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О Србији- 

Повезујући Запад и Исток вековима, Србија је земља у којој се сусрећу и  преплићу 
цивилизације, културе, вере, климе и рељефи. 

Налази се у централном делу Балканског полуострва, у југоисточној Европи. Северни део 
припада средњој Европи, а географски и климатски делом је и медитеранска земља. 
Србија је континентална земља, али као земља на Дунаву има везу и са удаљеним 
морима. Србија је раскрсница Европе и геополитички важна територија. Међународни 
путеви и железничке пруге, који пролазе долинама њених река, чине најкраћу везу између 

западне Европе и Блиског истока. 
Од пољопривредних предела Панонске низије на северу, преко плодних речних долина и 
брда под воћњацима у Шумадији, рељеф Србије даље према југу постепено прелази у 
планински, богат кањонима, клисурама и пећинама, као и очуваним шумама. Планинске 
лепотице, национални паркови, реке и језера, пружају одличне локације за  активан одмор 
у природи – од лова и риболова до екстремних спортова. 

Србија је много пута у својој вишевековној богатој историји била у средишту светске и 
европске пажње, потпуно несразмерно својој величини, економској моћи и броју 
становника. Многе лекције о храбрости, родољубљу и борби за слободи могу да се науче у 
Србији, на сваком кораку кроз њене градове и пределе. 
Културно-историјска баштина Србије почиње праисторијским археолошким налазиштима 

и античким наслеђем, а најбогатија је српским средњовековним црквама и манастирима, од 
којих су неки увршћени и у светску UNESCО културну баштину. 
У Србији се током целе године организују многи културни, забавни, традиционални и 
спортски догађаји, показујући креативну снагу и духовно здравље ове земље.  
Данас је Србија савремена европска демократска држава, на путу ка чланству у Европској 

Унији, у којој свакодневно бораве разнолике групе туриста – од младих бекпекера до 
учесника конгреса и сајмова. 

Статистички гледано, најпосећеније туристичке дестинације су градови (Београд и Нови 
Сад), планине (Копаоник и Златибор) и бање (Врњачка Бања и Сокобања). 

 

 

 

 

 

 



Типично српски! 

 

 
Странцу у Србији неће бити потребно много времена да се увери угостољубивост 
,љубазност, отвореност и топлину њених житеља. 

Руковање, десном руком, при представљању и упознавању је обавезно, без обзира на 
пол. Пољупци нису обавезни при првом сусрету, али већ сваки следећи пут, ако сте драги 
оном кога срећете, следи љубљење у образ, и то типично српски – три пута. Наравно, нико 
не замера и ако се број пољубаца сведе на два или један, уз дуги срдачан загрљај. 
У Србији се најчешће наздравља уз домаћу ракију, веома често насталу у породичној 
мануфактури. Наздравља се уз куцање чашама, обавезно гледање у очи и гласно 

узвикивање „Живели!“. Здравице се углавном држе само у свечаним приликама, најчешће 
их говори домаћин, али то може да учини и гост. 
Срби уживају у обилној и зачињеној храни и обично имају три оброка дневно, а ручак је 
најобилнији. 
Битан део српског менталитета је „плаћање рачуна“ у ресторану. Домаћин скоро никада 

неће дозволити госту да плати ручак, вечеру или пиће, јер је обичај да домаћин сноси све 
трошкове док гост борави код њега. 
У Србији, за разлику од остатка Европе, не постоји дан у недељи када нема прилике 
за ноћни провод, и то за све генерације, за све животне и музичке стилове и за сваки 
расположиви буџет. После луде ноћне забаве, негде око 3 или 4 сата ујутру, одлази се на 

роштиљ или бурек. 
 

Манастири- 

Због архитектонских особености, скулпторалних украса, фресака, икона, рукописних књига, 
бројних дела примењене уметности, манастири Србије привлаче пажњу и туриста и 
стручњака за средњовековну уметност. 

Архитектура српских средњовековних манастира показује нарочиту разноврсност. Током 

13. и делом у 14. веку грађене су репрезентативне цркве, у чијим се пропорцијама, 
декоративној обради фасада и у скулптури осећа романички утицај, а оне су (Студеница, 
Бањска, Дечани, Градац, Ариље, Милешева, Сопоћани…) сврстане у рашкуградитељску 
школу. Прву половину 14. века обележила су изузетна градитељско-сликарска остварења 
подигнута у време владавинекраља Милутина (Грачаница). 



После 1371. започиње посебан архитектонски стил моравске градитељске школе, са 
полихромним фасадама и декоративном пластиком, који се развио у долини Мораве 
(Раваница, Лазарица, Љубостиња, Каленић…). 

Средњовековни манастири и цркве нису само предели Србије, већ предели српске душе, 
али и својеврсне сликарске галерије.Фреске и иконе из српских цркава значајно су благо у 
културно-историјском наслеђу Србије. 
Једна од највећих српских православних светиња је Хиландар, српски манастир које се 
налази на северном делу Свете Горе – монашке републике са 20 великих манастира, 

смештеној на трећем краку полуострва Халкидики у северној Грчкој. Манастир Хиландар 
подигао је 1198. Стефан Немања са синовима, монахом Савом и Стефаном 
Првовенчаним. 
 

Манастири у Србији 
 
У понуди се могу реализовати групне ходочасничке туре и то за:  
 
Фрушкогорске Манастире (Беочин, Шишатовац, Врдник, Јазак, Ново Хопово, Велика и Мала 
Ремета, Гртег, Крушедол) 
 
Долина Краљева (Жича, Студеница, Градац, Ђурђеви ступови, Сопоћани) 
 
Овчарско Кабларски (Никоље, Сретење, Света Тројица, Благовештење) 
 
Косовско-Метохијиски (Бањска, Девич. Грачаница, Пећка Патријаршија, Дечане,) 
 
Моравски (Горњак, Манасија, Раваница, Сисојевац, Каленић, Љубостиња, Наупара) 
 
Остали (фенек, Раковица, Покајница, Св. Никола Прибојска Бања, Милешева, Св Никола 
Куршумлија, Поганово, Прохор Пчински) 

 

Археолошка налазишта- 

Сирмијум 

Sirmium, један од најважнијих градова касног Римског царства, 

налазио се поред реке Саве, на подручју 

данашње Сремске Митровице. Основан у 1. веку, Сирмијум је свој 

врхунац доживео 294. када је био проглашен једном 

од четири престонице Римског царства. 
Систем путева, аквадуката и војних утврђења, остаци царске палате, терми, позоришта, 

хиподрома, показују да је овај град био центар (легијски логор, царски град и епископски 

центар) читаве области – тадашње римске провинције Паноније. У то време ово је био 

један од важних трговачких и транзитних центара Царства. У граду и његовој околини 

рођено је шест римских императора. 

