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1. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

a. Положај - Основне карактеристике 

 

Према подацима Републичког завода за статистику, Град Краљево обухвата простор од 1.539 км² 

(учешће у укупној површини Србије је 1,7%). 

Краљево се налази у централном делу Србије, на ушћу Ибра у Западну Мораву. 

Територија града Краљева обухвата 92 насељена места у којима је по Попису из 2011. године 

живело 125.488 становника. Подручјем града Краљева обухваћене су 84 катастарске општине.  

У циљу бољег вршења одређених послова у надлежности локлане самоуправе територија града 

Краљева је подељена на 68 месних заједница и 21 месну канцеларију. 

 

Табела 1. Општи подаци о насељима и катастарским општинама, 2015. 

 Град Краљево Рашки округ 

Број насеља 92 359 

Просечна величина насеља (км
2
) 16,6 10,9 

Број градских насеља 6 12 

Број осталих насеља 86 347 

Број катастарских општина 84 305 

Просечна величина катастарске општине 

(км
2
) 

18.21 12.86 

Извор података: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији 2015, 

табела 1-1  

b. Саобраћајна инфраструктура 

 

На територији Града Краљева најзначајнији видови континеталног саобраћаја су друмски, железнички 

и ваздушни. 

Друмски саобраћај  

 

Захваљујући веома значајним друмским саобраћајницама које пресецају територију града, 

Краљево има врло повољан саобраћајни положај. Два су битна путна правца која пролазе територијом 

града: први је "Ибарска магистрала", која од Београда води преко Прељине и Краљева, према Рашки, 

а даље једним краком према Новом Пазару и црногорском приморју, а другим краком према Косовској 

Митровици, Скопљу и даље према Грчкој; други путни правац је "Западно-моравска магистрала" 

која преко Краљева повезује БиХ и Западну Србију (Ужице, Чачак) са европским коридором десет. На 

ова два најзначајнија путна правца укључује се и путни правац који повезује Краљево са Крагујевцом 

и даље са европским коридором десет, што уједно чини најкраћу везу града Краљева са том европском 

саобраћајницом.  
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Табела 2. Дужина путева
1
, 2012. 

 Град Краљево 

(км) 

Рашки округ (км) 

Дужина путева - укупно 594,447 2966 

Савремени коловоз 431,392 1276 

Државни путеви I реда 
укупно 128,34 249 

савремени коловоз 128,34 249 

Државни путеви II 

реда 

укупно 139,91 542 

савремени коловоз 117,35 390 

Општински путеви 
укупно 326,197 2176 

савремени коловоз 185,702 638 

Извор података: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији 2013 – 

табела 15-1 

Железнички саобраћај и инфраструктура 

 

Железничка мрежа града Краљева, укупне дужине 125,1 km састоји се од једноколосечне 

магистралне пруге Лапово – Косово Поље дужине 80,4 km (на територији града Краљева), 

једноколосечне регионалне пруге Сталаћ – Пожега дужине 36,7 km (на територији града Краљева) и 

индустријских колосека дужине око 8 km.  

Пружни објекти на територији града Краљева су у доста лошем стању, па се развојним 

програмима планира реконструкција. 

Станица Краљево је отворена за све облике превоза путника и робе, а у саобраћајном смислу је 

ранжирно-распоредна станица и техничко-путничка станица са депоом за одржавање возних 

средстава. 

 

Ваздушни саобраћај 

 

На територији града Краљева налазе се два аеродрома: војни аеродром у Лађевцима и спортски 

аеродром у Краљеву.  

Спортски аеродром код индустрије “Магнохром” регистрован је као спортско-рекреативни 

аеродром, са школом летења. Уврштен је у актуелни Просторни план Републике Србије. Заштитна 

зона аеродрома је релативно лоше очувана.  

Војни аеродром “Морава“ у Лађевцима се, с обзиром на близину привредних центара и магистралних 

путева (М5,М22,М23, планираног аутопута Е76), уз одговарајуће метео-факторе, налази на стратешки 

изузетно повољној локацији. Регистрован је као војни аеродром, али је у претходном периоду урађена 

његова конверзија тако да је сада војно-цивилни аеродром. 

 

 

                                                      
1
 У укупну дужину путева, кап и кпд магистралних путева није урачуната дужина аутп-путева. 
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b. Демографија 

Краљево, према подацима из Пописа становништва, домаћинстава и станова из  2011. године, 

имало је 125.488 становника. Укупан број становника је повећан у односу на број становника из 2002. 

године, али услед промене у методологији Пописа 2011. године, потребно је напоменути да се лица 

избегла са простора бивших република СФРЈ и интерно расељена лица са простора АП Косово и 

Метохија укључују у укупно становништво. 

Према попису из 2011. године на градском подручју живело је 54,80% укупног становништва 

(68.749), док је на осталом подручју живело 45,20% укупног становништва (56.739). 

 

Табела  3 . Структура становништва према типу насеља, Пописи 2002. и 2011. године 

 Попис 2002. године Попис 2011. године 

Град Краљево Рашки округ Град Краљево Рашки округ 

 

Број Учешће 

(%) 

Број Учешћ

е (%) 

Број Учешћ

е (%) 

Број Учешће 

(%) 

Градско 

становништво 

62.922 51.70 145.923 50.11 68.749 54,80 164.543 53,20 

Остало 

становништво 

58.785 48.30 145.307 48.89 56.739 45,20 144.715 46,80 

Укупно 

становништво 

121.707 100 291.230 100 125.488 100 309.258 100 

Извор података: Републички завод за статистику, Попис 2002, Становништво, књига 2 и Попис 

2011.године, Старост и пол, књига 2 

 

График 1.Приказ броја становника  
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Привреда града Краљева, сектор малих и средњих предузећа и предузетници 

 

Према подацима из АПР-а на територији града Краљева у 2016. години функционисало је   1.233 

привредних друштава (од чега је 7 Јавних предузећа) и 3.863 предузетничких радњи,што укупно чини 

5.096 активних привредних субјеката. 

Анализом структуре делатности регистрованих привредних друштава  уочава се да је најзначајнија 

привредна делатност на подручју града Краљева трговина са 33,90 % од укупног броја привредних 

друштава, затим прерађивачка делатност са 23,11% од укупног броја привредних друштава, као и 

делатност у области саобраћаја и транспорта путника и робе са 10,06%. Такође, анализом 
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финансијских показатеља уочава се да наведени сектори остварују и највеће годишње пословне 

приходе и запошљавају највећи број радника. 

На подручју града Краљева налазе се значајне инфраструктурно опремљене површине намењене 

индустрији и привреди, а које се налазе под некадашњим индустријским комплексима, такозване 

„brownfield“ локације. Међутим, град Краљево нема довољно одговарајућих локација у свом 

власништву, као ни одговарајуће подстицајне програме које може понудити потенцијалним 

инвеститорима. Са друге стране, локална привреда има значајне проблеме када је у питању одржавање 

постојећег нивоа производње и очувању постојећих радних места, због лоше економске ситуације у 

земљи и недостатка пласмана на инострано тржиште. 

На подручју града Краљева налази се високошколска образовна и научна установа – Факултет за 

машинство и грађевинарство, који треба да се постави као мотор развоја машинске и грађевинске 

индустрије у Краљеву, кроз боље повезивање свих актера локалног економског развоја и примене 
иновација и научних достигнућа у циљу унапређења конкурентности производње. 

График 2. Најзначајније привредне делатности у граду Краљеву 
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Могућности инвестирања на подручју града Краљева се могу поделити у неколико 

сегмената: инвестирање на ‟‟brownfield‟‟ локацијама,  инвестирање на ''greenfield'' локацијама, 

инвестирање у сектору туризма, инвестирање у сектору пољопривреде (посебно у сегменту 

прерађивачке делатности и унапређењу производње), инвестирање у сектору обновљивих извора 

енергије (биомаса и хидропотенцијал). 

Слика 1. Инвестиционе могућности града Краљева 
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Инвестиционе могућности града Краљева чине: „brownfield“ , „greenfield“ локације и 

могућност инвестирања у сектор туризма и пољопривреде. На подручју града Краљева налазе се 

значајне инфраструктурно опремљене површине намењене индустрији и привреди, а које се налазе 

под некадашњим индустријским комплексима, такозване ‟‟brownfield‟‟ локације: локација Фабрике 

вагона Краљево, Магнохром, локација Матарушка и Богутовачка бања где се налазе објекти 

природног лечилишта и одмаралишта који могу бити предмет инвестирања у функцији развоја 

туризма и др.  Такође, град располаже и одговарајућим ''greenfield'' локацијама, које се налазе у 

индустријским и пословним зонама, а које се у складу са Законом могу ставити на располагање 

потенцијалним инвеститорима.  

Пољопривреда града Краљева 

Пољопривредна производња и прерада свакако су веома важан потенцијал локалног 

економског развоја, јер постоје повољни услови који се огледају  у умерено континенталној клими, 

добром водном режиму и значајној површини пољопривредног земљишта (47,4%) и значајном броју 

регистрованих пољопривредних газдинстава (8.251). На основу података из пописа пољопривреде 

посебно развијене гране пољопривреде су сточарство, воћарство и производња сточне хране. 

Најзначајнији проблеми који су уочени у области пољопривредне производње су уситњена 

пољоривредна газдинства (просечно 3,28 hа по домаћинству), неповољна старосна структура, 

недостатак потребне механизације, недостатак прерађивачких капацитета, недостатак инфраструктуре 

и инфраструктуре у циљу заштите од елементарних непогода, што доприноси неконкурентној 

пољопривредној производњи и недовољно развијеном нивоу економских активности на руралном 

подручју. У циљу подстицаја развоја пољопривреде и руралног развоја неопходно је обезбедити 

подршку развоју задругарства и удруживања, обезбедити услове за изградњу система за наводњавање, 

изградити недостајућу инфраструктуру на сеоском подручју, обезбедити подршку развоју 

прерађивачких капацитета, обезбедити спровођење едукативних програма за пољопривредне 

произвођаче, спровођење локалних програма подстицаја пољопривредне производње, спровођење 

програма подршке развоја производње здраве хране, спровођење мера програма заштите 

пољопривредног земљишта од елементарних непогода. 

