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УВОД 

 

Просторни оквир мастер рада је Борски округ. Обухвата територију четири 

општине: Бора, Мајданпека, Кладова и Неготина, и располаже солидним природним и 

антропогеним туристичким потенцијалом, као и туристичко-угоститељским објектима, 

што представља добар предуслов за унапређење развоја руралног туризма.  

Прво поглавље бави се дефинисањем руралног туризма као привредне 

делатности, као и развојем овог вида туризма у Европи и у нашој земљи. Такође се у 

овом поглављу наводе облици и активности руралног туризма, као и начела. 

У другом делу рада анализирани су величина и границе, географски, 

саобраћајни, туристички и функционални положај Борског округа. Истакнуто је да 

туристичко-географски положај представља битну компоненту туристичке 

валоризације и значајан фактор развоја туризма. 

Треће поглавље има за циљ да прикаже најзначајније потенцијале Борског 

округа. Наjистакнутији природни потенцијали су планине Дели Јован и Стол, пећине 

Верњикица и Лазарева, Ваља Прераст, Вратњанске капије, као и Национални парк 

Ђердап. Такође је дат приказ најважнијих туристичких локалитета, манифестација, 

културно-историјских споменика, специфичних потенцијала развијених последњих 

година, који овај крај Србије чине привлачним за туристе. Приказани су и смештајни 

капацитети који омогућују туристички боравак у руралној средини. 

Четврто поглавље има за циљ да прикаже снаге, слабости, шансе и претње са 

којима се рурални туризам суочава. Кроз табелу SWOT анализе констатовано је све 

наведено. 
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РУРАЛНИ ТУРИЗАМ 

Рурални туризам је значајна компонента интегралног и одрживог развоја села, 

као и важан фактор у подстицању развоја локалне пољопривредне и непољопривредне 

делатности. Рурални предео је еколошки, економски и културно специфичан амбијент у 

коме се могу одвијати разне туристичке активности, због чега рурални туризам  

представља један од најкомплекснијих облика данашњег туризма.  

Развој руралног туризма 

Рурални туризам у исто време je и стара и нова појава. Већ током 19. века 

почело је да расте интересовање за рекреацију у сеоским пределима, као реакција на 

притисак растуће урбанизације и индустријализације. Термин „сеоски“ усвојила је 

Европска комисија за туризам у жељи да се опишу и објасне све туристичке активности 

у сеоским подручјима (Плавша, 2007). 

Према подацима Паневропске асоцијације руралног туризма, постоји око 

200.000 познатих регистрованих пружалаца услуга у руралном туризму Европе, с више 

од два милиона лежаја. Процењује се да смештај на фармама, у приватним сеоским 

кућама, у малим породичним пансионима и хотелима остварује директну годишњу 

туристичку потрошњу од око 12 милијарди евра. Укључујући локално додату вредност 

мултипликативне ефекте тај износ је 26 милијарди евра у корист европске сеоске 

привреде. При томе се око 98% свих регистрованих смештајних објеката руралног 

туризма налази у земљама чланицама Европске уније (Плавша, 2007). 

Највећа рецептивна, али и емитивна тржишта руралног туризма у Европи су 

Француска, Немачка, Аустрија, Велика Британија и Италија. Оне заједно чине преко 

77% укупног тржишта руралног туризма у Европи. Данас су у Европи најпознатије 

руралне туристичке дестинације Француске (Gites de France), Аустрије и Немачке 

(Urlaub am Bauernhof) и Италије (Agroturismo) (Плавша, 2007). 

Српски рурални простор је један од друштвено и природно најразноврснијих у 

Европи, па је зато управљање његовим развојем веома комплексно. Међутим, вредно 

природно и културно наслеђе које је и поред свих недаћа сачувано у савременим 
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условима може представљати велики потенцијал за развој уколико се његов концепт 

базира на поштовању принципа одрживости (Ђорђевић, 2008). 

Последњих година и у Србији расте свест о неопходности да се и пољопривреда, 

као сектор, и руралне области као специфични простор на коме се она одвија морају 

третирати интегрално, са свим компонентама које га чине. Међутим, овакав приступ 

никако да у потпуности заживи и у пракси. Исти је случај с концептом 

мултифункционалног развоја пољопривреде и руралних области, који активно 

подржава тежњу ка свеопштој одрживости развоја руралних простора (Ђорђевић, 

2008). 

Руралне области Србије се међусобно веома разликују у економском, 

социјалном и демографском смислу. Терени Србије обухватају распон од богатих, 

плодних равница Панонске низије на северу, преко кречњачких планинских венаца и 

басена на истоку и западу, до древних вулканских масива на југу. Севером доминира 

река Дунав, од југа га дели река Сава, а дубоко у планинска беспућа југа сеже слив реке 

Мораве (Ђорђевић, 2008). 

Северне равнице Војводине административно припадају Аутономној Покрајини 

Војводини, која чини 28% укупне површине Србије и 26% њеног укупног 

становништва. У Војводини постоји мање села него у другим регионима и релативно  је 

мала густина становништва. Она износи 94 становника/km². Пољопривреда је главни 

елемент војвођанске економије. Произвођачи у овом региону су снажније тржишно 

оријентисани него у друга два Региона. Војвођански пољопривредници рачунају на 

тржишне вишкове свиња, живине и млека као и већине усева (житарица, уљане репице, 

шећерне репе) (Ђорђевић, 2008). 

Брдско-планински предели Централне Србије чине 29% укупне површине 

Србије са 44% њеног становништва. То је најразноврснији и најнасељенији од три 

региона, делом и због утицаја Београда. Руралне области карактеришу регионална 

брдска топографија, мала газдинства и разноврсни производни фармски системи. 

Оваква топографија ограничава и површину погодну за пољопривреду (66%) и 

проценат пољопривредног земљишта погодног за обраду (67%). Производни системи 

су прилично интензивни и регион рачуна на велики удео високовредног воћа и поврћа. 
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Око 90% бобичастог воћа, које је главни извозни артикал, произведе се у овом региону.  

Овај регион има набоље развијену инфраструктуру у земљи мада то не значи да је она 

комплетна и функционална. Руралне области карактеришу регионална брдска 

топографија, мала газдинства и разноврсни производни фармски системи (Ђорђевић, 

2008). 

Планине и долине Јужне Србије захватају 44% укупне површине Србије. Јужна 

Србија је највећи од три региона а такође и најсиромашнији и најнеразвијенији регион. 

Већи део подручја је планински, са 37% површине под шумом и само 55% 

пољопривредног земљишта. Главни пољопривредни ресурс који је одржавао локалну 

руралну економију били су пространи високопланински травњаци погодни за 

екстензивно сточарство и долински предели погодни за повртарство. Неки делови 

региона веома су погодни за ратарске културе, воће и винову лозу (Ђорђевић, 2008). 

Туристичке активности и облици руралног туризма 

Укључивање образовних програма, забаве, атракција, рекреације и спорта у 

локалну туристичку понуду је исто толико важно за обогаћивање и разноврсност 

понуде руралног туризма колико и понуда смештаја и хране. Ова понуда мора да буде 

обликована тако да задовољи интересе различитих циљних група (појединци, парови и 

породице, одрасли и деца, млади и стари). То значи да понуда активности у руралном 

окружењу мора да користи све расположиве могућности за њихово стварање, културну 

и природну баштину, атракције које проистичу из начина живота руралног 

становништва, њихових навика, веровања и традиције (Демоња и Ружић). 

Група активности другог приоритета обухвата индивидуалне и групне туре, 

кратке излете за групе и појединце, активности као што су састанци, подстицаји, 

конференције, изложбе, активности, дружења сарадника са радног места, мали 

семинари и састанци. Постоји више облика руралног туризма који одражавају захтеве 

туристичких потрошача којима се прилагођава туристичка понуда и туристички 

производ. То су (агротуризам, резидентни, завичајни, спортско-рекреативни, 

авантуристички, здравствени, културни, верски, ловни, риболовни, гастрономски, 

вински, екотуризам, кампинг и наутички). 
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Агротуризам или сеоски туризам представља туристичку посету сеоском породичном 

газдинству код којег је пољопривредна производња основна активност, а туристичке 

услуге смештаја и прехране гостију чине додатну активност. Уз услуге смештаја и 

исхране, на газдинству се могу организовати и остале туристичке услуге чији је циљ да 

гостима пруже могућност активног одмора. Овде се могу пружити и комплетне услуге 

смештаја, исхране и целог програма боравка с излетима, обиласком газдинстава, 

укључивањем у пољске радове, спортско рекреацијске и друге садржаје (Демоња и 

Ружић, 2010). 

Резидентни туризам се односи на боравак градског становништва у такозваним 

викендицама које се налазе на руралном подручју у близини градова или значајних 

природних и других атракција. У тим викендицама бораве њихови власници, али се 

могу изнајмити и другима (Демоња и Ружић, 2010). 

Завичајни туризам се темељи на посебној повезаности појединца и одређеног завичаја. 

Становништво које се доселило у град путује у завичај у којем спава, храни се код 

родбине или у локалном угоститељском објекту (Демоња и Ружић, 2010). 

Спортско-рекреативни туризам је боравак и одмор у који су укључене спортско 

забавне активности у природи попут шетње, вожње бициклом, скијања, јахања, 

активности на посебно опремљеним и изграђеним игралиштима. Најважнији циљ овог 

облика туризма је активни и садржајни одмор туриста (Демоња и Ружић, 2010). 

Авантуристички туризам је облик туризма који се темељи на рекреацији, али уз 

много ризика и узбуђења. У овај облик туризма убраја се алпинистичко пењање, вожња 

брдским бициклом, рафтинг, параглајдинг. Данас овај облик туризма доживљава 

велики успон јер туристи траже узбуђење и нешто ново и несвакидашње (Демоња и 

Ружић, 2010). 

Здравствени туризам је везан уз термо-минерална врела, лековита блата и планинске 

пределе. За овај облик туризма специфична су лечилишта у којима се посетиоцима 

осигурава смештај, прехрана и медицински надзор (Демоња и Ружић, 2010). 

Културни туризам се односи на обиласке споменика културе, музеје, галерије, дворце 

и културне манифестације. У први план ставља културу, образовање, доживљаје и 
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искуства као захтеве активног и садржајног одмора. Уз културни туризам се често 

надовезује и верски туризам (Демоња и Ружић, 2010). 

Верски туризам означава путовање и посете верским средиштима, обредима или 

ходочашћима. Мотиви на путовање су најчешће вера, али и уметнички и културни 

садржај. У новије време то је широко заступљен и економски врло исплатив облик 

туризмa (Демоња и Ружић, 2010). 

