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Резиме рада '' Наутика и наутички туризам Републике Србије'' 

Наутика представља скуп практичних и теоретских знања и вештина која су потребна посади брода 

да сигурно и најкраћим путем стигну од полазне тачке до одредишта. Општа повезаност наутике и 

наутичког туризма пре свега подразумева скуп делатности, вештина, друштвених односа на мору 

или у вези са морем, на реци или језеру. Од седамдесетих година прошлог века наутички туризам 

се јавља као један од најекспанзивнијих облика туристичке рекреације, а тиме и туристичког 

промета. Вишеструки економски значај, бројни облици у којима се јавља, продор ка новим, до сад 

туристички неокупираним просторима, као што су површине и дубине мора, језера и река, су 

његове главне карактеристике. Човек се по води може кретати и на њој боравити само уз помоћ 

неког пловила. Управо та чињеница представља ону специфичност по којој се наутички туризам 

издваја из општег туризма у посебан облик. 

Термин наутика је настала је од грчке речи naus што значи брод, лађа, али и вештина пловидбе. 

Овај појам се дефинише као скуп знања, технике и података везаних за водени транспорт. Наутика 

се везује се и за рекреативну пловидбу и друге вештине и делатности везане за њу. У данашње 

време окупља све већи број рекреативаца односно наутичара који се удружују у наутичке клубове 

док наутички туризам постаје све важнија грана туризма.  Наутика као рекреативна пловидба и 

наутичке спортске активности се код нас одвијају на рекама и језерима, најчешће на Дунаву, Сави, 

Тиси, Дрини, Тари, као и на Ђердапском, Палићком, Перућачком, Сребрном језеру.   

Река Дунав је једна од најпопуларнијих европских  река за туристичка крстарења и наша замља је 

својим положајем, вредним културно-историјским наслеђем заступљена све више у наутичком 

туризму Европе. Сваке године око 500 бродова пристане у Нови Сад, Београд, Виминациум, 

Кладово. Туристичка пристаништа у Новом Саду и Београду су спремна за прихват туриста који 

долазе бродом, док се у другим градовима на Дунаву припремају адекватне луке, пристаништа, 

пристани како би пружила могућност туристима да боље упознају десну обалу Дунава и Србију. 

Низ наутичких  спортских активности привлаче домаће и стране туристе да својим чамцима, јахтама, 

бродовима долазе у Србију, буду учесници међународних регата, учествују у сплаварењу и рафтингу 

брзим планинским рекама наше земље, али и у спортско – рекреативним и забавним 

манифестацијама које се одвијају на нашим рекама и језерима.  

Наутички туризам у Србији бележи прве позитивне резултате, али предстоји још дуг пут на уређењу 

марина, туристичких лука и пристаништа,  обогаћивању туристичке понуде, организовању програма 



туристичког панорамског разгледања градова са река, туристичког крстарења рекама и језерима 

Србије.  Адекватна промоција овог вида туризма, већи број рецептивних туристичких агенција које 

би се специјализовале за овај вид туризма побољшале би понуду наутичког туризма Србије и 

довеле већи број туриста наутичара.   

 

 

 


