам туризма у Софији)

•

Грчка (промотивни догађаји у Солуну, Атини, Лариси)

•

Кина (сајам туризма у Пекингу и Шангају), где је ТОБ освојио и награду за
најпопуларнији штанд. Критеријум за успех се мерио бројем склопљених
пословних контаката.
Студијска путовања

Како би се присуство Београда као туристичке дестинације додано учврстило
представници Туристичке организације Србије и Београда заједно раде на довођењу
представника великих медијских кућа, новинара, блогера и туристичких агенција из
иностранства. Током 2018. и 2019. године Београд је посетио је знатан број ових
промотера из седећих земаља:
•

Велика Британија, новинари (Telegraph,Independent, Culture Trip, Daily Star, The Sun)

•

Француска, новинари (Lignes, Madame Figaro, Meet & Travel Mag, Les Echos Weekend, Voyages & Stratégie, Challenges, Le Figaro, Forbes)
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•

Словенија (Радио телевизија Словеније, удружење „Маме блогерке“, туристичке
агенције: Marco Polo, Mana и Ojla)

•

Хрватска и БиХ, представници туристичких агенција Хрватске (Best Travel, Fantasia
Travel и Integral) и Босне и Херцеговине (Lambada Travel, Дар природе i MG Travel)

•

Мађарска (путовање на блогере)

•

Румунија (Националне румунска телевизија)

•

Шведска (национална телевизија и блогери)

•

Русија (представници медијских кућа Аргументи и факти, National Geographic, V
otpusk.ru)

•

Италија (новинариРепублике и Радио Капитал, Радио RAI, Dove, Corriere della Sera и
Vogue Italia као и представници 9 туристичких агенција)

•

Кина (новинари, блогери и екипа популарне кинеске ТВ серије)

•

Израел (представници туристичких агенција)

•

Бразил (студијско путовање за групу новинара)

Београд у понуди туроператора

Поједина тржишта је једино могуће развити успостављањем сарадње са
домаћимтуропраторима и агенцијама који организују путовања у тим подручјима, а на
којима постоји тражња за Србијом као туристичком дестинацијом. Као пример могу да се
наведу туристи из Турске, Ирана, Израела и других земања који на овај начин долазе у
Београд.ТО Београда и ТОСимају добру сарадњу са бројним туроператерима као и са
Југословенским удружењем туристичких агенција (ЈУТА). Поред заједничког учествовања
на сајмовима ТОБ организује и велики број промоција у којима учествују агенције, али и
значајан број београдских хотела. Захваљујући овим активностима ТОБ добија велики
број упита који се прослеђују агенцијама и хотелима. На тај начин остварује се додатна
промоција града.
Најважнији туроператери који сарађују са туристичким организацијама Србије и Београда
су:
-

Балкан тревл сентр (Balkan Travel Center)

-

Глоб mетрополитен (Glob Metropoliten)

-

Интертурс

-

Биг Блу (Big Blue)

-

Компас - Београд

-

Магелан

-

Панакомп
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-

Робинзон адвенчр (Robinson Adventure)

-

Сабра

-

Србиа турс оперејтр (Serbia tour operater)

-

Топ Турс НТ

-

Тревл ту Балканс (Travel to Balkans)

1.10. Анализа јавних финансија и улагања у туризму
Град Београд има повољну финансијску позицију. Укупни текући приходи у 2018. години
износили су 91,1 млрд. динара (2017: 85,7 млрд. динара), од чега су највећи део
сопствени приходи - порески и непорески приходи који су износили 88,9 млрд. динара
(2017: 84,7 млрд. динара). Укупни текући расходи у 2018. години су остварени у укупном
износу од 82,2 млрд. динара (2017: 76,5 млрд. динара), од чега су највећи расходи за
набавку роба и услуга у износу од 37,9 млрд динара (2017: 30,2 млрд. динара), расходи за
субвенције у износу од 12,5 млрд. динара (2017: 15,4 млрд. динара) и расходи за
запослене у износу од 11,3 млрд. динара (2017: 10,8 млрд. динара).
Табела 1.10.1. Приходи и примања и расходи и издаци за Града Београда (износи у
милионима динара)
Рбр.

Опис

A
1.
1.1
1.2
1.3

РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА
Текући приходи
Порези
Донације, помоћи и трансфери
Непорески приходи

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Ekonomska
klasifikacija

Укупна средства, реализација
План
2014
2015
2016
2017
2018
2019

ПГСР
14 - 18

7
71
73
74 + 77

65.185
48.611
2.552
14.022

72.647
50.620
761
21.266

84.720
54.366
912
29.442

85.674
55.911
979
28.784

91.074
60.269
2.157
28.648

98.373
65.579
1.532
31.262

Текући расходи
Расходи за запослене
Расходи за робе и услуге
Амортизација
Отплата камата и трош. задуживања
Субвенције
Донације, дотације и трансфери
Соц. осигурање и соц. заштита
Остали расходи
Средства резерве

4
41
42
43
44
45
46
47
48
499

54.514
12.191
15.729
5
2.246
13.506
6.655
2.433
1.749

61.731
11.327
21.016
6
2.081
14.648
7.832
3.254
1.567

71.750
11.170
29.799
5
1.815
10.822
8.160
8.003
1.976

76.541
10.788
30.172
4
1.504
15.414
10.379
4.672
3.608

82.187
11.261
37.931
2
1.032
12.477
9.365
6.019
4.100

94.388 10,8%
12.663 -2,0%
55.652 24,6%
0 -20,5%
1.106 -17,7%
3.437 -2,0%
9.057
8,9%
7.431 25,4%
4.483 23,7%
559

Текући суфицит/ дефицит
Оперативна маргина

7- 4

10.671
16,4%

10.916
15,0%

12.970
15,3%

9.133
10,7%

8.887
9,8%

3.985
4,1%

-4,5%
-

3.
4.

Примања од продаје нефин. имовине
Капитални расходи
Нето капитални расходи

8
5
5- 8

1.077
9.444
8.367

1.225
7.429
6.204

2.013
10.118
8.105

3.631
7.973
4.342

2.254
9.159
6.905

7.549
19.309
11.760

20,3%
-0,8%
-4,7%

B

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Отплата главнице и набавка фин. имовине
Примања од задуживања и фин. имовине
Нето задуживање

6
9
9- 6

3.557
4.496
939

4.506
1.919
-2.587

6.450
3.015
-3.435

6.215
2.466
-3.749

4.979
523
-4.456

2.304

4.712

4.865

4.791

1.982

5.
6.

Буџетски суфицит/ дефицит

8,7%
5,5%
-4,1%
19,6%

7.986
8,8%
6.966 -41,6%
-1.020
-7.775

-3,7%

Извор: Одлуке о завршним рачунима буџета Града Београда
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Оперативне перформансе у текућем делу рачуна прихода и примања су задовољавајуће.
Град је у периоду од 2014. до 2018. године у континуитету остваривао текући суфицит уз
оперативну маргину (однос текућег суфицита и укупних текућих прихода) у распону од
9,8% (колико је износила у 2018. години) до 16,4% (колико је износила у 2014. години).
Током 2016. године остварен је рекордан текући суфицит буџета у износу од 12,9 млрд.
динара. Веома позитивно је што Град успева да повећа текуће приходе у континуитету и
просечна стопа годишњег раста за период од 2014. до 2018. године износи 8,7%, при чему
је просечна годишња стопа раста прихода од пореза 5,5%. Истовремено, текући расходи
су расли значајно брже уз стопу од 10,8% што узрокује смањење текућег суфицита и нижу
оперативну маргину у 2018. години. иако су трошкови за запослене смањени, бележи се
снажан раст трошкова за робе и услуге, социјалну заштиту и донације.
Из текућег суфицита и продаје нефинансијске имовине у највећој мери су финансирани
капитални расходи у посматраном периоду, с тим да је истовремено остварено и
раздуживање Града.
Град је за 2019. годину ребалансом буџета пројектовао текуће приходе у износу од 98,4
млрд. динара, што је за око 7,3 млрд. динара више у односу на 2018. годину, односно
више за 8,0%. Текући расходи су пројектовани у износу од 94,4 млрд. динара, што је за
12,2 млрд. динара више у односу на извршење у 2018. години, односно за 14,8%. У оквиру
текућих расхода смањене су субвенције са 12,5 млрд. динара колико су износиле у 2018.
години на 3,4 млрд. динара коико се очекују да износе у 2019. години. Могуће је да је
Град поједине позиције са донација пребацио на позицију расхода за робе и услуге која
бележи раст.
Табела 1.10.2. Индикатори финансијске позиције за Град Београд (износи у
милионима динара):
Структура расхода (% укупних расхода и издатака)
Расходи за запослене
Расходи за робе и услуге
Субвенције
Отплата камата и главнице
Донације, дотације и трансфери
Капитални расходи

Укупна средства, реализација
План
2014
2015
2016
2017
2018
2019
18,1% 15,4% 12,6% 11,9% 11,7% 10,4%
23,3% 28,5% 33,7% 33,3% 39,4% 45,7%
20,0% 19,9% 12,3% 17,0% 13,0%
2,8%
8,6%
8,9%
9,4%
8,5%
6,2%
7,5%
9,9% 10,6%
9,2% 11,4%
9,7%
7,4%
14,0% 10,1% 11,5%
8,8%
9,5% 15,9%

Извор: Центар за истраживања и студије туризма
Град планира да повећа капиталне расходе на преко 15% укупног буџета и они су у 2019.
години планирани са износом од 19,3 млрд. динара, односно 15,9% укупних прихода и
примања и они ће бити финансирани из текућег (оперативног) суфицита, примања од
продаје нефинансијске имовине и пренетих неутрошених средстава из претходне године.
Позиција ликвидност буџета Града је повољна и ово је, поред умереног нивоа текућег
суфицита и умерене задужености, једно од обележја финансијске позиције Града у дужем
периоду времена.
Финансијски дуг Града Београда на крају 2018. године износио је 35,8 млрд. динара (крај
2017: 38,9 млрд. динара), што представља 39,3% текућих прихода из 2018. године, док је
регулаторни лимит 50% у складу са Законом о јавном дугу.
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Током 2018. године измирене су обавезе по основу камате и главнице на финансијски дуг
у укупном износу од око 6,0 млрд. динара (током 2017. године ове обавезе су износиле
7,7 млрд. динара), што представља 6,6% текућих прихода из 2018. године (2017: 9,0%), док
је законски лимит 15%. Град је успео да смањи изложеност јавном дугу и одржи повољну
финансијску позицију. Током 2019. године планирана су примања од задуживања у
износу од 7,0 млрд. динара која треба да се искористе за отплату главнице која доспева
током 2019. године у износу од 8,0 млрд. динара.
Међународна рејтинг агенција Moody’s је потврдила Ба3 дугорочни рејтинг Града
Београда. У исто време, агенција је потврдила основну кредитну процену Београда ба3.
Побољшање изгледа и потврда рејтинга уследила је након сличне акције према рејтингу
државних обвезница Републике Србије Ба3 од 6. септембра 2019. године.
Побољшање изгледа одражава напредак у пословном окружењу у Србији, што се
одражава и на позитивне изгледе на рејтинг државе. Moody’s верује да ће од
побољшаних изгледа за реални раст земље имати користи приходи градова и да ће
резултирати растом прихода од пореза и издвајања централне владе за градове у Србији.
Као резултат тога, Moody’s очекује да ће фискални резултат Београда остати солидан са
маргином од 12% до 14% оперативног прихода у периоду 2019. и 2020. године
Moody’s сматра да је кредитна способност уско повезана са кредитном способности
централне државе, јер локалне самоуправе у Србији у великој мери зависе од прихода
који су повезани са макроекономским и фискалним перформансама земље.
Потврда рејтинга за Град Београд одражава чврсте финансијске основе Града и добро
управљање буџетом, о чему сведоче и њихови високи капацитети за самофинансирање и
опадајући ниво дуга.
Рејтинг Београда је подржан смањењем директног дуга и његовом кључном улогом
главног града и највећег економског чвора државе, који представља готово 40%
националног БДП-а. Поред тога, ограничене потребе за задуживањем града и строга
контрола над општинским сектором, допринеће стабилизацији нето директног и
индиректног дуга.

2. АНАЛИЗА КОНКУРЕНЦИЈЕ И ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ
У оквиру овог поглавља задатак је анализирати конкурентски сет Београда, односно
упоредити град Београд са конкурентима, а потом и са градовима узорима који
представљају примере добре праксе развоја туризма - упоредна анализа градова узора.
На основу анализе предложиће се развојне пројекције и моделе раста туристичке
привреде Града Београда до 2025. године и утврдити оквирни минимални износ
потребних инвестиционих улагања да би се оствариле пројекције раста. Анализа ће нам
указати и на предности и недостатке развоја туризма града Београда у односу на моделе
успешних дестинација и јасније утврдити позицију Београда у односу на конкуренте и
градове узоре.
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2.1. Анализа туризма конкурентских градова
У овом поглављу анализирана је конкурентност Београда у односу на конкурентске
градске дестинације у окружењу. Бенчмаркинг анализа је извршена са циљем
дефинисања примера добре праксе градова који су успешне туристичке дестинације које
остварују конкурентан раст и развој туристичке привреде.
Конкуренти са којима ће се Београд поредити су: Софија, Сарајево, Загреб, Љубљана.
Критеријуми за одређивање конкурената су били да су у питању престонице, те да
испуњавају макар три од додатна четири услова:
градови сличне величине
градови сличне атракцијске основе
градови у ширем региону
градови на реци
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Табела 2.1.1 Компаративна анализа градова конкурената
Назив града
Површина

Београд
2
360км

Конкурентски градови
Софија
Сарајево
2
492 км²
141,5 км

Број становника
1.659.440
Туристички промет (за 2018. годину)
Доласци
1 160 582

1,236 000

Ноћења
Смештајни капацитети

2 488 490

2 480 516
Укупно 112 хотела.
Структура по
категоријама:
Хотел 5*
4
Хотел 4*
42
Хотел 3*
15
Хотел 2*
1
Хотел 1*
2
Гарни хотел 4* 26
Гарни хотел 3* 20
Гарни хотел 2* 2
Камп
1

Туристички производи и активности
Калемегданска
тврђава,
кнез
Михајлова
улица,
Храм Светог Саве,
црква Светог Марка,
Авала, Ада Циганлија,
Зоо
врт,
Музеј
Илузије, Музеј Николе
Тесле, Кућа цвећа,
Скадарлија, Дорћол и

1 384 943

Укупно 625 смештајних
објеката (2018.)
Структура хотела:
5* - 11
4* - 37
3* - 143
2* - 141
1* - 289

Базилика Св Софије,
Комплекс
античке
Сердике,
Катедрала
Александра
Невског,
Боyана црква, Музеј
историје
Софије,
Национална Галерија –
Qуадрате 500 и Двортса,
Народно
позорипте,
Етнографски
музеј,

Загреб
2
641,29 км

Љубљана
163,8 км²

792.875

279.631

1 400 201

1.022.862

2 511 817

2.179.196

Укупно 34
хотела, и 350
смештајних
објеката
хотели:
5* - 2
4* - 8
3 * - 22
2* - 2

Укупно 68 хотела.
Структура хотела
по категоријама:

34 хотела, 4 пансиона, 5
гостионица, 11 преноцишта,
2 кампа, 16 хостела, 4
туристичка насеља
Структура хотела:
5* - 1
4* - 7
3* - 7
2* - 1
1* - 0

Олимпијска
планина
Јахорина,
са
преко 50 км
одлично
уређених стаза,
са атрактивним
вештачким
језером на врху
и системом за

Црква Св. Марка,
Ткалчићев, Горњи
град,
Музеј
прекинутих веза,
Катедрала
успења
Богородице,
Мирогој
гробље,музеј
Илузија, пијаца

297.416
573.227

1.189.159

5* - 4
4* -24
3* - 35
2* - 5
1* - 0

Љубљански дворац, Змајски
мост (Драгон бридге), Парк
Тиволи,
а,
Троструки мост, Централна
пијаца, Прешернов трг са
Фрањевачком
црквом,
Градски музеј Љубљане,
Катедрала (Црква Светог
Николе),
Национална
галерија Словеније
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др.
Туре:
Комунистичка
тура,
Крстарење Дунавом,
тура
подземљем
Београда, тура ноћног
живота, тура хране и
гастрономије,
бициклистичка тура,
југо тура.

Градска
Галерија,
Археолошки
музеј,
Национална
палата
културе,
Ротунда
Св
Георгија, Војни музеј,
Музеј
социалистичке
уметности итд.
Доминира
културни
туризам (40% страних
туриста) и псоловни
туризам (20% туриста).