Ловни туризам је карактеристичан за рурални простор. Развио се због страсти ловаца 

да лове и изван свог ловишта (Грубешић и Русан, 2013). 

Риболовни туризам је типичан облик туризма у руралном подручју на воденим 

површинама. Учесници су риболовци који траже исте и здраве воде и рибе. Постоји 

више начина бављења риболовом. Један је у мирним, а други облик је на брзим рекама 

(Демоња и Ружић, 2010). 

Гастрономски туризам се темељи на гастрономској понуди. Врло је важна разноврсна 

и ненаметљива, али „уочљива“ понуда хране, као и традиционална кухиња. Те 

посебности треба презентовати и специфичним потрошачима, на пример 

вегетаријанцима, љубитељима биолошки узгојене хране, ловцима, риболовцима и тако 

даље (Демоња и Ружић, 2010). 

Вински туризам је у уској вези са гастрономским туризмом. За развој овог облика 

туризма потребна су виногорја (Демоња и Ружић, 2010). У Неготинској области овај 

вид туризма је развијен, и постоји велики број винограда доброг квалитета.  

Екотуризам има за циљ заштиту света природе. Може се развити на заштићеном или 

још неоткривеном подручју, а оно се не сме оштетити. У овом облику туризма врло 

важну улогу има усмерена едукација организатора путовања, путника и локалних 

радника (Демоња и Ружић, 2010). 

Кампинг туризам је облик у којем туристи за смештај и боравак бирају камповање, 

односно уређени простор за шаторе, караван, кампере или тенде који је смештен у 

природном окружењу (Баћац, 2011). У новије време веома је популарна слична врста 
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туристичког кретања која се назива бекпекинг (backpacking), а најпопуларнија је код 

младе популације. 

Наутички туризам је облик у којем туристи за смештај и боравак користе брод (јахту), 

а одмарају се у руралној средини на језерима, рекама и каналима. Наутички туризам је 

карактеристичан јер је врло комплексан и чине га бројни елементи (мала флота, мала 

бродоградња, луке и лучице, индустрија, обрт, угоститељство и трговина) (Демоња и 

Ружић, 2010). 

Начела одрживог туризма у руралном развоју 

Одрживи развој је „уравнотежени развој, развојни концепт који одређује да су 

раст и промене структуре производње и потрошње развојно прихватљиви, ако не 

умањују укупну употребљивост природних ресурса“ (Вуконић и Чавлек, 2001). Овај 

појам се развио како би решио несклад између човека и природе, а проширивао се у 

посљедњих четрдесетак година у складу с условима глобализоване еколошке и 

социјалне кризе те њихових последица (Цифрић, 2012). 

Одрживи развој се може рашчланити на више врста одрживости: еколошка 

одрживост, економска одрживост, друштвена одрживост и технолошка одрживост. То 

значи да уз очување екосистема, производња мора бити таква да се врати капитал, да се 

не ремете односи у друштвеној заједници и да се не ствара отпад (Цифрић, 2012). 

Стратегије савременог газдинства намећу промену руралног простора. Те 

стратегије нису одрживе ни за урбане, ни за руралне средине јер се не смањује број 

незапослених, односно људи не задржавају радна места и таква стратегија није одржива 

јер не јамчи радну и животну перспективу те се због тога велики број радно способних 

људи исељава у урбана подручја. Стратегија руралног одрживог развоја мора се 

темељити на чврстој вези с традицијом у свим њеним елементима и мора постојати 

претпоставка да се она може искористити као значајан иницијални ресурс за различите 

предузетничке активности посебно у руралном туризму (Цифрић, 2012). 
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ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА ТЕРИТОРИЈЕ 

Борски управни округ налази се у Источној Србији, а под овим именом постоји 

од 2006. годинe. Обухвата четири општине: Бор, Кладово, Неготин и Мајданпек (са 

градским насељима Мајданпек и Доњи Милановац).  

 

Слика 1. Борски округ 

Извор основе:Општине у Србији, 2011 

Борски округ заузима површину од 3.507 km², а по последњем попису из 2011. 

године имаo je 123.848 становника. Густина насељености износи 35,3 становника по 

квадратном километру што Борски округ сврстава међу најређе насељене у Србији. 

Према густини насељености испод њега су Зајечарски и Пиротски округ, такође из 

Источне Србије. 

Општина Бор представља центар овог округа, како по величини, тако и по 

индустријском, туристичком и привредном развоју. Територија општине Бор налази се 

у крајњем источном делу Србије у Тимочком басену. Површина општине износи 856 

km
2
, по чему спада у веће општине у нашој земљи. Према попису из 2011. године, у 14 

насеља живи 50.159 становника.  

Густина насељености износи 65 становника по квадратном километру. Подручје 

општине се граничи са општинама Мајданпек и Неготин на северу, Бољевац на југу, 

Зајечар на истоку, и Деспотовац и Жагубица на западу. 
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Општина Кладово налази се на крајњем истоку Србије заузимајући површину од 

629 km
2
. Пописни подаци из 2011. године показују да је на подручју општине Кладово 

живело 20.635 становника, а густина насељености је била 171 особа на квадратном 

километру. На територији општине Кладово налази се 23 насеља и 6 засеока, од чега се 

чак 8 налази у пробаљу Дунава. Подручје општине Кладово граничи се са општинама 

Неготин и Мајданпек на западу и југу, и Дунавом на северу и западу. 

Општина Мајданпек налази се у северном делу источне Србије у сливу реке Пек. 

По површини од 932 km
2
, налази се на једанаестом месту у Републици Србији. На 

укупној површини ове општине према подацима пописа из 2011. године живи 18.686 

становника, што је сврстава на последње место у целом округу. Становништво је 

настањено у два градска насеља (Мајданпек и Доњи Милановац) и 12 сеоских насеља. 

Општина Мајданпек се граничи са општинама Бор, Неготин, Кладово, Голубац, Кучево 

и Жагубица, а на северу Дунавом у дужини од 54 км са Румунијом. 

Општина Неготин се налази у северо-источном делу Србије и простире се на 

тромеђи Републике Србије, Бугарске и Румуније. Укупна површина општине Неготин 

износи 1.089 km
2
 и обухвата 39 насељених места. Према подацима пописа из 2011. 

године овде живи 37.056 становника. Општина Неготин се на северу граничи 

са општином Кладово, на северозападу и западу са општином Мајданпек, на југозападу 

са општином Бор, а на југу са општином Зајечар. На југоистоку и истоку граничи се са 

са Народном Републиком Бугарском у дужини од 41 km, док је североисточна граница 

са Републиком Румунијом у дужини од 35,5 km током међународне реке Дунав.  
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ПОТЕНЦИЈАЛИ ПРОСТОРА БОРСКОГ ОКРУГА ЗА РАЗВОЈ 

РУРАЛНОГ ТУРИЗМА 

Посебна специфичност подручја Борског округа је обиље како природних тако и 

атропогених туристичких вредности. Од природних потенцијала довољно је поменути 

да се на територији округа налази Национални парк Ђердап са најдужом клисуром у 

Европи, да ободом округа тече најзначајнија европска река Дунав и да има две 

откривене и туристима доступне пећине, као и велики број мањих. Поред тога треба 

поменути и Карпатско-балканске планине које се протежу дуж великог дела територије 

Борског округа. 

Велики број и разноврсност антропогених туристичких вредности, како у целој 

земљи, тако и у Борском округу последица су богате историјске прошлости. Подручје 

овог дела Србије прилично је богато археолошким налазиштима, културно- 

историјским споменицима, етнографским вредностима, манифестацијама који 

туристичку понуду чине јединственом. 

Природни потенцијали 

Рељефне карактеристике 

По хипсометријској подели на низијски, брдско-планински и планински терен, 

Борски округ претежно припада брдско-планинској висинској категорији. Од укупне 

површине терен до 200m н в. чини 44% територије, од 200-500m 49%, а изнад 500 m н 

в. свега 7% територије (Манојловић,1986).  

На овом простору заступљене су млађе веначне планине настале у време алпске 

орогенезе. Интензивна вулканска активност у току креде имала је великог утицаја на 

стварање рудних богатстава и термо минералних извора.  

Планина Велики Крш, висине 1148 m, заузима северни део Борског округа. На 

овој планини изводи се планинарска трекинг тура целом дужином гребена планине. 

Представља велики изазов, због веома каменитог и неравног терена, што је разлог да на 
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ову туру, дуж целог гребена полазе само одређене групе туриста (кондиционо спремни 

и искусни планинари) (www.wikipedia.com). 

Планина Дели Јован простире се у западном делу округа. Планина је скоро у 

потпуности обрасла буковом и храстовом шумом, уз мало четинара на северу и југу. 

Посебну пажњу привлачи ловиште са јеленима лопатарима и другим дивљачима. 

Планина је погодна за пешачке туре уз коришћење компаса. 

Северни део Борског округа захвата планина Црни врх. На Црном врху 

заступљене су букове шуме, а због своје надморске висине овде се снег задржава скоро 

до краја пролећа. Уз флору и чист ваздух Црни врх поседује идеалне услове за развој 

зимских спортова и рекреацију. 

Планина Стол (1156 m) налази се на 13 km удаљености од Бора. У подножју се 

налази мало језеро поред којег је саграђен и планинарски дом. У дому се окупљају 

планинари из целе земље током целе године. Ова планина такође је погодна за развој 

алпинизма али и парагладинга. 

 

Слика 2: Планина Стол 

Извор: www.tobor.com 

Неколико километара југозападно од Борског језера, на источној подгорини 

Кучаја, налази се више занимљивих пећина и спелеолошких локалитета. Истичу се 

пећине: Лазарева, Водена, Мандина, Верњикица и Хајдучица, а истражена је и крашка 

јама Стојкова леденица. С обзиром да се налазе у околини села Злот, удаљеном 20 km 
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западно од Бора, сви ови објекти познати су под заједничким називом Злотске пећине. 

За туристичке посете уређене су Лазарева пећина и Верњикица. 

Лазарева пећина, удаљена 3 km од Злота, позната је и као Злотска пећина. Улаз у 

пећину се налази на левој обали Лазареве реке, на апсолутној висини од 291 m. 

Туристичко уређење пећине започето је 1953. године, за туристе је занимљива простана 

„улазна дворана“, „главни канал“ попречног пресека, широк до 10 m, а висок до 18 m. 