Може се са сигурношћу рећи да је пољопривреда веома важна и стратешка грана града 

Краљева у смислу производње а и продаје здраве хране али и снабдевеношћу пијаце свежим 

производима. Посебно је важно усмеравати и подстицати произвођаче преко Савета за пољопривреду 

града Краљева. Производњу је неопходно максимално унапредити, искористити компаративне 

предности и туристе снабдевати домаћом храном. 

 

 

Туризам  

   

 

Туризам је један од значајних потенцијала града Краљева јер располаже значајним туристичким 

ресурсима: богато културно историјско наслеђе, природни термални и термоминерални извори 

погодни за развој бањског туризма, очувана природна средина, значајне спортско рекреативне и 

културне манифестације, услови за развој сеоског туризма.  Могућности са којима град располаже 

само су делимично искоришћене.   
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Добрим планирањем и развојем туристичке инфраструктуре, ревитализацијом бањског 

комплекса Матарушке и Богутовачке Бање, подстицајем инвестиција у области туризма, дефинисањем 

туристичког производа града Краљева и развојем и промоцијом регионалне туристичке понуде град 

Краљево може постати један од важних центара континенталног туризма у Србији.   Краљевачки 

туризам мора бити носилац квалитета и дугорочно је потребно мењати структуру туристичких и 

угоститељских објеката са висококвалитетним садржајем. Краљево је град за лежерни одмор, одмор у 

духу опоравка, спорских активности, традиције и културе, зачињен богатом и разноврсном кухињом. 

Бројни кафићи, сплавови и ноћни клубови стварају могућности и за занимљив ноћни провод који је 

интересантан пре свега младим туристима. 

 

Поред бањског туризма потребно је развијати рурални туризам кроз систематски развој 

сеоских насеља и мањих бањских локалитета, кроз искоришћавање компаративне предности у 

производњи здраве хране.  Посебно треба посветити пажњу подршци и промоцији развоја малих 

породичних хотела, хостела, објеката за омладински туризам, ауто кампова и смештаја у сеоском 

туризму, капацитета до 30 лежајева, са циљем запошљавања младих особа  предузетничког духа и 

давати субвенције кроз продају и пласман здраве хране.   

 

Историја, традиција и културно наслеђе  

 

Краљево се налази у централној Србији, на ушћу Ибра у Мораву и на важној  раскрсници 

путева. Територија данашњег града Краљева у средњем веку је била срце српске државности и 

културе. О томе сведоче монументални споменици културе, сакрални и профани: Студеница, 

задужбина Стефана Немање , XII век (од  1986. године уписан у „Списак светске културне и природне 

баштине''), Жича задужбина Стефана Првовенчаног, крунидбена  црква и прва српска архиепископија 

( XIII век) као и средњовековна тврђава Маглич, са својом палатом, црквом и одбрамбеним кулама 

(XIII век). Сви ови споменици културе данас представљају изузетну културну баштину града која јој 

даје један важан сегмент препознатљивости, место су организације бројних културних програма, али 

су и дестинације  бројних туристичких рута. 

Први писмени помени о насељу Рудо Поље потичу из пореских књига Смедеревског санџака 

из 1476.године. У периоду турске владавине касаба са одређеном структуром турских и српских 

домова постаје место сукоба, трговине и пограничног прелаза између две моћне царевине, Аустрије и 

Отоманске државе. Познато под називом Карановац, у време након ослобођења започиње свој развој, 

добијајући и урбанистички образац по идеји Лазе Зубана из 1832. године. Кружни трг са венцом 

радњи и јавних грађевина, као и оснивање седишта Окружног начелства и Жичке епархије, оснивање 

и изградња првих специјализованих школа, цркве Свете Тројице, формирање првих представника 

трговачког и занатског сталежа обележавају време средине XIX века.   

Атрибут “краљевског града” стиче 1882.године указом Краља Милана Обреновића, који је на 

свом путу по Србији, а на молбу становника да промене име општине, видео јасан знак њиховог 

родољубља и наредио да се “у спомен Нашег доласка у њихову варош Карановац убудуће назива 

Краљево”. Близина првобитног седишта Архиепископије у манастиру Жичи, као и значај крунисања 

Немањића и каснија миропомазања краљева и престолонаследника обе династије, Обреновића и 

Карађорђевића, давали су граду наговештај оне пуноће и сјаја, који су недостајали у дугим столећима 

сталних опсада, напада, одбрана и разарања током XVIII и почетком XIX века. Празник града Краљева 

је 7.октобар, зван и “краљевдан”, јер је посвећен првом крунисаном српском краљу Стефану 

Првовенчаном. Данашњи грб града Краљева има симболично значење. Црвена подлога симболизује 
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краљевско порекло, а седам круна исто толико крунисања и једну од најлепших легенди о седмовратој 

цркви Светог Спаса у Жичи, где је за сваког владара лозе Немањића, пре устоличења, отваран нов 

портал. Соко раширених крила допуњује слику успона српске средњевековне државе, постојање 

племства, изгубљених врлина – витештва и јунаштва. Прапорци на ногама сокола означавају верно 

служење, али не и безусловно покоравање. Порука на грбу је израз жеље за личним благостањем и 

благостањем за све оне који у град пристижу са добрим намерама.   

Хиљадугодишња историја, култура и традиција српске „Рашке“ државе исписана је у 

манастиру Жича. Изградња велике задужбине прве српске династије, Немањића, започела је пре осам 

векова (1206).  Жича је предворје долине векова како се назива већи део клисуре Ибра која води ка 

Рашкој, упоредо са добро реконструисаним делом Ибарске магистрале. На том подручју су још неке 

од најзначајнијих сакралних грађевина средњег века. На самом уласку у кањон, на левој страни 

издиже се Маглич, град-тврђава из Немањићког доба, монументални споменик градитељства. Због 

природне лепоте овог краја и доброг амбијента, сама тврђава је велики  потенцијал као филмска 

локација. Тврђава је већ послужила за снимање једног дела филма „Ironclad 2“ британске продукције. 

Само снимање је омогућило промоцију земље и културног наслеђа у иностранству. 

У насељу Ушће одваја се пут који води ка планини Радочело. Путнику застаје дах, како од 

лепоте пејзажа, још више при доласку пред манастир Студеницу, коју је подигао велики жупан 

Стефан Немања. Од 1986. године Студеница је на листи UNESCO-а, као културно и цивилизацијско 

добро светског значаја. Повратком у Ушће и наставља се пут према Рашки, наилази се на село 

Брвеник, а узводно реком Брвеницом, прича о српском “златном средњем веку“, добија ново поглавље 

- манастир Градац.  Због свог културно-историјског наслеђа, као и данашњег изгледа Краљево је 

јединствено у односу на остале српске градове.   

 

 

 

 

Манастир Студеница – 60 km од Kраљева, најзначајнији је средoњевековни манастир са почетка ере 

династије Немањића. Основан и изграђен као задужбина Стевана Немање 1189. године. Заједно са 

својом непосредном околином стављен под заштиту државе.  

Укупно заштићена површина износи 269.34 hа.  

Манастир Студеница је уписан 1968. године у „Списак светске културне и природне баштине”. 

Манастирски  комплекси Студенице  -  XII век 

Данашњу архитектуру Студенице (родоначелни споменик Рашког градитељства)  чине: 

Богородичина црква, црква Светог Јоакима и Ане, темељи цркве Светог Јована, конак кнеза Милоша 

из 1839. године и конак из 1912. године. 

 Фреске су махом из 13. и 14. века и предтсављају врхунац Византијског фреско сликарства тог 

периода. 
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 Споменичку особеност Студенице означавају гробови, надгробне плоче и надгробни натписи.  

У 13. веку у Студеници је основана прва официјелна болница са издвојеним специјализованим 

одељењима као и прва висока школа. 

После Атоса она је била најзначајнији духовни центар православља на Балкану. 

Прва кодификација средњевековног грађанског права у Србији издата је и штампана у Студеници. 

На заседању UNESCO–a, 1986. године, манастир Студеница уписан је у листу светске културне 

баштине и у ред културних добара од општег цивилизацијског значаја. 

Временом се око манастирске целине формирао туристички локалитет. Израђен је квалитетан 

прилазни пут од Ушћа и даље до Ивањице, затим хотел Студеница са шездесетак лежајева и 

спортским центром, паркинг простор, пошта, продавница и ресторани. 

 

 

 

Манастир Жича - средњoвековни манастир,  највећи центар српске духовности, просвете и 

државности, сматра се општенародним добром и стављен је под заштиту државе заједно са 

непосредном околином. 

Манастри Жича је лоциран на 4 km од Kраљева у правцу Матарушке Бање 

Изграђен је 1206. Године, један је од најзначајнијих манастира средњoвековне Србије, а њен 

задужбинар је био краљ Стефан Првовенчани Немањић. Неколико је битних историјско друштвених 

параметара који дефинишу положај Жиче у српској историји: 

Сва средњoвековна и два савремена крунисања краљева Србије обављено је у овом манастиру 

Један је од најпрепознатљивијих спoменика Рашке градитељске школе (7 врата , црвена боја Жиче је 

јединствена у нашем црквеном градитељству), 

Једно је од првих седишта Српске аутокефалне цркве 

У прошлости као и данас седиште је Епархије Жичке.  

 

Жича је  прво седиште Српске аутокефалне цркве  а данас је седиште је Епархије Жичке.  

У Жичи је  успостављена прва фреско сликарска школа у Србији.        
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Горња Савина испосница 

            

      Горња Савина испосница је архитектонски драгуљ, уклесан у стени . Налази се на обронцима 

планине Чемерно. Припада манастиру Студеница, од кога је удаљена десетак километара узводно уз 

истоимену реку.  

          Испосницу је подигао Свети Сава после свог повратка са Хиландара, у коју се повлачио за време 

постова где се у миру и тишини молио. По предању, Свети Сава је у испосници написао Студенички 

типик и Житије Светог Симеона, а средњовековни записи откривају да је он у недоступној клисури 

установио читаву преписивачку школу из које су потекле књиге исписане српским језиком и 

ћирилицом да пруже народу највеће благо – просвету. 
 

 

Природни ресурси   

 

Рељеф 

 

На простору града Краљева јасно је изражено седам посебних јединица рељефа: четири 

планине и три удолине. Планинско земљиште је распоређено на четири краја тог рејона, а удолине су 

између тих планина.  