вештачко
оснежавање као
и
потпуно
новим
вертикалним
транспортом, те
од ове године
нова гондола и
потпуно
осветљења
стаза Пољице за
ноћно скијање;
најдужи алпине
кастер у овом
делу
Европе
обележене
планинарске и
пешачке стазе,
стазе
за
бициклисте,
вожње
четвороточкаши
ма,
спортски
терени,
параглајдинг,
паинтбал,
тјубинг.
спортски
терени;
Олимпијска
планина
Требевић
и
Спортско
рекреативни
центар
Брус,
излетиште
са
бројним

Долац,
парк

Максим

Туре и производи:
1.
Историјски центар
града
и
Љубљански
дворац
Знаменитости
Љубљане и крстарење
бродом
Љубљанске
атракције и уметност
Moustache tour
Пивска тура
Гастрономска тура
Винска тура
Кружна
вожња
урбаним
електричним
возом,
организоване туре
бродићем, успињачом
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садржајима,
посебно
атрактивним у
летњем
периоду;
у
близини
се
налази
и
Сарајевска
гондола
- Ски центар
Равна планина,
скијалиште 4 км
удаљено
од
Пала, које има
ски стазу, ски
лифт и гондолу
која је прва
саграђена у БиХ,
два
вештачка
језера
за
акумулацију пећина
Орловача
Романија
и
Новакова
пећина,
-Врело
Миљацке
Буџет за маркетинг
Не постоји наменски
опредељена сума за
маркетинг, већ сваке
године варира

132 935
ЕУР

120 000 EUR

398 650 ЕУР
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Ранг на ICCA листи и број међународних догађаја у 2018. години
71. позиција у свету,
90.позиција у свету,
409.позиција у
68.позиција у
37.позиција у Европи.
50.позиција у Европи.
свету,
свету,
39 међународних
30 међународни догађаја
200.позиција у
36.позиција у
догађаја
Европи. 5
Европи. 41
међународних
међународни
догађаја
догађај

41.позиција у свету,
24.позиција у Европи.
59 међународних догађаја
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Ако поредимо Београд са градовима конкурентима по различитим компонентама
туризма, може се закључити да Београд још није достигао свој пун развој у односу на
потенцијале и ресурсе. Већина градова конкурената остварује већи број ноћења и броја
туриста, осим Сарајева и Љубљане која је знатно мањи град. Када је реч о смештајним
капацитетима, већи број хотела има само Софија. У структури по категоријама, Београд у
односу на конкуренте предњачи у броју хотела са 4 звездице. Анализиране градске
дестинације имају сличну атракцијску основу али Београду недостаје више тематских
активности и тура које ће се понудити различитим сегментима посетилаца – било да се
односе на тему хране и пића, знаменитих личности и слично. По броју одржаних
међународних догађаја и конгресном туризму заостаје за Загребом и Љубљаном, иако
нема лошију инфраструктуру и капацитете. С друге стране, позиција у конгресном туризму
у последње време иде узлазном путањом. Београд са производом пословног туризма би у
будућности могао да се на туристичком тржишту високо пласира. Према статистичким
подацима градови Београд и Загреб јесу конкуренти, али што се тиче туристичког
потенцијала, Београд има много више да понуди. Евидентно је да Загреб, Љубљана и
Сарајево већ дуже од 10 година раде на промоцији и спроводе озбиљне стратегије,
тактике и акције.

2.2. Анализа градова узора
У овом поглављу Београд ће се упоредити са примерима добре праксе. Бенчмаркинг
анализом биће урађено поређење са градским дестинацијама које су оствариле знатно
већи развој туризма, те могу бити узори за развој. Овде се код избора градова узора,
поред тога да се ради о престоницама са развијенијим туризмом и већим бројем туриста
од града Београда, подразумева испуњеност доле наведених додатних критеријума на
основу којих су ови градови одабрани, а то је да су у питању:
градови сличне величине
градови сличне атракцијске основе
градови на реци
Градови узори са којима ће се поредити Београд у оквиру бенчмарк анализе су:
Будимпешта, Братислава, Беч.
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Табела 2.2.1 Компаративна анализа градова узора
Назив града
Београд
2
Површина
360км
Број становника
1.659.440
Туристички промет (за 2018. годину)
Доласци
1 160 582
Ноћења
2 480 516
Смештајни капацитети
Укупно 112 хотела.
Структура по
категоријама:
Хотел 5*
4
Хотел 4*
42
Хотел 3*
15
Хотел 2*
1
Хотел 1*
2
Гарни хотел 4* 26
Гарни хотел 3* 20
Гарни хотел 2* 2
Камп
1

Беч
414,6 км²
1,868 000

Будимпешта
525,2 км²
1,756 000

Братислава
367,6 км²
424.428

7.539.810
16.483.497

4.499.829
10.370.479

1 400 056
3 021 787

Структура хотела по
категоријама:
5/4 * hoteli
197
3* hoteli 194
2/1 * hoteli
81
bed and breakfast 15
kampovi i
smeštaj na brodu 4

Укупан број хотела: 201
Укупан број смештајних
објеката 333
Структура хотела по
категоријама:
Хотели 5* - 3
Хотели 4* - 61
Хотели 3* - 33
Некатегорисани хотели 104
Приватни смештај – 77
Пансиони - 45
Кампови – 6
Бунгалови – 4

Укупан број смештајних објеката: 171
Структура хотела по категоријама:
Хотели 5* - 5
Хотели 4* - 30
Хотели 3* - 26
Хотели 2* - 7
Хотели 1* - 5
Конгресни хотели са
4* и 3* - 6
Бутик хотели са 4* и 3* - 5
Хостели - 5
ББ -19

Schönbrunn
палата
Schönbrunn
Zoo,
Белведере,
Пратер,
Албертина, Природњачки
музеј,
Музеј историје
уметности, Катедрала Св.
Стефана,
музеј
Сиси,
дворац Хабсбург, Опера.
Постоји градска картица са
разним погодностима.
Туре: крстарење Дунавом,
гастро тура на пијацама,
кафе и обиласка пијаца,

Зграда
мађарског
парламента,
Кућа
терора, Велика синагога
и музеј Јевреја, Рибарска
тврђава и Црква Св.
Матиаса,
мостови
Будимпеште, Маргитино
острво, базилика Св.
Стефана,
Будимски
дворац,
дворац
Вајдахунyад,
Тропикаријум,
Трг
Хероја,
споменик

Тврђава, Катедрала Св Мартина, Стара
Градска кућа, Палата Примате, Капија
Михаела, плава црква, Грассалковицх
палата, Славим, Синагога, НЛО. За све
главне атракције се наплаћује улаз.
Туре: посткомунистичка Братислава,
Винска тура, „Pub crowling“, Тура
хране и пића, Мистерије, митови и
легенде старе Братиславе, Знамените
личности и Братислава, Братислава у
доба Марије Терезије, Сакрална тура,
Тура фонтана, Јеврејска Братислава,
Музичка Братислава, Тура Крунисања,

Туристички производи и активности
Калемегданска
тврђава,
кнез
Михајлова
улица,
Храм Светог Саве,
црква Светог Марка,
Авала,
Ада
Циганлија, Зоо врт,
Музеј Илузије, Музеј
Николе Тесле, Кућа
цвећа, Скадарлија,
Дорћол и др.
Туре:

88

Комунистичка тура,
Крстарење Дунавом,
тура
подземљем
Београда,
тура
ноћног живота, тура
хране
и
гастрономије,
бициклистичка тура,
југо тура.

ноћна
тура
обиласка
кафића,
средњевековна
тура градских легенди и
др.

Миленијум,
Кодáлy
Кöрöнд трг, Трг Тројства,
Мађарска кућа вина,
Цитадела, Лавиринт Буда
Замка,
замак
Вајдахунyад,
Рибарев
бедем, стара Академија,
Дрешерова
палата,
Мађарска
опера,
Рузвелтов трг, Уметничка
Дворана,
Гелерт,
Зечерни и Сзеченyи
купатила, улица Ваци,
крстарење
Дунавом,
винске туре, концерти и
опере,
организоване
туре
по
темама
интересовања(архитекту
ра, храна, за децу,...). Од
туристичких производа
истичу се и спа и велнес.
Туре: јеврејска, тура
хладног
рата,
романтична тура, ноћна
тура бициклом, тајне
баште и тргови и др.

Не постоји наменски
опредељена сума за
маркетинг, већ сваке
године варира

15,300,000
ЕУР

1 000 000 ЕУР

Буџет за маркетинг
650 000 – 700 000 ЕУР
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Ранг на ICCA листи и број међународних догађаја
71. позиција у свету,
37.позиција у
Европи.
39 међународних
догађаја

2.место у свету и у Европи,
172 међународна догађаја

20.место у свету,
14.место у Европи,
100 међународних
догађаја

110.место у свету, 62.место у Европи.
25 међународних догађаја
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У поређењу са градовима узорима, Београд заостаје за развојем туризма. Ово се пре
свега види у вишеструко мањем броју туриста и ноћења у односу на све анализиране
градове узоре. Када је реч о смештајним капацитетима, евидентно је да и по броју хотела
такође заостаје за градовима узорима, пре свега у хотелима са три звездице, намењених
средње платежној клијантели. Атракцијска основа развоја туризма градова узора
обогаћена је понудом искуства и активности које се уз одговарајућу тему пласирају
различитим сегментима туриста. Сви градови узори имају развијене понуде крстарења
реком, пивске и винске туре, тура кафе, гастрономске туре, туре обиласка пијаца, ноћног
живота и туре које се везују за одређене историјске периоде развоја града. Буџет који се
издваја за маркетинг код градова узора је вишеструкто већи од оног који издваја Београд,
те су и канали комуникације код градова узора знатно савременији а промо поруке
интензивније и усмереније. Када је реч о развоју конгресног туризма, за Београдом
заостаје Братислава, док су Беч и Будимпешта у самом врху конгресних дестинација света
и Европе.
Компаративна анализа маркетиншких активности

Компаративна анализа обухвата анализу маркетинг наступа појединачних туристичких
организација 7 наведених градова. Анализирани су наступи на три најзначајније
друштвене мреже (фејсбук, инстаграм и јутјуб), сајт туристичке организације конкретног
града, као и његова оптимизација за претраживаче (могућност лаког проналажења од
стране посетилаца и туриста). Такође анализа обухвата и заступљеост смештајних
капацитета и искуствених тура односно излета на три најзначајнија туристичка портала:
AirBnB, Booking и TripAdvisor.
Беч
Фејсбук страницу ТО Беча прати преко 270.000 пратилаца. У погледу типова објава,
највише су заступљени линкови са текстовима на другим сајтовима чиме се постиже већи
досег, а прате их објаве са фотографијама и видео снимцима.Такође у мањој мери
присутни су и материјали других корисника (UGC). Динамика објављивања је у просеку
једном дневно. Професионалност у вођењу фејсбук налога огледа се и у посебноој видео
секцији у којој ангажовнаи водичи представљају најупешатљивије атракције града. Како је
видео садржај најпопуларнији међу корисницима друштвених мрежа, туристичка
организација Беча на свом профилу има колекцију од неколико стотина видео објава које
су професионалног изгледа и високе продукције. На страници постоји и секција за
највљивање значајних догађаја у граду, која се уредно ажурира. Укупна оцена странице
од стране посетилаца је 4.4/5.
Инстаграм налог прати 166.000 корисника. За садражј се користе фотографије корисника
(UGC), а динамика објављивања је једном дневно. Страница развија и видео материјале
на апликацији Инстаграм ТВ (IGTV) . Посебно се истиче промоција путем стори формата,
која је на високом нивоу. Користе се фотографије врхунског квалитета и у комбинацији са
кратком причом и графичким елементима, представљју се најпознатије знаменитости
града.
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Јутјуб канал броји преко 250 видео снимака посебно креираних за ову друштвену мрежу.
Туристичка понуда представљена је на веома разнолик и креативан начин. Укључена је
гастрономска, историјска, природна и друга понуда града. За већину видеа доступни су и
преводи. Канал прати преко 24.000 корисника.
Сајт туристичке организације је информативан и богат мултимедијалним садржајем.
Професионалне фотографије као и интеграција са друштвеним мрежама – Фејсбук и Јутјуб
чине да сајт изгледа прегледан и јасан. Доступан је на 12 светских језика и додатно на
знаковном језику. На сајту се могу наћи информације за посету различитим туритичким
локалитетима. Могуће је пронаћи информације о смештајним капацитетима али и
директна резервација на сајту коју покреће ГДС ХРС. На сајту се налазе и сви актуелни
догађаји.Сајт је добро оптимизован за претраживаче, па се рангира високо у резултатима
претраге за најтраженије туристичке термине.
Будимпешта
Фејсбук страница ТО Будимпеште има нешто преко 32.000 пратилаца. Објаве се деле
свакодневно, а најчешћи тип су линкови до сајтова који дају описе различитих сегмената
туристичке понуде града. Поред тога, користе се у мањој мери и фотографије других
корисника (UGC). Фејсбук налог оцењен је укупном оценом 4.5/5. На страници су
интегрисани налози на друштвеним мрежама Инстаграм, Јутјуб и Трипадвајзер. Постоји и
база видео материјала (37) али је приметно да је њен највећи део објављен пре 10
година, док су последњи видео снимци постављени токо 2018. године.
Инстаграм налог прати преко 4.600 корисника. Готово све објаве су фотографије
пратилаца и других корисника (UGC), а динамика објављивања је на 3-5 дана. Све објаве
су на енглеском језику, док се стори као тип објаве користи ретко.
Јутјубналог има 530 претплатника. Постављено је 90 видео снимака и клипова, од којих су
већина туриситчки филмови старије продукције, постављени на канал пре 10 и више
година. У последње три године објављено је тек неколико видеа.
Сајт туристичке организације Будимпеште поред мађарског доступан је на још 7 светских
језика. Информације на сајту су углавном сервисне (превоз, болнице, апотеке,
публикације, хидранти...). На сајту је доста информација везано за картицу за попусте у
Будимпешти (Budapest Card). Постоји и интернет продавница, на којој је могуће купити
само наведену картицу.Мањи део сајта посвећен је туристичким атракцијама у граду.
Нема прегледа смештајних капацитета, али постоји одсек са актуелним догађајима и
дешавањима у граду. Због мањка садржаја за туристе и посетиоце, сајт није довољно
добро оптимизован за претраживаче, па се зато не налази на првој страници Гугл
резултата претраге.
Братислава
Туристичка организација Братиславе има два фејсбук налога. Први је везан директно за
активности саме организације и овај налог прати 1.500 корисника. Објаве се пласирају у
просеку на свака 2-3 дана и тематика представља промотивне, едукационе и друге
активности запослених у ТО.
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Други налог промовише туристичку понуду града. Овај налог прати преко 38.000
људи.Објаве су на енглеском језику и праве се свакодневно. Јавише су заступљени
линкови са вестима и туристичким текстовима ка сајту туристичке организације
Братиславе. Присутне су и фотографије пратиоца (UGC). На страници постоји и база од
преко 80 видеа, од којих је највећи део креиран и објављен у последње 3 године. Видео
снимци су прилагођени форми за промоцију на друштвеним мрежама и дужине су
углавном између 1-2 минута.
Инстаграм налог прати 10.000 корисника. Фотографије које се објављују власништво су
других корисника те се ради о њиховом објављивању (UGC) на свакодневном нивоу.
Објаве су на енглеском језику. У промоцији се у значајној мери користе и стори објаве, на
сличан начин као и ТО Беча – промоција и представљање туристичких атракција путем
више повезаних сторија.
Јутјуб налог има 800 претплатника и 60 објављених видеа у претходне 4 године. Ради се о
истим снимцима коришћеним и на фејсбук налогу.
Сајт туристичке организације је модеран и прегледан. Јасно су истакнуте кључне
информације за туристе и посетиоце: шта видети и посетити, где одсести, гатрономска
понуда, списак актуелних догађаја и дешавања, као и сервисне информације о превозу,
инфо центрима и мапама. Сајт је поред словачког доступан на енглеском и немачком
језику. На сајту постоји јасно истакнута секција са новостима и текстовима у форми мини
блога, који се додатно промовишу птем друштвених мрежа. Посебно ваља истаћи
туристичке понуде сајта за посетиоце који бораве 1,2,3, или 4 дана или према годишњем
добу у ком се планира посета. Сајт је додатно веома добро оптимизован за претраживаче,
будући да се појављује у самом врху претраге за кључне речи које користе посетиоци
односно туристи.
Љубљана
Фејсбук налог туристичке организације Љубљане има преко 192.000 пратилаца. Садржај
је разноврсан. Комбинују се објаве са фотографијама, видео материјалима али и
линковима са сајта ТО Љубљане и другим сродним туристичким порталима. Такође је
присутан и значајан број објава који се темељи на материјалима пратилаца и других
фејсбук корисника (UGC). Динамика објављивања је једном дневно, а некада и чешће.
Постоји и велики број професионално снимљених видео снимака – преко 80 различитих.
На фејсбук страници интегрисани су Јутјуб и Инстаграм налози. Вођење налога је на
високом нивоу што додатно потврђује чињеница да је просечно време одговарања на
поруке заинтересованих свега пар сати.
Инстаграм профил туристичке организације Љубљане прати преко 32.000 људи. Готово
све објаве су фотографије које су направили пратиоци и други корисници Инстаграма –
концепт познат под називом генерисани кориснички садржај (UGC). Све објаве су на
енглеском језику, а динамика објављивања је углавном једна објава дневно. Велики је и
број објава путем сторија.
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На Јутјуб канал претплаћено је 870 корисника. Број објављених видеа је преко 90. Објаве
су распоређене и синхронизоване на словеначком, енглеском, кинеском или
италијанском језику како би таргетирале различита тржишта. Већина објава има мали
број прегледа – између 200-500.
Сајт туристичке организације Љубљане је модеран и добро оптимизован сајт. За најчешће
претраживане термине од стране туриста (шта видети, шта посетити, где одсести, шта
пробати...) сајт се појављује на првој страни Гугл резултата на позицијама од првог до
петог места. Портал је такође високо рангиран на тесту брзине учитавања страница, што је
важан фактор високог ранга у резултатима претраге.
Сајт пружа и корисничку интерактивност јер посетиоци могу направити свој профил и
детаљно испланирати свој пут односно персонализовану посету овом граду. На сајту се
могу наћи информације о свим туристичким атракцијама, али још важније могуће је
резервисати смештај односно туру или излет. Могуће је и онлајн плаћање. Листа догађаја
уредно је ажурирана и на њој се могу наћи све потребне информације. Сајт има и свој
блог са разноврсним причама које се уредно и редовно објављују.
Загреб
Фејсбук налог туристичке организације Загреба прати преко 59.000 корисника ове мреже.
Формат објава углавном се своди на фотографије и дељење линкова са туристичким
текстовима о Загребу. Такође користе се и објављују фотографије других корисника уз
навођење аутора (UGC). Динамика објављивања је и по неколико објава дневно. Налог је
интегрисан са Јутјуб и Твитер мрежама, и укупно је оцењен оценом 4.4/5. Постоји база од
преко 100 видео снимака, објављених у претходних 9 година, од којих је преко 80
објављено у последње 3 године.
Инстагрампрофил ТО Загреба прати преко 34.000 пратилаца. Најчешће су коришћене
фотографије других корисника (UGC) а објаве се праве углавном на дневној или
дводневној бази. Све објаве су на енглеском језику. У промоцији се користе и стори
објаве, које су додатно истакнуте на профилу. Неколицина видеа приказана је и у
апликацији Инстаграм ТВ.
На Јутјуб каналу, налази се преко 240 видео снимака, од којих је 200 објављено у задње 2
године. Велики део ове базе представља 20 конвертованих DVD промо филмова на
енглеском, немачком, француском и италијанском језику.
Сајт ТО Загреб је вишејезичан сајт (8 светских језика). На њему се налазе информацје о
најзначајнијим туристичким атракцијама града, хотелима, ресторанима, клубовима,
услужном сектору. Постоји преглед свих актуелних дешавања и догађаја у граду. Такође
постоје и две апликације за мобилне телефоне које се промовишу путем сајта.
На Гугл тесту брзине, мобилна верзија сајта је лоше постављена што утиче на лошији ранг
сајта у резултатима претраге на мобилним телефонима. За најчешће тражене термине
(шта видети, шта радити, шта посетити, где одсести, шта пробати...), сајт туристичке
организације Загреба, не појављује се на првој страни резултата претраге, што говори о
његовој лођијој оптимизацији за претраживаче.
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Софија
Фејсбук налог туристичке организације прати 1.500 пратилаца. Објаве се јављају у
несразмерним размацима од 5-7 дана и то више пута у току једног дана када се објаве
десе. Све су на бугарском језику и углавном се ради о подељеним објавама дргих
корисника, страница или група.
Сајт туристичке организацје Софије доступан је поред бугарског, на енглеском и кинеском
језику. Посетиоцима нуди прегледне информације о туристичким атракцијама,
ресторанима, хотелима, као и сервисне информације о превозу. Постоји и секција са
актуелним дешавањима и догађајима у граду. Сајт није довољно добро оптимизован за
интернет претраживаче и не налази се на првој страници Гугла за највађније кључне
термине које користе туристи у својим претрагама.
Софија не поседује званичне инстаграм и јутјуб налоге туристичке организације.
Сарајево
Фејсбук страница има преко 10.000 пратилаца. Објаве се праве на дневном нивоу и
углавном укључују фотографије и линкове до других сајтова са текстовима о Сарајву.
Такође користе се и фотографије других корисника (UGC). Све објаве су на босанском и
енглеском језику. Укупна оцена странице од стране корисника је 4.9/5.
Инстаграм налог има преко 10.000 пратилаца. Објаве се праве свакодневно и користе
подједнако фотографије из личне базе, као и од других пратилаца (UGC). Приметно је да
се објаве понављају са фејсбук странице. Објаве су на босанком односно енглеском
језику.
Јутјуб канал има свега 5 видеа објављених пре 4 године. Броји 15 претплатника
Сајт туристичке организације Сарајева нуди прегледне информацијеод значаја за туристе.
Портал није довољно добро оптимизован за претраживаче, па се стога не налази на првој
страници Гугла за најтраженије туристичке термине и кључне речи.