Интересантним пећинским накитом су богате „Концертна дворана“ и „Дворана слепих 

мишева“. Сталактити и стагмити, пећински стубови, бигрене и калцитне кадице 

различитих облика и величина запажају се свуда унаоколо, чине простор лепим и 

занимљивим за посетиоце (www.tobor.com). 

 

Слика 3: Лазарева пећина 

Извор:www.toobor.com 

Недалеко од Лазареве пећине, уређеном пешачком стазом за свега неколико 

минута стиже се до пећине Верњикица. Смештена je у кањону Лазареве реке, а налази 

се на надморској висини од 454 m. Верњикица је сува пећина, настала у кречњацима. 

Састоји се из више дворана и сужења. Дворана „Вилин град“ има најлепши накит, а 

спелеолози су најинтересантнијим облицима дали сликовита имена: „Кошница“, 

„Обелиск“, „Пећински човек“ и др. Карактеристичан је велики број сталктита и 

сталагмита необичних облика и боја. Заштитни знак Варњикице је и сталагмит „Колос“, 

висине 11,5 m који се налази у дворани „Колосеум“.  
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Слика 4: Дворана Вилин град 

Извор: www.wikipedia.com 

Рајкова пећина спада у групу речних пећина. Кроз њу протиче Рајкова река. Ова 

понорница, после подземног тока дугог 893 m, поново се појављује и после излаза из 

пећине спаја се са Пасковом реком. Од њих настаје Мали Пек, који се неколико 

километара ниже улива у Велики Пек. До сада је истражено 2.304 m дужине пећинских 

канала подељених у два хоризонта – доњи речни и горњи суви хоризонт. У пећини се 

налазе веома занимљиве пећинске дворане, каде, драперије и остали пећински накит од 

чисто белог кристалног калцита. Јован Цвијић је ову прогласио најлепшом у Србији.  

 

Слика 5: Рајкова пећина 

Извор: www.toom.com 

Ваља Прераст је природни камени мост који се налази под заштитом државе као 

споменик природе од изузетног значаја. Налази се око 12 km од Мајданпека, пружа се 
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од југозапада ка североистоку на дужини од 100 m, тo јест 26 m у висини горње ивице 

лука. Заштићени простор прерасти обухвата и прелепу истоимену планинску реку, која 

испод ње пролази. Заједно чине активан и веома значајан туристички амбијент 

(www.toom.rs). 

 

Слика 6: Ваља Прераст 

Извор: www.wikipedia.com 

Бигрена акумулација „Бели Изворац“ значајан је због изузетности и очуваности 

као геоморфолошки објекат површинског крашког рељефа. Под заштитом је државе као 

спомник природе. У долини Белог Изворца постоје две акумулационе бигре различите 

старости, таложене једна преко друге. Ово природно добро има велики број облика, 

појава и процеса, које је водоток Белог Изворца формирао у наталоженим наслагама 

бигра. 

 

Слика 7: Бели изворац 

Извор: www.wikipedia.com 

http://www.toom.rs/
http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
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Вратњанске капије у близини Манастира Вратна, на планинској речици, бистрој 

и погодној за риболов, налазе се огромна камена врата-капије, које је сама природа 

створила, а које представљају споменик природе под заштитом државе. Прва капија 

носи име Велики прераст, друга Мали прераст, а трећа Суви прераст. Цео комплекс 

Вратне, село, манастир и капије, окружен је рекама и шумама и представља једну од 

најзанимљивијих туристичких дестинација Неготинске крајине. Лепоту Вратњанских 

капија употпуњују и манастир Вратна, као и истоимено ловиште са великим стадом. 

Прва капија удаљена је око 200 m од средњовековног манастира, а први детаљан опис 

овог подручја оставио је Феликс Каниц. Велики Прераст или друга Вратњанска капија 

има дужину 45 m, ширину 23 m, висину 26 m и дубину свода 30 m. Суви Прераст 

односно трећа капија има дужину 34 m, ширину 15 m,  висину 20 m и дубину свода 10 

m. Он је и најмање приступачан и млађи од прва два, али је и најлепши и најизазовнији 

за истраживаче (www.toon.org.rs/sta-videti/priroda/vratnjanske-kapije). 

 

 

Слика 8: Прераст Вратне 

Извор: www.discoversoutheastserbia.com 

Десетак километара јужно од Неготина, у близини села Мокрање, Сиколска 

река, створила је диван водопад и испод њега живописно језеро. Иако скромних 

димензија, ово место које носи назив Мокрањске стене, омиљено је излетиште и 

купалиште мештана околних села и Неготинаца. Претпоставља се да је за време 

Римљана мост спајао две највеће стене. Археолози су на врховима стена пронашли 

http://www.toon.org.rs/sta-videti/priroda/vratnjanske-kapije
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доста старих предмета из тог доба. У подножју се налази мало језеро са водопадом 

богато рибом. Такође се претпоставља да испод стена постоји пећина звана „Хајдучка 

пећина“. У подножју је мало језеро са водопадом, а у горњем делу тока Сиколске реке 

налази се још једно мање језеро знатно дубље, богато рибом. У непосредној близини 

овог места налази се и чувени виноградарски рејон са пивницама као и ловиште Алија 

које се простире на око 300 ha. 

 

Слика 9: Мокрањске стене 

Извор: www.toon.com 

Мала Врбица је једно од 35 идентификованих „Important Bird Areas“ (IBA) у 

Србији. Ова међународна класификација значајних подручја за птице подразумева рад 

на њиховој идентификацији, мониторингу и заштити. Иако је ИБА мрежа заснована на 

богатству птичјег света, заштита ових подручја доприноси очувању великог броја 

других животиња и биљака. За истраживање диверзитета орнитoфауне на овом 

локалитету задужена је Група истраживача Националног парка “Ђердап”, која је 

утврдила значајне промене у бројности гнездећих популација појединих врста птица, 

изазваних променом у режиму газдовања самим рибњаком (www.tookladovo.rs). 

Лазарев кањон представља најдужи и најдубљи кањон у Источној Србији. 

Усечен у дебеле кречњачке стене испод Малиника у дужини од 9 km, дивљих литица, 

са бројним сипарима и пећинама. У најужем делу широк је само 3-4 m, а дубина иде до 

500 m. На неким местима река пролази између укљештених камених блокова који чине 

природне мостове. 

http://www.tookladovo.rs/
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 Од укупе површине споменика природе „Лазарев кањон“, која износи 1755,50 ha, под 

шумама је 1018,50 ha. Остале површине су голети, камењари, ливаде и пашњаци.  

 

Слика 10: Лазарев кањон 

Извор: www.wikipedia.com 

Ђердапска клисура је дугачка 100 km и спада у ред најдужих и најпроученијих у 

Европи. Ђердапска клисура је композитна, што је чини посебно привлачном, јер 

условљава честе промене пејзажа на кратком растојању. На дунавском сектору 

Ђердапске клисуре, коју можемо изједначити са Националним парком Ђердап, постоје 

четири сужена дела (клисуре) и три проширења (котлине). Поређане низводно клисуре 

и котлине Ђердапа смењују се следећим редом: Голубачка клисура, Љупковска 

котлина, клисура Госпођин вир, Доњомилановачка котлина, клисуре Велики казан и 

Мали казан, Оршавска котлина и Сипска клисура. 

 

Слика 11: Ђердапска клисура 

Извор: www.avanturista.com 
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У Доњeмилановачкој котлини Ђердапском језеру притиче Поречка река, на 

чијем је ушћу, услед издизања нивоа воде, створен простран и дубок залив. Низводно 

од Доњeмилановачке котлине, Дунав улази у најинтересантнији део клисуре Велики и 

Мали казан, сужене делове, који стрмим литицама подсећају на интензивну тектонску 

активност на овом простору. Велики и Мали казан су међусобно раздвојени 

проширењем код румунског села Дубова, што још више повећава морфолошку 

сложеност простора и чини га туристички привлачнијим.  

Велики казан је дугачак 12 km. Одликује се стеновитим странама, које се дижу 

над језером преко 300 m. Мали казан је најужи део Ђердапа, јер има само 180 m. 

Приобални простор Великог и Малог казана лакше је приступачан са пловних објеката, 

него са пута, те извесни делови остају изван видокруга моторизованих туриста. 

Низводно, долина Дунава се проширује у Оршавску котлину, која је дугачка 16 km и 

одликује се благим и лако приступачним странама, погодним за изградњу викенд кућа 

на доминантним положајима. 

Ђердапска клисура се завршава Сипским сужењем, дугачким 6,5 km. На овом 

сектору, код острва Црквиште, постојали су најповољнији услови за преграђивање 

Дунава и изградњу хидроенергетског и пловног система. Овде се завршава вештачко 

језеро Ђердап. 

Климатске одлике 

У Борском округу влада умерено-континентална клима са доминантним 

западним, северозападним и источним ветровима. Због широке отворености према 

Влашкој низији, запажају се јаки климатски утицаји са истока, па је време овде често 

различито од времена у Централној Србији. Клима се одликује дугим, топлим и сувим 

летима, хладним и снежним зимама, са израженим прелазним годишњим добима.  

Средња годишња температура ваздуха у Босрком округу за период од 2000. до 

2011. године је 7ºС. Најхладнији месец је јануар са просечном температуром -2 ºС, док 

је најтоплији јул са просечном температуром од 22,8 ºС. Апсолутни максимум 

температуре ваздуха износи 20,6ºС, а апсолутни минимум -8,2ºС (Манојловић, 1968). 
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За анализу температуре ваздуха коришћени су подаци са две постојеће 

метеоролошке станице, Неготин и Текија. Велика разлика између нормалних месечних 

температура Неготина и Текије је током зимских месеци. Просечна јануарска 

температура у Текији је за 1,1 ºС виша од неготинске, што је резултат утицаја водене 

масе Дунава, али и отворености Неготина утицају ваздушних маса из Влашке низије 

(Манојловић, 1986). 

Температурне разлике између нормалних и средњих месечних максималних 

температура у Неготину, указују на то да крај пролећа, лето и почетак јесени, знатно 

више него зими, могу бити под утицајем топлих ваздушних маса и повећане 

инсолације. Највећа температурна разлика је у септембру (8,3 ºС),а најмања у јануару 

(3,1 ºС) (Манојловић, 1986). 

Облачност је важан климатски елеменат јер има пресудан утицај на инсолацију 

и количину падавина. Може се рећи да овај део Србије спада у делове са најмањом 

просечном годишњом облачности. Најмања облачност је у августу, док је највећа у 

новембру. Просечна годишња облачност указује да се Текија, која се налази уз Дунав и 

у оквиру мање котлине Ђердапа, карактерише највећом облачношћу (Манојловић, 

1986). 