У северним деловима територије су: на западу Котленик, на истоку Гледићке планине, а 

Доњегружанска удолина у средишту, између тих планина. У јужним, пространијим деловима рејона се 

од запада ка истоку пружају северноисточни делови Старовлашких планина (Радочело, Чемерно, 

Троглав и делови Јелице), у средишту је долина Ибра, а на истоку северни огранци Копаоника 

(обронци Жељина, Студена планина, Равна планина, Столови и Гоч). Северне и јужне делове 

краљевачке општине раздваја удолина Западне Мораве. Планине на југу и северу града Краљева су, 

такође, делови једне исте основне масе. Међутим, средишњи делови те масе, на простору Краљевачког 

сужења, потонули су дуж дубоких раседних пукотина и тако је створен средишњи део 

западноморавске удолине.  

 

 

 

Планина Гоч – резерват природе и локални центар планинског туризма 
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Гоч је планина у централном делу Србије, део је северно-копаоничког венца и спада у 

категорију нижих планина. Простире се у правцу запад-исток у дужини од 10 километара. Највиши 

врх Гоча је Крња јела која има надморску висину од 1127 м. Гоч је удаљен 15-так километара од 

Врњачке Бање, a око 25 км од Краљева. 

Уредбом Владе РС (''Сл гласник РС'' бр 92/2014) подручје  "Гоч - Гвоздац", смештено између планине 

Столови и масива Жељина и Копаоника у централној Србији, проглашено је заштићеним подручјем II 

категорије од регионалног, односно великог значаја под називом Специјални резерват природе  "Гоч – 

Гвоздац''. 

Последњих година ова планина постајe један од туристичких центара овог предела. Љубитељи 

природе лети на Гочу поред свежег планинског ваздуха многобројних шума четинара и листопада 

могу уживати у шетњи пољима боровница, шумских јагода, пољима обраслим планинским травама.  

Специфичности Гоча: 

-  мешовита шума јеле, букве, црног бора и храста китњака – природни резерват “Брезна”; 

- 650 биљних врста, од чега су 250 лековите; 

- 27 врста сисара; 

- Видра – законом заштићена као природна реткост; 

- 129 врста птица – од чега је 75 врста забележено као природне реткости. 

 

Планина Гоч је изузетно богата изворима и бистрим планинским рекама. На овој планини се налази и 

вештачко језеро Селиште. 

Сливoви Гвoздaчкe и Сoкoљскe рeкe имajу oдликe брдскo - плaнинскoг тoкa сa рaзвиjeнoм мрeжoм 

притoкa, рeчицa, пoтoкa и вeћим брojeм сувoдoлинa, кoje сe aктивирajу пoслe oтaпaњa снeгa или 

плaхoвитих кишних пaдaвинa. 

Нa извoришнoм дeлу Гвoздaчкe  и Сoкoљскe рeкe рeгистрoвaнo je 110 стaлних извoрa  

 

На краљевачкој страни Гочa налази се туристички центар Добре Воде, (дечије одмаралиште са 

хотелом Добра вода, са 240 лежајева и пратећом инфраструктуром (рекреационе стазе, балон сала и 

др)) 

 

Простор за који је у току израда Плана генералне регулације Гоч заузима простор од око 87hа. На 

овом простору налази се ски стаза, дечје одмаралиште и хотел „Добре воде“. Такође, на овом делу 

Гоча налази се и наставна база Шумарског факултета. 
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У 2018. години из републичког буџета преко Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација Републике Србије  за град Краљево је опредељено 15 милона динара за 

изградњу ски лифта са пратећом опремом за Пројекат „Изградња скијашких садржаја на планини Гоч 

са којим је Град конкурисао код Министраства. 

На бањској страни Гоча налази се зимски туристички комплекс који допуњује бањску туристичку 

понуду. Такође, на планини Гоч се налази извориште водоснабдевања целе Врњачка Бање. 

 

 Столови 

Подручје планине Столови, која се налази на двадесетак километара од центра града Краљева, 

са највећим врхом од 1.375 m , представља подручје нетакнуте природе, неоптерећене урбанизацијом 

и представља праву оазу за одмор и рекреацију. На подрују ове планине уочене   су бројне ретке врсте 

биљака и животиња. Једна од посебних атракција је крдо дивљих коња које ово подручје насељавају 

већ више деценија. Друга природна реткост су дивљи нарциси, који у пролеће преплаве обронке ове 

планине. Такође, подручје је станиште аутохтоног ибарског јоргована и бројних других природних 

добара. Локална планинарска и бициклистичка друштва на подручју ове планине организују 

планинарске, пешачке и бициклистичке туре. Такође у мају сваке године организује се манифестација 

под називом ''Нарцисима у походе''. Планина располаже значајним природним вредностима и 

атракцијама које могу дати додату вредност туристичкој понуди подручја. 

 

Парк природе „Голија“ - Резерват биосфере ''Голија – Студеница'' 

Део Парка природе Голија се налази на територији града Краљева и обухвата планине Голију, 

Радочело и јужне делове Чемерна. Границе Парка природе Голија дефинисане су Уредбом о заштити 

Парка природе "Голија" ("Службени гласник РС", бр. 45/01) и на подручју града Краљева обухвата 

територију 12 катастарских општина; Брезова, Бзовик, Врх, Долац, Дражиниће, Милиће, Ушће, Река, 

Рудно, Засад, Орља глава и Савово. На територији града Краљева, границе Парка природе се 

поклапају са границама Резервата биосфере Голија – Студеница (проглашен 2001. године од стране 

UNESCO MAB ( Човек и биосфера Програма). Посматрано подручје Парка природе и Резервата 

биосфере које се налази на територији града Краљева заузима површину од 115,5 km
2
, што чини 

15,37% подручја Парка природе и 21,1% Резервата биосфере. 
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Слика ___. - Парк природе Голија на подручју града Краљева (Просторни план подручја посебне 

намене Парка природе Голија) 

 

 

Хидрографија  

Преко територије града Краљева протичу три веће реке: средњи део Западне Мораве, доњи део 

тока  Ибра и доњи део Груже. Остале реке и потоци припадају сливовима притока тих река и претежно 

читавом својом дужином леже на територији града Краљева.  

Западна Морава постаје од вода Моравице и Ђетиње, источно од Пожеге и затим тече ка 

истоку кроз Овчарско - Кабларску клисуру, Чачанску котлину, Краљевачко сужење, Крушевачку 

котлину и у Параћинској котлини састаје се са Јужном Моравом градећи Велику Мораву. 

Краљевачком рејону припада средњи део њеног тока дужине од око 35 km, између села Обрва и Врба.   

Ибар настаје од пет врела и извора на северној страни планине Хајла (2400 мнв) од којих је 

најнижи извор и најјачи, а онда тече претежно клисурастом долином са мањим уметнутим 

проширењима на исток до Косовске Митровице, а затим на север до Краљева и источно од њега улива 

се у Западну Мораву. Краљевачкој општини припада доњи део тог живог тока, низводно од 

Биљановца, на дужини од око 70км.  Притоке Ибра су богатије водом. Са леве стране се у Ибар улива 

река Студеница, затим реке Дубочица и Лопатница, као и друге мање притоке (Колањ, Пивница и др.) 
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Са десне стране улива се река Гокчаница, затим Брезанска река и друге мање реке које долазе са 

Западних Столова (Премовац, Магазница, Столачки поток и друге), као и река Рибница. 

 Студеница је најважнија притока Ибра. Извире на планини Голији (1801 м), а улива се у Ибар 

као његова лева притока код села Ушће. Тече кроз дубодолину, корито јој је урезано у крупном наносу 

облутака. У периоду киша и отапања снега воде Студенице и њених притока нагло набујају, док у 

периоду суша, лети, воде омале.  Лопатница настаје на источној граници општине од реке Толишнице 

и Каонске реке испод села Станча. Код Богутовца се улива у Ибар као његова лева притока. Одликују 

је карактеристике типично планинског водотока. Рибница је највећа река која целим својим током 

пролази кроз територију општине Краљево. Њен горњи (где се зове Сокоља) и средњи ток изграђен је 

у планинском терену између Столова и Гоча, где се јавља низ притока са бујичарским режимом вода. 

Доњи ток Рибнице је изграђен у језерским наслагама и крупним речним наносима јужно од Краљева. 

Дужина реке је око 26 km
2
  а површина слива од 115 km

2
. 

Гружа настаје у источном делу планине Рудник и тече час широм час ужом долином, углавном 

ка југу до ушћа у Западну Мораву, низводно од села Витановца. Остале притоке Западне Мораве на 

овој територији су претежно краће реке и потоци. Са леве стране нешто је већи слив Сирчанске реке, 

развијен у јужним деловима Котленика и доњи део слива Чукојевачке реке, разгранат у југозападном 

делу Гледићких планина. С десне стране је нешто изразитији слив Мусине реке, чије је извориште у 

југоисточном подручју Јелице.  

Минералне, термалне и термоминералне воде    

Велики потенцијал минералних, термалних и термоминералних вода на територији града 

Краљева тренутно је недовољно искоришћен. Територија Града припада различитим геотектонским 

јединицама. Хидрогеолошки услови, разноврсни литолошки састав и постојање бројних разломних 

структура условили су настајање многобројних појава минералних, термалних и термоминералних 

вода. Рударско геолошки факултет универзитета у Београду је урадио студију: „Оцена ресурса и 

могућности вишенаменског коришћења подземних вода на територији општине Краљево”.   

Искоришћавањем термалних извора на територији града Краљева настала су позната 

лечилишта Матарушка и Богутовачка Бања. Минералне воде Матарушке Бање потичу из термалне 

издани. По хемијском саставу вода је сумпоровита, а температура воде је углавном између 28 и 48º С. 

Богутовачка Бања има три термална извора из којих избија радиоактивна и слабосумпоровита вода. 

Извори термалне воде смештени су у раседној зони где се укрштају два раседа. Температура воде је 

25º С.  

ДП Природно лечилиште и одмаралиште Матарушка и Богутовачка Бања се од новембра 2016. 

године налази у процесу стечаја.У фебруару 2018. Године, према судском решењу, извршена је 

статусна промена оснивача са Републике Србије на друштвени капитал. 

Процењена вредност: У мају 2018. године објављен је јавни позив за израду процењене 

вредности имовине – рок за завршетак процене је новембар 2018 .  

Некада је комплекс Матарушке и Богутовачке Бање запошљавао око 300 радника. 