Константин Велики је провео дуже време са својом породицом у Сирмијуму. У њему је 

прославио петнаестогодишњицу своје владавине. У пурпуру царске палате рођен је његов 

син Констанције II, а нјастарији син Крисип је прославио своје венчање. Константин Велики 



је једно време планирао да Сирмијум постане ново седиште Римског царства, пре него што 

је почео градити Визант (Константинопољ). 

Касније, Сиримијум постаје једно од средишта раног хришћанства, али и место страдања 

хришћанских мученика. О овоме сведоче добро очувани остаци хришћанске базилике у 

самом центру града. На Житном тргу, на остацима занатске четврти из Римског доба, сваке 

године – током јуна месеца, одржава се Фестивал беседништва, у спомен на античку 

славу овог града. Крајем 4. века, Сирмијум је поделио судбину целог Царства. Продором 

Хуна, Гота и Гепида, град је уништен, расељен. 

Винча 

Археолошки локалитет Винча, налази се у истоименом селу, на десној 

обали Дунава, крај ушћа реке Болечице, на 14 км југоисточно 

од Београда према Смедереву. Праисторијско насеље има изглед 

ниског брежуљка. На источној страни пресекао га је Дунав и открио 

културни слој, дебљине 10,5 м, где су у готово правилном низу ређа 

девет грађевинских хоризоната, односно слојеви са остацима неколико 

насеља из различитих периода. 
 

Винча је насељена у време старијег неолита, око 5500-5000 година пре наше ере. 

Становници су живели у полуукопаним колибама шаторастог изгледа (насеља првог 

хоризонта), а производили су посуђе од мало печене земље, камено оруђе и оружје. У 

осталих осам хоризоната грађене су ушорене простране куће квадратног облика, од дрвета 

и блата. У залеђу насеља били су изузетно повољни услови за гајење стоке и 

земљорадњу. У то време (4500 до 3500 година пре наше ере, млађи неолит) Винча је 

постала велики привредни, културни и верски центар, који је пресудно утицао на културу 

свих земљорадничких заједница средње и југоисточне Европе.  

На око 4,5 м у културном слоју Винче запажају се остаци кућа срушених у пожару и 

предмети који откривају да је Винча после проналаска бакра изгубила значај. У Винчи је 

било мало насеље све до почетка историјског периода, али на мањем простору. На том 

подручју откривени су трагови старосрпског гробља из 10. до 13. века.  

Од археолошког материјала карактеритични су налази оруђа и оружја од камена, рога и 

кости, посуђа, раскошних ваза, накита од фосилних шкољки, а посебну вредност чини 

богата и разноврсна пластика ваљкастих и пљоснатих статуа. На основу тих предмета 

може се реконструисати не само живот у праисторијској Винчи, него и рана културна 

историја Подунавља. 

Старчево 

Археолошки локалитет Старчево налази се на левој обали Дунава, 

северозападно од села Старчева, 8 km југоисточно од Панчева. Због 

изузетног значаја откривених налаза на овом локалитету, 



култура старијег неолита на простору централног Балкана добила је 

име старчевачка култура. 
 

На овом локалитету откривене су јаме-земунице елипсоидног и кружног облика, пречника 

2–6 m, од којих су две садржале пећи. У самом насељу је међу земуницама откопано 

неколико гробова са покојницима у згрченом положају. Поред великог броја каменог и 

коштаног оруђа и оружја, главна одлика старчевачке културне групе је њена керамика 

сликана белом, црном и црвеном бојом. Проучавање ове керамике и њених веза са 

сликаном керамиком неолитских култура у Подунављу, Грчкој и на Блиском истоку 

омогућава да се реше проблеми порекла и праваца кретања првих носиоца неолитских 

култура у нашим областима. 

Старчевачка култура је несумњиво најстарија културна група неолита, која је у својој 

најмлађој фази била паралелна са винчанском културом. Прва систематска ископавања 

започела су 1928, сондажна истраживања 1931. и 1932. изведена су у сарадњи београдског 

Народног музеја и Харвардског универзитета, ревизиона ископавања вршена су 1969. 

године, а заштитна истраживања током 2003. и 2004. 

Виминацијум 

Viminacium, данашњи Костолац, близу Пожаревца, на ушћу Млаве 

у Дунав, један је од најзначајнијих римских градова и војних логора од 

I до VI века.  
Цивилно насеље уз логор у време Хадријанове владавине (117–138) стиче статус 

муниципијума, града са високим степеном аутономије. У време владавине Гордијана III 

(239) град добија статус колоније римских грађана, као и право ковања локалног новца. 

Статус колоније је највиши статус који је један град могао стећи у оквирима римске 

империје. Виминацијум је више пута биран за место концентрације војске и полазну тачку у 

многобројним ратовима. 

Локација на Дунаву је Виминацијуму омогућила брз економски развитак. Изузетни налази 

откривени на некрополама око града (до сада је пронађено преко 14.000 гробова) потврђују 

претпоставке о великом богатству његових становника, а фреске у гробницама 

представљају врхунац касноантичке уметности. Град је више пута пустошен у најездама 

Гота, Хуна и коначно Авара. Унутар и око града откривени су амфитеатар, монументалне 

зграде, раскошне терме и трагови развијене инфраструктуре, пре свега улица, акведуката 

и канализације. Досадашња открића свакако су потврдила посебан значај Виминацијума 

као водеће римске метрополе на овом делу дунавског лимеса.  

Научно-истраживачки центар Domus Scientiarum у Виминацијуму је објекат са 

вишеструком наменом – поред тога што ће научници из Србије и света користити његове 

кабинете, библиотеке и атријуме за истраживања, рад са студентима, летње школе, те 

организације конгреса и тематских скупова - истовремено ће служити и за смештај туриста 

који у све већем броју показују интересовање за боравак на Виминацијуму. Domus 

Scientiarum представља врхунац понуде у археолошком туризму, са јединственом 



атмосфером античког Рима, у коме посетилац може бити шта код пожели – археолог, 

легионар или император. 

 

Лепенски Вир 

Археолошко налазиште Лепенски Вир налази се у Ђердапској 

клисури, на ниској дунавској тераси. То је средиште једне од 

најзначајнијих праисторијских култура. На локалитету Лепенског Вира 

откривени су остаци сакралне архитектуре из времена 6500. до 5500. 

