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УВОД 

 
 Реке као туристичка вредност извесно заостају за морима и језерима. Међутим, 

када је у питању континентални део Европе, посебно њен део који припада Србији, 

Румунији и Бугарској, Дунав као водом богата река пространог слива и густо 

насељеног приобаља, чини изузетак. То посебно долази до изражаја на сектору Дунава 

у Ђердапској клисури, једној од најдужих и најзначајнијих у Европи. Ово због тога што 

је ту створено пространо Ђердапско језеро, побољшани услови пловидбе, организован 

национални парк, уређено више археолошких и средњовековних објеката, саграђено 

доста туристичко-угоститељских објеката и развија се више врста туризма. 

 Међу рекама Европе, Дунав се одликује таквим специфичностима да 

представља јединствен водни објекат. Ова 2.783,4 km дугачка река, што за разлику од 

многих у Европи које теку на запад и север, тече на исток, окосница је слива који 

захвата површину од 817.000 km2. Слив Дунава је од запада на исток издужен 1.690 

km, а од севера на југ 820 km. Извесно је асиметричан јер су му се леве притоке 

развиле на 56% територије, а десне на 44%. У горњем току пресеца Алпе, а у доњем 

Карпате. То га издваја од других река и вишеструко утиче на водостај, протицај, 

минималне и максималне воде, њену температуру, појаву леда, моћ самопречишћавња, 

услове пловидбе, погодности за енергетско искоришћавање, као и туристичку 

валоризацију реке, приобаља и слива у целини. 

 Два планинска система деле слив и ток Дунава на горњи или алпски, средњи 

или панонски и доњи или понтијски. Река их спаја и прожима иако су генетски, 

морфолошки, пејзажно, привредно и друштвено међусобно веома различити. У тим 

оквирима слив Дунава захвата територију 11 земаља. Већини служи за водоснабдевање 

насеља и индустрије, наводњавање обрадивих површина, производњу електричне 

енергије, транспорт робе и путника, прихват отпадних вода индустријских објеката и 

градских канализација, наутику и туризам у најширем смислу речи. 

 Чини се да су економски и друштвени ефекти по основу коришћења Дунава и 

његових притока већи и значајнији у горњем и средњем делу тока и слива него у 

доњем току и сливу, иако је то обрнуто пропорционално са количином воде, условима 

пловидбе, хидроенергетским потенцијалом, туристичким вредностима и другим 

елементима, појавама и процесима. 
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1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДЕ И ЗАДАЦИ РАДА 

 
 Предмет овог рада јесу туристички потенцијали ђердапског сектора Дунава. 

Проучавају се природне и антропогене туристичке вредности овог подручја, као и 

положај овог региона у географском, туристичко-географском и саобраћајно-

географском смислу, као и материјална база и туристички промет на овом подручју. 

 Методе рада представља преглед и изучавање литературе на ову тему. 

Употребом анализе и дедукцијом из датих мишљења различитих аутора долазимо до 

објективних тренутних стања о овој теми у разматраном подручју. 

 Задаци рада јесу свеобухватно и рецизно представљање потенцијала које овај 

регион нуди са становишта туристичке валоризације и повећања туристичког промета 

на овом простору са истовременим обазиром на еколошки капацитет простора и брига 

о националном парку на овом подручју. 

 

2. ПРЕДМЕТ РАНИЈИХ ИСТРАЖИВАЊА 

 
 Истраживач који је пропутовао кроз све крајеве Србије, поред осталог пише и 

следеће: „Четрнаест пута сам од 1862. – последњи пут 1896. приликом свечаног 

отварања канала у Гвозденој капији и 1897. ради даљег проучавања непосредне 

околине – прошао од Оградине до Голубиња 22 km дуг теснац Казан, и сваки пут ме је 

величанственост призора толико очарала да су ми пред тим дубоким утисцима бледеле 

чак и незаборавно лепе слике раскошног тока Рајне. Јер људска је рука у Казану само 

незнатно нарушила величанствену лепоту јединствене, целовите природе, а оно што је 

у Казану вештачки створено буди својом смелошћу угодан осећај да нема природне 

препреке, ма колико изгледала велика, коју људски дух не би био у стању да савлада 

чим се она супротстави његовом сваки дан све јачем и све ширем нагону 

удруживања“1. 

                                                 
1 Каниц, Ф., (1985.): „Србија, земља и становништво од римског доба до краја XIX века“, Српска 
књижевна задруга и ИРО „Рад“, Београд, стр. 33. 
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 Запис Феликса Каница достојан је и најсавременије туристичке пропаганде. 

Моћни Дунав усекао је своју клисурасту долину кроз кречњачке стене. У њима је 

Марко Улпије Трајан, римски цар од 98. до 117. године, усекао пут на исток, 

организовао провинцију Дакију и код Кладова премостио моћну реку. И данас се 

сретнемо с њим, јер се на један од стубова моста може стати, а у врлетима Казана 

видети табла са следећим натписом: „Император Цезар, божанског Нарва син, Нарва 

Трајан Аугустус Германик, врховни свештеник, заступник народа по X пут, отац 

домовине, конзул по IV пут, салвадавши планинско и дунавско стење, саградио је овај 

пут“. 