Инсолација је веома значајна за виноградарство у овом делу Србије. Простор 

Неготинске Крајине је место које се може означити као веома погодно за 

искоришћавање соларне енергије. На основу вредности просечне дневне инсолације, 

може се рећи да би инвестиције у апаратуру за искоришћавање Сунчеве енергије биле 

брзо амортизоване. Најзаступљенији уређаји би били они за загревање воде у базену 

Неготина, планираном рекреативном центру код Брзе Паланке, а нарочито у 

домаћинствима (Манојловић, 1986). 

Ветрови који су најчешћи јесу западни и северозападни. С обзиром да прелази 

преко Хомољских планина у овај крај доспева као хладан, доносећи изненадне и 

обилне падавине. Овај ветар ствара високе сметове, поледицу на путу и омета 

саобраћај. Западни и северозападни ветар, који локално становништво зове још и 

„горњак“, су најзначајнији ветрови и у летњем периоду (Манојловић, 1986). 
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Кошава је такође чест ветар у зимском делу године. То је увек хладан ветар, не 

толико јак као горњак, али који проузрокује вишедневно падање ситног снега. Средња 

брзина кошаве је од 5 до 10 m/s, али при појединим ударима њена брзина може бити и 

преко 30 m/s. Овај ветар најјачи је на улазу у Ђердапску клисуру.  

Падавине су веома неједнаке. Планински венац Мироч-Велики Гребен-Дели 

Јован добија просечно годишње 950 mm падавина, док се према истоку количина 

смањује до 600 mm (Манојловић, 1986). 

Највећа количина падавина у оквиру Борског округа забележена је у Ћердапу, а 

најмања у Неготинској Крајини. Снег је редовна зимска појава. Јавља се у новембру, а 

може да траје до априла. У Неготинској Крајини снежни покривач просечно се одржава 

50 дана у нижим, а 60 дана у вишим деловима. Село Мироч на 480 m апсолутне висине, 

просечно има 70 дана у години са снегом од 1 cm дебљине. У овом насељу најдуже се 

задржава и високи снег, виши од 50 cm, просечно 15 дана. У околини села Поповице и 

Салаша, на локалитету „Стеванске ливаде“, снег од 50 cm одржава се више од 10 дана. 

У зимским месецима ово место је најближи скијашки центар, пре свега за грађане 

Неготина (Манојловић, 1986). 

Хидрографске одлике 

Најзначајнији природни потенцијал Борског округа који је саставни део 

Националног парка Ђердап је река Дунав. Кроз Србију Дунав тече дужином од 588 km, 

и целим током кроз земљу има довољно воде за пловидбу, наутички туризам, спортски 

и привредни риболов, купање и спортове на води.  

Висина колебања нивоа Дунава у току године, у селу Радујевац износи и до 9,5 

m, а посечно од 5 до 8 m. Просечни годишњи протицај износи 5520 m/s. Специфичност 

Дунава у овом делу, у односу на остале делове наше земље кроз које тече јесте 

Ђердапско језеро. Најитересантнији део овог вештачког језера је Ђердапска клисура. 

Пред улазом у Ђердапску клисуру слив Дунава има површину од 560.000 km
2
. 



25 

 

 Дунав је у Ђердапској клисури стишњен, а с обзиром на протицај, представља брзу 

реку. Воде Дунава богате су рибом, а највише моруном, јесетром, кечигом и сомом 

(Манојловић, 1986). 

Река Пек, река која извире у подножју Црног врха, највећим делом протиче кроз 

општину Кучево. Улива се у Дунав код Великог Градишта после 124 km тока. Ова 

необична река је веома рањива, јер у свом горњем току протиче у близини великих 

одлагалишта јаловине рудника бакра у Мајденпеку. Река припада Црноморском сливу. 

Формира се на ушћу двеју река - Велики и Мали Пек. Сопствени басен има површину 

од 2.230km². Просечан проток воде 48,5m
3
/s. Пек је и златоносна река, па је познат и 

као Златни Пек (www.rekapek.co.rs). 

По уласку на територију општине Кучево, Пек дуго тече Волујском клисуром 

(20km). Клисура се завршава код места Крст у селу Волуја, одакле Пек улази у широку 

Звишку котлину. Одавно је област у долини Пека важила за предео богат златом 

(www.rekapek.co.rs). 

Вратна, Замна и Јасеничка река дренирају источне падине Великог Гребена и 

Дели Јована. Сва три слива одликују се једнаким физичко-географским условима 

отицаја. При томе слив Замне добија највише, а слив Јасеничке реке најмање падавина. 

Почетком пролећа, у марту, долази до отапања снега на Дели Јовану и Великом 

Гребену, уз релативно велику количину падавина. Услед тога се на овим токовима тада 

јавља највећи средњемесечни протицај, већи од 3 m/s. Појединих година, после јачих 

суша, ове реке у доњим токовима остају без воде.  

Борско језеро је вештачко језеро изграђено 1959. године подизањем бетонско-

земљане бране и акумулацијом вода мањих околних река Ваља Жони, Марецове и дела 

слива Злотске реке. Језеро се налази у подножју планине Црни врх и палеовулканске 

купе Тилва њагре. Вода језера је примарно намењена индустријским погонима 

Рударско-топионичарског басена у Бору. На језеру су у доброј мери развијени 

излетнички и купалишни туризам. Летње месеце велики број грађана источне Србије, 

Борана, Зајечараца, али и туриста којих је највише из Србије, Бугарске и Румуније, 

проводи на Борском језеру. Вода је чиста и бистра и готово исправна за пиће 

(www.borskojezero.com ). 

http://www.rekapek.co.rs/
http://www.rekapek.co.rs/
http://www.borskojezero.com/
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На обали Борског језера и у њеној близини саграђено је неколико хотела, мањих 

тржних центара, ресторана, кафића, а постоји и неколико викенд насеља. На самој 

обали језера налази се ауто-камп, а туристи који су авантуристичког духа и воле 

камповање и боравак у природи, увек бирају смештај управо на овом простору 

(www.borskojezero.com). 

 

Слика 12: Борско језеро из ваздуха 

Извор: www.flickr.com 

Ђердапско језеро се убраја у највеће акумулације у Европи. Најмања ширина 

језера је у клисури Мали Казан (180 m), док је најшире у Доњемилановачкој котлини 

где достиже 2 km. Највећи залив је у долини Поречке реке. Језеро је дугачко преко 100 

km, а на најширем месту широко је 8 km. Највећа дубина достиже 100 m. Површина 

језера је 253 km², од чега je 163 km² на српској, а 90 km² на румуснкој страни. 

Стварањем Ђердапског језера побољшани су услови пловидбе али и туристичке 

наутике. Велики утицај на развој туризма имао је и Национални парк „Ђердап“ 

проглашен 1974. године (www.djerdapskojezero.co.rs). 

За интензивнији развој туризма на Ђердапском језеру, поред побољшања 

чистоће воде и развоја воденог путничког и туристичког сапбраћаја, потребно је боље и 

више валоризовати огромно богатство историјски значајних места и објеката, као и 

археолошких локалитета. То је основа за богат садржај боравка и комлекснију 

туристичку понуду. 

http://www.djerdapskojezero.co.rs/
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Слика 13: Ђердапско језеро 

Извор: www.wikipedia.com 

Брестовачка бања налази се у општини Бор, и удаљена је 8 km од Бора. Бања је 

основана 1837. године и у њој је свој конак изградио Кнез Милош са својом супругом 

књегињом Љубицом. Бања има 5 извора који се користе за лечење болести, али и за 

грејање смештајних и медицинских грађевина које се ту налазе. Ови извори топле воде 

користе се код повреде мишића, хематома, уганућа, а њихова температура варира 

између 32ºС и 42ºС. Горњи или први извор показује топлоту од 39°С. Други, чија се 

вода пије и који је од првог 6 m удаљен према југоистоку, има 37,7°С. Исти степен 

топлоте показује и вода трећег врела, које од претходног удаљен 15 m. Четврти извор, у 

којем се купају, налази се с оне стране Бујице, 12 m од трећег према истоку и топлота 

његове воде при самом ждрелу износи 39,5°С. Пети извор, који се употребљава за 

испирање очију и лежи 4 m према истоку, показује температуру од 35,7°С. Сви ови 

извори излазе из пукотина порфирне стене и дају прилично много воде која је врло 

лековита и у многим болестима благотворна, једно због своје знатне топлоте, а друго 

због значајне множине у њој растворених лековитих соли. Садржи у себи сумпоровита 

једињења, сулфат натријума и сулфат магнезијума. Бања на основу својих 

предиспозиција може да допринесе повећању развоја здравственог, лечилишног и 

уопште бањског туризма (www.brestovackabanja.co.). 
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Слика 14: Брестовачка бања 

Извор: Софија Костић 

Бледеријски водопад, изузетна природна атракција налази се у близини села 

Река, на око 15 km од Kладова. Река Бледерија извире на 190 метара надморске висине, 

и тече на југоисток. Вода, која се вертикално, са висине од око 7 m, после преливања 

преко бигрене пречаге, обрушава у облику водене завесе у бигрену каду, велики вир 

или мало језеро, тиркизно је зелене боје. Са стране великог водопада постоји још један 

мали, који током лета, када река смањује свој капацитет воде, нестаје али га увек има с 

пролећа, када је река богата водом и до више стотина метара у секунди. Изнад 

водопада, на око 2 km растојања са десне стране, налазе се извори субтермалне воде са 

температуром од 17°С (www.tookladovo.rs). 

 

Слика 15: Бледеријски водопад 

Извор: Софија Костић 

http://www.tookladovo.rs/
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Биогеографске одлике 

У Неготинској Крајини су до данас очуване мале површине под шумском 

вегетацијом. Очувани остаци лужњаково-јасенове шуме представљају реликтне 

заједнице. Оне указују на некадашње широко распрострањење ове вегетације 

(Јовановић, 1978). 

У Области Кључа доминира сладуново-церова шума. Местимично се у долинама 

јавља шума храста китњака и граба. На дну дубљих долина јавља се и липа 

(Манојловић, 1986). 

У вегетационом погледу нарочито је интересантан Дели Јован. У његовом 

подножју и на планинским странама развијене су различите шуме: на источним 

падинама чисте сладунове шуме, на јужној сладуново-церове, на западној страни 

доминира шум храста китњака, а на северној церово-грабићеве шуме. Са порастом 

надморске висине јављају се и китњакове шуме (Манојловић, 1986).  