година пре нове ере. 
У средишту насеља налазио се пространи трг, који је био место обављања разних ритуала. 

На основу облика и пропорција станишта може се утврдити да су градитељи Лепенског 

Вира располагали одређеним математичким знањима. Око огњишта су биле смештене 

скулптуре великих облутака који приказују људску фигуру на којој је првобитно обликована 

само глава. У каснијој фази, скулпутуре добијају облик људске фигуре и постају прави 

идоли. На њима су најчешће моделоване риболике људске главе, риба, јелен, а на 

нађеним предметима су угравиране загонетне представе: знаци слични координатном 

систему, скице, слова, бројке, предели. 

Археолошким истраживањима откривено је укупно 136 објеката. Како не би било 

потопљено постављањем бране на Дунаву за Хидроелектрану "Ђердап I", насеље 

Лепенски Вир је премештено на виши ниво, где је изграђена и музејска зграда у којој су 

изложени најзначајнији археолошки налази и копије најлепших скулптура, чији су 

оригинали у Народном музеју у Београду. 

Трајанова табла 

Tabula Traiana је натпис уклесан у стени поред Дунава, у Ђердапској 

клисури, 2,5 km узводно од Текије, посвећен римском цару Трајана.  
Део је групе античких споменика на римском путу којем припадају и остаци моста којег је 

Трајан саградио преко Дунава. Трајанова табла првобитно је била постављена на 1,5 м 

изнад римског пута поред Дунава. Табла је, заједно са делом пута, 1969. исечена и по 

вертикали премештена на виши ниво да би се заштитила од подизања нивоа Дунава до 

кога је дошло после изградње Хидроелектране "Ђердап I". 

На основу натписа претпоставља се да је део ђердапског пута у Доњој клисури изградио 

Трајан у оквиру припрема за рат против Дачана, односно да је 100. године завршена та 

последња, најтежа деоница. Ипак се са сигурношћу не може утврдити да ли је Трајан 

изградио или само обновио пут у Доњој клисури, чији су остаци регистровани на више 

места: код Пецке Баре, код Хајдучке Воденице непосредно уз Трајанову таблу и нешто 

низводно од овог места. Изградња римског пута и великог броја утврђења показује значај 

Ђердапа за Римску империју, све до коначног освајање Дакије почетком 2. века. Изградња 

пута, који се простирао уз сам Дунав, била је условљена потребама брже и безбедније 

пловидбе. 



Натпис на табли је у пољу облика tabula ansata, уклесан у шест редова, али се данас јасно 

очитавају само три. Од њене богате рељефне декорације очуван је једино фриз са 

представом орла, као и фигуре крилатих генија. Испод натписа је фигура која клечи, 

вероватно Данубиус, а изнад је надстрешница са касетираном таваницом. Касете су 

украшене розетама и представама орла са раширеним крилима, док је са стране рељефни 

приказ два делфина. 

У преводу са латинског, на Трајановој табли пише: "Император цезар, син божанског 

Нерве, Нерва Трајан Август, победник над Германима, велики понтиф, четрти пут 

постављен за трибуна, отац домовине, конзул по трећи пут, планине је исклесао и 

поставио греде од којих је направљен овај пут". 

Дијана 

Римски каструм Diana подигнут је високој стени изнад Дунава, 

Караташу, код села Сипа, у близини Кладова. Изградња најранијег 

земљано-дрвеног утврђења везана је за долазак првих војних 

формација на Дунав почетком 1. века. 
Камено утврђење већих димензија (140x136 m) везује се за грађевинске активности  цара 

Трајана и завршено је када и прокопавање Сипског канала (101. године) којим је отклоњена 

највећа препрека за пловидбу Дунавом. 

Коначан изглед по питању габарита добија крајем 3. и почетком 4. века додавањем бедема 

који од углова полазе према Дунаву затварајући и штитећи део обале. Средином 5. века 

разарају га Хуни, а око 530. обнавља га цар Јустинијан. Утврђење је разорено и у време 

аваро-словенских упада крајем 6. и почетком 7. века. Изузетан археолошки материјал 

(разноврсни предмети за свакодневну употребу, скулптуре од мермера и бронзе), указују 

да је поред улоге везане за заштиту и одбрану канала, током шест векова на Дијани 

постојао и значајан економски центар са луком и пристаништем.  

Поред остатака бедема са капијама и кулама, у унутрашњости утврђења откривени су 

грађевина са апсидом, војне бараке, латрина и други објекти, а у централном делу остаци 

принципијума са портиком. Изван бедема утврђено је постојање светилишта, истражени су 

остаци мартиријума и дела некрополе као и дела насеља које се простирало западно од 

војног логора. Прва сондажна ископавања започела су 1964. и са прекидима трају до 

данас. Истражени објекти су конзервирани. 

 

Гамзиград 

Felix Romuliana је царска палата подигнута по замисли римског 

императора Галерија Максимилијана, на пространом платоу 

Гамзиграда, у близини Зајечара. Галерије, рођен у овој области, ову 

палату подигао је у 3. и 4. веку себи и својој мајци Ромули, по којој ју је 



и назвао. Припада посебној категорији споменика римске дворске 

архитектуре везане искључиво за раздобље тетрархије и представља 

најочуванији пример те архитектуре. 

 

Палату окружују снажни бедеми који су штитили сам град – палату од упада варвара. 

Откривени су остаци старијег и млађег утврђења, подигнутим у временском интервалу од 

десетак година. Комуникацијом која је спајала источну и западну капију простор унутар 

бедема је подељен на два дела различите намене. Северну половину обухвата комплекс 

царске палате са малим храмом и монументалним жртвеником, док се на јужној половини 

налазе објекти за јавну употребу (велики храм са две крипте правоугаоне основе и терме) и 

објекти за опслуживање палате (хореум и једнобродна грађевина са портиком). Објекти су 

богато украшени фрескама, штукатуром, подним мозаицима са фигуралним и 

геометријским мотивима. 

Од прве деценије 4. до средине 6. века у неколико махова мењају се назив, изглед и 

основна функција. Већ у другој половини 4. века Ромулијана је запуштена палата, а после 

провале Гота и Хуна постаје мало византијско насеље које се под називом Ромулијана 

помиње у списку места обновљених у време Јустинијанове владавине. Гамзиградски 

дворац је последњи пут оживео као утврђено словенско насеље 11. века.  