Компаративна анализа смештајних капацитета и туристичке понуде градова
конкурената и градова узора

У табели испод дат је приказ заступљености различитих смештајиних капацитета градова
конкурената на најзначајнијим онлајн туристичким агенцијама, као и најзначајиних
туристичких атракција градова, разврстаних у неколико категорија. Након компарација
извлаче се закључци да Београд као центар региона има добру понуду разноврсног
смештаја, али и доста простора за приказовање нових садржаја, искуствених тура и
туристичких атракција града, нарочито ако се узме у обзир величина града у поређењу са
другим конкурентима.
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Табела 2.2.2. Компаративна анализа смештаних капацитета и туристичке понуде
градова конкурената
Загреб

Сарајево

Укупно
смештаја
Хотели
Хостели
Апартмани

1.956

1.696

64
45
1.678

118
33
1.174

Смештаји
Искуствене
туре

306
52

306
0

51
39
581
Airbnb
306
84

527

Укупно
смештаја
Хотели
Туристичке
атракције
Знаменита
места
Музеји и
галерије
Паркови и
вртови
Туре
Дневни
излети
Активности
на
отвореном

Љубљана
Booking
775

Софија

Београд

1.237

2.360

185
36
950

128
74
2.003

306
64

306
77

589

TripAdvisor
313

476

793

58
417

65
197

28
271

133
450

105
434

72

84

93

88

88

47

29

46

50

49

19

7

16

21

19

319
97

208
73

249
129

332
109

254
52

87

53

103

85

83

У табели испод дат је приказ заступљености различитих смештајних капацитета градова
узора на најзначајнијим онлајн туристичким агенцијама, као и најзначајиних туристичких
атракција градова, разврстаних у неколико категорија. Посебно је важно осврнути се на
Беч који предњачи у погледу организованог наступа на овим платформама.
Табела 2.1.3. Компаративна анализа смештаних капацитета и туристичке понуде
градова узора
Беч
Укупно смештаја
Хотели
Хостели
Апартмани

2.280
358
29
1.798

Будимпешта
Booking
4.561
332
120
3.925

Братислава
619
96
20
468
96

Airbnb
Смештаји
Искуствене туре

306
249

306
254

306
27

934
364
1105

1.702
363
1.175

264
89
421

495
148

334
135

162
50

62

44

23

309
48
105

689
51
166

107
22
52

TripAdvisor
Укупно смештаја
Хотели
Туристичке
атракције
Знаменита места
Музеји и
галерије
Паркови и
вртови
Туре
Дневни излети
Активности на
отвореном

3. SWOT АНАЛИЗА ГРАДА БЕОГРАДА
3.1. Предности (снаге) Београда као туристичке дестинације
1. Добра саобраћајна повезаност - укрштање паневропских коридора X и VII на
територији Београда; постојање аеродроме “Никола Тесла”. Једини недостатак је
железнички саобраћај.
2. Гостопримство локалног становништва –представља важну предност Београда, коју и
посетиоци посебно наглашавају у контакту са локалним становништвом али и
угоститељским радницима.
3. Разноврсност културних атракција – Београд је град са богатом историјом који
поседује културно и археолошко наслеђе из разних периода, а истраживање туриста
је показало да туристи Београд доживљавају као град историје и културе.
4. Све већи број хотела који припадају неком од међународних хотелских ланаца. У
Београду постоји већи број хотелских ланаца попут Raddison Collection Old Mill, Tulip
Inn Putnik Beograd, Hilton, Hyatt Regency, Crowne Plaza, Falkenstainer, Courtyard by
Marriot Belgrade City Center, Mercure Belgrade Excelsior, Holiday Inn, Holiday Inn Express,
Mama Shelter.
5. Динамичан живот и забава – мноштво кафића, ресторана, сплавова као и других
локала посебно су атрактивни страним посетиоцима. Посетиоцима из региона је
ноћни живот често и један од главних мотива посете града.
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Ово је предност коју треба користити не као лајтмотив туристичког београда, већ пре
свега треба градити друге основе атрактивности града, док би ова карактеристика
морала бити на нивоу подршке укупном туристичком искуству.
6. Заштићена природна и културна добра - Снаге за развој туризма града Београда
засноване су на заштићеним природним добрима као потенцијалу за развој туризма
(рекреативни, еколошки, излетнички, ловни и сл.), културно-историјским
споменицима и обележјима (железничка станица „Прокоп“ и друга).
7. Динамичност и разноврсност градског простора – аутентични потенцијал наслеђене
географске, просторне и историјске слојевитости града. Изузетан ресурс за даљи
развој и унапређење.
8. Континуирани висок текући суфицит буџета Града који се користи за капитална
улагања
9. Изузетно висока планирана капитална улагања за 2019. и 2020. годину
10. Континуирани висок раст броја долазака и ноћења туриста при чему је раст у већој
мери генерисан страним туристима и то пре свега из земаља у развоју
11. Присуство на најзначајнијим туристичким сајмовима и догађајима - Туристичка
организација Београда учесник је на неколико значајних светских сајмова од којих су
најпознатији у Турској (ЕМИ) и Кини где је добила и награду за најпопуларнији штанд
– највећи број остварених састанака. Такође, ТО Београд учествује у организацији
преко 670 догађаја у Београду, од којих 30 организује самостално. Промоцију великих
догађаја, ТО Београда ради и интернационално. Нпр. Београдски маратон се
промовише на чувеном маратону у Чикагу.
12. Тим за интернет маркетинг у склопу ТО Београд - ТО Београд у склопу свог маркетинг
тима има посебно издвојен део који се бави искључиво интернет промоцијом и
организацијом кампања на друштвеним мрежама и другим туристичким сајтовима.
13. Google Ads платформа за плаћено оглашавање - ТО Београда издваја додатна
средства за кампање на Гугл сервису за плаћено оглашавање Гугл Едс у оквиру кога се
раде и плаћене кампање на Јутјуб сервису.
14. Промоција на интернационалним медијским ТВ кућама и часописима - ТО Београд
има добру и активну сарадњу током целе године на најзначајнијим каналима и
туристичким магазинима. Сарадња се најчешће одвија кроз стручне посете новинара,
чији се прилози и туристичке емисије касније емитују на овим ТВ станицама.
15. Организација студијских путовања - Туристичка организација Србије организује
велики број студијских путовања за представнике великих медијских кућа и
новинских компанија, као и за познате интернет блогере. Њихов боравак у Србији у
највећем броју случајева укључује посету и обилазак Београда, и промоција добијена
на овај начин веома је значајна.
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3.2. Слабости Београда као туристичке дестинације
1.

Непостојање алата за мерење перформанси развоја туризма града - не постоји
усаглашен систем евиденције броја туриста и њихових ноћења од стране Завода за
статистику и евиденције коју води Министарство трговине, туризма и
телекомуникација. Не постоји адекватна сегментација туриста као и систематска и
континуирана истраживања различитих заинтересованих страна развоја туризма од
туриста преко пружаоца услуга и локалног становништва. Актери развоја туризма
попут на пример хотела, нису повезани са ТОБ-ом у циљу пружања информација о
одржаним догађајима, структури гостију, попуњености капацитета и слично.

2.

Сива зона у издавању смештаја – У Београду је све више субјеката који се баве
издавањем приватног смештаја туристима без контроле, а при том не плаћају
боравишну таксу и нису регистровани. Доказ овоме је и чињеница да се евиденције
броја туриста не поклапају са бележењем и праћењем уплаћене боравишне таксе на
територији града.

3.

Недовољна усмереност града на дигитални маркетинг и брендирање Београда –
промотивне активности Београда се још увек великим делом заснивају на
традиционалном приступу док употреба дигиталног маркетинга још увек није на
истом нивоу као код других развијених туристичких центара. Београду је потребна
интензивнија промоција на друштвеним мрежама и кроз употребу дигиталних алата
као што су промотивни филмови, дигиталне кампање и сл.

4.

Неразвијен систем управљања дестинацијом - у Београду постоји потреба за
формирање тела које ће се поред маркетинга дестинације (што је функција ТОБ-а),
бавити и самим развојем производа, управљањем развоја туристичке инфраструктуре
и таргетирањем одговарајућих туристичких тржишта. Односно, Београду је потребан
интегрални систем управљања развојем туризма на дестинацији, који ће поред свега
наведеног кординисати и повезати све важне субјекте развоја туризма у граду.

5.

Недостатак јединственог бренда града Београда којим ће се град позиционирати на
тржишту. Београд тренутно нема јасно дефинисане правце позиционирања и
дефинисан бренд – јасно одређене специфичности којима се разликује од
конкурентских градова. Дефинисање јасног бренда, вредности, визуелног идентитета
и слогана је шанса за подизање конкурентности Београда и као туристичке
дестинације.

6.

Недостатак кадра који би се бавио развојем MICE туризма – Београд располаже са
богатом понудом капацитета за организовање пословних састанака, конференција,
семинара и сличних пословних догађаја, што је резултирало његовом 71. позиција у
свету по броју одржаних међународних догађаја. Међутим, Конгресни биро Београда
тренутно има само једног запосленог, те постоји потреба за додатним кадром који би
се бавио планирањем, привлачењем и промоцијом MICE туризма у граду, а са циљем
повећања броја међународних догађаја који се одржавају у Београду и бољег
коришћења конгресних капацитета.
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7.

Неадекватан систем за информисање и пружање подршке туристима током и пре
боравка у Београду. Систем туристичког информисања још увек није достигао степен
развоја који би могао бити конкурентан на међународном тржишту. Када је реч о
самом систему информисања туриста о атракцијама, сналажењу у простору,
ресторанима и слично, постоји неколико мобилних апликација попут: Београд прича,
Place2bee (ноћни провод), Belgrade maps and walk (намењена љубитељима
туристичких тура), Belgrade City guide (званична апликација ТОС-а, са свим подацима о
дестинацији). Недостатак је то што је за апликације потребна интернет конекција и то
што туристи нису информисани о њиховом постојању. Присутан је и проблем
сналажења у самом граду, те постоји потреба за унапређењем туристичке
сигнализације.

8.

Изузетно слаба проходност постојеће уличне мреже (посебно у старом граду) – је
недостатак у контексту квалитета боравка туриста у граду, слаба је проходност старог
дела града, стварају се гужве, посебно у време када су пикови током дана.

9.

Неадекватна уређеност јавних простора, од фасада до неуређености и хигијене
јавних простора. Овоме посебно доприноси интензиван колски саобраћај, који је и
извор загађења (ваздуха) и буке, и ствара кумулативни проблем недостатка паркинг
места за туристе и грађане.

10. Непостојање тзв. Градске картице (City card) - у Београду не постоји градска картица
којом би се објединиле главне градске атракције, са могућношћу остваривања
попуста на улазнице и обиласке. На овај начин би се унапредила промоција атракција
и њихово пласирање/продаја.
11. Низак квалитет услуге код појединих туристичких атракција – код појединих музеја
и галерија постоје проблеми техничке природе попут осветљења и озвучења,
адекватне опреме и слично али и недостатак информација на wебсајту и на лицу
места.
12. Недовољна интра и интерсекторска сарадња – Београду је потребна већа
умреженост субјеката у туризму и већа сарадња и комуникација између различитих
сектора попут хотелијера, туристичких агенција, институција културе, туристичких
атракција и слично у креирању и пласирању туристичких производа.
13. Неуједначен ниво развијености и ниска кохезија између централних и ширих
подручја града и градских општина – степен развоја централних градских општина
далеко је већи од рубних општина. Иста ситуација је и у области туризма, где су
ресурси и потенцијали рубних општина недовољно искоришћени.
14. Недостатак појединих практичних знања заспослених у институцијама културе –
Запослени у институцијама културе мањкају практичних знања у вези са
интерпретацијом, маркетингом (посебно дигиталним) и продајом, организацијом
колекције, као и писањем пројектних апликација.
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15. Благи пораст несигурности на улицама града – пораст броја крађа и инцидената на
улицама града утиче на перцепцију Београда од стране туриста као несигурног града.
16. Бржи раст текућих расхода у односу на раст текућих прихода може бити ограничење
и слабост за средњорочни период са становишта простора за јавне инвестиције.
17. Слаб наступ на Фејсбуку и Инстаграму - Објаве на ове две популарне мреже немају
задовољавајући квалитет у поређењу са турстичким организацијама градова узора.
Често просечне и недовољно креативне, резултирају слабим одзивом и реакцијама
пратилаца. Такође у промоцији на Инстаграму и Фејсбуку слабо или готово уопште се
не користе материјали других пратилаца друштвених мрежа (UGC).
18. Недовољно промоције на YouTube-у - На овој друштвеној мрежи ТО Београд има
свега 15 претплатника (пратилаца) и мали број креативних и занимљивих видеа који
су слабо промовисани и прегледани. Велика мана је и недостатак професионалних
видеа креираних специјално за Јутјуб.
19. Лоша оптимизација сајта за претраживаче - Тренутна верзија сајта није довољно
видљива на Гугл претраживачу, када се претражују најчешћи термини везани за
туристичку понуду неког града. Као резултат претраге појављују се други, углавном
инострани сајтови.
20. Мали број професионалних видео снимака за друштвене мреже - Како је видео
форма у задњих неколико година најподеснији и најпопуларнији начин за
представљање туристичке понуде неког града, њихово присуство готово да је обавеза
сваке озбиљније промоцији на интернету и друштвеним мрежама.
21. Лоше вођење налога на Трипадвајзеру - Туристичка понуда Београда мора да има
интегрисану понуду са најважнијим културно-историјиским споменицима и
институцијама града. Ово у највећој мери укључује промоцију на порталима попут
Трипадвајзера, будући да неки од најпознатијих локалитета (Музеј Николе Тесле, ЗОО
врт) имају велики број коментара и рецензија којима је потребно организовано
управљање.

3.3. Шансе у окружењу
1.

Растућа међународна тражња за градским туризмом – посебно расте тражња за
мултифункционалним атракцијама које нуде различите облике интерпретације, а
посебно нове функције објектима културног, индустријског наслеђа и осталим
атракцијама.

2.

Визна либерализација коју је скоро увела Република Србија доводи до повећања пре
свега кинеских туриста. Иностраним туристима, а посебно туристима са Азијског
континента интересантне су нове, још неоткривене дестинација, као што су многи
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градови Србије и Западног Балкана. Уз пласирање адекватних производа и
активности усклађеним са захтевима туриста, могуће је остварити значајнији
туристички промет и потрошњу.
3.

Повољно макроекономско окружење и изгледи у земљи који треба да допринесу
расту инвестиција у сектору туризма

4.

Релативно повољно макроекономско окружење и изгледи за кључне земље од
којих се очекује појединачно највећи број долазака туриста (Кина, Немачка, Турска и
земље региона)

5.