Борски округ се одликује разноврсношћу животињских врста. Фауну рептила 

чине: корњаче, степски гуштер, речна и барска змија, шарка и поскок. Орнитофауну 

чине: кукавица, црни кос, грлица, креја. Сисари су заступљени са 41 врстом, а 

најтипичније су: ровчице, шумски миш, црни пацов, зец, кртица и други.  

Посебно интересантне врсте су твор, рис и шакал. Шарени твор запажен је у 

околини Неготина. С обзиром на то да му крзно нема неку већу комерцијалну вредност, 

а користан је као уништитељ штетних глодара, постоји потреба његовог стављања под 

режим тоталне заштите. Шакал је регистрован на више места. Само у околини 

Неготина до сада је убијено минимално 20 примерака, који су чинили велику штету у 

ловиштима. Ракунац је први пут одстрељен на територији Неготина 1978. године, а у 

овај крај је доспео вероватно из Румуније преко залеђеног Дунава (Манојловић, 1986). 

Вегетација у великој мери утиче на туристичка кретања јер оплемењује 

природни амбијент па самим тим има естетску вредност. Омогућава активности које 

доприносе развоју одрживог руралног туризма, здравствено-рекреативног (лагане 

шетње у природи, брање лековитог биља итд.).  
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Животињске врсте, нарочито птице остварују основу за развој фото-сафарија и 

посматрање птица. Велики број љубитеља птица борави у природи како би уживао али 

и усликао поједине врсте птица и њихове јединке. Развој овог вида туризма не изискује 

велика улагања, па се уз мало труда може задовољити жеља посматрача. Док са друге 

стране дивљач омогучује развој ловног туризма, чији се рељеф у овом делу Србије 

састоји из три засебне целине: неготинске, низије, брдске висоравни и рељефа 

планинског обода који чине масиви Дели Јована и Мироча. Као најзначајније гајене 

врсте дивљачи издвајају се: горски јелен, јелен лопатар, муфлон, срна, дивља свиња, 

зец, фазан, пољска јаребица, вук, шакал, лисица и дивља мачка. 

Заштићена природна добра 

Национални парк Ђердап (НП 04) заштићено је добро, проглашено за 

национални парк 1974. године. Налази се под редним бројем 2 у регистру заштићених 

добара. Туристи посећују овај парк готово током целе године, а највише у пролеће и 

лети. Оно што их највише привлачи свакако је пешачење и излазак на атрактивне 

видиковце. Осим четири клисуре, два прелепа кањона, налази се и преко 1000 пећина и 

вртача занимљивих туристима. У наредном периоду планира се и изградња марине, 

пристаништа и визиторског центра (www.turizamnpdjerdap.org.). 

Лазарев кањон (СП 245) је заштићено природно добро прве категорије. 

Представља најдужи и најдубљи кањон у Источној Србији. Пажњу туриста највише 

привлаче Лазарева пећина и Верњикица које су делом уређене за туристичке посете.  

Резерват природе Буково је 2007. године стављен под заштиту и сврстан у другу 

категорију заштите као природно добро од великог значаја. Резерват је стављен под 

заштиту ради очувања мешовите брдске заједнице реликтног карактера, са 

доминацијом букве и ораха, ради очувања мезијске букве на надморској висини од 70 

m, што је најнижа висинска граница распрострањења у Србији 

(www.rezervatprirodebukovo.rs.co). 

Ваља прераст (СП 271) је природни камени мост који се налази под заштитом 

државе као споменик природе од изузетног значаја. Заштићени простор обухвата 

http://www.rezervatprirodebukovo.rs.co/
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истоимену планинску реку. Интересантно је да није настао урушавањем пећине већ га 

је вековима „градила“ река кој протиче испод њега. 

Споменик природе Бели Изворац (СП 270) представља бигрену акумулацију на 

истоименој реци. Ово добро има велики број облика, појава и процеса које је водоток 

Белог Изворца формирао у наталоженим наслагама бигра. Сам крај има велики 

туристички потенцијал, због неистражености самог краја али и због великог броја 

интересантних локалитета у окружењу (www.toom.com). 

Вратњанске капије (СП 274) је споменик природе, где у клисури реке Вратне 

постоје три природна камена моста до којих се долази обележеном планинском стазом. 

На овом простору живи око 24 врста дрвенастих и 170 зељастих врста. Најпосећенији 

јесте Манастир Вратна који се налази у оквиру прерасти. 

Рајкова пећина (СП 317) је споменик природе и једна од најдужих пећина у 

Србији. Добила је име по хајдуку Рајку који је пљачкао путнике, и своје благо скривао 

у пећини. За туристе је интересантна због богатства пећинског накита различитог 

облика као и бројних дворана. Спајањем сувог и речног хоризонта у 2014. години 

добијена је кружна туристичка стаза дужине 1410 m (www.discoversoutheastserbia.com). 

Национални парк Ђердап као природни потенцијал 

Национали парк Ђердап са низом специфичности, истиче се међу пет 

националних паркова у Србији. Проглашен је 1974. године и захвата површину од 63 

680,45 хектара на територији општина Голубац, Мајданпек, Кладово и Неготин, што га 

чини најбитнијим природним потенцијалом Борког округа. 

Основну природну вредност Националног парка Ђердап представља Ђердапска 

клисура дугачка 100 km. Композитна долина и пробојница између моћних венаца 

Карпата, повезује панонски са влашко-понтијским простором, западну и централну 

Европу са источном Европом и Азијом (Станковић, 2003). 

НП Ђердап, највећи национални парк у Србији, представља природну лепоту 

бројних реткости, културно-историјских споменика, које је могуће видети из „птичје 

перспективе“ на неколико видиковаца. Видиковац на највећој надморској висини је 
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Велики Штрбац на 768 m. До најатрактивнијих видиковацa може се доћи пешачким 

стазама (www.turizam.npdjerdap.org). 

  

Слика 16: Национални парк Ђердап 

Извор: www.getbybus.com 

Антропогени потенцијали 

Демографске одлике 

Актуелни миграциони талас у Борском округу започет је почетком деведесетих 

година прошлог века и наставља се и данaс. У ратним годинама одлазак младог 

становништва био је повезан са сукобима на нашем простору, док се данас, као разлог 

масовног одласка становништва, узима у обзир бесперспективност, незапосленост, 

оскудни образовни профили и друго. 

У Борском округу, у периоду од 1981. до 2011. године, уочена је драстична 

негативна промена у погледу броја становника. Године 1981. у Бору је живело 56 486 

становника, а према попису из 2011. године 48 615 становника. У Кладову 1981. године 

забележено је 33 376 становника, док је 2011. било 20 635. Мајданпек такође бележи 

велики пад, док је 1981. године живело 26 628 становника, у 2011. је број опао на 18 

686. У Неготину се највише примећује опадање броја становника, где је 1981. живело 

63 973 становника, а 2011. тек 37 056 становника. Овакав тренд је највероватније 

последица масовног одласка омладине услед незапослености (www.stat.gov.com). 

 

http://www.turizam.npdjerdap.org/
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Табела 1: Разлике у броју становника Борског округа у периоду 1981-2011 године. 

 Борски округ Бор Кладово Мајданпек Неготин 

1981-2011. 55 471 7 871 12 741 7 942 26 917 

Извор: Републички завод за статистику 

У периоду 1991-2002. година, Борски управни округ је имао позитиван природни 

прираштај само 1993. године, а његове општине које су 9 појединих година бележиле 

позитиван природни прираштај су: Бор (1991-1994. године), Кладово (1993, 1995. и 

1997. године) и Мајданпек (1991-1996. године). Природни прираштај укупног градског 

становништва свих општина Борског управног округа био је позитиван током периода 

1991-2002. година (www.demografijakoreniigenezaa.co.rs). 

Према подацима пописа из 2002. године, у старосној структури уочава се највеће 

учешће старијег средовечног становништва (40 до 59 година) које износи 29,2%. Удео 

овог старосног контингента праћен је контингентом старог становиштва (60 и више 

година старости) које у Борском округу учествује са 24,4%. Најмању просечну старост 

и најмањи индекс старења имају општина Мајданпек и општина Бор 

(www.demografijakoreniigeneza.co.rs). 

Археолошки локалитети 

На простору Борског округа присутан је велики број археолошких локалитета, 

који у будућем периоду могу допринети побољшању туризма овог краја. Међу 

најважнијим и најпознатијим истичу се Трајанова табла, Трајанов мост, тврђава Диана 

и други. 

Трајанова табла је део групе античких споменика на римском путу којем 

припадају и остаци моста којег је Трајан саградио преко Дунава. Првобитно је била 

постављена на 1,5 m 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".  

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

http://www.demografijakoreniigenezaa.co.rs/
http://www.demografijakoreniigeneza.co.rs/
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јасно читају само три. 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". 

 

Слика 17: Трајанова табла 

Извор: www.virtuelnimuzejdunava.com 

Трајанов мост - Остаци Трајановог моста и утврђења Понтес налазе се код села 

Kостол, 5 km низводно од Kладова. Мост, подигнут између 103. и 105. године, дело је 

сиријског архитекте Аполодора из Дамаска, и представља једно од најграндиознијих 

градитељских дела антике. Дужина моста са порталима износила је 1133,90 m, а део 

преко речног корита 1071 m. Истовремено са мостом, у функцији његове одбране, 

подигнути су помоћни логори Понтес на десној и Дробета (Румунија) на левој обали 

Дунава. Остаци 16 стубова Трајановог моста су лоцирани 1932. године. Пола века 

касније археолози су успели да лоцирају њих 12, а четири је вероватно у међувремену 

однела вода. Остаци првих стубова на обе стране и данас се могу видети на обалама 

Дунава. Заштитна археолошка ископавања и конзерваторски радови започели су 1979. 
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године. Kод Kостола је очуван део носећег сувоземног стуба моста, висине 5 m и 

ширине 3,5 m (www.tookladovo.rs). 

Тврђава Диана подигнута је на самој обали Дунава, на узвишењу код села Сип. 

Изградња најранијег земљано-дрвеног утврђења везана је за долазак првих војних 

формација на Дунав почетком I века. Kамено утврђење већих димензија настало је у 

време грађевинске активности императора Трајана. Током шест векова на Диани је 

постојао значајан економски центар са луком и пристаништем. У унутрашњости 

утврђења откривени су грађевина са апсидом, војне бараке и други објекти, а у 

централном делу остаци принципијума са портиком. Изван бедема утврђено је 

постојање светилишта, истражени остаци мартиријума и дела некрополе као и дела 

насеља које се простирало западно од војног логора. Диана је међу најбоље очуваним 

римским утврђењима у региону, а истражени објекти су конзервирани 

(www.tookladovo.rs). 