Систематска археолошка истраживања трају од 1953, а на откривеним објектима 

континуирано се врше конзерваторски радови. Локација Гамзиград - Ромулијана је 2007. 

уврштена у Листу светске културне баштинеUNESCO-а. 

Медијана 

Недалеко од Ниша налази се Mediana, најпознатије и најотменије 

предграђе античког града Naissusа. Простирала се у близини реке и 

термалних извора, на површини од преко 40 хектара.  
Медијана је изграђена почетком 4. века наше ере, у време Константина Великог, као 

резиденција у којој су боравили римски цареви приликом посете Наисусу.  

Археолошка истраживања сведоче о величини и раскоши резиденције у Медијани. 

Централни простор заузимала је вила која је захватила површину од 6000 м2. Луксузне 

грађевине од чврстог материјала са стубовима, декорисане су мозаицима и фрескама. До 

данас је откривено око 80 грађевина античке Медијане, коју највише красе богати и добро 

очувани мозаици, који потврђују богатство грађана Наисуса. Централни објекат 

летњиковца је вила са перистилом украшена подним мозаицима. Уз овај објекат 

констатоване су терме и житница, као и читав систем водоснабдевања са акведуктом и 

водоторњем, гробнице са фрескама. 

Крајем 4. века Медијана је тешко страдала у пожару, а потпуно је уништена у време Хунске 

најезде 441. Насеље је убрзо обновљено, али без некадашњег сјаја. Током друге половине 

5. века и у 6. веку подигнут је већи број зграда, али скромних димензија и од лошег 

материјала. Почетком 8. века, у време продора Авара и Словена, Медијана је коначно 

опустела. 



Данас су видљиви остаци темеља, мозаика и мермерних фигура, а археолошки налази 

чувају се у Народном музеју у Нишу и Музеју Медијане у Брзом Броду, селу удаљеном 6 км 

југоисточно од Ниша. 

Царичин Град 

Iustiniana Prima, односно Царичин Град, један је од најзначајнијих 

византијских градова у унутрашњости Балканског полуострва. Налази 

се на 29 км западно од Лесковца, 7 км од Лебана, у близини села 

Прекопчелица, на ушћу реке Царичине у Свињарицу. 
Цар Јустинијан I, који је потекао из јужне Србије, одлучио је да у родном крају подигне 

град који ће величати његово име. Град Јустиниана Прима лежи на благим падинама које 

се спуштају од планине Радан ка Лесковачкој котлини, на месту ван главних путних токова. 

Изграђен је на платоу који се на ушћу двеју речица завршава стенастом терасом. Основао 

га је цар Јунистијан I у 6. веку, на месту аутохтоне градине Бедеријане. Овакве тврдње 

поткрепљују остаци монументалне доњоградске базилике са аутентичним Јустинијановим 

монограмом и велика епископска базилика на акрополи. Град је био црквено средиште 

целог северног Илирика. У граду је, поред профаних објеката, откривено и десет 

базилика. 

Град је опасан зидинама, а језгро је сачињено од три целине: Акропоља, Горњег и Доњег 

града. На Акропољу, који је први саграђен, подигнути су базилика и епископска палата. Иза 

цркве је велики базен уклесан у камену, до кога водио аквадукт са Петрове горе дугачак 16 

км. Испод овог комплекса је кружни форум на коме је био постављен монуметални 

позлаћени кип Јустинијана. Откопани су остаци цркве са мозаиком у девет нијанси боја, а 

ван бедема откривене су терме. Царичин Град представља ванредан споменик античког 

урбанизма и архитектуре. Рушевине фортификација, улица са портицима, базилика, јавних 

и приватних грађевина, бедема, система водоснабдевања са аквадуктом и великом 

цистерном , подни мозаици у луксузним објектима одају некадашњи изглед града и 

представљају одраз достигнућа палеовизантијске цивилизације, настале на грчко-римским 

тековинама. 

После честих упада Авара и инфилтрације Словена, око 615. године, град напушта домаће 

становништво; живот у граду се гаси, вероватно због пожара или због пресецања водовода 

у време последњих опсада. 

Улпијана 

Ulpiana се налази на Косову и Метохији, у близини манастира 

Грачанице, недалеко од Приштине. То су остаци највећег и 

најзначајнијег римског и рановизантијског насеља на том подручју. 

Први пут је помиње Птоломеј средином 2. века, а зна се да је у њој 

380. боравио цар Теодосије. 
Почетно мање рударско насеље почетком 2. века, за време владавине Трајана, добило је 

статус римског муниципија, а касније је постало и седиште епископије. У два наврата га 



заузимају Готи, а претпоставља се да је доста срадао у земљотресу 518. У целини је 

обновљен у време владавине Јустинијана, средином 6. века, а од тада се назива Iustiniada 

Secunda. 

Бедеми римског града су били неправилне четвороугаоне основе. Северно и западно од 

града налазиле су се некрополе, а североисточно каструм квадратне основе. Археолошким 

ископавањима откривени су остаци једнобродне базилике са криптом, две терме, делови 

мозаичног пода једне грађевине, градска капија са кулама и почетак главне улице. На 

северној некрополи откривене су зидане гробнице, мермерни саркофаг и остаци подног 

мозаика са донаторским натписом. 

Налази у АП Kосово и Метохија, која је тренутно под управом УНМИК-а. 

Тврђаве и утврђени градови- 

Петроварадинска тврђава 

Петроварадинска тврђава подигнута је код Новог Сада, на десној 

обали Дунава, на месту римског Кузума и средњовековног Петрикона, 

чији су остаци срушени 1690. Саграђена је од 1692. до 1780.на 

узвишици изнад Дунава Тврђава, као фортификациони објекат по 

систему француских утврђења градитеља Вобана, а према пројекту 

аустријских војних инжењера Марсиљија, Кајзерсфелда и Вамберга. 
 

Састоји се из Горњег и Доњег града. Горњи град је Тврђава у ужем смислу, опасана 

високим бедемима са стрмим серпентинастим одсецима. Доњи град чини мало насеље са 

мрежом уских улица и вишеспратних зграда са малим двориштима. Заштићен је откопима 

и бедемима. У Горњој тврђави изграђен је низ подземних лагума и галерија, укупне дужине 

16 km. На њој се налазе: Арсенал, Једноставна касарна, Дуга касарна, Официрски 

павиљон и Торањ са сатом, док је Линхенштајнова касарна порушена. У Доњој тврђави – 

Васерштату, налазе се официрски станови са магистратом, болнице, стари арсенал, 

касарна и друге јавне зграде. Испод саме Тврђаве је жупна црква Св. Јураја, а 

православна је у граду. Водена капија данас је порушена. У оквиру бедема је нова 

Београдска капија. 