Пораст броја транзитних путника на аеродрому Никола Тесла – пораст броја
транзитних путника на аеродрому пружа шансу њиховог привлачења у град, односно
њиховог преобраћања у туристе који ће провести ноћ у Београду. У овоме лежи
велики потенцијал који су већ искористиле многе дестинације (пример партнерства
аеродроме Малпенса и Алиталије, који су успели да привуку транзитне туристе у
Милано)

6.

Пораст интересовања за крстарења и речни саобраћај – трендови указују на све већу
полупарност речних крузера и тренда обиласка градских дестинација на овај начин. У
поређењу са другим већим градовима на Дунаву, Београд заостаје за бројем крузера
који овде пристају али се њихов број у последњим годинама повећава, што би могло
позитивно да се одрази на туризам.

7.

Повећање броја нискотарифних авио-превозника који слећу на Београдски
аеродром – отвара шансу за већу посећеност Београда као туристичке дестинације
али и као пословног центра.

8.

Повезивање Београда са другим градовима Европе преко пројеката који се
финансирају у оквиру Danube links (INTERREG IIIc) и сличних позива.Туризам је
значајна карика у оквиру регионалних иницијатива јер пружа могућност повезивања
Београда са другим европским градовима, нарочито оним на Дунаву (Будимпешта,
Видин, Браила и Констанца) преко пројеката који се финансирају у оквиру Danube
links (INTERREG IIIc),као и преко европског Центра за реконструисање градова на
Дунаву (Urban Restructing Experience Pool) и других фондова.

9.

Почетак планске обнове јавних простора претежно у центру Београда, расписом
архитектонско-урбанистичких јавних стручних конкурса. Обновљене простора
карактеришу виши естетски стандарди, квалитетна материјализација, прегледност,
безбедност и промоција пешачких и бициклистичких кретања.

10. Већи економски раст и брже повећање БДП по глави становника великих азијских
земља (Кина, Индија) које могу генерисати већи број долазакатуриста од очекиваног.
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11. Велик избор различитих могућности финансирања капиталних пројеката и повољни
услови на финансијском тржишту за рефинансирање и финансирање капиталних
инвестиционих пројеката.
12. Убрзан развој дигиталних трендова - Потребно је радити континуиране едукације
запослених у туристичкој организацији Београда како би исти спремно дочекали нове
трендове у маркетингу и успешно спроводили будуће маркетинг кампање.
13. Отварање нових летова ка Београду - Национална авио компаније у последњих
неколико година обновила је или отворила директне летове ка значајним туристички
емитивним центрима (Париз, Њујорк, Барселона, Мадрид, Стокхолм...). Са друге
стране и неке иностране авио компаније повезале су Београд са удаљеним
тржиштима Азије. Све ово представља велику шансу за Београд да кроз догађаје,
састанке и различите промотивне активности заједнички са авиокомпанијама
додатно утиче на пораст интересовања и броја туриста из новоотворених тржишта.

3.4. Претње из окружења
1.

Успоравање раста европске економије – наговештено смањење стопа привредног
раста развијених европских економија, па чак и земаља ЕУ из централне Европе,
може умањити интерес за путовања у друге земље.

2.

Инвестициони пројекти који нису у складу са градском инфраструктуром, градским
карактером и атмосфером (genius loci) – велика је претња да такву пројекти наруше
изглед града, његову животност и привлачност за различите сегменте посетилаца.

3.

Други регионални градски центри се развијају брже и своју понуду боље
комуницирају циљним тржиштима и циљним сегментима – ово се посебно односи на
градове конкуренте попут Љубљане, Сарајева, Загреба и Софије чији даљи развој
туризма може преусмерити део туристичких токова ка овим градовима.

4.

Недовољна заинтересованост домаћих и страних инвеститора за улагање у туризам.
Претње за развој туризма у Београда чине недовољна заинтересованост домаћих и
страних инвеститора за улагање у ову привредну грану и низак ниво финансијских
средстава за изградњу туристичких садржаја и побољшање туристичке понуде.

5.

„Затегнута“ политичка ситуација у региону Западног Балкана – дугогодишња
нестабилна политичка ситуација у региону и њено потенцијално погоршање могло би
негативно да се одрази на имиџ Србије па и Београда као туристичке дестинације.
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6.

Екстерни ризици остварења економског раста у смислу исхода БРЕГЗИТ-а, смањења
међународне трговине као последица већих царинских баријера и повећане
геополитичке тензије. Ови елементи у значајној мери могу допринети смањењу
привредне активности која може довести до рецесије у појединим земљама те
смањења броја долазака туриста.

7.

Успоравање економија и рецесија појединих земаља може негативно утицати на
број долазака туриста, те је у додатна диверсификација тржишта пожељна са циљем
смањења ове претње.

8.

Развијена интернет промоција конкурентских градова – туристичке организације
Загреба и Љубљане раде врло креативне и интересантне промоције својих градова на
интернету. Промоција је нарочито истакнута на Инстаграму кроз кампање на
Инстаграм сторију и Београд као туристичка дестинација мора озбиљније да се
укључи нарочито када је у питању промоција на друштвеним мрежама.

4. СТРАТЕГИЈСКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ГРАДА БЕОГРАДА

4.1. Визија развоја туризма
Визија развоја туризма Београда базирана је на уверењима и кључним вредностима
главног града. Ове вредности су: (а) отвореност Београда, односно његов космополитски
карактер и гостољубивост према свим посетиоцима, те спремност да се помогне сваком
од њих, независно од сврхе посете; (б) животни стил Београда, који га чини живописним,
вибрантим и изнад свега градом чији становници успешно усклађују посао и слободно
време; и (в) иновативност, која се огледа у уласку у економију 4.0.
У великој међународној и регионалној борби, Београд има аутентичне вредности и
потенцијале, који ће га, између осталог, учинити јединственим и успешним туристичким
центром. Упечатљива топографија терена на ушћу двеју великих река, слојевито
историјско наслеђе и локалне традиције створили су разноврсну понуду градских
амбијената, места, потеза и видиковаца, као основ за формирање и промоцију града као
свеобухватног бренда.
Осим познатих и већ туристички експлоатисаних природних и културно-историјски
вредних простора у центру града, изузетно су вредни мали градски тргови, зоне
рекреације (обале река, излетишта…), односно сва она места која користе и становници.
Управо јединствени доживљај градске свакодневнице јесте посебна вредност туристичке
понуде Београда.
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Укључивање локалних заједница у процесе обнове и побољшања атрактивности
појединих делова града доноси квалитет и промовише одрживе концепте развоја
туризма.
Бројне атрактивне просторне целине на целој територији града су капитал који ће се
артикулисати и надоградити одговарајућим избором нових садржаја и одрживих
концепата коришћења, од интереса и за посетиоце и за Београђане.
Туристички развој је део укупног развоја града. Туристичке атракције нису циљ саме по
себи; различити садржаји, првенствено намењени функционисању града и задовољењу
потреба његових грађана, својим квалитетом привлаче и туристе. Овај квалитет треба
промовисати, а посетиоце прихватити на начин који не угрожава град и његове
становнике, односно сам квалитет.
Стога, Београд за десет година видимо као град обогаћен бројним новим садржајима, са
значајном улогом у глобалној мрежи регионалних центара привреде, културе, науке и
образовања, са космополитским богатством различитости и јасно очуваним
локалним посебностима као приоритетом. То је град који креира користи и пружа
задовољство својим становницима, посетиоцима и компанијама.

4.2. Циљеви развоја туризма на период од 5 година
У наредном периоду, Београд мора да се фокусира на неколико кључних циљева у развоју
туризма, а који се могу сублимирати на следећи начин:
1.

2.
3.
4.
5.

Рефокусирање са чисто туристичког развоја на развој „посетилачке“ економије,
односно прихватање ширег концепта „посетилац“ у развоју и примени стратешких и
оперативних активности везаних за привлачење различитих сегмената посетилаца
града (туристи, студенти, инвеститори, корпорације, пословни путници итд.);
Одрживи развој, који подразумева склад између интереса становника и посетилаца,
као и дугорочно очување културног и природног наслеђа и карактера Београда;
Развој механизама укључивања различитих заинтересованих актера из јавног,
приватног и цивилног сектора у коцептуализацију развоја туризма;
Пораст броја долазака и ноћења туриста (у реалистичном сценарију) за преко 2/3 у
односу на процене за 2019. годину;
Пораст броја долазака и ноћења иностраних туриста (у реалистичном сценарију) за
скоро 3/4 у односу на процене за 2019. годину.

4.3. Пројекције раста дестинације на период од пет година
Циљеви будућег петогодишњег развоја треба да буду заснивани на реалним
претпоставкама конкурентске позиционираности Града Београда, те буду усклађени са
савременим трендовима у туризму и инвестиционим потенцијалом дестинације.
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У односу на конкурентске дестинације потребно је да Град Београд оствари капитална
инвестициона улагања у развој туристичке инфраструктуре и супраструктуре како би
остварио постављене циљеве.
Осим што развој туризма доприноси привредном расту и развоју он има значајанутицај на
побољшање и унапређење имиџа Града.
Пројекција раста дестинације повезује визију и циљеве развоја туризма са свим
релевантним елементима понуде и тражње.
У складу са визијом развоја очекује се да туризам расте по основу следећих основних
елемената:













усклађивање понуде са савременим трендовима у навикама и тражњи на
домаћем и међународном тржишту;
адекватнаимплементација процедура у циљу анимирања тржишта која су у
највећој мери показатељи тражње;
стављање у функцију атракција са туристичким потенцијалом који још увек није у
довољној мери валоризован;
креирање туристичких производа и услуга које су у складу са савременим
трендовима и идентификованим циљним групама заинтересованим за Град
Београд као туристичку дестинацију;
унапређење система резервације, продаје и промоције дестинације са акцентом
на интернет платформе;
континуирана едукација и обука кадрова кроз увођење савремених стандарда
квалитета у области смештаја, припремања и послуживања хране и пића,
подизање нивоа професионалности и обучености особља;
увођење савремених стандарда и подизање квалитета смештаја за особе са
инвалидитетом;
коришћење фондова ЕУ и доступних фондова међународних организација
усмерених ка јачању предузетништва, креативног стваралаштва у туризму,
подршке и оснаживању приватног сектора са посебним освртом на младе и на
женску популацију;
унапређење квалитета комуналних услуга и подизање квалитета свих врста услуга
превоза.

Уз претходне претпоставке, боље коришћење постојећих и нових капацитета, јачање
инспекцијске контроле (туристичке инспекција и инспекцијске службе јединица локалне
самоуправе) очекује се реализација следећег модела раста у периоду од 2020. до 2025.
године
Пројекција раста је припремљена применом „bottom-up“приступа кроз три сценарија –
реалистчан, оптимистичан и песимистичан сценарио. У основи, овај приступ подразумева
пројекцију броја долазака туриста, ноћења и просечне дужине боравка туриста по
појединачним земљама.
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Пројекција раста у реалистичном сценарију подразумева имплементацију свих
предложених мера и активности са циљем остварења просечне годишње стопе раста
броја долазака иностраних туриста од 9,7%, као и просечне годишње стопе раста броја
долазака домаћихтуриста од 6,0% у периоду од 2020. до 2025. године. Овим се долази до
просечне годишње стопе раста укупног броја долазака туриста од 9,1%у периоду од 2020.
до 2025. године.
У реалистичном сценарију претпоставља се да ће економска активност земаља из којих
долазе туристи бити у складу са основном пројекцијом коју је изнео ММФ у октобру 2019.
године. Реалистичан сценариоподразумева повећање броја долазака туриста са 1,24
милиона колико се очекује у 2019. години на 2,09 милиона колико је пројектовано у 2025.
години, од чега се 292 хиљаде долазака односи на домаће туристе и 1,80 милиона
долазака односи на иностране туристе.
Пројекција раста у оптимистичном сценарију подразумева имплементацију свих
предложених мера и активности са циљем остварења просечне годишње стопе раста
броја долазака иностраних туриста од 11,7%, као и просечне годишње стопе раста броја
долазака домаћих туриста од 8,0% у периоду од 2020. до 2025. године. Овим се долази до
просечне годишње стопе раста укупног броја долазака туриста од 11,1% у периоду од
2020. до 2025. године.
Табела 4.3.1. Пројекција раста – реалистичан сценарио

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Укупан
број
долазака

Број
домаћих
туриста

Број
страних
туриста

Укупан
број
ноћења

Број
ноћења
домаћих
туриста

602.034
618.454
619.124
660.674
718.943
753.742
807.607
913.150
1.035.205
1.160.582
1.242.155
1.343.231
1.457.362
1.586.711
1.733.885
1.902.043
2.095.015

232.457
223.046
178.777
189.375
182.006
155.977
157.245
176.087
172.043
188.640
205.586
217.921
230.996
244.856
259.548
275.120
291.628

369.577
395.408
440.347
471.299
536.937
597.765
650.362
737.063
863.162
971.942
1.036.569
1.125.310
1.226.366
1.341.855
1.474.338
1.626.923
1.803.387

1.368.842
1.319.629
1.337.199
1.431.384
1.489.801
1.535.341
1.686.017
1.867.150
2.190.474
2.480.516
2.615.590
2.873.384
3.110.318
3.378.912
3.684.566
4.033.821
4.434.624

540.112
509.807
466.227
493.531
453.526
393.156
400.323
406.674
432.335
469.767
488.664
544.803
577.491
612.140
648.869
687.801
729.069

Просечна Просечна
Број
дужина дужина
ноћења
боравка боравка
страних
домаћих страних
туриста
туриста туриста
828.730
809.822
870.972
937.853
1.036.275
1.142.185
1.285.694
1.460.476
1.758.139
2.010.749
2.126.461
2.328.581
2.532.827
2.766.772
3.035.697
3.346.020
3.705.555

2,3
2,3
2,6
2,6
2,5
2,5
2,5
2,3
2,5
2,5
2,4
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

2,2
2,0
2,0
2,0
1,9
1,9
2,0
2,0
2,0
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
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У оптимистичном сценарију претпоставља се да ће економска активност земаља из којих
долазе туристи бити већа у односу на основну пројекцију коју је изнео ММФ у октобру
2019. године. Оптимистичан сценарио подразумева повећање броја долазака туриста са
1,24 миолина колико се очекују у 2019. години на 2,34 милиона колико је пројектовано у
2025. години, од чега се 326 хиљада долазака односи на домаће туристе и 2,01 милиона
долазака односи на на иностране туристе.
Табела 4.3.2. Пројекција раста – оптимистичан сценарио

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Укупан
број
долазака

Број
домаћих
туриста

Број
страних
туриста

Укупан
број
ноћења

Број
ноћења
домаћих
туриста

602.034
618.454
619.124
660.674
718.943
753.742
807.607
913.150
1.035.205
1.160.582
1.242.155
1.368.700
1.512.906
1.677.855
1.867.289
2.085.759
2.338.822

232.457
223.046
178.777
189.375
182.006
155.977
157.245
176.087
172.043
188.640
205.586
222.033
239.795
258.979
279.697
302.073
326.239

369.577
395.408
440.347
471.299
536.937
597.765
650.362
737.063
863.162
971.942
1.036.569
1.146.667
1.273.110
1.418.876
1.587.592
1.783.685
2.012.583

1.368.842
1.319.629
1.337.199
1.431.384
1.489.801
1.535.341
1.686.017
1.867.150
2.190.474
2.480.516
2.615.590
2.927.594
3.228.306
3.572.162
3.966.915
4.422.003
4.948.959

540.112
509.807
466.227
493.531
453.526
393.156
400.323
406.674
432.335
469.767
488.664
555.082
599.489
647.448
699.244
755.183
815.598

Просечна Просечна
Број
дужина дужина
ноћења
боравка боравка
страних
домаћих страних
туриста
туриста туриста
828.730
2,3
2,2
809.822
2,3
2,0
870.972
2,6
2,0
937.853
2,6
2,0
1.036.275
2,5
1,9
1.142.185
2,5
1,9
1.285.694
2,5
2,0
1.460.476
2,3
2,0
1.758.139
2,5
2,0
2.010.749
2,5
2,1
2.126.461
2,4
2,1
2.372.512
2,5
2,1
2.628.817
2,5
2,1
2.924.715
2,5
2,1
3.267.672
2,5
2,1
3.666.820
2,5
2,1
4.133.361
2,5
2,1

Пројекција раста у песимистичном сценарију подразумева делимичну имплементацију
свих предложених мера и активности и остварења просечне годишње стопе раста броја
долазака иностраних туриста од 5,8%, као и просечне годишње стопе раста броја долазака
домаћих туриста од 3,0% у периоду од 2020. до 2025. године. Овим се долази до просечне
годишње стопе раста укупног броја долазака туриста од 5,3% у периоду од 2020. до 2025.
године.
У песимистичном сценарију претпоставља се да ће економска активност земаља из којих
долазе туристи бити мања у односу на основну пројекцију коју је изнео ММФ у октобру
2019. године. Песимистичан сценарио подразумева повећање броја долазака туриста са
1,24 миолина колико се очекује у 2019. години на 1,69 милиона колико је пројектовано у
2025. години, од чега се 245 хиљада долазака односи на домаће туристе и 1,45 милиона
долазака односи на на иностране туристе.
Потребно је истаћи да постоје бројни спољни ризици који могу утицати на реализацију
песимистичног сценарија, пре свега: наставак подизања баријера у међународној
трговини, БРЕГЗИТ без споразума и геополитичке тензије.
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Сви ови спољни ризици могу допринети мањој економској активности, а код појединих
земаља могу довести и до рецесије, што би имало негативне импликације по
међународни туризам и последично број долазака туриста у Град Београд. Истовремено,
постоје и унутрашњи ризици који могу негативно утицати и то су пре свега наставак
дијалога Беогада и Приштине и регионална сарадња.
Табела 4.3.3. Пројекција раста – песимистичан сценарио