 

Слика 18: Тврђава Диана 

Извор: www.arheoamateri.com 

Тврђаву Фетислам на Дунаву, подигли су Турци 1524. године. Назвали су је 

Фетислам, што значи „победа Ислама“ и поделили је на два дела – Мали град и Велики 

град. Kако се претпоставља, Мали град је био артиљеријска база коју су штитиле 

кружне куле. На капијама које воде у тврђаву постављене су мермерне плоче у славу 

султана Мехмеда II. У саставу тврђаве налази се отворени амфитеатар, а у непосредној 

http://www.tookladovo.rs/
http://www.tookladovo.rs/
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близини спортски центар са комплексом терена за велике и мале спортове 

(www.tookladovo.rs). 

Тврђава Фетислам налази се поред магистралног пута, са посебним прилазом до 

тврђаве, на пар стотина метара од центра Kладова. Шеталиште поред обале Дунава 

налази се у наставку пешачке стазе која је асфалтирана, а унутар тврђаве је 

калдрмисана стаза која је на неким местима реконструисана. Археолошко истраживање 

комплекса и радови на његовој конзервацији обављени су у периодима од 1973. до 

1977. године и између 1981. и 1984. године, а након изградње ХЕ Ђердап II и стварања 

вештачког језера, приобални део тврђаве се нашао под водом (www.sr.wikipedia.org). 

 

Слика 19: Тврђава Фетислам 

Извор: www.virtuelnimuzejdunava.com 

Манастирица се налази на надморској висини од 236 метара, изнад истоименог 

насеља. Основан је у време краља Милутина. Према предању, у њему је боравила кћи 

кнеза Лазара Оливера, удата за султана Бајазита, након победе Монгола над њеним 

мужем (www.tookladovo.rs). Стара манастирска црква служила је до седамдесетих 

година 19. века. Тада је свод на цркви препукао и средина се срушила. Манастир је тада 

затворен и готово сасвим опустео, све до 1900. године, када је на његовим темељима 

подигнута нова црква заузимањем Архиманадрита Гаврила и добровољним прилозима 

околних села (www.sr.wikipedia.org). 

http://www.tookladovo.rs/
http://www.sr.wikipedia.org/
http://www.tookladovo.rs/
http://www.sr.wikipedia.org/
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Ахеолошко налазиште Лепенски вир је откривено 1965. године, на самој обали 

Дунава, и удаљено је 15 km од Доњег Милановца. То је било једно од најзначајнијих 

открића ове врсте на територији Србије. Kултура Лепенског Вира је стара око 8000 

година и представљала је потпуну непознаницу за археологе, а названа је по локацији 

на којој је откривена. Неколико кључних ствари издваја Лепенски Вир од других 

праисторијских култура. На овом месту су људи живели константно око 2000 година и 

за то време су прешли еволутивни пут од ловаца и сакупљача плодова до организоване 

друштвене економске заједнице. 

 

Слика 20: Лепеснки вир 

Извор: Софија Костић 

Рудна Глава је археолошко налазиште које се налази у близини истоименог села 

недалеко од Мајданпека, у залеђу горњег дела Ђердапске клисуре. Локалитет припада 

Винчанској култури и представља средиште једног од најранијих рударења бакра у 

југоисточној Европи. Археолошка истраживања Рудне Главе су вршена између 1969. и 

1979. године, а потом су повремено настављана. Данас се налази под заштитом 

Републике Србије, као археолошко налазиште од изузетног значаја. На овом локалитету 

откривени су трагови праисторијског рудника старог око 6.000 година.  

Манифестације 

Богата историја, култура и традиција сплет су бројних националних заједница на 

простору целог Борског округа, из чега је проистекао велики број манифестација. 
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Јоргован фест - Фестивал народних обичаја који се бави очувањем етно баштине 

источне Србије. Јоргован фест има и такмичарски карактер јер организатор поред 

млађих и селекција одраслих Културно-уметничких друштава, награђује вокалне и 

инструменталне солисте. Саставни део Јоргован феста су спортска такмичења у 

народном вишебоју: бацање потковице у циљ, гађање буздованом, гађање јабуке 

стрелом, скок из места трупачке. 

„Жене сликари“ - Међународна изложба слика чији је циљ да афирмише и 

представи рад жена уметника из земље и света, али и да стимулише уметност, културу 

и туризам.Учествују уметнице из земље и света у категоријама: сликарство, скулптура, 

графика, цртеж и дигитал арт. 

Интернационални симпозијум златарства - Интернационални симпозијум 

златарства у чијим уметничким радионицама учесници израђују уникатни 

комерцијални накит. На Мајдан арту установљене су награде за најбољи дизајн. Мајдан 

арт завршну изложбу накита насталог у уметничкој радионици која почиње две недеље 

након радионица. 

Мокрањчеви дани - Сваког септембра, почев од 1966. године, у Неготину се 

одвија празник музике у спомен Мокрањцу. У прво време је почетни део фестивала био 

претежно обележен фолклорним манифестацијама. Био је то скуп аматерских 

фоклорних група, које су предходно, кроз елиминаторна такмичења по селима 

избориле част да учествују у “Мокрањчевим данима” и да својом свечаном поворком 

кроз град увеличају њихово отварање. На овом фестивалу гостују најпознатији 

извођачи из Србије, али и многи познати светски пијанисти и хорови. У оквиру 

пратећег програма фестивала одвијају се бројне изложбе, промоције књига, књижевне 

вечери и излети до туристичких дестинација Неготинске крајине (www.toon.org.rs). 

http://www.toon.org.rs/
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Слика 21: Мокрањчеви дани 

Извор: Софија Костић 

Међународни Сајам меда и вина - Сајам окупља велики број учесника из Србије, 

Бугарске и Румуније, произвођаче меда, вина, сувенира, лековитог биља, произвођаче 

пратеће опреме, гастрономе, и све оне који се баве продајом, дистрибуцијом и 

конзумирањем меда и вина. Поред званичног програма одржавају се дегустације и 

предавања из области винарства и пчеларства. У склопу програма је оцењивање и 

проглашење Најбољег вина на Сајму. Цео фестивал је пропраћен богатим културно - 

забавним програмом (www.toon.org.rs). 

Свети Трифун је традиционална манифестација у општини Неготин, с обзиром 

да је овај крај један од најпознатијих виноградарских крајева у Србији. Организује се на 

чувеним Рајачким пивницама, у аутентичном амбијенту за ову врсту правих боемских 

прослава. 

Неготински вашари - Један од највећих и најпознатијих вашара у Србији је 

свакако јесењи Неготински вашар који се непрекидно одржава још од 1836. године. Већ 

од 1839. установљен је и летњи вашар, а 2004. године и пролећни. Окупља хиљаде оних 

који нешто продају или купују, али углавном људе жељне доброг провода и дружења 

на масовним скуповима. 

Kрајинска берба обележава се традиционално на Рогљевским пивницама у 

организацији Удружења винара „Винер“, уз подршку Туристичке организације и 

Kрајинског књижевног клуба. Посетиоци имају прилику да виде традиционалне 

http://www.toon.org.rs/
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обичаје одласка у виноград (Мобу) и да сами учествују. На централном тргу одржава се 

културно-уметнички програм и изложба вина и сувенира. 

 

Слика 22: Крајинска берба 

Извор: www.istočnevesti.com 

 

Културно-историјски споменици и сакрални објекти 

Општина Неготин богата је културним, историјским и сакралним споменицима. 

Од старих архитектонских здања издвајају се кућа кнеза Теодорчета, као и кућа 

Стевана Стојановића Мокрањца из XIX века. Културно-историјски значај имају и 

објекти везани за Хајдук Вељка Петровића. 

Kућа истакнутог композитора Стевана Мокрањца у Неготину настала је 

средином XIX века, а поуздано се зна да је 1867. била у власништву Марије Мокрањац, 

што се види по тапији из 1889. године. Kућа се одликује скромнијим карактеристикама 

традиционалне балканске варошке стамбене куће. У приземном делу првобитно је био 

смештен подрум озидан каменом, док је спратни део, намењен становању, саграђен у 

бондручном конструктивном систему, а сачињавале су га две собе и кухиња. Kућа је 

1964. године адаптирана за потребе меморијалног музеја, тако да су подрумске 

просторије уређене за мање музичке концерте. Просторије на спрату су музеолошки 

опремљене и садрже већи део заоставштине у музичким инструментима и другим 

предметима који су припадали Стевану Мокрањцу (www.spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs). 

http://www.istočnevesti.com/
http://www.spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/
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Манастир Буково се налази на три километра западно од Неготина окружен 

шумом. Сматра се да је подигнут у време Kраља Милутина, крајем XIII или почетком 

XIV века и да га је градио Архиепископ Никодим. Према архитектонским и стилским 

карактеристикама, манастиска црква Светог Николе има сличности са моравским 

стилом градње који је карактеристичан за период српске Деспотовине (XV век). 

 

Слика 23: Манастир Буково 

Извор: Софија Костић 

Најстарије и највредније фреске су: Богородица са Христом - на своду и фреска 

Арханђела Михајла на улазу у Цркву. Последњи слој живописа је рађен 1902. године у 

романтичарском маниру по нацрту Стеве Тодоровића.  

Фреске је урадио његов сарадник, сликар из Kњажевца, Милисав Марковић. Звоно је 

манастиру поклонио Kњаз Милош Обреновић, тридесетих година XIX века 

(www.toon.org.rs). 

Манастир Вратна припада епархији тимочкој Српске православне цркве и налази 

се код истоименог села, недалеко од Брзе Паланке. Смештен је на обали истоимене 

реке, познате по својим природним каменим мостовима, који су највиши у Европи. 

Према народном предању, подигао га је архиепископ Никодим (1317—1324) почетком 

XIV века за краља Милутина Немањића (1282—1321). Манастир је током векова више 

пута рушен и обнављан, а данас је активан женски манастир. 

http://www.toon.org.rs/
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Манастир Kороглаш у рушевинама, са црквом посвећеном Вазнесењу, налази се 

надомак села Милошева, 6 km северозападно од Неготина у источној Србији. По 

традицији, народ се ту окупља о Спасовдану и Ђурђевдану. Црква је једнобродна са 

споља троделном, а изнутра полукружном апсидом, засведеном полуобличасто. 