Матарушка Бања -  на удаљености 8km од центра Краљева, надморској висини од 215m. Укупна 

површина комплекса природног лечилишта у Матарушкој Бањи (природног лечилишта и парковског 

простора) је 10 ha 6 а 25 m
2
. 

Комплекс садржи 5 објеката: Хотел Термал, ресторан са терасом Капица, поликлиника са старим 

купатилом, ново купатило и магацин. 

Хотел Термал у Матарушкој Бањи - налази се на парцели површине 8.437 m
2
, земљиште под објектом 

2.972 m
2
, а укупна површина објекта је 6300 m

2 
. Објекат има

 
8 етажа

 
– По+Пр+5+Пк, 105 соба у 
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стандардном делу и 16 у LUX делу хотела. Хотел располаже са 4 сале (великом конференцијском, и 

три мање сале), затвореним базеном и рестораном са терасом. 

 

Лековитост- Термоминерални извори сумпоровите природно радиоактивне  воде – 25 mg/l Н2S 

Температура 32°С до 39°С (у једном бунару  чак 48,5°С)  

Лечи:реуматска обољења, гинеколошка, посттрауматска стања и свим њиховим последицама,  

неуролошка обољења и обољења периферних крвних судова. 

Богутовачка Бања - на удаљености од 23 km од центра Краљева,  надморској висини од 520m,  

укупна површина комплекса  природног лечилишта у Богутовачкој Бањи (природног лечилишта и 

парковског простора) је 1hа 29а 70m
2
; 

Комплекс садржи 5 објеката: Хотел Минерал, издвојене апартмане, старо купатило, депаданс Минерал 

и стара управна зграда; 

Хотел Минерал - Налази се на парцели површине 3.999 m
2
, земљиште под објектом заузима 660 m

2
, а 

укупна површина објекта је 3.367 m
2
 ; 

Објекат има 5 етажа – Пр+4, 100 соба (96 двокреветних соба и 4 апартмана) и 2 депаданса са 21 собом; 

Хотел располаже 1 рестораном са 200 места, 2 базена и 12 када са минералном водом. 

 

На основу елабората, „Предлог за утврђивање подручја Матарушке Бање“ подручје 

Матарушке Бање је  Одлуком Владе Републике Србије проглашено бањским подручјем и налази се на 

мапи бања  Србије. 

 

 

 

Рудна богатства   

 

Град Краљево располаже значајним резервама квалитетног угља, каменог лигнита и мрког 

угља. Посебно су значајни локалитети на линији Ушће-Баљевац (Тадење-Прогорелица), при чему се 

угаљ експлоатише у Ушћу и Тадењу. У пределу Ушћа на постојећој локацији производи се око 50.000 

тона годишње.Велике резерве квалитетног лигнита налазе се у Западно-моравском басену између 

Краљева и Чачка. Процењено је да само на левој обали Западне Мораве има преко 100 милиона тона 

резерви угља. Од осталих сировина, значајне су резерве мермера, доломитског шљунка и песка у 

токовима река.  Осим поменутог у зони седиментних стена налазе се и одређене резерве:   

• песка, шљунка, цигларске земље, итд. (Адрани, Обрва и други локалитети);   

• течне и полутечне битумије (Јанок поред Конарева);  

• магнезита (на северним падинама Гоча и код Богутовца);  

• пешчара (Сирча и Раванички поток);   

• бигра и брече.   

Каменолома у којима се експлоатишу магматске стене на територији Града има у Каменици, 

Годачици, Сирчи, Гокчаници, Магличу, Полумиру код Богутовца и на још неколико локалитета. У 

долини Ибра, утврђено је постојање живе. Серпентин је погодан као грађевински материјал, а мермер 

и као украсни камен који има изузетну вредност, о чему треба и даље водити рачунa, с обзиром на 

постојеће потребе за овим материјалом  не само у оквиру Града Краљева, већ и изван ње. Студенички 

мермер је и данас значајан извор прихода.  Укупна површина под мермером (и доломитом) у оквиру 

града је око 15.0km2, а најзначајнији локалитет где се мермер експлоатише је између манастира 
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Студеница и Криваче, највишег врха планине Радочело (1.643m).   На подручју Манастира Студеница 

налазе се резерве мермера процењене на преко 2.500.000 m3.  

  

Шумски ресурси и зелене површине     

 

На подручју града Краљева шумски ресурси заузимају 46,8% од укупне површине, што је више 

од просека за Републику Србију. Ови подаци показују да је територија града Краљева богата шумом.                   

Најзаступљенија врста у Краљеву је буква 49.9%, на другом месту по заступљености су храстови са 

26.8%. Удео лишћара у укупној структури износи 79.4% а четинара 20.6%. Власничка структура шума 

на територији Краљева показује да је 62% шума и шумског земљишта у дршавном власништву, а 38% 

у приватној својини.  Шумама у државном власништву управља ЈП „Србијашуме“ и оне су сврстане у 

16 газдинских јединица, док су приватне шуме распоређене на 84 катастерске општине.  

 

Биодиверзитет  

 

На територији града Краљева налазе се следећа заштићена природна добра:   

 

1) Споменици природе (стабло храста лужњака око манастира Жича,црни бор у клисури реке 

Ибар, Храст у Обрви, стари храст у Годачици, Самаилски крајпуташки храстови);  

2) Резервати: Лојаник, Матарушка Бања;  

3) Парк природе: – Парк природе Голија;  

4) Резерват биосфере: Резерват биосфере „Голија – Студеница“; 

5) Специјални резерват природе „ Гоч Гвоздац”; 

6) Предео изузетних одлика „Столови”; 

7) Предео изузетних одлика „Жељин”; 

 

У погледу фаунистичке разноврсности, орнитофаунистичке вредности указују на велику 

биолошку разноврсност, па се овај комплекс намеће као важан европски центар генетичке 

разноврсности и има велики значај за очување диверзитета птица Србије.  

 

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, 

Научно истраживачки Резерват  ''Лојаник'' 

                    Резерват биосфере Голија-Студеница. 

 

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 
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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, цркве брвнаре, гроб Јовe Курсуле, споменик Ибарским јунацима 

палим за краља и отаџбину 1912-1918 у кањону Ибра, пећина у Матарушкој Бањи – археолошко 

налазиште, спомници крајпуташи у селу Самаила, галерија слика, музеј, спомен парк стрељаним 

родољубима 1941, куће традиционалног градитељства Такође треба нагласити и постојање богате 

културно-историјске збирке у приватној збирци у оквиру Крстовграда у Прогорелици. 

   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 тренд када је у питању одмор од урбаног начина живљења и бежања 

градског становништва у нетакнуту природу. Такође, поред нетакнуте природе, туристи  су на овај 

начин у могућности да поред богате понуде домаћих специјалитета и здраве хране ( чувеног  

краљевачког  кајмака, сира, воћа, поврћа, производа од меса, ракије карактеристичне за наше подручје 

итд), имају могућност и  активног учешћа у пословима на селу. 

 

 

  Манифестације културе 

Град Краљево са свим својим институцијама културе има потенцијал за организовање великих 

догађаја на националном или регионалном нивоу.  

Културни профил Града Краљева обликују како значајне институције културе, тако и невладин 

сектор који своје циљеве остварује у области културе.  За потребе организације и обављања 

делатности у области културе из буџета се финансира  седам установа, а финасирање се врши у 

домену плата запослених, сталних  трошкова, програмских активности у оквиру основних делатности, 

текућих поправки и одржавања опреме, набавке материјала за рад, капиталих инвестиција у објекте и 

опрему којом установе располажу: 

 

  Библиотека „Стефан Првовенчани“, 

  Народни музеј 

  Историјски архив Краљево, 

  Културни центар „Рибница“ Краљево, 

  Завод за заштиту споменика културе, 

  Краљевачко позориште , 

  Дом културе „Студеница“ у Ушћу 
 

На подручју града Краљева постоји значајан број организација цивилног друштва која се баве 

културном делатношћу, неговањем и очувањем традиције и организацијом културних догађаја и 

манифестација.  Цивилни сектор свакако обогаћује културну понуду у којима грађани у виду публике 

узимају учешће.  

Културни центри.  

 

Културни центар „Рибница“ 2016. пустио у рад апликацију за Андроид телефоне под називом „КВ на 

длану“ која тренутно због техничких недостатака није у функцији. Применом савремених технологија 

Краљево, као град са вишевековном културном историјом, ће се приближити  широј јавности кроз спој 

модерне технологије и културне баштине. QR кодови су постављени на утврђена културна добра на 
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подручју града Краљева. Власници тзв. паметних телефона и таблета су у прилици да помоћу 

апликације за очитавање QR кодова скенирају код који их води до web страница са више информација 

о одређеном споменику културе.  QR кодови су одабрани јер су једноставни за коришћење, а пружају 

широке могућности и сазнања јер се уз информативне текстове могу додати видео записи, цртежи, 

фотографије... 

 

  У Краљеву се одржава више културно туристичких и спортских манифестација, као што су:  

Фестивал уметности „Маглич“   

Фестивал у трајању од два дана има за циљ очување српске и балканске традиције, 

препознатљивог звука и обичаја , а да истовремено публици представи најзначајније елементе 

културне баштине гостујуће земље. 2015. године угостили смо Републику Ирску , док је за 2016. 

годину земља – гост била Руска Федерација. Манифестација, осим музичког програма на главној 

сцени, има за циљ да у пратећим програмима презентује националну гастрономију, старе занате и 

народну уметност, филм, позоришне представе и остале значајне елементе културне традиције 

гостујуће земље.  

Rock & River  

 

       Rock & River је музичка манифестација која се одржава на неколико локација у граду. Уз 

неколико живих свирки поред Ибра, на сплавовима и кафићима уз реку завршава се великим рок 

концертом у центру града или на платоу поред градске плаже на Ибру. 

 

Ликовна колонија Студеница 

       

    Ликовна колонија Студеница једна је од две нејрепрезантативније ликовне колоније у земљи са 

традицијом дугом 43 године. У прелепом амбијенту мансатира Студеница уметници са свих 

меридијана сликају мотиве манастира стварајући једну од нејвреднијих збирки уметничких 

фотографија у земљи. 

 

Интернационални џез фестивал „ЏезИбар“  

Интернационални џез фестивал у организацији Културног центра „Рибница“ Краљево се 

одржава  већ осам година за редом,  и у свом препознатљивом стилу у току три дана  град Краљево се 

претвара у регионалну престоницу џез и блуз музике.  