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Укупан
број
долазака

Број
домаћих
туриста

Број
страних
туриста

Укупан
број
ноћења

Број
ноћења
домаћих
туриста

602.034
618.454
619.124
660.674
718.943
753.742
807.607
913.150
1.035.205
1.160.582
1.242.155
1.297.711
1.359.861
1.429.526
1.507.793
1.595.948
1.695.514

232.457
223.046
178.777
189.375
182.006
155.977
157.245
176.087
172.043
188.640
205.586
211.754
218.106
224.649
231.389
238.330
245.480

369.577
395.408
440.347
471.299
536.937
597.765
650.362
737.063
863.162
971.942
1.036.569
1.085.957
1.141.755
1.204.877
1.276.404
1.357.617
1.450.034

1.368.842
1.319.629
1.337.199
1.431.384
1.489.801
1.535.341
1.686.017
1.867.150
2.190.474
2.480.516
2.615.590
2.777.410
2.904.941
3.048.133
3.209.233
3.390.904
3.596.307

540.112
509.807
466.227
493.531
453.526
393.156
400.323
406.674
432.335
469.767
488.664
529.384
545.265
561.623
578.472
595.826
613.701

Графикон 4.3.4. Пројекција раста –
укупан број долазака (у 000)

Просечна Просечна
Број
дужина дужина
ноћења
боравка боравка
страних
домаћих страних
туриста
туриста туриста
828.730
2,3
2,2
809.822
2,3
2,0
870.972
2,6
2,0
937.853
2,6
2,0
1.036.275
2,5
1,9
1.142.185
2,5
1,9
1.285.694
2,5
2,0
1.460.476
2,3
2,0
1.758.139
2,5
2,0
2.010.749
2,5
2,1
2.126.461
2,4
2,1
2.248.026
2,5
2,1
2.359.676
2,5
2,1
2.486.510
2,5
2,1
2.630.761
2,5
2,1
2.795.078
2,5
2,1
2.982.606
2,5
2,1

Графикон 4.3.4. Пројекција раста –
укупан број ноћења (у 000)
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4.4. Приоритетни туристички производи града Београда
Кратки одмори су доминантан облик урбаног/градског туризма па и туризма града
Београда. Овај вид туризма подразумева задржавање од најчешће 2 или 3 ноћења.
Процењује се како годишње више од 40 милиона Европљана учествује у различитим
формама урбаног туризма, док су кратки градски одмори ( енгл. city break)
хајзаступљенији (преко 20 милиона Европљана годишње). Карактеристика ових одмора је
и то да посетиоци углавном одседају у хотелима махом високог и средњег ранга, а
мотивисани су углавном културом и или одмором.
Поред културе и културно-историјско наслеђа, главни мотиви одласка на кратки градски
одмор су куповина, ноћни живот, догађаји, комбинација културе са пословним мотивима,
итд. Од изузетне важности је чињеница да овај производ нема изражен сезонални
карактер, али је веома еластичан у односу на цену и понуду у дестинацији.
Систем туристичких искустава Београда обухвата већи број туристичких производа
различитог нивоа развијености, потенцијала и развојне улоге (слика 4.4.1). У том смислу,
можемо констатовати да овај искуствени систем чине следећи туристички производи:
1. Култура и наслеђе
2. Забава, догађаји и фестивали
3. Пословни туризам и група производа коју чине састанци корпорација и
асоцијација, подстицајна путовања, конгреси, изложбе и сајмови (енгл. MICE –
meetings, incentives, conventions and exibitions)
4. Кружна путовања (тзв. туринг аутобусима или у приватној режији)
5. Крстарења и наутички туризам
6. Активни туризам.
Поред тога, излаз на две реке, као и велики број природних добара у Београду и околини
створио је услове за развој активног туризма као и крстарења и наутичког туризма.
Такође, Београд као главни град има потенцијал да постане „капија“ према другим
дестинацијама у Србији и окружењу, те је потенцијал кружних путовања изузетно велик.
На слици 4.4.1 приказани су туристички производи као елементи туристичког искуства
града Београда од значаја за укупна туристичка кретања.
Опис туристичких производа града Београда
Култура и наслеђе
Београд обилује културним наслеђем из разних историјских епоха, али и савременим
наслеђем и културом коју посетиоци могу доживати у бројним културним институцијама,
а посебно музејима (погледати поглавље туристичке атракције). Ова група производа
обухвата интересовање за музеје и галерије, старе градске целине, културно-историјско
наслеђе, архитектуру, гастрономију као и градски живот Београда као део модерне
културе.
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Културно наслеђе попут Београдске тврђаве, Храма Светог Саве, кнез Михаилове улице,
Скадарлије, у жижи је интересовања посетилаца Београда заинтересованих за ову врсту
туризма. Поред тога, гастрономија постаје све значајнији елемент понуде дестинација, а у
извесним приликама и кључни производ. Чак и ако није главни мотиватор, храна и пиће
су у средишту многих урбаних туристичких искустава од посете пивара и дегустације пива
до истраживања градских органских тржишта и курсева припреме локане хране. Београд
већ сада има добру гастрономску понуду у погледу квалитетних ресторана. Такође, по
угледу на градове узоре, постоји могућност организовања тура обиласка зелених пијаца.
Тренутно постоје туре хране и културе, које посетиоцима омогућавју да пробају домаћа
јела и пића и да искусе српски, али и карактеристичан београдски стил живота.
Слика 4.4.1. Елементи туристичког искуства Града Београда

Култура и
наслеђе
Кружна
путовања
(туринг)

Забава,
догађаји и
фестивали

Туристичко
искуство
Београда
Пословни
туризам и
MICE

Активни
туризам

Крстарења
и наутика

Забава, догађаји и фестивали
Ова група производа обухвата различите сегменте понуде попут концерата савремене,
класичне и џез музике, манифестација и фестивалa, кафе барова и клубова који су
карактеристични за Београд, посету зоо врту, као и шопинг и разне спортске догађаје, а
посебно утакмице од међународног значаја. Београд носи титулу најбољег града за
ноћни живот у Европи и постоји и тура ноћног Београда. Међутим, ово не би смело бити
кључни мотив посете граду. Када је реч о шопингу, Београд је национално и регионално
атрактивна шопинг дестинација пре свега због комбинације познатих светских брендова и
домаћих производа и рукотворина.
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Међутим, у Београду још увек не постоји критична маса луксузних брендова и
продавница, који би привукли одређену клијантелу туриста попут великог дела Азијског
тржишта. Најпопуларнија шопинг зона је Кнез Михајлова, као и бројни тржни центри.
Догађаји и фестивали су за Београд углавном додатни мотив доласка јер нема већих
догађаја који би значајније утицали на инистране посетиоце да примарно због њих посете
Београд. Они пак могу бити значајано утицати на имиџ дестинације (кроз живу реч, ПР,
чланке и извештаје у специјализованим часописима и интернет порталима) и због тога су
изузетно важан туристички производ. Неки од најпосећенијих догађаја који привлаче
стране туристе у Београд су Београдски Beer Fest, Београдски џез фестивал, музички
фестивал БЕМУС, Београдски међународни фестивал позоришта БИТЕФ и многи други.

Пословни туризма и MICE
Пословно путовање и MICE јесу путовања мотивисана професионалним и пословним
разлозима, и подразумевају присуствовање на различитим састанцима, конгресима,
конференцијама или сајмовима, као и подстицајним путовањима. Просечно време
задржавање је две до три ноћи. Овај сегмент туризма је значајан за економију града, јер
пословни туристи троше више од просечног туристе. Сезоналност производа је релативно
блага, са израженом активношћу током маја и јуна, односно септембра и октобра, док је
активност пословно мотивисаних путовања слаба током сезоне годишњих одмора
(нарочито за време летње сезоне одмора).
Београд се већ дуже време налази у извештајима Међународне конгресне асоцијације
(ICCA – International Congress and Convention Association), у којима се рангирају градови и
државе по броју организованих међународних догађаја и учесника догађаја. У свету,
Београд заузима 71. позиција, а 37. позиција у Европи, са 39 међународних догађаја, са
тенденцијом раста из године у годину. Ово указује да у развоју MICE туризма лежи велики
потенцијал, посебно са отварањем нових хотела и пословних центара. Овај вид туризма за
Београд је значајан и због тога што представља примарни мотив доласка туриста, који
пословне обавезе комбинују и са класичним туристичким разгледањима и обиласцима
(тзв. bleisure – business + leisure), те се на овај тржишни сегмент полако фокусирају и
бројни хотели у граду Београду.
Јаке стране Београда по питању развоја овог вида туризма су постојање аеродрома,
међународних ланаца хотела и других хотелских објеката са конгресним просторима, као
и сајамски и конгресни центри: Сава центар, Београдски сајам, Београдска арена и
Белеxпоцетар Београд. Београд такође поседује и Конгресни биро Београда, у склопу
Туристичке организације Београда, чији је задатак да ради на промоцији и афирмацији
Београда као дестинације конгресног туризма.
Кружна путовања (туринг)
Кружна путовања подразумевају путовања на којима се посећује више од једне
туристичке дестинације. Њихова одлика је кратак боравка у свакој од дестинација,
унапред планирана маршрута, као и регионално или национално груписање атракција.
Код кружних тура постоје две основне врсте овог производа: туринг више земаља /
дестинација и туринг унутар граница одређене земље/дестинације.
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Већина тура траје неколико ноћења, а продаје се кроз широку мрежу туроператера и
агенција на подручју емитивних тржишта. Обично свака тура има неку своју тему и
организацију од које зависи карактер туре. Београд је већ сада део међународних
регионалних тура, као главни град Србије, али има и велики потенцијал да постане
„портал“ преко ког туристи кроз кружна путовања унутар Србије (Београд ПЛУС) посећују
друге српске атракције и дестинације. Контигент туриста који посећују Београд у склопу
кружних путовања често није регистрован као такав, те се његовом стратешком развоју не
посвећује довољно пажње. Кружна путовања су туристички производ који је од великог
значаја за развој туризма у Београду, али захтева планирање и улагања у домену
повезивања са другим дестинацијама и развоју понуде рецептивних туристичких агенција
града Београда.
Крстарења и наутика
Туристички производ крстарења и наутике у Београду обухвата: речна крстарења,
приватне јахте и градске речне туре. Овај производ има велики стратешки значај за
Београд, посебно због тренда пораста интересовања за наутички туризам а посебно речна
крстарења. Градови који имају излазак на реку често не користе у потпуности овај
изузетно важан потенцијал. Зато је поновно откривање и стављање у употребу
потенцијала који постоји у просторима уз реке веома важан тренд који би требао да буде
један од приоритета развоја. Зоне уз реку јесу погодне локације за одрживи и креативни
развој града, у којима се крије велики потенцијал и за туризам, али пре свега за повећање
квалитета живота људи који у граду живе. За веће укључивање града Београда у
међународна речна крстарења, потребно је улагање у инфраструктуру. Долазак јахти
условљен је модернизацијом, изградњом и опремањем марина. Када је реч о
крстарењима, посебан значај има крстарење Дунавом. Оно је посебно атрактивно је за
туристе из Немачке, Канаде, САД, Велике Британије, Аустрије, Француске, Италије и
Скандинавије.Током боравка посећују се историјске и културне знаменитости, а међу
најпосећенијим су Београдска тврђава, Храм Светог Саве, Музеј 25. мај, Кнез Михаилова
улица, али и бројни други локалитети. Програм допуњују и различити забавни садржаји
(фолклорни наступи и сл.). У Београд пристају бродови који започињу своја крстарења у
бројним европским градовима и метрополама. Београд броји више од 500 пристајања са
око 65.000 туриста годишње.
Наутички туризам обухвата и разгледање дестинације (Београда) са река. У Београду
тренутно постоји неколико компанија са пловилима које се баве овом врстом пружања
услуга. Ова разгледања за унутрашњу пловидбу углавном су вожње, без пратње водича по
различитим итинерерима. Један од уобичајених итинерера је Земун, Велико Ратно острво,
Ушће Саве у Дунав, Кеј 25.мај, Београдска тврђава, Стари град, мостови Београда,
новобеоградска обала до Аде Циганлије.

Активни туризам
Активни туризам у Београду представља комплементарну понуду борвку туриста у граду.
Овај вид туризма је од значаја због мноштва природних подручја у граду и непосредној
околини као и због понуде различитих врста активности попут различитих врста спорта и
спортова на води, бициклистичких тура, тура кајаком, банџи џампинга, рекреације, голфа,
јахања и слично.
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У Београду постоји око 1000 спортских објеката који покривају читаву територију града и
опремљени су за скоро све актуелне спортове, на свим нивоима такмичења. У овом
прегледу су дати само најзначајнији и највећи спортски објекти. Београд је такође био
домаћин многих великих спортских догађаја.
Рекреација у природи представља одморишну активност која се догађа у издвојеном,
посебном, или дивљем природном окружењу. Уско је повезан са високим нивоом
учествовања туриста у активностима, а по правилу се догађа на отвореном простору.
Корисник очекује да доживи одређени ниво (контролисаног) ризика и узбуђења, или, с
друге стране, мирноће при чему жели првенствено да тестира своје способности у
изабраној активности. У градовима обично представља комплементарни мотив понуде
који употпуњује борава.
У Београду, за спорски туризам и рекреацију посебно је значајна Ада Циганлија, пре свега
због понуде спортова на води. Ада Циганлија чини динамичан екосистем и представљају
својеврсну еколошку оазу недалеко од центра града. У природној симбиози флоре и
фауне, острва, реке и језера, и делова „нетакнуте природе“ обрасли дивљом вегетацијом,
створена је пријатна микроклима, која ствара одличне услове за спорт и рекреацију. Осму
годину заредом плаже Савског језера биле су носилац највишег међународног признања
„Плава застава“ које представља опште прихваћен и препознатљив симбол за квалитет у
туризму и заштити животне средине. Потреба да се на Ади Циганлији уреди највећа
градска плажа, учинила је да Савско језеро постане вишенаменско и мултифункционално.
Користи се за спорт, рекреацију и активно провођење слободног времена посетилаца Аде
Циганлије. Ада Циганлија је данас највећи спортско – рекреативно – културно – забавни
центар у Београду, који у својој понуди садржи преко 50 отворених спортских игралишта
која су у претходном периоду у потпуности реконструисана и на које је постављена
професионална спортска подлога и конструкције (рукомет, мали фудбал, кошарка), док су
уређена и игралишта за бејзбол, рагби и голф, адреналинске активности (банџи џамп,
авантура парк, пејнтбол, аква ски, трака за скијање, роњење..), wellness програми
(холистички центар, фитнес и спа садржаји), забавни програми и садржаји за најмлађе
посетиоце (град на води, педалине, парк науке, вожње возићима, пикник простор, дечија
игралишта…), рекреативне активности (трим парк, трим стазе, бициклизам, вожња
ролера, мини голф, вежбање јоге…). Такође, данас у Београду постоји око 85km
бициклистичких стаза, са већим бројем бициклистичких тура.
Излетничка планина Авала је пак главно излетиште у природи. Листопадна и борова паркшума са 8 извора чисте планинске воде данас је законом заштићено природно богатство
Србије и идеална дестинација за излет или пикник која дочекује љубитеље рекреације
сваког викенда, као и све оне који желе да проведу активан викенд. Атрактивна је такође
и оближња планина Космај.
Наведени туристички производи града Београда имају различит значај у укупном
туристичком промету и стога различит стратешки значај (Слика 4.4.2.). Култура и
наслеђе, као и Пословни туризам и MICE јесу основни туристички производи Београда са
великим стратешким значајем, који су у потпуности присутни на тржишту и спремни за
даљу комерцијализацију. У том смислу спадају у приоритетне туристичке производе
града. Крстарење и наутика су такође стратешки значајни приозводи. Међутим, док су
крстарења већ етаблиран производ, чији даљи развој зависи од уређења луке и пристана,
наутика захтева значајнија инфраструктурна улагања.
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Стога их треба посматрати као производе чији ће се потенцијал развијати на дужи рок,
сходно инфраструктурном опремању. Ово посебно важи за наутику. Туристички
производи Забаве, догађаја и фестивала и Активног одмора стратешки треба посматрати
као подржавајуће производе. Иако је Београд познат као град забаве, у будућим
активностима развоја производа, маркетинга и брендирања града, ова карактеристика
треба да пређе у други план. Активни одмор свакако ће бити производ подршке, посебно
за оне посетиоце који намеравају да се дуже задржавају у граду.
Слика 4.4.2. Приоритизација туристичких производа града Београда

Приоритетни туристички производи
Култура и наслеђе

Пословни туризам и MICE

музеји и галерије ǀ старе градске целине ǀ
културно-историјско наслеђе ǀ градски живот
Београда ǀ архитектура ǀ гастрономија

пословни доласци у комбинацији са туризмом
(енгл. bleisure) ǀ корпоративни састанци ǀ
подстицајна путовања ǀ конгреси ǀ
изложбе/сајмови

Стратешки значајни производи који захтевају улагање

Крстарења и наутика
речна крстарења ǀ марине ǀ приватне јахте ǀ
градске речне туре

Кружна путовања (туринг)
регионалне туре ǀ Београд ПЛУС

Комплементарни туристички производи (производи подршке)
Забава, догађаји и фестивали

Активни одмор

концерти савремене, класичне и џез музике
музике ǀ манифестације и фестивали ǀ кафе
барови и клубови ǀ зоо ǀ шопинг ǀ спортски
догађаји

спорт ǀ бициклистичке туре ǀ туре кајаком ǀ банџи
џампинг ǀ рекреација ǀ јахањеǀ голф
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4.5. Тематске/искуствене зоне
Типологија просторно-функционалних зона у контексту туристичког развоја
града