Северна и јужна фасада оживљене су плитким нишама завршеним полукружним 

луцима. Украшена је кружним и крстастим керамопластичним декоративним 

елементима. На основу начина градње, превасходно каменом, и украса на фасадама, 

припадала би групи скромних споменика моравске стилске групе. О животу манастира 

сведочи већа средњовековна некропола са вредним покретним материјалом који је 

откривен приликом недавних археолошких истраживања. Kонзерваторски радови су 

1975–76. обављени на архитектури, када је црква заштићена кровном конструкцијом на 

две воде (www.spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs). 

Етнографско наслеђе  

Значај етнографског наслеђа је у томе што промовише, одржава и развија 

културни диверзитет и људску креатвност. У Борској области етнографско наслеђе у 

многоме може допринети побољшању руралног туризма. 

Ближе Неготину али и свом селу, од рајачких су пивнице села Рогљево. На коси 

брежуљка западно од села, на месту некадашњих, дрветом грађених, сиколских и 

метришких пивница чији остаци и данас постоје у јужном делу комплекса, налази се 

групација коју чини готово 150 пивница. Већина њих подигнуто је пре сто година мада 

се сматра да их је овде као и на другим местима у Kрајини било од XVIII века. На 

плочи уграђеној у једну пивницу уклесана је 1863. као година њене градње док су на 

већини плоча натписи истрвени и нечитљиви што упућује на претпоставку да би могле 

бити и старије. 

Рогљевске пимнице као и рајачке и смедовачке једне су, од бројних целина исте 

намене за производњу и чување вина, грађене каменом. Мишљење да су оне саграђене 

осамдесетих година прошлог века, након што је стара лоза страдала од филоксере, а на 

њено место засађена нова, не би се могло сматрати поузданим јер га побија датована 

пивница. Kао спонтано настала агломерација формираних неправилних уличица и 

средишњим платоом са записом и надкривеним бунаром, као култним и зборним 

http://www.spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/
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местом, рогљевске пивнице поседују све одлике праве руралне целине. До II светског 

рата у рогљевским пивницама су биле две пекаре и три месаре од којих је једна до 

шездесетих радила док је у селу није било. Слично је и са рајачким пивницама што је 

послужило за став да су пивнице за ова села оно што су чаршије у граду. 

Kонзерваторски радови нису рађени. Целина је изложена самовољним променама 

(www.spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs). 

 

Слика 24: Рогљевске пимнице 

Извор: Софија Костић 
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Насеља 

Борску општину чини 13 села. Највеће у општини је село Злот, за које се говори 

да је највеће и у Србији. Атар села има надморску висину од 1158 m и брдовит је. 

Севрозападно од Злота су и Злотске пећине, једне од посећенијих у Србији. 

Оштрељ је удаљен од Бора 7 km. Село је основано средином 18. века. 

Оштрељани су масовно запослени у Борском руднику, а пољопривредом се претежно 

баве старији становници. 

Кривељ лежи у долини Кривељске реке. Ово је разбијено насеље са центром и 18 

заселака, веома старим гробљима и карактеристичним надгробним споменицима. 

Шарбановац је село пречника 16 km, кроз чији атар протиче река Црни Тимок. У 

самом центру села је извор топле лековите воде, који народ назива Шарбановачка бања. 

Горњане је најсеверније село у Борској општини. Смештено је између Малог и 

Великог Крша између којих је могућ прелаз кроз такозвана „Врата“. Село је разбијеног 

типа са слабо насељеним центром, са 14 заселака.  

Брестовац лежи 3 km јужно од Бора, дуж обале Брестовачке реке. На 5 km од 

села на истој реци налази се лековита Брестовачка бања. Претпоставља се да су први 

насељеници дошли из Алмаша и Румуније. Поред ових у оквиру општине Бор су и 

следећа насеља: Лука, Бучја, Доња Бела Река, Метовница, Танда и Слатина. 

У општини Кладово налази се 23 села од којих је једно од познатијих Брза 

Паланка. Ово село насељено је претежно Србима, али је последњих година забележен 

пад броја становника. Многи је називају бисерном обалом Ђердапског језера јер има 

изузетно лепу плажу која је у летњим данима препуна купача из Србије али и из света. 

Мала Врбица је село надомак Кладова, познато као станиште 140 врста птица, од 

којих су 80 гнездарице. Већина птица је од значаја за заштиту на националном и 

међуародном нивоу као што су колоније малих вранаца, орао белорепан, патка њорка и 

друге. 
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Текија се налази са десне стране Дунава у Оршавској котлини. Низводно од 

Текије налазила се Сипска клисура, а узводно клисура Казан. Нова Текија је позната по 

такмичењу по улову сомова на бућку. Сваке године ова манифестација, „Златна бућка 

Ђердапа“, окупља велики број аласа и љубитеља природе.  

Манастирица је село познато по истоименом манастиру који је подигнут у 14.  

веку. Данас нема ничег старог сем успомена и предања о његовом настанку. Године 

1900. подигнута је нова црква заузимањем Архимандрита Гаврила и прилозима 

околних села.  

Поред ових у оквиру општине Кладово налазе се и следећа насеља: Купузиште, 

Љубичевац, Корбово, Велесница, Грабовица, Милутиновац, Вајуга, Ртково, Речица, 

Велика Врбица, Река, Велика Каменица, Подвршка, Кладушница, Давидовац, Петрово 

Село, Нови Сип. 

У општини Неготин налази се 39 cела од којих већина има потенцијал за развој 

неког вида туризма. Брестовац је сеоско насеље удаљено 15 km југозападно од 

Неготина. Смештено на обалама Брестовачког потока. У центру села налази се црква 

„Вазнесења Господњег“, стара 220 година и најстарија је црква у овој општини. 

Рестаурација цркве извршена је ове године, а освештењу цркве присуствовао је велики 

број грађана. 

Прахово је индустријско насеље збијеног типа удаљено 9 km североисточно од 

Неготина. Смештено је на просечно 60 метара надморске висине, на десној обали 

Дунава. У насељу се налази лука, а због повољног положаја на Дунаву, могућ је развој 

неких видова туризма. 

Рајац је виноградарско ратарско-сточарско сеоско насеље збијеног типа удаљено 

22 km јужно од Неготина. Све више људи из наше земље и инострансва долази овде 

због Рајачких пивница. Црно и бело вино из буради имају јединствен укус, мирис и 

боју. Због изузетног квалитета, вино се сматра лековитим.  
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Атар села Сиколе пење се на планину Дели Јован. Добило је име од измењене 

речи „соколи“, којих је, по предању било много у овом крају. Овде се сваке године 

одржава и манифестација „Чучук Станини дани“ посвећена животној сапутници 

легендарног јунака из Првог српског устанка, Хајдук Вељка Петровића. 

Шаркамен је насеље из 16. века. По предању име је добило од великог шареног 

камена који се налазио у месту Шарен поток. Прича се да су године биле рoдне док је 

'Шарен камен' био у селу, али када су га Турци однели у видински крај, настале су 

неродне године. Поред села се налази касноантички локалитет Врело Шаркамен. 

Осим наведених градско насеље Неготин окружују и следећа сеоска насеља: 

Александровац, Браћевац, Буковче, Дупљане, Душановац, Јасеница, Јабуковац, 

Карбулово, Кобишница, Ковилово, Малајница, Мала Каменица, Милошево, 

Михајловац, Мокрање, Плавна, Поповица, Радујевац, Речка, Самариновац, Слатина, 

Смедовац, Србово, Вељково, Видровац, Вратна, Штубик, Тамнич, Трњане, Уровица, 

Црномасница и Чубра. 

Доњи Милановац је градско насеље у општини Мајданпек, у Борском округу. 

Ово место на самој обали Дунава, непосредно у близини веома значајног археолошког 

налазишта Лепенски Вир, које је уједно и центар националног парка Ђердап. Данас овај 

локалитет посети годишње велики број туриста, што позитивно утиче на развој овог 

дела Србије. 

Рано енеолитски рудник Рудна Глава код Мајданпека пример је најстарије 

познате технологије бакра. Истражен је 1968-1989. године у оквиру прјекта Старо 

рударство и металургија средишњег Балкана. Само три деценије од открића, Рудна 

Глава је прихваћена као једна од упоришних тачака европске цивилизације.  

Голубиње је насеље које се налази на самој обали Дунава. Градашница је заселак 

који се налази на 3 километра од села Голубиње, односно десетак километара од Доњег 

Милановца. Насеље је добило име по реци и пећини Градашници, које се налазе у 

непосредној близини, а у близини се налазе и две тврђаве. Бољетин, Црњака, Јасиково, 

Клокочевац, Лесково, Влаоле, Дебели Луг, Мосна, Тополница, Мироч, Горњане и 

Лазница су остала насеља у општини Мајданпек. 
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Смештајни капацитети у Борском округу 

Смештајни капацитети су неопходни за развој туризма јер представљају основу 

за боравак туриста у дестинацији. Посматрајући смештајне капацитете на подручју 

Борског округа може се извести неколико закључака, а један од њих је да се у овој 

области није улагало у великој мери последњих година. Све општине у Борском округу 

располажу задовољавајућим бројем соба у хотелском смештају, али се проблем јавља у 

томе што су само два хотела новијег датума, док је исто толико потпуно 

реконструисано. Сви остали спадају у хотеле старијег датума са делимичном 

реконструкцијом. Уз смештај, остале угоститељске услуге које чине материјалну базу 

туризма су на задовољавајућем нивоу, и довољно су распрострањени са адекватном 

понудом хране. Специфичност угоститељских објеката ресторанског типа јесте да 

велики број у свакодневној понуди има традиционалну „влашку“ кухињу, док уз обалу 

Дунава рибљи специјалитети чине главну понуду. 

Хотел „Језеро“ се налази на најлепшем делу Борског језера и простире се на 

преко 12700 m
2
. Хотел испуњава све стандарде за хотел са четири звездице. У модерно 

опремљеним двокреветним, трокреветним и породичним собама, полуапартманима, 

апартманима и собама за особе са посебним потребама, укупан капацитет чини 240 

лежаја. Све смештајне јединице поседују пространу терасу и модерно купатило. Собе 

су опремљене клима уређајима, сефовима, феновима за косу и мини баром, ЛЦД ТВ, 

телефоном и wирелесс интернетом који је доступан у целом хотелу. Ресторан за 

пансионску исхрану гостију, капацитета је до 350 места (www.odmorplus.com). 