Заштитним археолошким истраживањима почетком 21. века откривени су културни слојеви 

од средњег палеолита до аустријског периода. Значајни су остаци цистерцитске опатије из 

1243. посвећене Блаженој девици Марији, откривени испод зграде Арсенала, сада Музеја 

града Новог Сада. 

Петроварадинска тврђава је данас најпознатија по музичком фестивалу "Exit", који се ту 

одржава сваке године током јула. На тврђави се одржава и низ других културних и 

забавних догађаја. 

 

 



Београдска тврђава 

Београдска тврђава подигнута је на гребену изнад ушћа Саве у 

Дунав у раздобљу од 2. до 18. века као комплекс одбрамбеног 

карактера. Тврђава је данас својеврстан музеј историје Београда. Ову 

целину чини сама Београдска тврђава, подељена на Горњи и Доњи 

град, и парк Калемегдан. 

 

Због изузетног стратешког значаја, на овом месту је у 2. веку подигнуто утврђење - римски 

каструм, као стални војни логор IV Флавијеве легије. После рушења од стране Гота и 

Хуна, утврђење је обновљено у првим деценијама 6. века. Непуно столеће касније, 

разарају га Авари и Словени. 

Уз утврђење на брегу изнад ушћа Саве у Дунав, настао је антички Сингидунум, а на истом 

месту и словенски Београд. Београдска тврђава често је рушена и обнављана. Изнад 

римских зидина стоје српски бедеми, а преко њих, турске и аустријске фортификације. У 12. 

веку византијски цар Манојло Комнин подигао је на римским рушевинама нови кастел. У 

првим деценијама 14. века. ово мало утврђење на брегу проширено је до речних обала.  

Под влашћу деспота Стефана Лазаревића, као ново средиште Србије, Београд је ојачан 

пространим утврђењима Горњег и Доњег града. У старом кастелу подигнут је деспотов 

двор, а на Сави је дограђено ратно пристаниште. У оквиру бедема развио се напредан 

средњовековни град. 

Ново раздобље започело је аустријско-турским ратом. Као кључно утврђење у средишту 

ратних сукоба током 18. века, Тврђава је три пута реконструисана. Порушен је стари 

кастел, а велики део средњовековних бедема прекриле су нове фортификације. Под 

аустријском окупацијом, 1717-39. године, после изградње нових модерних утврђења, 

Београдска тврђава је представљала једно од најјачих војних упоришта у Европи. Грађена 

је према пројектима генерала Николе Доксата Демореза, Швајцарца у аустријској служби. 

Игром судбине, у свитање једног мартовског дана 1738. године, због пораза код Ниша, 

управо пред бедемима Тврђаве стрељан је њен градитељ. Повратку Турака у Београд 

1740. године, претходила су рушења свих новоподигнутих утврђења. До краја 18. века 

Београдска тврђава је добила коначни облик. У ратним разарањима током протеклих 

деценија порушени су готово сви објекти у Горњем и Доњем граду, а бедеми знатно 

оштећени. 

ГОРЊИ ГРАД 

На прилазу Горњем граду некада се ширило пространо тврђавско поље - Калемегдан. 

После повлачења Турака у другој половини 19. века, поље је претворено у парк. Из правца 

центра Београда, преко Калемегдана, у Београдску тврђаву се улази кроз Стамбол 

капију (унутрашња и спољна) и Сахат капију. У средњовековно утврђење улазило се са 

источне стране кроз Зиндан-капију и Деспотову капију Горњег града. 

Остали значајни сачувани објекти у Горњем граду су: 

• Сахат кула - кула висока 27,5 м са сатом, настала од 1740. до 1789. са наглашеним 

елементима барока. 



• Дамад-Али пашино турбе - мањи маузолеј осмоугаоне основе изграђен 1783. године, 

један од ретких сачуваних споменика исламске архитектуре у Београду.  
• Римски бунар - дубок око 60 метара, а до нивоа воде (35 м) спушта се двојно 

спирално степениште. 
• Остаци замка деспота Стефана Лазаревића - изграђен је у 15. веку 

На Горњем граду се налазе и симбол Београда - споменик "Победник", споменик деспоту 

Стефану Лазаревићу, Црква Ружица и Капела свете Петке. 

ДОЊИ ГРАД 

Цело приобално подручје Београдске тврђаве, уз Дунав и Саву, обухвата Доњи град, где се 

у средњем веку налазио главни део београдског насеља, који је бедемина опасао деспот 

Стефан Лазаревић. Доњем граду прилази се кроз  Видин капију и Мрачну капију, а међу 

ретким сачуваним објектима издвајају се: 

• Остаци Митрополитског двора - откривен је део мермерног надвратника портала 

митрополитске цркве Успења Богородице са ктиторским натписом деспота Стефана 
Лазаревића. 

• Капија Карла VI - подигнута је 1736. у духу барока 

• Барутана - велики барутни магацин укопан од 1718. до 1720. у стени западног 

подграђа у време велике аустријске реконструкције. 
• Кула Небојша - средњовековна топовска кула подигнута око 1460. на самој обали 

реке да би штитила улаз у пристаниште. У време владавине Турака претворена је у 

тамницу и мучионицу, где је 1789. убијен грчки револуционар и песник Рига од Фере. 

КАЛЕМЕГДАН 

Данас најлепши и највећи београдски парк, Калемегдан је у време док је Тврђава била 

главно војно упориште Београда, служио да се непријатељ осмотри и сачека за борбу. Због 

тога и његов назив потиче од турских речи "кале" - град, то јест тврђава и "мегдан" - поље. 

Турци су Калемегдан називали и Фићир-бајир што значи "брег за размишљање”. 

На Калемегдану се налазе Спомен обележје предаје кључева Београдске тврђаве, 

Споменик захвалности Француској, Уметнички павиљон "Цвијета Зузорић”, Музички 

павиљон, Велико степениште, Зоолошки врт, дечији забавни парк, више споменика и 

скулптура, спортских игралишта и угоститељских објеката. 

Београдска тврђава је данас споменик културе од изузетног значаjа, на којој се редовно 

одржавају културни, уметнички и забавни догађаји. 

Смедеревска тврђава 

Смедеревска тврђава налази се на пространој заравни на ушћу реке 

Језаве у Дунав. Подигнута је с циљем да буде престоница земље и 

утврђени двор деспота Ђурђа Бранковића и да замени Београд који 

је, након смрти деспота Стефана 1427. године, враћен Мађарима. 