 Император Трајан савладао је Ђердапску клисуру и Дунав. Под његовом таблом 

данас мирују воде дубоког Ђердапског језера. Из античког периода датира и прво 

уређење пловног пута Дунавом код Сипа. Транспорт копном и пловидба Дунавом 

чинили су „гвоздена врата“ Дунава од тада увек отвореним. Међутим, до 1835. године 

ништа није предузимано на побољшању саобраћаја, посебно пловидбе кроз Ђердап. 

Ова клисура је вековима одвајала угарски од турског сектора Дунава и Подунавља. 

Турци су Ћердапску клисуру сматрали моћним природним бедемом који је штити од 

све јаче Аустрије. 

 Широких погледа и јасних представа о значају Дунава и Ђердапске клисуре, 

Феликс Каниц 1868. године пише, а 27. јануара 1874. године на предавању у Бечком 

географском друштву истиче следеће: „Ако се жели спречити да поморске државе 

Енглеска и Француска средњоевропску продукцију сасвим потисну са источног 

тржишта и да се богате земље на Црном и Каспијском мору, које теже вишој култури и 

већој потрошњи, ослободе трибутарне зависности од посредничке цариградске 

трговине, онда је неопходно да се средњоевропском промету што пре отвори што 

слободнији и што јефтинији пут ка лукама Самсун, Трапезунт, Решт и Поти. А та 

велика, свих запрека ослобођена саобраћајница не може бити ни једна друга већ река 

Дунав повезана са залеђем својим притокама и смишљено изграђеном железничком 

мрежом. Ако владе подунавских држава схватају свој задатак, ако су довољно 

далековиде да и преко тренутних несугласица и тешкоћа сагледају своје истинске 

трговинскополитичке интересе, оне неће допустити да запреке на доњем Дунаву чекају 

новог Трајана“2. 

 
                                                 
2 Каниц, Ф., (1985.): „Србија, земља и становништво од римског доба до краја XIX века“, Српска 
књижевна задруга и ИРО „Рад“, Београд, стр. 40. 
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3. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

 
 Национални паркови су посебан облик заштите природних и антропогених 

вредности одређених територијалних целина. Они у већини случајева представљају 

значајне туристичке вредности и одликују се постојећим и потенцијалним 

могућностима за развој више врста туризма. У најпространије и туристички 

најпривлачније националне паркове Србије убраја се Ђердап, који је по низу 

показатеља комплексан туристички мотив не само српске, већ европске и светске 

вредности и контрактивне зоне. 

 Национални парк Ђердап се налази у североисточном делу Србије. Простире се 

са десне стране Дунава, захватајући његов непосредан приобални појас од тврђаве 

Голубачки град до бране и хидроелектране „Ђердап“, недалеко од туристичког насеља 

Караташ. По првобитном предлогу захватио је површину од 82.000 хектара, али је 

каснијим одређивањем граница смањен на 63.680 хектара, што има извесне негативне 

последице за развој туризма. 

 Границе Националног парка Ђердап још нису коначно одређене, а захватају 

извесне делове територија општина Голубац, Мајданпек и Кладово. За разлику од 

северне границе, која је представљена Дунавом, јужна је најнеодређенија. Протеже се 

развођем Дунава и Пека, као и највишим деловима Лишковца, Великог гребена и 

Мироча. Изван границе је остао један део слива Поречке реке, али непосредни слив 

Дунава представља доста јасну и географски лако дефинисану средину. Наравно, 

граница није зона раздвајања, већ спајања и прожимања, на којој се не завршавају 

природне појаве и процеси. 

 Главну природну вредност Националног парка Ђердап представља Ђердапска 

клисура. Дугачка је 100 km, и представља непоновљиву пробојницу Дунава између 

моћних планинских венаца Карпата, односно, спону панонског простора на западу са 

влашко-понтијским на истоку. Ђердапска клисура је један од најспецифичнијих 

природних амбијената у Србији. То је чини интересантном како за научна 

истраживања, тако и за туристичке посете, утолико пре што се овде вишеструко и 

вишеслојно комбинују природни и антропогени мотиви од најстаријих до најмлађих. 
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 Поред клисуре, као главне туристичке вредности Националног парка Ђердап, 

треба истаћи специфичности рељефа, хоризонталну и вертикалну дисекцију 

планинских падина, богатство и различитост појављивања површинских и подземних 

облика крашког рељефа, богатство и разноврсност површинских и подземних вода, 

специфичности климата, богат и изузетно разноврстан биљни и животињски свет, 

археолошке локалитете, средњовековне тврђаве, савремена насеља, могућност 

безбедне пловидбе и развоја наутичког туризма, близину Румуније, постојање 

пограничних прелаза и нове туристичко-угоститељске објекте. 