Поред ових смештајних капацитета на подручју општине Бор постоји више 

дестина смештаја у домаћој радиности, смештених у близини Борског језера али и 

Црног врха. Такође, ту је и Планинарски дом са малим бројем соба и камп насеље на 

самој обали језера. У понуди су и коначишта која нуде квалитетну услугу по знантно 

нижим ценама у односу на хотелске. 

Вила Ловац је једна од најатрактивнијих смештаја на Борском језеру, која је 

удаљена од главне плаже 100 m. Вила је лепо уређенеа, а у склопу самог објекта налази 

се и лепо уређено двориште. Овај смештајни објекат привлачи велики број туриста како 

својим изгледом тако и добром услугом (www.odmorplus.com). 
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Једна од занимљивости Борског језера је и истоимени камп, који нуди могућност 

смештаја за чак 300 кампинг јединица, па се сматра једним од највећих на територији 

наше земље. Гостима су на располагању све потребне услуге, а постоји могућност и 

коришћења плажа, које се налазе у склопу овог кампа (www.odmorplus.com). 

На самој обали језера налази се локалитет Савача, познат као дечије 

одмаралиште, погодно за омладински туризам и организацију спортских кампова. 

Смештајни капацитет одмаралишта је 250 лежаја у оквиру 33 собе: десетокреветне, 

шестокреветне, двокреветне собе за наставнике и васпитаче, канцеларија за наставно 

особље, јавна телефонска говорница, учионице, ТВ сале, музичка сала, учионице у 

природи, амбуланта, продавница, приручна чајна кухиња. Одмаралиште је окружено 

комплексом од 14 хектара листопадних и четинарских шума (www.tobor.com). 

Планинарски дом на планини Стол располаже двокреветним и 

четворокреветним собама, и планинском колибом депадансом са пет лежаја. Гостима је 

на располагању кухиња и трпезарија. С обзиром на структуру гостију, а најчешће су то 

планинари, досадашња искуства су показала да су они задовољни функционалним 

мобилијаром који им је на располагању. Исхрана гостију је у сопственој режији, осим у 

посебним и унапред договореним случајевима. Објектом управља Планинарско 

смучарско друштво “Црни Врх” из Бора. 

Oмладински камп Kараташ је служио за смештај градитеља Хидроелектране 

Ђердап 1, а касније и за учеснике Омладинске радне акције који су радили на уређењу 

и заштити приобаља Дунава од бране до Kладова. Временом, камп је прерастао у 

спортски центар за припреме млађих спортских селекција.  

Kамп располаже са 350 места за смештај гостију у виду двокреветних и трокреветних 

соба са купатилом. Од тога шест павиљона, девет апартмана и осам осмокреветних 

бунгалова. Сви смештајни објекти су опремљени да пруже максималну удобност 

спортистима. У сваком павиљону може се сместити 30 спортиста. Павиљони садрже и 

учионицу за окупљање екипа или теоретску наставу (www.tookladovo.com). 

Собе за изнајмљивање у кући Мирослава Марковића, налазе се у централном 

делу Поречког залива који је од Доњег Милановца удаљен 3 km. Гостима су на 
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располагању 6 лежајева у три двокреветне собе и апартман са 4 лежаја, категорисани са 

три звездице. Свака соба има излаз на терасу са које се пружа поглед на Поречки залив 

и Ђердап. Гостима на располагању стоји лепо уређено двориште са летњом кухињом и 

котлићем (www.tookladovo.com). 

Хотел „Лепенски вир“ налази се на падинама изнад Доњег Милановца на 161 m 

надморске висине, окружен је шумом, а са тераса соба, ресторана и аперитив бара се 

пружа леп поглед на Дунав. Смештајни капацитети су 465 лежајева у једнокреветним и 

двокреветним собама и апартманима. У склопу хотела су главни ресторан са 500 

седишта, аперитив бар, национални ресторан, тихи салон са 180 места, шах сала са 30 

места и конгресна дворана са 100 места. Спортски садржаји са понудом рекреације су: 

затворени базен са теретаном и сауном; травнати терен за фудбал, опремљен 

рефлекторима и три помоћна травната терена за тренинге; осветљини терени за 

кошарку, мали фудбал, тенис и одбојку. 

Вила Младеновић налази се у селу Рајац код Неготина и располаже двема етно 

кућама са бројним старинама из целе Тимочке Крајине. Гостима су на располагању 

четири собе, а све садрже пећ, телевизор и интернет (www.turizzam.com). 

Сеоско туристичко домаћинство Јовановић налази се у нетакнутој природи села 

Рогљево, 18 km од Неготина. Ово домаћинство је окренуто старим вредностима и 

једноставном начину живота. Сви гости могу да учествују у свим типичним сеоским 

активностима, или се могу ”само” одмарати у благодетима потпуне тишине, мира и 

удаљености од великих урбаних центара (www.turizzam.com). 

Летњи камп Кусјак, налази се на обали Дунава код села Самариновац. Удаљен je 

од Неготина 10 km. Камп поседује два ресторана, плажу, теренe за разне спортове, и 

веома је привлачан за омладину у току летњих месеци. Познато је место и по 

традиционалном одржавању регате Дунавом.  

Кућа за одмор Боре Крчмаревића налази се у селу Рудна Глава, које је од 

Мајданпека удаљено 24 km. На располагању гостима су 4 лежаја у две двокреветне 

собе. Кућа за одмор категорисана је са три звездице. У овом лепо уређеном сеоском 

објекту, гостима се пружа и услуга исхране домаћим специјалитетима овог краја.  
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Собе за издавање у кући Јасне Бобојевић, налазе се у селу Црнајка које је од 

Мајданпекa удаљено 28 km. Гостима су на располагању 4 лежаја у две двокреветне собе 

категорисане са три звездице. У понуду овог сеоског домаћинства увршћена је и услуга 

домаће исхране. Посете туриста оваквим врстама смештаја све су веће, с обзиром на 

високе цене хотелског смештаја. Обожаваоци природе могу уживати у миру и природи. 
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SWOT АНАЛИЗА РАЗВОЈА ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ ТУРИЗМА У БОРСКОМ 

ОКРУГУ 

SWOT анализа представља ефикасан алат за разумевање и доношење одлука у 

најразличитијим ситуацијама. Творац SWOT анализе је А. С. Хумпхреy. Појам, 

односно назив SWOT анализа, представља скраћеницу од четири енглеске речи, којe у 

преводу значе: Strenghts (Снаге), Weaknesses (Слабости), Oportunities (Могућности) и 

Threats (Претње). На тај начин, SWOT анализа омогућава препознавање позитивних и 

негативних фактора и даје могућност да се на њих благовремено утиче.  

Табела 2: SWOT анализа Борског округа 

Снаге Слабости 

Географски положај регије 

Дунав са својим природним богатством 

Нетакнута природа, еколошки чиста 

подручја 

Природне лепоте: шуме, планине, језера 

Богатство флоре и фауне 

 

Ограничен приступ до свих атрактивних 

дестинација 

Неразвијена базична инфраструктура како по 

општинама, тако и заједничка 

инфраструктура регије 

Недовољна брига свих структура и лица која 
су везана за туризам и за место становања у 

регији 

Непостојање основне туристичке просторно 

– урбанистичке документације за велики број 

општина 

Шансе Претње 

Унапређење бањског, манифестационог, 
планинског, руралног, ловног и риболовног, 

спортског туризма и разних активности на 

отвореном 

Заштита и очување природне околине 

Кључне атракције по могућности повезане са 

осталим комерцијалним активностима 

Укључење локалних заједница у туристички 

развој 

Деградација инфраструктуре и природне 

околине 

Економска рецесија-слаба куповна моћ од 

стране домаћег тржишта 

Опадање популације 

Недостатак регионалне координације ресурса 

и промоције 

Недостатак спољних и унутрашњих улагача 

Из претходне табеле уочавамо да су слабости бројније од снага, а да су 

могућности и претње приближно истог интензитета. Дунав је једна од најистакнутијих 
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снага, јер омогућава развој кампинга, спортско-риболовног, купалишног и других 

видова туризма, док сам Ђердап учествује у едукацији подмладка, омогућава ђачки 

туризам и едукациони. Најистакнутије слабости овог дела Србије су лош приступ до 

готово свих атрактивних дестинација. Путеви се налазе у јако лошем стању, а за 

њихово уређење постоје урбанистички планови, који чекају на своју реализацију.  

Када су у питању шансе једна од водећих јесте унапређење бањског, 

манифестационог, као и руралног туризма, с обзиром да овај простор обилује термо-

минералним изворима, богатом историјом и очуваним пределима. Претње по туризам 

овог округа су бројне. Најважније се односе на инфраструктурне промашаје везане за 

путеве и отпадне воде. Једна од највећих претњи јесте одлазак младе популације услед 

недостака посла.  
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ЗАКЉУЧАК 

У овом раду приказани су потенцијали за развој руралног туризма у Борском 

округу. На основу свега изнетог може се закључити да овај крај обилује потенцијалима 

који уз мало улагања могу употпунити туристичка кретања. Овај простор има и дугу 

историју која такође може допринети развоју руралног туризма. 

Све општине у округу (Бор, Кладово, Мајданпек и Неготин) у својим 

Стратегијама развоја предвиђају улагања у развој руралног туризма. Међутим, јавља се 

проблем што ниједна од поменутих стратегија није спроведена до краја, јер се 

расподела средстава из буџета општина врши по другачијим приоритетима. 

Рурални туризам као привредна делатност могао би да побољша положај 

становника Борског округа уколико би се одржао континуитет улагања у развој 

руралног туризма, и појачала промоција овог краја у иностранству. Улагање би требало 

да подразумева бољу путну инфраструктуру, улагања у планинарске домове, кампове, 

одмаралишта и друге ванградске смештајне објекте. У раду се спомиње и велики број 

пећина и заштићених природних добара, који итекако својом интересантном 

прошлошћу привлаче пажњу туриста.  

 Културна наслеђа нису само остаци монументалних грађевина већ тај појам 

означава и нове категорије као што је индустријско наслеђе, културне руте, културни 

пејзаж, итд. Борски округ свакако располаже значајним културно-историјским 

наслеђем, које данас учествује у руралним кретањима. Велики број манастира, кућа 

истакнутих личности, пимница и других наслеђа привлаче сваке године посетиоце и 

љубитеље. Манифестације су једна од препознатљивости овог краја. Велики број 

манифестација које се одржавају сваке године, интересантне су посебно страним 

посетиоцима. 

На основу свега наведеног може се закључити да Борски округ, захваљујући описаним 

природним и антропогеним потенцијалима има значајних могућности за развој 

одрживог руралног туризма.  
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