Грађена је уз велике напоре и представља последње велико 

остварење српске војне архитектуре. 
 

Тврђава је троугаоне основе и чине је Велики и Мали град. У првој фази, од 1428. до 

1430. године, подигнут је Мали град, опкољен са две стране Дунавом и Језавом, док се са 



треће стране налазио ров испуњен водом. Велики град подигнут је већим делом до 1439. 

године, а утврђен је у периоду од 1444. до 1453. 

Турци су град освојили 1439. године, да би по Сегединском договору 1444. био враћен 

деспоту Ђурђу. Дефинитивно пада у Турске руке 1459. године, што је уједно означавало 

и пад српске средњовековне државе. Током 1480. Турци су појачали цео град додавши 

три осмоугаоне ниске топовске куле на угловима, повезане спољашњим нижим бедемом. 

Велики и Мали град имали су испред спољних бедема ровове испуњене водом.  

Турска војска напушта Смедерево 1867. године, када га заједно са још шест српских 

градова предаје кнезу Михаилу. 

Смедеревска тврђава данас представља споменик културе од изузетног значаjа, 

популарну туристичку дестинацију, као и ексклузиван простор за музичко-сценске и друге 

културне догађаје. 

Голубачка тврђава 

Голубачка тврђава се налази на десној обали Дунава, на самом 

почетку Ђердапске клисуре. Време настанка није установљено, док 

први писани траг датира из 1335. године. Тврђава је имала бурну 

историју: била је у поседу Угара, Турака и на крају, српске државе. 

 

 
Бедеми града прате конфигурацију терена. Девет масивних кула међусобно су повезане 

бедемом и распоређене тако да бране град како са копна тако и са воде. Куле су 

четвороугаоне полигоналне, док је највиша кула донжон у доњем делу полигонална, а у 

горњем цилиндрична. Због свог облика назван је „шешир кула“. У источном делу изнад 

палате, налази се мала округла кула. Облик кула указује да је град зидан у време борби са 

хладним наоружањем. Проналаском и употребом ватреног оружја куле на западној страни 

добијају полигонална и цилиндрична, веома масивна ојачања која је дебљина и до 2 м. 

унутрашње куле су задржале квадратни облик. У исто време дозидана је и турска кула 

полигоналног облика. Сачуван је део бедема који је повезује са осталим делом града. На 

западној страни града било је подграђе у коме је било цивилно насеље.  

Маглич 

Средњовековни град Маглич налази се на десној обали Ибра, око 16 

км јужно од Краљева. Постављен је на уском платоу стеновитог 

гребена који доминира читавом околином. Убраја се у најлепше 

споменике српске средњовековне војне архитектуре.  
Маглич је вероватно подигнут у 14. веку. Између 1324. и 1337. 

архиепископ Данило II обновио је бедеме, цркву Св. Ђорђа и палату чије рушевине су се 

сачувале до данашњих дана. Данило II је био познати биограф српских средњовековних 

владара и у Магличу је основао монашку школу. 

Основа утврђења је у облику неправилног издуженог вишеугаоника. Са три стране 

окружено је реком, а на источној страни, кроз стену, био је прокопан ров. Утврђење има 



седам масивних кула и донжон кулу, која је била станиште његовог господара. Обимни 

зидови дебљине 2 метра са снажним кулама чине јединствен одбрамбени систем, који је 

штитио прилаз Ибарској клисури. На врху бедема постојале су ограђене стазе за 

шетњу. Црква Св. Ђорђа била је једнобродна, са елементима који указују на готски стил.  

Маглич је био значајно упориште за одбрану манастира Жиче и Студенице. Након пада 

под турску управу постаје седиште нахије ширег подручја. Град је био значајан у време 

Бечког рата (1683-1699) и Другог српског устанка. 

Нишка тврђава 

Нишку тврђаву су почетком 18. века саградили Турци на десној обали 

реке Нишаве, у самом центру града. Подигнута је на римским и 

средњовековним темељима. Основа је у облику неправилног полигона, 

са странама различитих дужина. Грађена је од камена из... 
Нишку тврђаву су почетком 18. века саградили Турци на десној обали реке Нишаве, у 

самом центру града. Подигнута је на римским и средњовековним темељима. Основа је у 

облику неправилног полигона, са странама различитих дужина. Грађена је од камена из 

оближњег Хумског мајдана, мада су употребљавани и споменици, саркофази и други 

грађевински материјал из ранијих епоха. 

Има четири велике капије: Стамбол, Београдску, Видинску и Велику капију кроз коју се 

излазило на реку. Све капије су и данас добро очуване. Тврђава је опасана великим 

шанцем који се у случају потребе пунио водом из Нишаве. 

Унутар тврђаве налазило се насеље са дућанима, богомоља, касарне и остале грађевине 

за војне потребе. Од свега је сада очувано неколико барутана, џамија Бали бега из 16. 

века и једна засведена грађевина. Џамија је једнопросторна грађевина са квадратном 

основом и куполом, а главни молитвени простор има двокуполни трем, који у Србији има 

само Алтун-алем џамија у Новом Пазару. Уз тврђаву је и хамам, изграђен у 15. веку, једна 

од најстаријих грађевина профане архитектуре са почетка турске владавине. На тврђави су 

препознатљиви елементи арапске архитектуре. 

Како је првенствено имала стратегијски карактер, тврђава је у турском поседу била све 

до 1877. године, када прелази у српске руке. Велика капија, позната као Водена врата, је 

реконструисана 1961-62. 

Нишка тврђава је споменик културе од изузетног значаја, на којој се данас одржавају 

бројни културни и уметнички догађаји. 

Стари Рас 

Средњовековни град Рас налази се 11 км западно од Новог Пазара, 

на брду званом Градина. Претпоставља се да је основан у време 

владавине Јована II Комнина (1118-1143.). У комплексу старог Раса 

су три археолошка локалитета: утврђење на Градини, пећина са 

манастиром Св. Арханђела испод утврђења и насеље Пазариште 

(Трговиште) са урбанизованом структуром грађевина. 
 



Тврђава Рас очувана у рушевинама као најстарија грађевина војне архитектуре 

средњовековне Рашке и као средиште српских владара, ова тврђава има несагледив 

значај за проучавање најстарије прошлости српске државе. Има облик неправилног 

четвороугла, дужине 180 м, ширине 20-60 м. Бедеми су зидани од ломљеног камена и 

кречног малтера и имали су шетну стазу са зупцима. На најприступачнијем, јужном делу, 

налазила се главна кула, полукружне основе, пречника 8 м. У утврђење се улазило кроз 

две капије, западну и јужну. Главна, западна капија, брањена је са две куле неједнаких 

димензија. 