 Фестивал алтернативних уметности и урбаних спортова „Street Art“   

Са жељом и тежњом да стално ослушкујемо и пратимо жеље младих за добром забавом и 

алтернативним уметничким изражавањем, пред сам крај летњих одмора, последњег викенда августа, 

КЦ „Рибница“, у сарадњи са локалним партнерима организује специфичан фестивал „Street Art“ . 

Осим добре музике и наступа најпознатијих домаћих бендова, младима се нуди слобода уметничког 

стварања и изражавања кроз бројне програме као што су арт графити, различити видови визуелних 

уметности , али и кроз организацију такмичења и наступа у урбаним спортовима попут „скејтборда“,“ 

паркура“, „стрит баскета“ и сл. Фестивал у себи садржи и три такмичарске категорије са вредним 

наградама: Најбољи стрип и карикатура, краткометражни филм и фотографија, за које је установљена 

награда „Златни Б.У.С.“ (сложеница од Буди Увек Свој). 

 

„Смотра народног стваралаштва“  



20 
 

Смотра народног стваралаштва представља нови пројекат Културног центра „Рибница“ 

започет 2015. године у циљу прославе 45 година постојања Певачке групе „Рибница“ .  Током два дана 

трајања манифестације, У Краљеву наступа  више стотина извођача културно уметничких и певачких 

друштава из Србије и Републике Српске . Због велике посећености и суграђана Смотра народног 

стваралаштва је уврштена у сталне програме Културног центра „Рибница“ Краљево . Као пратећи 

програми организује се продаја предмета старих заната и рукотворина, као и радионице са практичном 

обуком заинтересованих у изради традиционалних предмета од прућа, вуне, дрвета и сл. 

 

Организација фестивала "Маглич фест" 

Традиционална манифестација под називом „ Долина Јоргована“ више од две деценије 

обележава и подсећа на романтични гест српског средњовековног краља Уроша Немањића, који је у 

част женидбе са Јеленом Анжујском целу Ибарску долину засадио јоргованима. Манифестација се по 

правилу организује у самом граду Краљеву кроз који пролази свечани дефиле са кочијама у којима су 

„краљ Урош“ и „краљица Јелена“  Културни центар „Рибница“, градска установа културе, на 

централном градском тргу организује манифестацију посвећену овом средњовековном граду. 

Манифестација је тродневна и носи назив „Дани Маглича“. 

 

Туристичка организација Краљево такође организује манифестацију која има за циљ 

промоцију тврђаве Маглич. Манифестација носи назив „Маглич фест“- конципиран  као музичко – 

витешко - сценски спектакл и за разлику од претходно набројаних манифестација  одржава се у самом 

граду Магличу, како би се туристима дочарао средњовековни амбијент ове  тврђаве. 
        

Организација манифестације ''Жички духовни сабор/Дани Преображења'' 

Народна библиотека „Стефан Првовенчани” са другим субјектима културног живота града – 

Народним музејом и Књижевним клубом, организује Жички духовни сабор Преображење.  
 

Смотра дечјих фолклорних ансамбала Србије - Краљево Савез аматера Србије, Културно-

просветна заједница Краљева   

Летња духовна академија музичке омладине Србије - Студеница Музичка омладина Србије  

Ликовна колонија „Студеница“ - Студеница Туристичка организација Краљева   

Жички духовни сабор - Преображење -Жича Народна библиотека Краљево  

Интернационални салон графике  - Краљево  Удружење „Маржик“  

 

Табела 6. 

У Краљеву се одржава више туристичких и спортских манифестација, као што су:   

Р. 

број 

Назив 

манифестације 

Место 

одржавања 

манифестације 

Организатор 

манифестације 

Време 

одржавања 

1. Дани јоргована  (Краљево–

Маглич-Градац) 

Друштво француско-

српског пријатељства 

„Јелена Анжујска“ 

мај 

2. Нарцисима у походе Краљево- Столови Планинарско – смучарско 

друштво “Гвоздац” 

мај 

3. Весели спуст Маглич - Краљево Кајак клуб „Ибар“ и 

Туристичка организација 

Краљева 

јун/јул 

3. Ауто-мото трке 

„Награда Краљева“ 

Аутодром 

Берановац 

Спортски ауто-мото савез 

и Ауто-мото друштво 

Краљево 

август 
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4. Сабор планинара планина Столови Планинарско – смучарско 

друштво “Гвоздац” 

септембар 

5. Дани меда град Краљево Друштво пчелара 

Краљево 

друга половина 

априла и друга 

половина 

септембра 

6. Сребрни казан - 

пасуљијада 

град Краљево Туристичка организација 

Краљева 

септембар 

7. Пројада Ратина МЗ Ратина септембар 
Извор података: Туристичка организација града Краљева 

 

Јавни садржаји и рекреативни програми  

Спортски садржаји (терени, спортске дворане, центри за рекреацију, стадиони)  

Краљево је град младих и спорта. Његову витешку славу проносили су и преносе светом многи 

појединци и екипе као што су одбојкаши “Рибнице”, кошаркаши “Слоге” и “Машинца”, Женски 

Кошаркашки клуб и шахисти, фудбалски клуб “Слога”. У Краљеву постоји тркачка стаза за ауто- мото 

трке. О одржавању спортских терена на територији града (Хала спортова, атлетски стадион, градски 

базен, отворени спортски терени на обали Ибра), стара се Спортски центар “Ибар”. Хала спортова је  

капацитета 1500 гледалаца, димензија 32 x 20m. Отворена је свакога дана, претежно  за тренинг 

кошаркаша и одбојкаша, али се у њој одржавају и друге манифестације. У граду је изграђена нова хала 

спортова капацитета око 3500 места. Градски отворени базен користи се 75 дана за рекреацију 

грађана, а пре и после тога за тренинге пливача и ватерполиста. Базен поседује трибине за 1000 

гледалаца и рефлекторе за ноћно купање. Један од приоритета града је изградња затвореног базена за 

шта је урађена потребна пројектна документација. Атлетски стадион, поред стазе, поседује травнати 

фудбалски терен, трибине за 1000 гледалаца и испод трибина четворостазну аутоматску куглану и 

теретану. Сви ови објекти, као и тениски и одбојкашки терени, концентрисани су у самом центру 

града поред обале Ибра. У Спортски савез Краљева учлањено је 35 клубова и спортских организација 

а Фудбалски савез има 45 клубова из Краљева и околине. 

 

Паркови  

За град Краљево се може рећи да је пун зелених површина, али су оне  углавном недовољно уређене и 

без адекватног садржаја.У граду постоје 4 веће парковске целине, као и доста зеленила око стамбених 

објеката, дуж саобраћајница, око школа, болнице. Градским парковима може се придружити и парк у 

Матарушкој бањи.  Парк код музеја је у претходном периоду реконструисан, уређено је ноћно 

осветљење, бетонске стазе, а постављени су и садржаји намењени најмлађима (клацкалице, љуљашке, 

тобогани ...). Парк у Пљакином шанцу – налази се на атрактивном месту. У парку има мало шумских 

врста дрвећа, па је простор потребно попунити парковским врестама дрвећа и украсним шибљем. 

Парк код Дома друштвених организација у коме има мало лишћарских и четинарских врста. У ранијем 

периоду у овом парку вршене су само замене дрвених клупа. Парк код железничке станице редовнио 

се одржава и у њему је урађена реконструкција стаза. Од осталог садржаја парк има  лишћарске и 

четинарске врсте. 

 

 

Подаци о броју туриста 

 

Табела 7.              Број и структура туриста и остварених туристичких ноћења, 2016.  
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Град Краљево Рашка област 

Република Србија 

 

Туристи 

свега 22.288 343.637 2.753.591 

домаћи 16.065 276.190 1.472.165 

страни 6.223 67.447 1.281.426 

Ноћења 

туриста 

свега 60.902 1.201.407 7.533.731 

домаћи 49.812 1.001.869 4.794.741 

страни 11.090 199.538 2.738.998 

Просечан 

број ноћења 

туриста
2
 

домаћи 3.1 3.6 3,3 

страни 1.8 3.0 2,1 

Извор података: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији 2017, 

табела  

Смештајни капацитети 

 

Краљево располаже значајним смештајним капацитетима. Наиме, туристички и угоститељски 

објекти располажу са укупно1590 лежајева, од чека је чак 1/3 у сеоском туризму.  

 

Место Тел. 
Број 
соба 

Број 
укупних 
лежајева 

    

Спецификација соба 

APP 
1/1
. 

1/2
. 

1/3
. 

1/4
. 

+ 

КРАЉЕВО 
ХОТЕЛИ 

  

TURIST **** 322-366 72 134     5 15 18 34     

BOTIKA **** 366-800 29 47     5 12 12       

CRYSTAL **** 329-140 26 44     4 10 11 1     

SUNCE *** 361-555 15 34     1   14       

TEHNOGRAD 
*** 373-300 21 57     16   5       

BELVEDERE ** 313-333 6 13       1 3 2     

DRAGAČEVO ** 335-056 10 20         10       

ĐERDAN ** 
5816-
250 13 34         8 4 1   

    192 383     31 38 81 41 1   

    

Број соба 
Број укупних 

лежајева 
    

Спецификација соба КРАЉЕВО 
КОНАЧИШТА 

    APP 
1/1
. 

1/2
. 

1/3
. 

1/4
. 

+ 

Kon. ROYAL 354-004 15 21     2 9 4       

Kon. DOM 336-001 10 25     
1(3+2

)   4 2 1   

Kon. OLIMP 352-770 21 43     1/4. 3 16 1     

Kon. MILIKIĆ 382-001 6 14     2 2 2       

                                                      
2
 Прпсечан брпј нпћеоа туриста израчунат је дељеоем брпја нпћеоа с брпјем туриста. Ппштп се туриста 

региструје у свакпм месту где бправи, у случају прпмене места дплази дп оегпвпг ппнпвнпг исказиваоа, 

пднпснп дуплираоа. Стпга је, верпватнп, и прпсечан брпј нпћеоа туриста, израчунат на пвај начин маои пд 

стварнпг. 
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Kon. GIGANT 
5857-
234 6 18 

 
      3 2   

 
1/
6 

Kon. TRI 
BRATA 841-090 14 30       1 10 3     

Kon. LEPI 
BORO 328-328 6 13                 

                        

                        

                        

    78 164     6 15 64 8 1 1 

    

Број соба 
Број укупних 

лежајева 
    

Спецификација соба 
    

МАТАРУШКА 
БАЊА   

APP 1/1
. 

