
Туристички ресурси 
 

Град Краљево поседује ресурсе неопходне за развој свих видова континенталног 
туризма. Најважнији ресурси на нашем подручју су:  
1) Природни:  
 Термални и термоминерални извори;  
 Реке Ибар и Морава;  
 Планине Гоч и Столови;  
2) Антропогени  
 Споменици културе – Краљево је окружено бројним културно-историјским 
споменицима и манастирима средњевековне Србије. Најпознатији су манастири Жича и 
Студеница, као и средњевековни град Маглич. У граду се налазе бројни културно-
историјски споменици и споменичка обележја старије и новије историје, међу којима су 
познати : Саборна црква, импозантан споменик учесницима ослободилачких ратова 1912-
1918, галерија слика, музеј, спомен парк стрељаним родољубима 1941.  
 Град као посебна целина – Посебан ужитак за туристе представља обилазак 
самог градског језгра. Краљево је један од урбанистички најлепше решених градова 
Србије са Тргом српских ратника, Тргом Светог Саве, Тргом Јована Сарића и улицама у 
ужем делу града које украшавају неговани дрвореди липа од којих у јуну мирише цела 
пешачка зона.  

Село – Сеоски туризам постаје основа бежања градског становништва у нетакнуту 
природу.  Туристи су на овај начин у прилици да пробају широку понуду домаћих 
специјалитета здраве хране чувеног краљевачког кајмака, сира, воћа и поврћа, производа 
од меса, природних жестоких пића итд.  

Манифестације културе – најзначајније културне институције су Краљевачко 
позориште, Народни музеј и Народна библиотека. Значајно место у културном животу 
града заузимају и дом културе „ Ушће“ ( презентација књига, приказивање филмова) и 
Дом културе „Рибница“ • ( организовање излошби, књижевних вечери, курсева).  

У Краљеву се одржава више туристичких и спортских манифестација, као што су 
″Дани јоргована″, ″Сребрни казан″, Ауто-мото трке, ″Весели спуст″ низ брзаке Ибра и 
многе друге манифестације. 

На основу постојећих ресурса могући правци развоја туризма града Краљева су: 
бањски туризам, планински туризам и сеоски туризам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број посетилаца 
 
Број и структура туриста и остварених туристичких ноћења, 2012.  

 Град Краљево Рашка област Република Србија 
 

Туристи 
свега 28.801 252.025 2.079.643 

домаћи 22.447 216.506 1269676 
страни 6.354 35.519 809.967 

Ноћења 
туриста 

свега 142.502 1.043.838 6.484.702 
домаћи 126.833 933.883 4.688.485 
страни 15.669 109.955 1.796.217 

Просечан 
број ноћења 
туриста1 

домаћи 5,7 4,3 3,7 

страни 2,5 3,1 2,2 
Извор података: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији 2013, tabela 
14.1 

 

Смештајни капацитети 
 

Краљево располаже значајним смештајним капацитетима. Наиме, туристички и 
угоститељски објекти располажу са укупно 2176 лежаја. Од тог броја највише лежајева 
има туристичко место Матарушка бања (980), затим туристичка места Богутовачка бања 
(545), Гоч (450) и сам град Краљево (140).  
 
Смештајни капацитети 

Дестинација Број смештајних 
објеката 

Број кревета 

Матарушка Бања 2 545 
Богутовачка Бања 1 980 
Гоч 3 450 
УКУПНО 6 1975 
Извор података: Туристичка организација Краљева 
 

                                                      
1 Просечан број ноћења туриста израчунат је дељењем броја ноћења с бројем туриста. Пошто се туриста 
региструје у сваком месту где борави, у случају промене места долази до његовог поновног исказивања, 
односно дуплирања. Стога је, вероватно, и просечан број ноћења туриста, израчунат на овај начин мањи од 
стварног. 
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