У првој половини 12. века Рас је постао главно упориште српске државе и од тада је 

утврђење ојачано, изграђени су нови објекти, зазидана је западна капија, а отворена је 

нова, поред главне куле. 

Пећински манастир са црквом везује се за великог жупана Стефана Немању. Овде је, по 

свему судећи, писано чувено "Вуканово јеванђеље", а остаци фресака (почетак 13. века) 

и урезани записи (16. и 18. век) указују да је манастир постојао доста дуго.  

Комплекс грађевина на Пазаришту чини насеље у којем се разликују две хронолошке 

фазе. Старија фаза се везује за 14. век и чине је куће брвнаре, а млађа фаза за период 

турске владавине, до друге половине 17. века, са добро очуваним каменим објектима. 

Остаци цркве, некрополе и других грађевина указују на могућност да је овде већ у 12. веку 

било значајно духовно средиште, које је живело и под турском влашћу.  

У околини Раса налази се и група средњовековних манастира и цркава, који су 1979. 

уписани на UNESCO Листу светске културне баштине под заједничким називом:Стари 

Рас са Сопоћанима. 

Звечан 

Средњовековни град Звечан, сада у рушевинама, налази се у 

близини ушћа Ситнице у Ибар, код Косовске Митровице. Постављен 

је на стеновитом купастом брду и доминира долином у којој су се 

укрштали важни каравански путеви. Није познато када је изграђен, а 

први пут се помиње у вези борби на Косову Пољу између 1091. и 1094. 

године, које је предводио жупан Вукан. Тада је био под српском 

влашћу. 
 

Када је Стефан Немања 1170. код Пантина победио Византију, наложио је да се у цркви 

Св. Ђорђа на Звечану одржи молитва за срећан исход битке. До краја 14. века Звечаном 

су владали различити господари, а од средине 15. до 18. века овде се налазила турска 

посада. 

Основа тврђаве прилагођена је конфигурацији терена и има неправилан, издужени облик. 

Састојала се из три дела. Горњи град се налазио на самом врху брда. Нижи појас се 

састојао од зидина ојачаних кулама, а обимни зид је обухватао јужне падине и подножје 

брда. Горњи град, окружен са пет кула, чува остатке главне - динжон куле осмоугаоне 

основе, цркве Св. Ђорђа и цистерни. Црква је имала основу у облику сажетог уписаног 

крста, мању олтарску апсиду, кубе над средишњим делом и била је живописана. 

Унутар Доњег града постоји неколико грађевина чија намена није прецизно утврђена, а на 



западном крају налазио се главни улаз у град.Налази се на територији АП Косово и 

Метохија, која је тренутно под управом УНМИК-а. 

Ново Брдо 

Један од највећих српских средњовековних градова, а по броју 

становника и једно од највећих насеља у унутрашњости Балкана, Ново 

Брдо, налази се на врху Мале планине, 40 км источно од Приштине. 
 

Град је основан почетком 14. века да би се заштитило већ постојеће насеље рудара, 

трговаца и занатлија које се развило захваљујући богатим налазиштима, олова, гвожђа, а 

нарочито сребра са примесама злата. Као непресушан извор прихода, новобрдски рудници 

омогућили су српским владарима да подижу утврђења, манастире и цркве, као и дуготрајну 

одбрану од Турака. 

Највећи процват град је имао за време деспота Стефана Лазаревића, када је добио 

статут, односно посебан закон. У време цара Стефана Душана радила је ковница новца, 

а од 1349. ковали су се грошеви са називом града. Међу многобројним занатима нарочито 

развијена била је уметничка обрада метала. У њему, поред Срба, живели су Дубровчани, 

Саси, Грци, Которани и Албанци. Град је одржавао интензивне трговачке везе са 

приморским градовима. Турци су град заузели 1455. и од тада он пропада, да би почетком 

17. века био дефинитивно напуштен. 

Тврђаву чине два дела. Горњи град на врху планине је полигоналног облика. Утврђен је 

снажним зидом са шест правоугаоних кула. Другу целину представља већи, Доњи град, 

постављен западно од Горњег града. Опасан је обимним зидом са две куле и дубоким 

заштитним ровом. То је био средишњи део урбанизованог насеља, са четвртима и 

улицама. 

У Новом Брду је било седам српских и две католичке цркве. Најзначајнија је  црква Св. 

Николе, која је била саборна градска црква. Саграђена је средином 14. века, дуга је 30 м и 

има необичну основу: проширен простор наоса, засведен полуобличастим сводом, на 

истоку се завршава са две неједнаке полукружне апсиде, а асиметрична припрата је имала 

куполу и три реда стубова. У цркви и порти откривено је 900 гробова зиданих или усечених 

у стену. 1466. године је претворена у џамију. Јужно од града откривени су остаци "Сашке 

цркве", коју су подигли Дубровчани, Саси и други становници католичке вероисповести.  

Налази се на територији АП Косово и Метохија, која је тренутно под управом УНМИК-а. 

Mузеји и галерије 

Корени настанка свих музеја у Србији налазе се у оснивању Народног музеја у 
Београду1844. када је први пут реализована идеја о прикупљању, чувању и приказивању 
музејске грађе која ће илустровати историју српског народа. У Србији данас има око 100 
музеја и већина њих се налази у зградама које су и саме културна добра под заштитом. 
У већини музеја постоји изложбени простор за повремене изложбе, док идентитет сваког 

музеја чини његова стална поставка, односно репрезентативни избор културних добара 
који произилази из концепције самог музеја. Поред изложбених програма, у музејима се 
одржавају и промоције, предавања, семинари, филмске вечери, камерни концерти, сценски 
наступи и разноврсне едукативне радионице. Музеји најчешће раде сваког дана, осим 
понедељка. 



Галеријски простори у Србији су најчешће делови других установа културе (музеји, 
културни центри, уметничка удружења…) или су самостални пројекти уметничких група и 
компанија. Последњих година све је већи број модерних мултимедијалних галерија, са 

атрактивним изложбама домаћих и страних уметника ликовне и примењене уметности.  