1/2
. 

1/3
. 

1/4
. 

+ 

                        

OKANIK Sport 
(***)  (**)   36 58                 

                        

                        

    

Број соба 
Број укупних 

лежајева 
    

Спецификација соба 
    

BOGUTOVAČK
A BANJA   

APP 1/1
. 

1/2
. 

1/3
. 

1/4
. 

+ 

                        

                        

                        

                        

                        
    

Број соба 
Број укупних 

лежајева 

Спецификација соба 
    

GOČ   APP 
1/1. 1/2. 

1/3
. 

1/4
. 

1/5
. 

1/6
. 

1/8
. 

PIRAMIDA (sa 
vilama) 815-126 57 120     5 40 8 3     

DEČJE 
ODMAR. 
GOČKO 815-112 36 147     1 4 27 1 2 1 

DOBRE VODE 815-100 35 100 1   21 7   6   6 

                        

    128 367 1 0 27 51 35 10 2 7 

                        
                                    

                        

    

Број соба 
Број укупних 

лежајева 
  

  

Спецификација соба 
    

STUDENICA   APP 
1/1
. 

1/2
. 

1/3
. 

1/4
. 

+ 

                        

Manastirski 
konak 

5436-
422 34 120     1 7 14 6   7 

Konačište 
RADOČELO 438-115 18 35       1 17       
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    52 155     1 8 31 6 0 7 

    450 1.069                 

  

  

Број 
категоризац

ија 
Број 
соба 

Број укупн 
лежајева 

Спецификација соба 

села/2 бање/ 
Ušće/ KV 

 

APP 1/1
. 

1/2
. 

1/3
. 

1/4
. 

+ 

Број 
домаћина у 

селу 

Богутовац                   

7 

СТД 1 5 12             

куће 3 6 11             

собе 4 15 35             

апарт                   

  8 26 58             

  
Богутовачка 
бања                   

  

2 

СТД                   

  куће                   

  собе 2 17 29             

  апарт 2 3 6             

    4 20 35             

  Лопатница                   

  

12 

СТД 8 33 59             

  куће 4 8 14             

  собе                   

  апарт                   

    12 41 73             

  
Рудн
о 

                    

  

28 

СТД 16 52 117             

  куће 7 19 44             

  собе 4 10 21             

  апарт 1 3 5             

    28 84 187             

  Студеница                   

  

1 

СТД                   

  куће 1 1 2     1       

  собе                   

  апарт                   

    1 1 2     1       

  

Милићи                   

1 

СТД                   

куће                   

собе 1 1 1   1         

апарт                   
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  1 1 1   1         

  

Kruševica                   

1 

СТД                   

куће 1 2 4     2       
собе                   

апарт                   

  1 2 4     2       

  

Ушће                   

1 

СТД                   

куће                   

собе 1 1 1   1         

апарт                   

  1 1 1   1         

 
Матарушка 
Бања                   

  

3 

СТД                   

  куће                   

  собе 3 10 19             

  апарт 1 3 10             

    4 13 29             

  Дрлупа                   

  

1 

СТД 1 2 4     2       

  куће                   

  собе                   

  апарт                   

    1 2 4     2       

  Пекчаница                   

  

1 

СТД                   

  куће                   

  собе 1 2 4     2       

  апарт                   

    1 2 4     2       
  Гледић                   

  

1 

СТД 1 1 2     1       

  куће                   

  собе                   

  апарт                   

    1 1 2     1       
  Годачица                   

  

2 

СТД 1 5 9             

  куће                   

  собе 1 3 7             

  апарт                   

    2 8 16             

  Жича                   
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1 

СТД                   

  куће                   

  собе 1 2 3   1 1       

  апарт                   

    1 2 3             

  Jovac         1 1       

  

1 

СТД 1 4 4   4         

  куће                   

  собе                   

  апарт                   

    1 4 4   4         

  Каменица                   

  

1 

СТД                   

  куће 1 2 4     2       

  собе                   

  апарт                   

    1 2 4     2       

  Ратина                   

  

1 

СТД                   

  куће 1 2 3   1 1       

  собе                   

  апарт                   

    1 2 3   1 1       

  Врба                   

  

1 

СТД                   

  куће 1 1 2     1       

  собе                   

  апарт                   

    1 1 2     1       

  
    

  Чибуковац                   

  

1 

СТД                   

  куће                   

  собе 1 6 13     5 1     

  апарт                   

    1 6 13     5 1     

  

Дракчићи                   

1 

СТД 1 2 4     2       

куће                   

собе                   

апарт                   

  1 2 4     2       

  Мрсаћ                   
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1 

СТД 1 1 2     1       

куће                   

собе                   

апарт                   

  1 1 2     1       

  Самаила                   

  

1 

СТД                   

  куће                   

  собе                   

  апарт 1 9 26             

    1 9 26             

  Прогорелица                   

  

1 

СТД 1 1 2             

  куће                   

  собе                   

  апарт                   

    1 1 2             

  Краљево                   

  

1 

СТД                   

  куће                   

  собе 2 32 50   17 12 3     

  апарт                   

    2 32 50   
1
7 

1
2 

3     

  

Опланићи                   

1 

СТД                   

куће                   

собе 1 4 9             

апарт                   

  1 4 9             

  

Обрва                   

1 

СТД                   

куће                   

собе 1 2 3   1 1       

апарт                   

  1 2 3   1 1       

  69   74 260 521             

    

710 1.590 
       

 

 

SWOT Анализа 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 
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 Повољан географски положај – 

секундарно туристичко подручје највећих 

туристичких центара у Србији (Врњачка 

Бања и Копаоник) 

 гостопримљиво становништво 

 традиција угоститељства 

 изграђени смештајни капацитети 

 постојање туристичке организације 

 постојање туристичких организација у 

окружењу 

 Природни ресурси (планинско подручје, 

термалне воде, тврђаве, бање, заштићена 

природна добра) од значаја за развој 

туризма 

 Матарушка Бања која је добила статус 

бањског подручја 

 Површински токови погодни за риболов и 

изградњу пастрмских рибњака, као и за 

пратеће туристичке активности 

 Добри услови за развој ловног и 

риболовног туризма 

 Богато културно историјско наслеђе  

(манастири, цркве, културно историјски 

споменици) 

 Добри услови за развој сеоског  туризма у 

брдско планинским руралним деловима 

 Постојећи услови  за развој спортског и 

рекреативног туризма на планини Гоч, 

Рудно и Столови 

 Делимично развијена спортска  

инфраструктура – планинске 

бициклистичке стазе, планинарске 

пешачке стазе 

 Велики број значајних туристичких, 

културних и спортских  манифестација 

 Значајни туристички капацитет 

Матарушке и Богутовачке Бање у 

поступку приватизације 

 постојање уређених купалишта и 

отовoрених базена 

 

 Неразвијена инфраструктура туристичких 

подручја 

 Недовољно развијен туристички производ  

 Неискоришћени смештајни туристички 

капацитети прироодног лечилишта и 

одмаралишра Матарушка и Богутовачка 

Бања 

 Недовољно развијена понуда Матарушке 

и Богутовачке Бање (неискоришћеност 

капацитета за развој  бањских и wellness 

центара) 

 Недостатак комуналне инфрастуктуре на 

подручју туристичког подручја Гоча 

 недостатак спортско рекреативних терена 

и инфраструктуре (ски лифтови, 

клизалишта, спортски терени, спортских 

садржаја и сл) 

 Недовољна повезаност туристичких 

посленика са другим актерима, као што 

су институције културе и управљачи 

културно историјским наслеђем, а у циљу 

креирања туристичког производа и 

унапређења туристичке понуде града 

 Неповезаност са туристичком понудом у 

региону, 

 нерешени имовинско правни односи на 

туристичким локалитетима, 

 недовољан број пројеката предузетника 

из области туризма 

- небезбедан прелаз преко моста на Ибру- 

приступ средњовековној тврђави Маглич  

    -  неуређен прилаз локалитету „Камена   шума“ 

 

   -недостатак забавних садржаја на локалитетима 

Рудно и Лопатница 

   -неуређеност центра места Рудно 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 

 Могућност коришћења природних и 

културних ресурса у туристичке сврхе 

 Подршка туризму кроз систем ваучера од 

стране Министарства туризма... 

 Могућност повезивања пољопривредне 

производње и туристичке понуде 

 Могућност реализације пројеката и 

програма по моделу ПЈП 

 

 

 Одсуство интересовања локалних и 

страних улагача за инвестиционо и 

улагање у туристичку понуду на подручју 

града Краљева 

 Политичка и економска нестабилност 

 Регионална конкуренција 

 Нерешен статус имовине у општини 
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 примена примера добре праксе из 

окружења и ЕУ 

 Шуме погодне за очување 

биодиверзитета и развој лова и боља 

искоришћеност површинских вода за 

риболов 

 Интезивни развој привреде, као основ за 

пословни туризамДоступност фондова за 

подстицај развоја туризма и унапређење 

туристичких понуда 

 Повољни трендови за развој сеоског и 

бањског туризма 

 

 

 Одлив становништва 

 Непланска градња 

 Низак степен услуга и незадовољство 

корисника 

 

 
 

ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ 

 

1. Бањски туризам - Ревитализација „‟brownfield‟‟ локација Матарушка и Богутовачка Бања 

 

 

На основу спроведене анализе стања као један од кључих приоритета у области развоја туризма 

идентификован је инвестициони потенцијал Матарушке и Богутовачке Бање. Као кључне активности 

које је потребно реализовати у наредном периоду планирано је: 

- Привући инвеститора за ревитализацију комплекса Матарушке и Богутовачке Бање у 

модеран спа центар, 

- Унапредити капацитете за услуге у Специјалној болници за рехабилитацију Агенс, 

- Унапредити капацитете за развој бањског-конгресног туризма, 

- Унапредити инфраструктуру за рекреативне активности у бањама (базени,  стазе здравља, 

простори за одмор, спортски терени .... ) 

- Обезбедити потребну комуналну инфраструктуру (судови за смеће за одвојено сакупљање 

отпада ) 

- Унапредити услове за смештај у приватним капацитетима,  

- Едуковати локалне предузетнике и пружаоце услуга у туризму у циљу стандардизације и 

унапређења услуга у туризму, 

- унапредити туристичку сигнализацију.  