Стратегија туристичког развоја Београда дефинише и смернице за просторну
дистрибуцију искуствених зона Београда.
Дефиницијом основних туристичких потенцијала Града Београда, дефинисаће се
типологија оних просторних целина које се даље могу развијати, односно просторно
уређивати и унапређивати.
Зоне су мање и веће просторне целине у којима се остварују активности у домену
туризма.
Зоне се деле по типовима, који су уско повезани за вид и аспекте туризма који се у њима
остварују или се могу планирати:
Централне зоне и зоне културне баштине,
Зоне рекреације и зоне природне баштине,
Пословне зоне и креативни дистрикти.
Централне зоне и зоне културне баштине

Централне и зоне културне баштине обухватају зоне градског језгра Београда и
архитектонски вредних делова града (Скадарлија, Врачар, Црвени крст, Дорћол…), Земуна
(центар града, Гардош) и Гроцке (центар места) и центре других општине (Младеновац,
Барајево…). У овим зонама сконцентрисани су репрезентативни објекти старе архитектуре
и репрезентативни градски простори. To су активни делови града, у којима се
интензивније одвија свакодневни живот и посебно су пажљиво уређени и обновљени.
Њих карактеришу препознатљиви јавни простори, појединачни објекти или потези
објеката које чине амбијентално специфичне и аутентичне просторе за боравак туриста.
Ови простори су претежно намењени услугама (трговина и пословање), институцијама
културе и образовања и другим специфичним централним функцијама. У овим зонама су
концентрисани објекти градитељског наслеђа, атрактивни мали јавни простори (скверови,
платои, тргови), уређене зелене површине, односно постојеће или планиране пешачке
зоне.
За туристе су атрактивне и зоне меморијалне архитектуре и посебне врсте музеја, као што
су Споменик незнаном јунаку на Авали, градска гробља (Ново гробље, Јеврејско гробље,
Гробље ослободиоцима Београда) и друге. Музеј холокауста, планиран на Старом
сајмишту (али и други локалитети страдања) осим меморијалне, промовише и значајну
културно - историјску вредност и посебност Београда, али и политичко - историјски
контекст Републике Србије.
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Као посебна зона атрактивности последњих година појављују се објекти и насеља из
периода послератне модерне, који су тренутно светски хит. Некада доживљавани као
бетонско ругло, ови објекти и амбијенти данас чине део признате културне баштине и
имају своју публику. Београд је изузетно богат овим наслеђем, и то не само на територији
Новог Београда, те је потребно укључити га у туристичку понуду.
Зоне рекреације и природне баштине

Зоне рекреације обухватају градске или природне потезе и просторе, у којима су могући
различити видови рекреације. Ове целине су у процесу интензивнијег формирања и
обухватају веће градске паркове, Велико ратно острво, Аду Циганлију, градске шуме
(Топчидер, Кошутњак, Звездарску шуму), Дунавско и Савско шеталиште на потезу Нови
Београд - Земун, рекреативну целину уз Саву у Београду и друге у процесу планирања и
уређења. Од посебно значајних природних целина су Авала, Кошутњак, Миљакововачка
шума и друге.
Посебна предност зона рекреације је њихова ослоњеност на друге атрактивне зоне и
компатибилне садржаје, пре свега културне и природне баштине, али и забаве, што
збирно даје добар ефекат и утиче повећање атрактивности.
Пословне зоне и креативни дистрикти

Пословне зоне су, у контексту овог документа, намењене првенствено конгресном и
пословном туризму и сконцентрисане су углавном на Новом Београду. Мањи пословни
квартови, уз пратеће угоститељске и хотелске садржаје, су значајан сегмент понуде. Ове
зоне су најчешће комплекси објеката савремене архитектуре, а њихова предност је лак
приступ, односно саобраћајна доступност.
Креативни квартови су намењени предузетништву најширег спектра креативних и
културних индустрија, креативног и културног туризма. Ови простори хибридних намена,
које укључују угоститељство, рекреације, становање и друге, чине значајан сегмент
савремене туристичке понуде Београда. У густо изграђеном подручју града, за креативне
квартове се најчешће намењују зоне старих и напуштених фабрика, војних касарни и
други објеката и комплекса, најчешће (али не искључиво) у јавној својини. Значај
креативних дистрикта, осим потенцијалног очувања објеката градитељског
(индустријског) наслеђа, је развијање зоне аутентичног концепта, која не искључује
доградњу постојећих и изградњу нових објеката, уређење и озелењавање отворених
простора. Разноврсност и флексибилност просторног концепта привлачи улагања јавних и
приватних инвеститора.
Предност овог типа искуствених зона, у којима су најчешће већ заступљене пословне и
уметничке продукције, је изузетан потенцијал развоја и аутентичност. Осим симболичког
очувања просторног „шмека“ индустријског амбијента, кроз креативне економије XXI века
подстичу се и креативни потенцијали (предузетништва) локалне заједнице и нове
употребе градитељског наслеђа.
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Креативни туризам је део потребе одређене категорије туриста, који траже креативну
доколицу и посећују оне зоне које им омогућавају да прикупе информације и искуства и
задовоље културне потребе и жеље. Зоне креативних дистрикта су управо места где се
стварају производи на бази нових идеја и кроз уметничко обликовање усавршавају
вештине како локалних становника, тако и свих других корисника, активних, и пасивних
посматрача. У том смислу, посебно су вредне већ делимично активиране зоне око Старе
шећеране, старе електричне централе на Дорћолу, зграда БИГЗ-а, доњи Дорћол и лука
Београд, као и Бетон хала и Савамала у ранијем периоду. Подстицање развоја креативних
квартова може бити развојни пројекат Београда, који ће дугорочно обезбедити
специфичне привредне, културне и уметничке активности и створити услове за развој
креативног туризма.
Потенцијално широка распрострањеност креативних квартова у више зона Београда,
Земуна и других насеља додатно обогаћује типологију, број и распрострањеност
искуствених зона града.
Погрешна процена да ове зоне могу да буду само намењене култури и буду (буџетски)
трошак локалне самоуправе нису охрабриле развој постојећих и реализацију нових
дистрикта. Парцеле и комплекси који нису искоришћени или немају посебну намену, без
обзира на локацију, могу краткорочно и средњорочно да привуку креативне појединце,
организације и предузећа, који ће их трансформисати у атрактивне и аутентичне
искуствене зоне Београда.
Због првенствено спонтаног начина настанка, могуће фазности реализације,
флексибилности намена и могућности за суфинансирање, креативни дистрикти нису
типични развојни пројекат и не морају да буду велика инвестиција. Са друге стране,
омогућавају очување аутентичности простора, културног наслеђа, подстичу мале
(креативне) економије и специфичну туристичку понуду.

4.6. Предлог приоритених мера за развој туризма
У петогодишњем периоду од 2020. до 2024. године предвиђено је усмеравање развоја
туризма Града Београда у правцу остварења следећа три кључна оперативна циља:
1. Успостављање новог управљачког модела
2. Унапређење продајних и маркетинг активности
3. Унапређење система туристичких искустава

У сврху остварења сваког од оперативних циљева, извршена је приоритизација мера,
почевши од оних кључних са чијом операционализацијом треба почети од 2020. године.
Ово се пре свега односи на дефинисање нових механизама у циљу унапређења постојећег
модела управљања туризмом, као и на мере у оквиру оперативног циља „Унапређење
продајних и маркетинг активности“ попут унапређења система прикупљања података о
туристичкој тражњи, информисања туриста, продаје и пласмана туристичких атракција,
развоја и управљања брендом Београда, унапређења сарадње са домаћим туристичким
агенцијама и авио компанијама, промотивних активности на веб сајтовима и друштвеним
мрежама, јачање и ангажман људских ресурса, креирање медиа и промотивних
материјала за интернет, јачање сарадње ТО Београда са кључним културним и
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историјским институцијама у домену дигиталног маркетинга и слично. За већину
наведених мера предвиђен је континуиран рад на активностима које обухватају.
Када је реч о оперативном циљу „Унапређење система туристичких искустава“
прироритет је увођење тематских зона у изради Генералног урбанистичког плана као и
подизање капацитета институција културе у граду Београду.
Детаљна динамика спровођења активности и мера које треба да допринесу дефинисању
наведених оперативној циљева дата је у Акционом плану.

4.7. Стратегијске основе тржишног наступа
Све маркетиншке активности туристичких субјеката града Београда могу се сврстати у две
велике групе: традиционалне и дигиталне. Традиционални маркетинг приступ обухвата
организовање кампања на уобичајеним каналима (ТВ, радио, штампа, сајмови,
догађаји...). Обзиром на своју природу, публика којој се обраћа на овај начин је широка по
више параметара па ови канали углавном имају за циљ подизање свести о Београду као
дестинацији.
Поред ТВ кампања на иностраним медијским кућама, које се већ спроводе у
координацији ТОС-а и ТО Београда, веома важно је и јачање сарадње са домаћим
туроператерима. Планирање заједничких наступа на сајмовима у земљи и иностранству и
организација састанака са партнерским организацијама. Отварање и покретање
представништва домаћих агенција у другим земљама, створиће услове за организоване
посете страних туриста.
Уз то, једнако је важна организација специјалних догађаја у сарадњи са
представништвима авио-компанија које су покренуле или обновиле летове ка Београду.
Овакви скупови окупиће представнике страних туроператера, новинаре и представнике
других медијиских компанија које би утицале на ширењу вести и повећању интересовања
о Београду. Паралелно са оваквим догађајима, савет је да се благовремено планирају и
партнерске кампање на дигиталним каналима, а пре свега на друштвеним мрежама
Фејсбук и Инстаграм.
Са друге стране дигитални маркетинг алати су веома важни у даљим напорима Београда
да дође до потенцијалних туриста. На овај начин, могуће је прецизно таргетирати жељену
публику и уз добру оптимизацију кампања, доћи до жељених резултата по најнижој цени.
Веб сајтови представљају важно место информисања и упознавања посетилаца са
Београдом као дестинацијом. ТО Београда у припреми има нови веб сајт који ће
дизајнерски и садржајнно унапредити доживљај потенцијалних гостију. Поред тога јако је
важно континуирано радити на оптимизацији сајта за интернет претраживаче, како би се
осигурала добра позиција у резултатима претраге за најважније кључне речи и термине.
Паралелно са радом на новом сајту, потребно је радити и на повећању присутности на
другим значајним туристичким порталима и блоговима. ТОС и ТО Београда већ имају
остварену сарадњу са великим медијиским компанијама, те је од великог значаја за
добар имиџ града, креирање доброг садражаја на овим сајтовима о Београду.
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Друштвене мреже су засигурно један од најмоћнијих интернет канала и као такве
завређују велику пажњу и посвећеност у покретању и организацији кампања. Да би се на
њима постигао значајан успех, пре свега потребно је припремити квалитетне видео и
фото материјале кроз куповину ових медија и добијање дозволе за њихово коришћење у
сврху промоције. Посебно је важно обезбедити базу добрих и квалитетних видео снимака
прилагођених различитим форматима за друштвене мреже.
Две најпопуларније мреже Фејсбук и Инстаграм представљају одличан ресурс за даље
ширење свести и представљање туристичке понуде Београда. У том смислу потребан је
ангажман креативних маркетинг агенција које би могла заједно у сарадњи са кључним
туристичким субјектима града да осмисле интересантне и привлачне кампање и дају
креативна решења за ове две мреже. Посебно је важно напоменути значај друштвене
мреже Инстаграм, која је у потпуности окренута мобилним корисницима којих је све
више. Инстаграм стори кампање постале су значајне и веома ефектне, па је овде добро
следити примере градова узора који их увелико спроводе и на овај начин упознају
посетиоце са туристичком понудом својих градова. Такође, додатно се може појачати
присуство на Инстаграму ангажовањем домаћих и поготову иностраних инфлуенсера који
ће како на својим тако и на званичним налозима туристичких организација (Инстаграм
преузимање), објављивати материјале и делити их са својим пратиоцима.
Јутјуб канали туристичких организација Београда и Србије су важне платформе за
привлачење туриста квалитетним видео снимцима. Као основни предуслов за покретање
органских и плаћених кампања на овој мрежи, стоји куповина и креирање висококвалитетних видеа који ће се користити у овој промоцији.
Уз ангажман професионалних дигиталних маркетинг агенција, од великог је значаја
радити и на континуираној обуци запослених у туристичким организацијама, како би се
испратили сви трендови и стекла нова применљива знања из ове веома динамичне
области. У том смислу, важно је њихово присуство на значајним догађајима и
окупљањима у области дигиталног маркетинга и интернет пословања у земљи и
иностранству.
Туристичке организације Београда и Србије јесу носиоци промотивних активности града
на интернету, али уз њих веома важни су и наступи других туристичких субјеката од
значаја за град (музеји, галерије, позоришта...). Због тога је важно да се кроз састанке и
окупљања представника свих институција, координирано и плански организују наступи и
још важније вођење налога на најзначајинијм платформама за планирање путовања, као
што је Трипадвајзер. На овој мрежи постоји велики број коментара и рецензија
посетилаца и туриста појединих локација и атракција у граду. Потенцијално велики
проблем могу представљати запуштени налози и негативни коментари којима се мора
правилно приступити у циљу благовременог и исправног одговарања и решавања
проблема.
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4.8. Предлог модела управљања
Предлог могућих модела управљања туризмом града Београда дат је на основу анализе
модела управљања успешних градских туристичких дестинација – Лондона, Амстердама,
Копенхагена и Беча. Приликом креирања предлога модела узете су у обзир и
специфичности Београда као градске туристичке дестинације те је и модел прилагођен
постојећим условима и приликама.

Анализа управљачких модела успешних градских туристичких дестинација
У наредном тексту биће представљена анализа успешних модела управљања у Европи и
изведени закључци и предлози које је могуће имплентирати на примеру туристичке
дестинације града Београда.
London & Partners19
London & Partners представља званичну агенцију градначелника Лондона задужену за
интернационалну промоцију града. Усмерена је на креирање бренда ради привлачења
туриста али и студената, инвеститора и радне снаге. Ова агенција представља јавноприватно партнерство непрофитног карактера. Финансира га градоначелник Лондона,
европски и национални фондови, сопствена партнерска мрежа и други комерцијални
подухвати. Имају сарадњу са бројним организацијама и субјектима који се сматрају
градским стејкхолдерима. Одбор London & Partners чини до 10 неизвршних директора и
два извршна директора, који су стручњаци из индустрије приватног сектора.
Са јасним фокусом на неколико кључних тржишта (Северна Америка, Кина, Француска,
Немачка и Индија), основне активности организације су промовисање Лондона широм
света, привлачење прекоморских организација, догађаја, студента и посетиоца у
престоницу као и помоћ у одржавању раста успешности пословања у граду. Фокус је на
следећим кључним областима: међународно пословање, одморишни туризам, високо
образовање, велики културни и спортски догађаји и пословни туризам.
Овакав модел управљања Лондоном је у периоду од 2011. до 2018. године допринео
стварању 1,5 милијарди долара, створено је или подржано око 48.000 радних места и
потпомогнуто отварање и проширивање скоро 2.000 компанија у Лондону.
Amsterdam & Partners20
Amsterdam & Partners je непрофитна организација koja која постоји у форми јавноприватног партнерства, посвећена томе да Амстердам учини још бољим местом за
живот, рад и посету. Основана 2013. године под називом Amsterdam Marketing, ова
организација је резултат спајања Amsterdam Uitburoa, Amsterdam Partnersa,
Амстердамског бироа за туризам и Amsterdam Conference Office. Крајем фебруара 2019.
године променила је име из Amsterdam Marketing у Аmsterdam & Partners, што боље
одражава тренутни циљ рада са широком партнерском мрежом.

19
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https://www.londonandpartners.com/
https://www.iamsterdam.com/en/our-network/amsterdam-and-partners
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Основни задатак им је побољшање угледа града и утицање на понашање људи
усмеравањем различитих циљних група на мање позната места, како би се решио
проблем прекомерног туризма. Усмерени су на развој који подразумева одрживост и
друштвену одговорност, на максимизирање предности и минимизирање недостатака.
Основне активности су им Изградња и јачање угледа Амстердама, вођење становника
кроз градску културу, забаву и погодности, промовисање активног учешћа становника у
култури, спорту и активностима у слободно време, управљање и привлачење посетилаца,
подршка конференцијама, осигуравање посвећености компанија граду и подстицање
размене знања у пословном свету, посредовање између заинтересованих страна и
партнера како би користили граду и пронашли решења за изазове, спровођење
истраживања и анализа и пружање савета, иницирање и подстицање маркетиншких
иновација и развоја производа, дељење знања и стручности.
Организација има око 150 запослених, сарађују са 32 општине у амстердамском
метрополитанском подручју, две покрајине и 1.050 приватних, јавних и културних
партнера у мрежи Амстердама али и других градова попут Хага и Леидена.
Woderful Copenhagen21
Woderful Copenhagen је званична туристичка организација градског региона и има за
циљ да на непрофитној основи промовише и развија пословни и одморишни туризам у
корист непрофитних интереса. Рад ове организације је организован кроз четири пословне
области, окупљајући до 400 јавних и приватних актера кроз различите пројекте и мреже.
Пословне области на које се фокусира су: Конгресна индустрија, Комуникација
(маркетинг и бреднирање града), Крстарења, Развој града (кроз сарадњу са приватним и
јавним субјектима). Дакле, активности су усмерене на привлачење конгреса, састанака,
догађаја, крстарења, нових ваздушних линија и на међународни маркетинг престонице,
као и на развој метрополитанског туризма, културног туризма, нових тржишта и нових
знања. Организација је веома успешна у маркетинг активностима.
Woderful Copenhagen је основан 1992. године, са сопственим одбором директора. Ова
фондација прима годишње основно финансирање од Министарства економије и
пословања, што овој организацији омогућава и сарадњу са неколико стотина
организације које га ко-финансирају. Ова организација делује на регионалном,
међурегионалном и државном нивоу. Општи стратешки правац организације формулисан
је у Локалној стратегији за туризам. Поред тога, 2018. године је Чудесни Копенхаген
покренуо прву стратегију за одрживи туризам у главном граду, Tourism for Good, која
описује правац и усмерава напоре за одрживи развој туризма уз директан допринос
испуњењу глобалних циљева УН-а.
Vienna Tourist Board22 – Туристичка организација Беча
Туристичка организација Беча функционише као јавни сектор, који је почео на време да
размишља иновативно, успостављајући јаке везе са приватним сектором. Баве се
промоцијом града кроз представљање кључних атракција, понуду тематских итинерера,
претраживачем догађаја, нудећи помоћ при избору хотела и других услуга на
21
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дестинацији, као и алата који помажу при организацији пословних догађаја. Имају
континуиран систем мониторинга развоја туризма као и систем прикупљања података о
посетиоцима (објављују годишње извештаје за јавност), а прикупљање статистичких
података олакшано је сарадњом са осталим субјектима на дестинацији попут хотела,
организатора догађаја, конгресним просторима и сл. Имају врло развојен маркетинг
заснован на дигиталним иновацијама, али и традиционалним медијима и добром
сарадњом са стејкхолдерима на дестинацији. Туристичка организације је усвојила и
Економску стратегију посетилаца до 2025., дефинишући јасне циљеве развоја туризма у
мерљивим економским индикаторима.