Културно-историјски музеји 

Народни музеју Београду 
 
Збирке: праисторија, средњи век, новија српска уметност, страно сликарство. Највећа 
вредност: „Мирослављево јеванђеље“. У саставу су и Галерија фресака, Музеј Вука и 
Доситеја, Музеј Лепенски Вир и Археолошки музеј Ђердапа 

Музеј Вука и Доситеја 
 
Сталне поставке: Доситеј Обрадовић (1742-1811) и Вук Стефановић Караџић (1787-1864). 

Етнографски музеј 

 
Сталне поставке: „Народна уметност на тлу Србије“, народне ношње, тканине, ћилими, 
привредне справе, занатски предмети, покућство. У саставу је и Манакова кућа:  

Манакова кућа 

 
Стална поставка: Колекција предмета, ношњи и накита народа јужне Србије и дела 
Македоније коју је сакупио академски сликар Христофор Црниловић (1886-1963). 

Историјски музеј Србије 
 

Збирке: археологија, етнологија, нумизматика, ликовне и примењене уметности, знамења, 
оружје и војна опрема, рукописи, фотографије, архивски материјал. Поседује грађу о Првом 
српском устанку и фонд личних ствари Карађорђа. У саставу је и Конак кнеза Милоша.  

Конак кнеза Милоша 
 

Стална поставка: „Српска револуција 1804.“, документи, личне ствари, оружје, заставе и 
други предмети Карађорђа, Милоша и других устаника. 

Музеј историје Југославије 
 
Збирка: Историја Југославије током 20. века, са посебним акцентом на живот и дело Јосипа 

Броза Тита. У саставу су и Музеј „25. мај“, Стари музеј и Кућа цвећа.  

Музеј Српске православне цркве 
 
Стална поставка: развој Српске православне цркве, црквене уметности и културе током 

њеног постојања кроз документа, црквене предмете и уметничка дела.  

Музеј града Београда 
  
Збирке: праисторија, археолошки налази из Винче, антика, средњи век, историја Београда 
и Земуна, ликовна и примењена уметност, култура, књижевност, архитектура. У саставу су 

и Конак Кнегиње Љубице и Завичајни музеј Земуна. 

Конак кнегиње Љубице 
 
Стална поставка: изглед и начин уређења београдских кућа у 19. веку.  



Педагошки музеј 
 
Збирке: стари уџбеници, педагошка литература, књиге, часописи, документа и наставна 

средства од 18. века до данас. 

Јеврејски историјски музеј 
 
Стална поставка: живот Јевреја од доласка у крајеве Србије, посебно о страдањима током 

Другог светског рата. 

Војни музеј 
 
Збирке: оружје, војна опрема и документа о војно-историјским збивањима на територији 
Србије од антике до краја Другог светског рата. 

Музеј ромске културе 
 
Збирке: споменици ромске писмености, од позног средњег века до савременог књижевног 
стваралаштвом на ромском језику. 

Музеј Војводине 
 
Стална поставка: развитак људског друштва на данашњем тлу Војводине у континуитету од 
8000 година. Збирке: археологија (од палеолита до антике), општа историје и историја 
уметности (од 15. до друге половине 20. века) и етнологија. Највећа вредност: три римска 

парадна шлема. У саставу је и Музеј пољопривреде у Кулпину. 

Музеј града Новог Сада 
 
Стална поставка: изложба „Петроварадинска тврђава у прошлости“ и културна историја 
грађанског живота Новог Сада од средине 18. века до друге половине 20. века. Највећа 

атракција: подземне војне галерије Петроварадинске тврђаве. У саставу су и Збирка стране 
уметности, Завичајна збирка Сремских Карловца и Спомен-збирка „Јован Јовановић Змај“. 

Завичајна збирка Сремских Карловца 
 
Стална поставка: Карловачка гимназија и песник Бранко Радичевић. Легати: арх. Светомир 

Лазић и сликар Милића од Мачве. 

Народни музеј Кикинда 
 
Збирке: археологија, етнологија, историја, природњачке науке, уметност. Највећа 
атракција: остаци скелета мамута. 

Народни музеј Ваљево 
 
Сталне поставке: „Трећа димензија прошлости – поглед из будућности“ – временске капије 
од неолита до савременог доба, „Сеча кнезова“ у Муселимовом конаку, Кула Ненадовића, 

Бранковина, родна кућа војводе Живојина Мишића у Струганику и „Херој Павловић“ у 
Осечини. 

Музеј у Пријепољу 
 
Збирке: археолошко, историјско, историјско-уметничко и етнографско наслеђе полимског 

краја. 



Народни музеј Панчево 
 
Збирке: археологија, етнологија, историја уметности, историја 

 

Музеј на отвореном „Старо село“ 
 
Стална поставка: архитектура, унутрашње уређење зграда, начин привређивања и  

организација породичног живота људи брдско-планинских предела на Златибору. Постоје и 
конаци за боравак туриста. 

Музеј пчеларства 
 

Стална поставка: кућа и двориште породице Живановић са преко 200 кошница и стотинак 
предмета из области пчеларства. Највећа атракција: кошница у облику црквице из 1880. 

Српски музеј хлеба „Јеремија“ 
 
Сталне поставке: етнографска, археолошка и сликарска. Збирке: оруђа за обраду земље, 

предмети за припремање хлеба, 96 различитих обредних хлебова…  

 

Музеј винарства и виноградарства 
 

Збирке: предмети и документи о развоју винарства и виноградарства у Жупи и Србији кроз 
векове. 

Народни музеј Зрењанин 
 
Музеј покрива подручје средњег Баната. Унутар збирки пет одељења Музеја смештено је 

преко 33.000 музејских предмета. Најзначајније су: збирка хладног и ватреног оружја, 
збирка капа златара, ликовна збирка са значајним фондом слика из XVIII и XIX века, збирка 
накита из праисторије и средњег века, збирка птица. 

Mодерна Галерија Лазаревац 

Прва ликовна галерија '' Савременици'' у Лазаревцу је отворена, сада већ давне, 
1970.године, после склапања уговора између града и колекционарке, госпође Лепосаве 
Лепе Перовић. Која је граду поклонила своју колекцију од 60 уметничких дела, углавном 
југословенских уметника ХХ века. На иницијативу Др Милије Белића, отворена је Модерна 
Галерија у адаптираном простору некадашње робне куће ''Колубара''. Галерија 

функционише као издвојена, радна јединица Центра за културу. Подељена је на три 
излагачке целине. У првој се налази стална поставка Лепосаве Лепе Перовић,  у другом 
делу изложена је археолошка поставка, док је трећа намењена за жириране уметнике на 
основу Савета галерије.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