 

 
2. Културно историјски  туризам 

 

- Изградња  моста ка средњовековној тврђави Маглич 

- Обезбедити континуирано чишћење локалитета- средњовековна тврђава Маглич 

- Обезбедити приступ тврђави изградњом панорамског лифта или успињаче 
 

 

3. Спортско рекреативни туризам 
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- Унапредити капацитете за развој конгресног туризма, 

- Замена и унапређење постојећих ски лифтова у ски центру Гоч, 

- Унапредити инфраструктуру за планинарење и рекреативни туризам (обележавање и 

одржавање пешачких и планинарских стаза), 

- Извршити уређење вештачког језера на Гочу?, 

- Изградити потребна инфраструктура за развој ловног туризма (Ловачки дом, обележена 

ловишта, урађене мапе и промотивни материјал) 

- Изградити планинарски дом на Столовима,  

- изградитиизлетишта на локацији Гоча и Столова,  

- унапредити туристичку сигнализацију 

- Изградња затвореног базена. 

 

4. Развој руралног туризам  

 

- Уређење центра туристичког места Рудно 

- Изградња забавног садржаја у местима Рудно и Лопатница 

- Иградња мобилијара за децу у местима Рудно и Лопатница 

- Уређење купалишта у туристичком месту Рудно 

Уређење путне инфраструктуре у месту Гледић 

 

5. Јачање туристичких капацитета града Краљева   

 

 

циљ  -   Развој туризма 

 

Подциљ 1: Развој бањског туризма 

Мера 1.1 Ревитализација Матарушке Бање и Богутовачке  Бање у модеране бањске 

центре 

Мера 1.2 Инфраструктурно уређење подручја Матарушке Бање и Богутовачке Бање 

Мера 1.3 Израда планског документа за развој малих бањских центара 

 

Подциљ 2: Развој  културно историјског  туризма 

 

Мера 2.1 Изградња  моста на Ибру - прилаз средњовековној тврђави Маглич 

 

Мера 2.2 Уређење меморијалног центра Спомен гробље Октобар 1941.  

Мера 2.3 Изградња спомен капеле на Чемерну 

Мера 2.4 Опремање тврђаве Маглич у циљу стварања услова за организацију 

туристичких и културних манифестација 

Мера 2.5 Развој и унапређење туристичке понуде и туристичке инфраструктуре на 

подручју манастира Студеница - Испоснице Светог Саве. 

Мера 2.6 Обезбедити услове за континуирано уређење ичишћење локалитета- 

средњовековна тврђава Маглич 

Мера 2.7 Обезбедити услове за  изградњу панорамског лифта или успињаче 

 

Подциљ 3: Развој спортско рекреативног туризма  

 

Мера 3.1 Израда пројектно техничке документације и реализација пројекта 
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ревитализације постојећих објеката и изградња недостајуће инфраструктуре 

(ски лифтови, спортски терени, отворени и затворени базен, клизалиште, 

итд.) у циљу развоја спротског и зимског туризма на Гочу  

Мера 3.2 Припрема и уређење рафтинг стаза и уређење слалом стазе на Ибру 

Мера 3.3 Израда пројектно техничке документације и изградња аутокампа  „Ибар“  

(Маглич),  са пратећом инфраструктуром и спортским теренима 

Мера 3.4 Подршка организацији локалних, регионалних и међународних спортских 

догађаја 

Мера 3.5 Развој и реализација мера подршке за развој предузетничких идеја за развој 

кампинг туризма 

Мера 3.6 Припрема плана развоја и одржавања планинарских стаза и пратеће 

инфраструктуре за планинарење на локалитетима Гоча, Столова, ПП 

„Голија“ у сарадњи са планинарски удружењима 

Мера 3.7 Израда пројектно-техничке документације и реализација пројекта 
формирања ботаничке баште на отвореном  
 

Мера 3.8 Уређење градских паркова и опремање потребном инфраструктуром 
и мобилијаром уз обележавање стабала у парковима дрвеним 
таблама са латинским називом и другим специфичностима дрвећа 

Мера 3.9 Изградња затвореног базена 

Подциљ 4: Развој руралног туризма  

 

Мера 4.1 Припрема пакета подршке за развој сеоског туризма, старих заната и 
других економских активности на селу у циљу унапређења туристичке 
понуде града 
 

Мера 4.2 Израда пројектно-техничке документације и реализација пројекта 
изградње саобраћајница и комуналне инфраструктуре у границама 
ПДР Рудно уз изградњу видиковаца на погодним локацијама 
 

Мера 4.3 Израда пројектно техничке документације и реализаја пројекта 
изградња недостајуће инфраструктуре, туристичких садржаја и 
туристичке сигнализације у циљу развоја туристичке понуде на 
подручју насеља Лопатница 

Мера 4.4 Подршка развоју капацитета у туристичкој понуди у руралном туризму 
(обуке за пружаоце смештаја и исхране, локалне угоститеље, 
туристичке водиче, водиче у природи...) 

Подциљ 5 Јачање туристичких капацитета града Краљева   

 

5.1 Унапређење пословања Туристичке организације Краљево кроз 
јачање  квалитета пословања ( редизајн интернет презентације, 
дизајнирање и штампање новог промотивног материјала и друго) и 
стручности запослених, као и унапређење сарадње са туристичким 
субјектима пружаоцима услуга смештаја, удружењима, спортским 
клубовима..),  
 

5.2 Подршка развоју нових туристичких производа кроз обједињавање и 
умрежавање туристичких актера са подручја региона (туристичка 
организација, агенције, туристичких удружења, пружаоци услуга, 
спортски клубови, верске организације, институције културе)  

5.4 Одржавање и постављање недостајуће  туристичке сигнализације 
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АКЦИОНИ ПЛАН 
 

Специфичан циљ 1. Развој бањског туризма 

Мере Активности Носиоци Временски 

оквир 

Износ 

потребних 

средстава   

Извор 

финансирања 

Индикатор 

1.1 Ревитализација 

Матарушке и 

Богутовачке  бање у 

модеран бањски 

центар 

1.1.1.Израда и 

презентација 

промотивног материјала 

Матарушке и 

Богутовачке Бање 

1.1.2.Организација 

састанака са 

потенцијалним 

инвеститорима 

Градска 

управа 

 

Град 

Краљево 

Градска 

управа 

2019 

 

 

2019 - 2020 

20.000,00 

РСД 

 

 

 

Буџет града 

Краљева 

Број промотивног 

материјала и 

начин 

дистрибуције и 

презентације 

 

Број састанака са 

потенцијалним 

инвеститорима 

1.2. Инфраструктурно 

уређење подручја 

Матарушке и 

Богутовачке Бање 

1.2.1. Израда пројектне 

документације за 

изградњу потребне 

комуналне 

инфраструктуре у 

Матарушкој и 

Богутовачкој Бањи 

1.2.2. Обезбеђивање 

довољног броја судова 

за одвојено сакупљање 

комуналног отпада на 

бањском подручју 

ЈП за 

уређивањ

е грађ 

земљ 

 

 

Град 

Краљево 

ЈКП 

Чистоћа 

2019-2020 

 

 

 

 

2020 

 

 

1.000.000 Буџет града 

Краљева 

Број 

инфраструктурних 

пројеката 

 

 

 

Проценат 

комунално 

опремљеног 

подручја  
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1.2.3. Израда пројектне 

документације за 

изградњу комплекса 

отворених спортских 

терена на бањском 

подручју 

1.2.4. Израда пројектне 

документације за 

уређење јавних зелених 

површина на бањском 

подручју 

 

ЈП за 

уређивањ

е грађ 

земљ 

 

ЈП за 

уређивањ

е грађ 

земљ 

 

2020 

 

 

2019 

Број 

припремљених 

пројеката 

 

 

 

Број 

приппремљених 

пројеката 

Специфичан циљ 2: Развој културно историјског туризма 

2.1 Изградња  моста 

на Ибру - прилаз 

средњовековној 

тврђави Маглич 

 

3.1.1 Изградња  моста на 

Ибру  ЈП за уређ 

грађ земљ 

2018 -2020 70.000.000 Буџет града 

Донаторски 

програми 

Изграђен мост 

2.2  Уређење 

меморијалног 

центра Спомен 

гробље Октобар 

1941.  

3.2.1 стална музејска 

поставка, као и 

ограђивање целокупног 

комплекса и изградња 

паркинг простора 

Народни 

музеј 

2019 - 2020 1.000.000 Буџет града 

Донаторски 

програми 

Уређен 

меморијални 

центар 

2.3 Изградња 

спомен капеле на 

Чемерну 

3.1.1 Изградња спомен 

капеле на Чемерну 

ЈП за уређ 

грађ 

земљишта 

2019 -2020 3.000.000 Буџет града 

Донаторски 

програми 

Спомен капела 
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2.4 Опремање 

тврђаве Маглич у 

циљу стварања 

услова за 

организацију 

туристичких и 

културних 

манифестација 

Набавка потебне опреме 

за организацију догађаја 

на Магличу 

ТОК 2019-2020 2.000.000 Буџет града 

Донаторски 

програми 

Набављена 

опрема 

2.5 Развој и 

унапређење 

туристичке понуде и 

потребне 

инфраструктуре 

манастира Студеница 

- Испоснице Свети 

Сава. 