Предлог и одабир модела управљања туризмом Града Београда
Кључно питање које се поставља при дефинисању предлога модела управљања туризмом
града Београда је кo je oргaн или институциja кoja ћe плaнирaти, oргaнизoвaти и
кoнтрoлисaти aктивнoсти успoстaвљaњa лaнцa врeднoсти, крeирaњa и мaркeтингa
систeмa туристичких искустaвa, умрeжaвaњa и привaтнo-jaвнoг пaртнeрствa. Анализа
модела управљања успешних градских дестинација указује на то дa су пaртнeрски oднoси
измeђу привaтнoг и jaвнoг сeктoрa, кao и унутaр jaвнoг и унутaр привaтнoг сeктoрa, jeдaн
oд кључних фaктoрa успeхa.
Евидентна је потреба да се Град Београд усмери на привлачење разноврсних категорија
посетилаца од којих су инострани туристи једна од приоритетних категорија. Успешне
дестинације доказале су да управљачки модели засновани на јавно-приватном
партнерства непрофитног карактера дају одличне резултате управљања дестинацијом,
окупљајући различите субјекте да раде ради постизања заједничких циљева. С друге
стране, Туристичка организација Беча је пример како организација јавног карактера уз
иноватнивни приступ и партнерство са другим субјектима приватног и јавног сектора
може остварити одличне резултате.
Дакле, на основу анализе, предлажу се две опције управљања туризмом града Београда:
1. Прва опција је формирање јавно-приватног партнерства као новог управљачког
механизма који би се бавио развојем и управљањем туристичком дестинацијом
града Београда
2. Успостављање модела управљања од стране јавног сектора, уз сарадњу са другим
субјектима јавног и приватног карактера
Пoлaзeћи oд прeтхoднo нaвeдeних oпциja у пoглeду oквирa зa упрaвљaњe градским
дестинацијама, потребно је анализирати прeднoсти и нeдoстaткe oвa двa кoнцeптa.
Прва опција подразумева активну улогу приватног сектора и учешће у доношењу одлука,
што подразумева и грађење комплексне организационе структуре и ефикасног меганизма
одлучивања. Ова опција, која подразумева непосредну сарадњу јавног и приватног
сектора на развоју дестинације има своје предности јер подразумева умрежавање и
заједничко деловање свих кључних актера развоја туризма креирајући одржив систем у
ком се комбинују извори финансирања и опремљеност јавног сектора са иновативним
приступом и стратегијом приватног сектора. Функционисање овакве организације је
засновано са мрежи партнерстава са јавним и приватним институцијама у циљу
реализовања различитих пројеката.
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Тиме се повећава и заинтересованост приватног сектора, али и одговорност јер се одлуке
доносе заједнички. Препреке оваквом приступу су још увек неразвијени механизми јавноприватних партнерстава на овим просторима и дуг временски период потребан за
реализацију овог система управљања, као могуће непостојање спремности на
непосредније прихватање значајне улоге приватног сектора.
Друга опција подразумева управљање дестинацијом стриктно од стране јавног сектора,
док сарадња са приватним (и цивилним) сектором остаје важан фактор успеха, али се ова
сарадња успоставља екстерно, и везе су релативно слабије. Добра страна су: стaбилни
извoри финaнсирaњa активности, постојеће, познате процедуре, могућност коришћења
већ успостављених управљачких структура које функционишу у пракси (посебно кроз
улогу Сектретаријата за привреду), спeктaр постојећих вeзa сa рaзличитим
стejкхoлдeримa, дугo искуствo у мaркeтиншким aктивнoстимa oпeрaтивнoг кaрaктeрa од
стране Туристичке организације Београда. С другe стрaнe, oгрaничeњa попут недостатка
искуствa у мeнaџмeнту прoизвoдa и иновација у маркетингу, слабије стратешко
размишљање, као и неповерење ограничавајући су фактори који битно могу умањити
ефиксност оваквог решења. Наведени недостаци се у једној мери могу превазићи
успостављањем стварних партнерских веза са субјектима приватног сектора, што би дало
основа да се обезбеди иновативан приступ у управљању. Стога овај модел подразумева
управљање од стране јавног сектора уз снажне, институционализоване партнерске
односе са привредом (и другим субјектима од значаја за туризам, пре свега културним
институцијама), што је циљ на коме треба интензивно радити у предстојећем периоду.
Кључни актери јавног сектора у управљачком моделу сву свакако Градска управа,
Секретаријат за привреду, Секретаријат за културу, Секретаријат за урбанизам и
грађевинске послове, Секретаријат за саобраћај који би уз сарадњу са јавним и приватним
субјектима од значаја за туризам града управљали развојем туризма. Предлог је да
послови маркетинга, промоције и брендирања буду и даље у надлежности ТОБ-а, али уз
план интензивне сарадње са привредом која би активно учествовала у достављању
информација и изградњи имиџа града, као и уз иновативно стратешко планирање и
тактичко посложавање маркетиншких активости.
Коначно, треба одлучити да ли да се питања управљања поставе изоловано за сектор
туризма, или да се приступ по принципу тзв. ”посетилачке економије”, односно да се
прихвати шири концепт привлачења различитих катеогрија посетилаца и корисника –
компанија које би у Београду постављале своја седишта, инвеститора, туриста.
Без обзира за који се модел градска управа определи, како у погледу улоге приватног
сектора, тако и у погледу обухвата (само туристи или посетиоци), конкретна организација,
структурирање и институционализација новог система управљања биће процес који
захтева планирање и усаглашавање, те се стога може рећи да је један од проритета у
наредном периоду.
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5. РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ ГРАДА БЕОГРАДА
У овом поглављу дат је преглед кључних пројеката и инвестиција Града Београда од
значаја за развој туризма, онако како су дати у Плану јавних инвестиција Града Београда
за период 2020-2022. године, усвојеном од стране Градског већа и заведеном под бројем
4-668/19-ГВ од 5.7.2019.
Према утицају на туристичку привреду града, овде приказани одабрани пројекти су
подељени на три групе: капитални инфраструктурни пројекти, пројекти од директног
утицаја на туристичку привреду и пројекти секундарног или посредног утицаја на
туристичку привреду. Овде нису дати бројни мањи пројекти, као ни пројекти који се
односе строго на инфраструктуру у ужем смислу. Пројекти су одабрани и приказани у
складу са значајем који им је дат (бодовима) у Плану инвестиција.

5.1. Капитални инфраструктурни пројекти
Капитални пројекти суштински дугорочно мењају слику града и начин његовог
функционисања. Њиховом реализацијом подиже се укупни квалитет живота у граду и
омогућава или подстиче развој града у целини, а посебно делова града у околини
локација пројеката.
Резултат капиталних пројеката су нови градски репери. Тако ови пројекти нису само у
функцији постојећег и планираног, већ трајно стварају нову понуду сами по себи.
Посебно је занимљиво искуство недавних пројеката мостова преко Саве и Дунава у
Београду, који су већ на нивоу градилишта постали значајна атракција, а обиласци за
стручну и другу публику организовани су практично свакодневно током трајања извођења
радова. Будући да су планирани пројекти такви да се може очекивати слично
интересовање, потребно је дефинисати туристичке производе које град може да понуди у
овој области, имајући на уму безбедносне аспекте и несметано одвијање радова.
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Београдски метро и воз

Слика 5.1.1. Планиране трасе метроа.23
Град Београд је основао посебно јавно комунално предузеће посвећено раду на
изградњи, одржавању, реконструкцији и заштити инфраструктуре метро система у граду
Београду, организовању и управљању саобраћаја возова у метро систему у граду
Београду, као и набавкама и одржавањем возних средстава и организацијом рада и
одржавањем станица.
Према усвојеној студији, градња метроа почеће у Железнику, прве две линије укрстиће се
на Савском тргу и у Миријеву. Траса ка Новом Београду ићи ће кроз тунел испод Саве, а
као могући рок за реализацију прве фазе наведена је 2025. година.

23

Милица Марковић (2019), (МАПА) МЕТРО ИСПОД САВЕ, ПРВА ВОЖЊА 2025. Откривамо вам трасе прве
две линије, ко ће га градити и да ли ће важити БУСПЛУС, БЛИЦ,www.blic.rs/vesti/beograd/mapa-metro-ispodsave-prva-voznja-2025-otkrivamo-vam-trase-prve-dve-linije-ko-ce-ga/cqlp4fw (приступљено 12.10.2019.).

126

Студија француског Ежис-а (Egis Group) предвидела је две линије. Прву од Железника до
Миријева (прва фаза до Панчевачког моста), дугу 21,3 километара са 23 станице и другу
од Миријева до Земуна, дугу 19,2 километара са 20 станица.

Слика 5.1.2. Шематски приказ линија градске и регионалне железнице у Београду.24
У Београду од 1992. године функционише систем Беовоз / БГ воз, који је у надлежности ЈП
Железнице Србије. Систем је у почетку обухватао три крака на подручју Града Београда и
то: до Батајнице, главне станице у Панчеву и Ресника. Отварањем подземног стајалишта
Вуков споменик 1995. у потпуности је остварена идеја да се путници из приградских
насеља Београда превезу ефикасније у центар града.
Реално је очекивати да ће систем градске железнице у садашњем облику остати важан
део укупног саобраћајног система града, те да ће даље пратити развој града у целини и
посебно подручја која гравитирају кључним станицама. Потребно је учинити додатне
напоре да се овај систем активније укључи у туристичку понуду града и на тај начин
посетиоцима учине доступним тренутно мање искоришћени потенцијали ван централне
зоне.
Стајалишта метроа и градске железнице у будућности ће у својој околини подстаћи
концентрацију централних функција, а станице (у Прокопу, на Новом Београду, у Макишу)
постаће средишта секундарних градских центара.
24

Форум Beobuild (2019), БЕОВОЗ - БГ:ВОЗ - стање и могућности,
beobuild.rs/forum/viewtopic.php?t=110&start=9350 (приступљено 12.10.2019.).
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Нови мост на позицији Старог савског моста и нова намена постојеће
конструкције моста

Стари савски мост, непланиран, подигнут за време Другог светског рата, данас је
саобраћајно недовољно искоришћен, али важан део меморије града и митологизован
кроз причу о локалном учитељу који је спречио његово рушење 1944. године. Из
функционалних разлога, већ дуго сазрева одлука о изградњи новог моста на овом месту.
Према актуелном пројекту, нови мост ће имати по две траке у сваком смеру,
бициклистичку и пешачке стазе, а дужина ће бити 420 метара и обезбедиће потпуну
пловност реке Саве кроз Београд.
Постојећа конструкција моста биће демонтирана и постављена или између Аде Циганлије
и Блока 70 или у простору парка Ушће, о чему ће одлучити грађани кроз припремљену
анкету.
Тунелска веза од Карађорђеве до дунавске падине

Планским решењем предвиђене су две тунелске цеви дужине од око два километра, са
порталима у Улици Гаврила Принципа, у зони Економског факултета и Булевару деспота
Стефана у правцу Панчевачког моста, у зони Полицијске управе за град Београд.
Истраживање Саобраћајног факултета показује да ће саобраћај у централном градском
језгру бити значајно растерећен, просечна брзина путовања повећана, а укупно време
путовања смањено. Емисија угљен-моноксида у центру града биће осетно мања.

Слика 5.1.3. Нови мост преко Саве и улаз у тунел ка дунавској падини.25
Унутрашњи магистрални полупрстен

Унутрашњи магистрални полупрстен (УМП) је дугорочни стратешки пројекат, који Београд
реализује фазно већ дуже време, а за чији ће завршетак бити потребно још десетак
година. До сада је изведен део на левој обали Саве и мост преко Аде Циганлије, а следећа
фаза је тунел кроз Топчидерско брдо (сектор 2).

25

Д. Мучибабић – Д. Алексић, План за тунел Савска – Дунавска падина сутра, градња следеће године,
Политика, http://www.politika.rs/sr/clanak/429598/Plan-za-tunel-Savska-Dunavska-padina-sutra-gradnja-sledecegodine (приступљено 12.10.2019).
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Иза тунела, из правца Улице др Милутина Ивковића, траса УМП настављаће се вијадуктом
изнад кружног тока на Аутокоманди и даље до укрштања са ауто-путем, где ће уливање
бити регулисано рампама и вијадуктом. Планира се проширивање петље код
Душановачког моста, ширење самог моста и приступних саобраћајница.Од Устаничке УМП
се претвара у широки градски булевар који ће интегрисати остале саобраћајнице. Ићи ће
преко Булевара краља Александра, Димитрија Туцовића, око Новог гробља до
Панчевачког моста.

Слика 5.1.4. Траса УМП – сектор 3.26
Спољна магистрална тангента и мост преко Дунава код Аде Хује

Спољна магистрална тангента (СМТ) је дугорочни пројекат магистралне саобраћајнице
која би требало да повеже Улицу Др Ивана Рибара на Новом Београду, Земун, Борчу,
Зрењанински пут, Панчевачки пут, Звездару, те да помогне у измештању транзитног
саобраћаја из центра града.
Спољна магистрална тангента се иза Топчидера одваја ка УМП-у и иде кроз Раковицу дуж
улице Патријарха Павла,затим Пере Велимировића и Борске до петље Ласта и сече се са
ауто-путем. Даље се источно кружним путем везује са северно-јужно орјентисаном
спољном магистралном тангентом (ЕАТР) дуж Мокролушке улице.
ЕАТР се протеже источном ивицом града и ивицом Миријевског коридора ка реци Дунав
код Аде Хује, где прелази реку новим мостом преко Дунава и завршава на раскрсници са
Панчевачким путем.
Укупна дужина пројекта је 21,7 км, од којих је 3,7 км нови мост Ада Хуја. 27

26

Форум Beobuild (2019), Дугорочни планови за УМП, http://beobuild.rs/dugoro%C4%8Dni-planovi-za-umpp2770.html (приступљено 12.10.2019).
27
ЕБРД (2016), БЕОГРАД СМАРТПЛАН, Извештај о избору сценарија,
http://mapa.urbel.com/publish/IZMENA%20I%20DOPUNA%20RPP%20APG%20BEOGRADA/003%20dokumentacio
na%20osnova/01%20Dokumentacija/III_IZVESTAJ%20O%20IZBORU%20SCENARIJA_SMART_PLAN/170527_WJ_RP
_SMARTPLAN%20SCENARIO_Final_SER%20REISSUE%20v5.pdf (приступљено 12.10.2019).
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Слика 5.1.5. Нови мост преко Дунава код Аде Хује.28
Реконструкција улице Кнеза Милоша

Улица кнеза Милоша имаће са обе стране по три траке, односно укупно шест трака и
разделно острво у средини. Првобитни пројекат предвиђа подземну гаражу од Немањине
до Вишеградске са око 450 паркинг места, потпуно уклањање возила са тротоара и
изградњу бициклистичких стаза. Реализацијом овог пројекта унапредиће се свеукупна
функционалност ове кључне саобраћајнице, која ће бити уређена као градски булевар, у
складу са значајем улице и репрезентативним објектима дуж ње.