Израда техничке 

документације за 

уређење прилаза до 

испоснице Свети Сава 

ЈП за уређ 

грађ земљ 

2020 500.000 Буџет града 

Донаторски 

програми 

 

2.6  Обезбеђивање 

услова за 

континуирано 

уређење и чишћење 

локалитета Маглич 

2.3.1 Израда Програма 

уређења 

2.3.2 Реализација 

Програма 

ТОК  

 

ЈП за уређ 

грађ земљ 

2019-2020  Буџет града 

Краљева 

Студија 

оправданости 

 

Припремљен 

пројекат за 

реализацију 

2.7 Обезбедити 

услове за  изградњу 

панорамског лифта 

или успињаче 

 

2.7.1 Израда пројектне 

документације 

 

ЈП за уређ 

грађ земљ 

2020 500.000 Буџет града 

Краљева 

Пројектна 

документација 

 

 

Специфичан циљ 3 Развој спортско рекреативног туризма 

3.1 Израда пројектно 

техничке 3.2.1.Израда пројектне 

документације и 

ДО Гоч 2018-2019 40.000.000 Министарство 

туризма 

Изграђен ски 

лифт 



35 
 

документације и 

реализација пројекта 

ревитализације 

постојећих објеката и 

изградња недостајуће 

инфраструктуре (ски 

лифтови, спортски 

терени, отворени и 

затворени базен, 

клизалиште, итд.) у 

циљу развоја 

спротског и зимског 

туризма на Гочу  

изградња скијалишта на 

Гочу 

3.2.2.Реконструкција 

отворених спортских 

терена и балон хале на 

Гочу 

3.2.3.Израда пројектне 

документације за 

авантура парк на Гочу 

3.2.4 Клизалиште 

Градска 

управа 

ДО Гоч 

 

 

Градска 

управа 

 

 

2018-2019 

 

 

2020 

 

 

12.000.000 

 

 

* 

Буџет града 

Министарство 

Буџет града 

 

 

Буџет града 

 

Реконструисана 

три спортска и 

балон хала 

 

Припремљен 

пројекат за 

реализацију 

3.2 Припрема и 

уређење рафтинг 

стаза и уређење 

слалом стазе на Ибру 

3.2.1 Израда потребне 

документације за 

уређење рафтинг стаза и 

уређење слалом стазе на 

Ибру 

ЈП за уређ 

грађ земљ 

2020 250.000 Буџет града 

Донаторски 

програми 

Припремљен 

пројекат за 

реализацију 

3.3 Израда пројектно 

техничке 

документације и 

изградња аутокампа  

„Ибар“  (Маглич),  са 

пратећом 

инфраструктуром и 

спортским теренима 

3.3.1 Израда потребне 

техничке документације 

ЈП за уређ 

грађ земљ 

2020 500.000 Буџет града 

Донаторски 

програми 

Припремљен 

пројекат за 

реализацију 

3.4 Подршка 

организацији 

локалних, 

регионалних и 

међународних 

спортских догађаја 

3.4.1 Израда Програма 

спортских догађаја 

Град 

Краљево 

2019    

3.5 Развој и 

реализација мера 

подршке за развој 

3.5.1 Припрема програма Град 

краљево 

2020  Буџет града 

 

Урађен програма 

на годишњем 
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предузетничких идеја 

за развој кампинг 

туризма 

нивоу 

3.6 Припрема плана 

развоја и одржавања 

планинарских стаза и 

пратеће 

инфраструктуре за 

планинарење на 

локалитетима Гоча, 

Столова, ПП 

„Голија“ у сарадњи 

са планинарски 

удружењима 

3.6.1 Израда плана  Град 

Краљево 

2019  Буџет града 

Донаторски 

програми 

Припремљен 

пројекат за 

реализацију 

3.7 Израда пројектно-

техничке 

документације и 

реализација пројекта 

формирања 

ботаничке баште на 

отвореном  

 

3.7.1 Израда пројектно-

техничке документације и 

реализација пројекта 

формирања ботаничке 

баште на отвореном  

 

Град 

Краљево 

2019    

3.8 Уређење градских 

паркова и опремање 

потребном 

инфраструктуром и 

мобилијаром уз 

обележавање стабала 

у парковима дрвеним 

таблама са латинским 

називом и другим 

специфичностима 

дрвећа 

3.8.1 Израда 

документације за 

уређење паркова 

3.8.2 Садња нових 

стабала у постојећим 

парковима 

Град 

Краљево 

2019-2020 3.000.000 Буџет града 

Министарство 

животне 

средине 

Број уређених 

паркова 

3.9 Изградња 

затвореног базена 3.9.1 Изградња 

затвореног базена 

Град 

Краљево 

2019-2020 500.000.00

0 

Буџет града 

Буџет РС 

Изграђен базен 
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Подциљ 4: Развој руралног туризма  

4.1 Припрема пакета 

подршке за развој 

сеоског туризма, 

старих заната и 

других економских 

активности на селу у 

циљу унапређења 

туристичке понуде 

града 

4.1.1 Реализација 

годишњих програма 

подстицаја 

Град 

Краљево 

2019-2020 8.000.000 Буџет града 

Буџет РС 

20 подржаних 

програма на 

годишњем нивоу 

4.2 Израда пројектно-

техничке 

документације и 

реализација пројекта 

изградње 

саобраћајница и 

комуналне 

инфраструктуре у 

границама ПДР 

Рудно уз изградњу 

видиковаца на 

погодним локацијама 

 

4.2.1 Изградња 

саобраћајнице Студенице 

Рудно 

Град 

Краљево 

2019 -2020   Буџет града 

Буџет РС 

Изграђена 

саобраћајница 

4.3 Израда пројектно 

техничке 

документације и 

реализаја пројекта 

изградња недостајуће 

инфраструктуре, 

туристичких 

садржаја и 

туристичке 

сигнализације у циљу 

развоја туристичке 

понуде на подручју 

насеља Лопатница 

Израда техничке 

документације за 

реконструкцију 

саобраћајнице 

Израда техничке 

документације за 

сакупљање и 

пречишћавање отпадних 

вода 

Град 

Краљево 

2019 -2020   Буџет града 

Донаторски 

програма 

Урађена 

документација за 

реконструкцију 

саобраћајнице 

Урађена 

документација за 

пречишћавање 

отпадних вода 
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4.4 Подршка развоју 

капацитета у 

туристичкој понуди у 

руралном туризму 

(обуке за пружаоце 

смештаја и исхране, 

локалне угоститеље, 

туристичке водиче, 

водиче у природи...) 

4.4.1 Припрема и 

реализација програма 

обука 

ТОК 

удружења 

2020  Буџет града 

Донаторски 

програма 

 

Број корисника 

програма обуке 

5.Јачање туристичких капацитета града Краљева   

5.1. Унапређење 

пословања 

Туристичке 

организације 

Краљево  

 

5.1.1редизајн интернет 

презентације,  

5.1.2 дизајнирање и 

штампање новог 

промотивног материјала  

5.1.3 календар догађаја 

5.1.4 развој јединственог 

туристичког визуелног 

идентитета 

ТОК 2019 -2020 2.000.000 Буџет града 

Донаторски 

програма 

 

Интернет 

презентација 

Промотивни 

материјал 

Календар догађаја 

на годишњем 

нивоу 

Визуелни 

идентитет 

5.2 Подршка развоју 

нових туристичких 

производа  

5.2.1 обједињавање и 

умрежавање 

туристичких актера са 

подручја региона  

ТОК 2019 -2020 500.000 Буџет града 

Донаторски 

програма 

Обједињена 

понуда 

5.3 Одржавање и 

постављање 

недостајуће 

туристичке 

сигнализације 

 

5.3.1 Одржавање и 

постављање недостајуће 

туристичке 

сигнализације 

ТОК 2019 -2020 500.000 Буџет града 

Донаторски 

програма 

Туристичка 

сигнализација 
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ИMПЛЕМЕНТАЦИЈА 
 

За имплементацију Програма биће задужени: 
 

Координациони тим за имплементацију састављен од изабраних чланова Градског 
већа, Градоначелника,  начелника Градске управе и представника јавних јавних предузећа 
и институција.  

 
Тим ће бити задужен за: 

 

 Припрему и реализацију пројеката, у складу са Програмом;     

 Обезбеђивање буџетских средстава потребних за реализацију пројеката; 

 Пружање  подршке  носиоцима  пројеката  у  реализацији  активности:  обезбеђивање 
неопоходних дозвола, усвајање релевантних одлука, обезбеђивање логистичке 
подршке, спровођење поступка јавних набавки у складу са Законом о јавним 
набавкама, успостављањем одрживих институционалних механизама сарадње 
између носиоца и партнера и сл. ) 

 Координациони тим ће бити задужен да подржи и пројекте који нису дефинисани 
Програмом, а за чију реализацију постоји реална потреба и могућност привлачења 
значајног обима финансијских средстава, под условом да је усклађен са циљевима 
Програма. 

 
За потребе дефинисања процесно правних и материјално правних питања од значаја 

за рад Координинациони тим ће припремити и усвојити Правилник о раду. 
 

Извршну функцију у имплементацији Програма развоја туризма има Туристичка 
организација Краљево,  која  је овлашћена да: 

 

 Иницира  дефинисање  пројектних  задатака  у  складу  са  доступним  изворима  
финансирања на националном и међународном нивоу; 

 Израђују предлоге пројеката и исте реализују у складу са пројектним задатком 
дефинисаним од стране Координационог тима; 

 Поштује правила и процедуре дефинисане Програмом у оквиру кога је пројекат 
одобрен и послују у складу са приниципима доброг управљање и добре праксе; 

 Иницира пројекте који нису дефинисани Акционим планом, а за чију реализацију 
постоји реална потреба и могућност привлачења значајног обима финансијских 
средстава, под условом да су усклађени са циљевима Програма развоја туризма. 

 
Служба за управљање пројектима и локално економски развој   је задужена за: 

 

 подршку Туристичкој организацији Краљево; 

 праћење позива и финансијских линија за спровођење Програма развоја туризма; 

 промоцију пројеката из Акционог плана Програма развоја туризма у циљу привлачења  
донатора ; 

 пружање техничке подршке Kоординационом тиму и Туристичкој организацији 
Краљево. 

 
Акциони план се финансијски реализује кроз годишњи буџет града Краљева и 

обезбеђивањем додатних средстава из доступних донаторских програма. 
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МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

 

Мониторинг 
 

За потребе интерног праћења (мониторинга) спровођења Програма развоја туризма 
задужен је Координациони тим, коме ће логистичку подршку пружати Служба за 
управљање пројектима и локално економски развој. 

 Носиоци пројекта су у обавези да на полугодишњем нивоу Служби достављају 
извештаје, која у складу са припремљеним матрицама за мониторинг, израђује интегрисани 
извештај  и доставља га Координационом тиму на даљу анализу. 
 

Евалуација 
 

За потребу оцене успешности спровођења Програма развоја туризма, предлаже се 
спровођење екстерне евалуације од стране независне консултантске куће која ће бити 
реализована: 
 

 2020.  године (завршна евалуација са предлозима за нов акциони план). 
 
 