28

Марко Радоњић (2019), Нови мост на Ади Хуји требало би да буде готов 2024. године, а коштаће око 228
МИЛИОНА ЕВРА, БЛИЦ,https://www.blic.rs/vesti/beograd/novi-most-na-adi-huji-trebalo-bi-da-bude-gotov-2024godine-a-kostace-oko-228-miliona/7796rx0 (приступљено 12.10.2019.).
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Слика 5.1.6. Планирани изглед улице Кнеза Милоша.29

5.2. Пројекти од директног утицаја на туристичку привреду
Пројекти који као један од циљева или резултата имају непосредни утицај на развој
туристичке привреде су првенствено захвати у јавном простору, у зонама и објектима
значајне туристичке атрактивности, као и на објектима и инфраструктури претежно
намењеним туристима.
Реализација ових пројеката треба да буде заснована на јединственом, пажљиво
утврђеном, међусекторски усклађеном и званично усвојеном сету правила, по фазама и
приоритетима постављеним на нивоу Града Београда.
Аутобуска и железничка станица у Блоку 42 у Новом Београду
Реконструкција централних тргова града Београда и парковских површина
Карађорђева улица са уређењем кеја
Реконструкција јавних саобраћајница, саобраћајних објеката и мостова од посебног
интереса за град
Реконструкција објекта Музеја града Београда у Ресавској
Пешачка пасарела – веза Великог степеништа на Калемегдану и кеја
Објекат галерије на Косанчићевом венцу
Уређење Косанчићевог венца

29

БЛИЦ (2019), Реконструкција Улице кнеза Милоша почеће тек НА ЈЕСЕН 2019.,
БЛИЦ,https://www.blic.rs/vesti/beograd/rekonstrukcija-ulice-kneza-milosa-pocece-tek-na-jesen-2019/sqz20v0
(приступљено 12.10.2019.).
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Проширење пешачке зоне Кнез Михаилова (Васина, Узун Миркова и према Савској
падини)
Уређење и опремање приобаља Саве и Дунава
Изградња бициклистичких стаза
Изградња фонтана на јавним површинама
Постављање система јавних бицикала
Уређење земунског кеја
Изградња спортских објеката
Саобраћајнице за приступ железничкој станици Прокоп
Уређење јавних, слободних и зелених површина
Санација, адаптација и реконструкција Музеја афричке уметности
Реконструкција приступне саобраћајнице Ади Циганлији са макишке стране
Нови музеј аутомобила и МУП-а

5.3. Пројекти секундарног
туристичку привреду

или

посредног

утицаја

на

У овој групи наведен је избор пројеката који у мањој мери утичу на туристичку привреду,
али чија је реализација од већег значаја за град, па тако посредно и за развој туризма.
Поред изградње и обнове саобраћајница и других инфраструктурних пројеката, ту су и
пројекти којима се активирају или ревитализују објекти културе и заштићени споменици.
Веза Борска петља – петља Ласта
Саобраћајница Патријарха Павла
Аутобуско-тролејбуски терминус у Дунавској улици
Сремска улица
Реконструкција улица на потезу Славија – Жичка
Уређење саобраћајница око Аутокоманде и потез ка Звездари
Реконструкција и проширење трамвајске мреже на Новом Београду
Реконструкција и доградња објекта ЈДП – Театар Бојан Ступица
Реконструкција, санација и адаптација позоришта Бошко Буха
Реконструкција Централне куле на Старом сајмишту
Реконструкција Шпанске куће (галеријски простор)
Реконструкција и изградња нове водоводне и канализационе инфраструктуре
Уређење централне зоне Обреновца

5.4. Стратешки оквир развојних пројеката
Као стратешки референтни документ употребљена је публикација ИМЕ пројекат –
идентитет_ мобилност_ екологија, који је припремила и издала Градска управа,
Секретаријат за информисање, 2016. године, а чији су аутори Милутин Фолић и Милена
Вукмировић.
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Овај документ дефинисао је као циљ „стварање препознатљивог, економски и туристички
привлачног и конкурентног Београда профилисањем и истицањем идентитета
унапређењем физичке структуре града, са једне стране, и стимулисање и омогућавање
интензивнијег коришћења еколошки прихватљивих модалитета саобраћаја, са друге.“
Реализација постављеног циља планирана је кроз 20 потпројеката:
Приручник за отворене јавне просторе
Књига стандарда урбане опреме, мобилијара и текстуре града
ГИС Града Београда
Проширење пешачке зоне Кнез Михаилове улице
Интегрални систем информисања пешака
Бицикл као јавни градски превоз
Јавне гараже
Обнова фасада
Осветљење јавних објеката и илуминација града
Реализација конкурса
Уређење значајних јавних градских простора
Градске пијаце
Урбани џепови
Уређење центра Земуна
Уређење Београдске тврђаве и Калемегданског парка
Улична уметност и мурали
Уклањање нелегалних објеката са јавних површина
Уређење потеза дуж ауто-пута
План музеја и галеријских простора
Визија 2040 и Стратегија развоја Града Београда 2020
Наведени документ предвиђао је да сви побројани потпројекти до данас буду
реализовани. Неки од пројеката ипак остају за реализацију у наредном периоду, док
други својом темом представљају трајно дефинисан алат или прокламовану референтну
вредност за друге пројекте генералног или посебног карактера.
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6. АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈА ТУРИЗМА ГРАДА БЕОГРАДА ОД 2020. ДО 2024. ГОДИНЕ

Оперативни циљ

Унапређење система управљања

Мера

Активност

Редефинисање постојећег модела
управљања туризмом

Развој
и
успостављање
модела управљања од стране
јавног сектора, по изабраном
концепту

Градска управа

2021.

Дефинисање
плана
унапређења рада Конгресног
бироа Београда

ТОБ

2022

Реорганизација Конгресног бироа
Београда

Унапређење продајних и
маркетинг активности

Ко је
одговоран

Унапређење система прикупљања
података о туристичкој тражњи

Увођење континуираног и
комплексног истраживања свих
сегмената посетилаца града
Београда

ТОБ у сарадњи
са осталим
актерима на
дестинацији

Рок

20202024

Индикатор

Усвојен нови
управљачки модел

Израђен план
унапређења рада
конгресног бироа
Креиран
истраживачки
инструмент и
установљен
механизам
континуираног
спровођења
истраживања

Извори
финанси
рања
Буџет
Града

буџет
ТОБ-а
буџет
ТОБ-а
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Креирање офлајн мобилне
апликације (Андроид и Ајфон)
за
облилазак
и
лакше
сналажење у Београду и план
њене промоције туристима

ТОБ

2020

Унапређење система информисања
туриста

Унапређење
туристичке
сигнализације ради лакшег
сналажења туриста на простору
града

Унапређење система продаје и
пласмана туристичких атракција

Спровођење
истраживања
међу актерима у туризму о: 1.
заинтересованости
за
умрежавања
са
другим
актерима
преко
градске
картице, 2. намери туриста да
посете друге атракције сличног
типа и потенцијалном утицају
градске картице на ту намеру.
Креирање
дестинацијског
портала
са
могућношћу
резервације и онлајн плаћања
атракција
и
услуга
на
дестинацији

Управа за
привреду

ТОБ

20212023

20202021

Офлајн мобилна
апликација
креирана и
доступна на Google
Playstore и App
Store, разрађен
план промоције
апликације

Ревизија постојеће
сигнализације,
план и реализација
унапређења

Прелиминарна
студија потребе
креирања Градске
картице,
заинтересованих
актера и садржаја

буџет
ТОБ-а

буџет
ТОБ-а

буџет
ТОБ-а

буџет
ТОБ-а,
ТОБ, Управа за
привреду

20222023

Креиран
дестинацијски
портал
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План обогаћивања садржаја и
успостављања система наплате
појединих или дела појединих
природних
и
културних
атракција

Развој и управљање брендом
Београда

Унапређење сарадње са домаћим
туристичким агенцијама и авио
компанијама

Спровођење истраживања о
перцепцији
бренда
града
Београда од стране туриста,
локалне заједнице, актера у
туризму и других интересних
група

Управа за
привреду, ТОБ

20222024

План унапређења
садржаја и
успостављање
система наплате
одабраних
атракција
буџет
ТОБ-а

ТОБ

2020

Урађено
истраживање

буџет
ТОБ-а

Развој брифа, расписивање
међународног тендера, избор
компаније за израду стратегије
бренда Београда

Градски
секретаријат за
привреду; ТОБ

2020 2021

Урађена стратегија
бренда града

Повезивање и одржавање
састанака са представницима
домаћих туристичких агенција
туроператера
у
циљу
планирања
заједничких
активности

ТО Београд

20202023

Одржани
заједнички
састанци

Планирање
заједничких
наступа на најзначајнијим
сајмовима и дешавањима

ТО Београд
/ТОС/Туристич
ке агенције

20202025

Заједничко
присуство
догађајима

на
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Промотивне активности са
авио партнерима који отварају
Београд као дестинацију са
новим
или
обновљеним
летовима

буџет
ТОБ-а
ТО
Београд/ТОС

20202024

Организоване
маркетинг
кампање са авио
партерима

буџет
ТОБ-а

Промотивне активности на веб
сајтовима

Израда
новог
веб
сајта
туристичке
организације
Београда и његово констатно
унапређивање у дизајнерском
погледу, али и у погледу
оптимизације за интернет
претраживаче
и
посебно
мобилне телефоне

Јачање сарадње са другим
познатим
порталима
и
сајтовима
у
земљи
и
иностранству

Промотивне активности на
друштвеним мрежама

Креирање Инстаграм Стори
маркетинг
кампања
са
акцентом на упознавање са
туристичким атракцијама града

Креирање
маркетинг
Facebook-у

креативних
кампања
на

ТО Београд

ТО
Београд/ТОС

20202021

Креиран
и
оптимизован нови
веб
сајт
ТО
Београда

20202024

Понуда Београда
представљена на
туристичким
порталима

буџет
ТОБ-а

буџет
ТОБ-а
ТО Београд

20202022

Креиране
Инстаграм
кампање

ТО
Београд/Марке
тинг агенција

20202021

Видљиве објаве и
кампање
на
Фацебоок налогу
ТО Београда

Сторy

буџет
ТОБ-а
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Интезивна
промоција
и
покретање плаћених кампања
на Youtube-у

ТО Београд/
Маркетинг
агенција

Ангажман инфлуенсера на
Инстаграм налогу ТО Београда

ТОС/ТО
Београд/
Културне и
историјске
институције од
значаја за
туристичку
понуду

Ангажман
професионалне
дигиталне маркетинг агенције
која ће дати креативна решења
за интернет промоцију

Јачање и ангажман људских ресурса

Креирање медиа и промотивних
материјала за интернет

Обука
запослених
у
ТО
Београда у домену дигиталног
маркетинга
са
циљем
имплементације
дигиталних
маркетинг кампања

Креирање и куповина медиа
(фотографије, видео снимци)
специјализовних за прмоцију
на интернету и друштвеним
мрежама

ТО Београд

20202024

20202024

20202020

Видљиве
видео
објаве и кампање
на Yоутубе налогу
ТО Београда

Креиране објаве у
сарадњи или у
целости од стране
познатих
инфлуенсера

Ангажована нова
маркетинг агенција
за
дигитални
маркетинг

буџет
ТОБ-а

буџет
ТОБ-а

буџет
ТОБ-а

буџет
ТОБ-а
ТО Београд

ТО Београд

20202021

Запослени прошли
обуке

20202022

Створена
база
фотографија
и
видео снимака за
промоцију
на
каналима
дигиталног
маркетинга

буџет
ТОБ-а
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Јачање сарадње ТО Београда са
кључним културним и историјским
институцијама у домену дигиталног
маркетинга

Одржавање
састанака,
активности
представника
институција

заједничких
планирање
и
обука
кључних

ТО Београд/
Културне и
историјске
институције од
значаја за
туристичку
понуду

20202024

Одржани састанци
представника ТО
Београда и других
институција

Управљање рецензијама и
коментарима на најзначајним
туристичким порталима (нпр.
TripAdvisor)

Културне и
историјске
институције од
значаја за
туристичку
понуду

20202021

Видљиво
управљање
коментарима
на
ТрипАдвисор-у

Увођење тематских зона у
изради
Генералног
урбанистичког плана

ЈП Завод за
урбанизам
Београда

до
2020.
годин
е

Усвојен ГУП

Израда планова генералне и
детаљне регулације за обухват
туристичких зона

ЈУП Завод за
урбанизам
Београда

20232024

Усвојен
или
измењен план

Распис
тендера
за
пројектовање
уређења
простора
јавне
намене
(саобраћајнице, партер, јавна
расвета,
озелењавање,
мобилијар
и/или
друго
опремање
простора
комуналном инфраструктуром)

Надлежни
градски орган
или предузеће
и одабрани
понуђач

2024

Израђен пројекат и
прибављена
грађевинска
дозвола

Правна операционализација
смерница за уређење тематских зона

буџет
ТОБ-а

буџет
ТОБ-а

Унапређење система
туристичких искустава

Израда техничке документације и
уређење простора туристичких зона
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Повезивање атракција ради
заједничке продаје и пласмана

Подизање капацитета институција
културе у Београду

Распис тендера за извођење
радова на уређењу простора
јавне намене (саобраћајнице,
партер,
јавна
расвета,
озелењавање,
мобилијар
и/или
друго
опремање
простора
комуналном
инфраструктуром)

Надлежни
градски орган
или предузеће

2024

Технички пријем
изведених радова
и
употребна
дозвола

Креирање Градске картице
(City card) града Београда на
основу информација добијених
истраживањем

ТОБ

20212012

Креирана Градска
картица града
Београда

Обуке радника музеја и
галерија
у
домену:
1.
интерпретације и организације
поставки,
2.
дигиталног
маркетинга,
3.
писања
пројектних апликација

Управа за
културу

20212024

Реализован циклус
тематских
едукација

2020

Информације о
међународним
пројектним
позивима као део
сајта Града
Београда

Креирање
система
информисања
институција
културе о пројектним позивима
који се тичу културе и
културног наслеђа

Управа за
културу
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Креирање базе потенцијалних
пројектних
партнера
на
територији града Београда

Управа за
културу

20202025

Креирана база
потенцијалних
партнера по
области деловања
и објављена у
оквиру
Информација о
међународним
пројектним
позивима на сајту
Града Београда

Идентификовање
подручја
подстицаја у туризму

Управа за
привреду

2021

дефинисана
подручја
подстицаја

Развој програма подстицаја
туризма и сродних делатности

Управа за
привреду

2021

Развијен програм
подстицаја
туризма и сродних
делатности

20232025

Дефинисане и
спроведене мере
уређења
приградских
руралних средина

20232025

Рурална понуда
укључена у
промоцију туризма
града Београда

20232025

Спроведена
едукација
пружаоца услуга у
руралном туризму
у домену
квалитета услуга,
пројеката, продаје
и промоције

Дефинисање система подстицајних
мера за развој туризма

Укључивање руралних приградских
зона у туристичку понуду града

Реконструкција и уређење
очуваних
целина
традиционалних
центара
руралних насеља – Овча,
Сурчин,
Јаково,
Прогаре,
подавалска и друга села
Укључивање
руралних
приградских
подручја
у
туристичку
понуду
града
(домаћа храна, пољопривреде
активности и занати, обичаји,
светковини, наивна уметност)

Едукација пружаоца услуга у
руралном туризму

Управа за
привреду

ТОБ, Управа за
привреду

Управа за
привреду

буџет
ТОБ-а

Буџет
Града
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2020 2025

Музички EKS YU фестивал

Еколошки парк ЕКО АДА –
еколошки
спортскорекреативни центар

Електронски
Београду

бицикли

Ада циганлија

у

Планиране туристичке ативности
Уређење језера (нпр. Дубоки
Поток – Барајево, језеро у селу
Марковац код Младеновца) на
теритрији града.

Циклотуризам
града

Еко марина

на

Београдводе и
општина
Барајево

обалама

Београдводе

Mузички фестивал
на којем би
учествовале групе
из држава
насталих распадом
Југославије
Спортске
активности у
оквиру еколошког
парка (стазе
здравља, авантура
парк, ...)
Постављање
паркинг места за
електричне
бицикле за
изнајмљивање на
територији града
Уређење обале
језера и изградња
спортског центра,
(повезивање
пешачком и
бициклистичком
стазом са
Барајевом)
Изградња
бициклистичке
стазе поред Саве и
Дунава на
деловима где то до
сада није урађено
са соларним
сервисним
станицама.
Изградња
еколошких марина
на обалама Саве и
Дунава на
територији града

Буџет
града и
спонзор
и

Фондови
ЕУ

Фондови
ЕУ

Фондови
ЕУ

Фондови
ЕУ

Фондови
ЕУ
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Омладински
кампови

ренџерски

Едукативни центар за обалску
стражу

ПРИРОДА ОКО НАС

ЕКО ЕНЕРГИЈА

ДА НЕ ВИДИМО ВАЗДУХ

Aда Циганлија,
ЕКО Зона Ада
Хуја

Еко Зона Ада
Хуја

Aда Циганлија,
ЕКО Зона Ада
Хуја

Организација и
понуда камповa за
младе људе из
земље и
иностранства
Постављање
Центра за
едукацију
волонтера за
послове обалске
страже
деца ће се
фокусирати на
разне теме
образовања о
животној средини
као што су
земљиште, биљни
и животињски
свет, станишта,
биљака и
животиња и баште
хране.
кроз едукацију и
радионице ће се
учити о
обновљивим
изворима енергије.
кроз радионице
деца едуковати о
емисији штетних
гасова и
предностима
остављања
аутомобила код
куће и обиласка
заједнице

Фондови
ЕУ

Фондови
ЕУ

Фондови
ЕУ

Фондови
ЕУ

Фондови
ЕУ
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користећи
одрживе начине
превоза као што су
бициклизам,
шетња или
коришћење јавног
превоза.(Капетан
Невидљиви)

ДА ВОДА
БИСТРА

БУДЕ

ЧИСТА

5R (Reduce, Reuse,
Rethink, Recycle)

И

Refuse,

Ада циганлија
и Београдводе

деца ће се
практичним,
интерактивним
образовним
активностима
обучавати о води,
речним токовима,
обалама река и
њиховом очувању.
наши едукатори
посећивати школе
како би ученици
били укључени у
активности у
учионицама
помоћу наших
школских
програма
повезаних са
наставним
програмом који
укључују ревизију
отпада. Радионице
у природи ће бити
одржаване на
простору ЕКО АДЕ.

Фондови
ЕУ

Фондови
ЕУ
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Дунавска искуства и доживљаји

различити
садржаји у
природи, као што
су: посматрање
птица, праћење
дивљих животиња,
фото сафари

Фондови
ЕУ
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7. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА
У Акционом плану су приказани оперативни циљеви са мерама и активностима за њихову
реализацију. Поред тога, уз сваку активности су дефинисана и средства верификације,
односно индикатори свих активности. Ради се о сету контролних тачака и индикатора
извршења, који служе за мониторинг активности, сходно утврђеној динамици, као и за
евалуацију извршења планираних активности. Улога мониторинга и евалуације је дужност
одговорне институције која је такође дефинисана за сваку појединачну активности, и то је
увек само једна организација, чиме се избегавају нејасноће око тога ко води конкретну
активност. Без обзира на то, одговорна организација може активност спроводити са
осталим партнерима на дестинацији, али је она задужена за праћење реализације
активности и предложене мере. Извештаји мониторинга и евентуално предузетих
активности у циљу кориговања одступања се достављају квартално Градској управи за
привреду. Евалуација се ради на крају сваке године, где се у виду извештаја врђи процена
степена реализације активности предвиђених за дату годину.
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