 „Са својим природним и створеним вредностима, Национални парк Ђердап се 

намеће као посебна и заокружена туристичка целина. Прва и основна група 

туристичких мотива везана је за Ђердапску клисуру, са њеним морфолошким и 

хидрографским особеностима. Друга група мотива проистиче из атрактивности 

Ђердапских пејзажа, која се не заснива на рељефној разноликости и хидрографским 

обележјима, већ и на широком спектру комбиновања различитих флористичких 

елемената и вегетацијских облика. Трећа група мотива има веома чврсту подлогу у 

културно-историјском наслеђу, и посебно у неким створеним вредностима новијег 

порекла (објекти хидроенергетског и пловидбеног система „Ђердап“). На ову групу 

мотива надовезују се и одређене етнографске специфичности (Петрово село) са 

одговарајућим облицима привређивања (рибарство, сточарство) и фолклорним 

обележјима. Посебну групу туристичких мотива у Националном парку Ђердап 

представљају заштићени или за заштиту предвиђени објекти природе – природни 

резервати и споменици природе“3. 

 

                                                 
3 Станковић, М. С., (2002.) „Туризам Србије“, Географски факултет Универзитета у Београду, Београд, 
стр. 205. 
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Слика 1. – Национални парк „Ђердап“ 

Извор: http://www.ceecec.net 

 

 

4. ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ  И 

САОБРАЋАЈНО – ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

 
 Ђердапско језеро се налази у североисгочној Србији. Има повољан положај 

према асфалтном путу који повезује Београд, преко Пожаревца, Великог Градишта и 

Доњег Милановца, са Кладовом и Неготином. Овај пут је назван „Ђердапска 

магистрала“ и сада се на неколико деоница реконструише. Од Београда до Кладова 

растојање је 254 km. Повољан положај Ђердапског језера према поменутом 

саобраћајном правцу има посебну туристичку вредност, јер је то једна од друмских 

веза наше земље са Румунијом. Царинска и пасошка контрола обављају се на 

пограничном прелазу лоцираном на брани хидроелектране „Ђердап“. Године 1975. на 

овом прелазу је регистровано 211.718 путника, од којих наших 81.900 и страних 

129.818. До 1980. године број путника се повећао на 760.960. Наших грађана је било 
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678.894, а страних 82.066. Од десет пограничних прелаза на граници између Србије и 

Румуније, овај у Ђердапу је по промету на другом месту, одмах иза прелаза Ватин, код 

Вршца4. 

 Ђердапско језеро има мање повољан положај према путу који води од Београда, 

преко Пожаревца, Кучева и Мајданпека, за Кладово. Растојање између Београда и 

Кладова овим правцем је 297 km, а туристичка атрактивност простора мања, што је 

условљено удаљавањем од Ђердапског језера. На Ђердапско језеро се може доћи и из 

правца Зајечара, Бора и Неготина. Прилаз из јужног правца омогућује добру 

саобраћајну повезаност Ђердапа са централном и јужном Србијом. 

 Истиче се и извесна повољност положаја Ђердапског језера према железничкој 

прузи Београд-Бор. Она се највише приближава језеру код Мајданпека, који је од 

Доњег Милановца, туристичког средишта Ђердапа, удаљен 28 km. Пруга Ниш-

Прахово има велику гравитациону зону и погодује кретању туриста из централне и 

јужне Србије ка Ђердапу. После изградње бране за хидроелектрану „Ђердап II“, 

железничка пруга из Прахова продужиће се ка Румунији. На брани ће бити уређен 

погранични прелаз за железнички саобраћај, чиме ће се омогућити већа фреквенција 

путника у оба правца. 

 Дунав и Ђердапско језеро представљају својеврсну саобраћајницу. Дунав, као 

интернационална река, има велики пловни значај, који се обогаћује изградњом нових 

канала и пристаништа. Међутим, у садашњим условима речног путничког саобраћаја, 

када наша земља нема класичну белу флоту, неколико хидрокрилних пловних објеката, 

не утичу битније на оживљавање туристичког промета. Пловидба Дунавом и 

Ђердапским језером је интересантан туристички доживљај. Могућности упознавања 

археолошких локалитета, средњовековних тврђава и савремених градова у приобалном 

појасу, гаранција су богатог садржаја туристичког путовања. 

 За Ђердапско језеро се може рећи да има повољан положај према југоисточној 

Војводини, Београду, североисточној и централној Србији. Изградњом моста Ковин-

Смедерево, Војводина је знатно приближена Ђердапу. Положај Ђердапа према 

Београду оцењујемо повољним, тим пре што се поред друмског и железничког 

саобраћаја, може користити и Дунав као пловни пут. Положај према североисточној 

Србији је повољан, али због одсуства већих градова она није јако дисперзивно 

средиште. 
                                                 
4 Станковић, М. С., (2002.) „Туризам Србије“, Географски факултет Универзитета у Београду, Београд, 
стр. 222. 
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 Од интереса је веома повољан положај Ђердапског језера према низу природних 

и антропогених туристичких мотива. То погодује развоју више врста туристичких 

кретања, уз обезбеђење богатог садржаја боравка. Ђердапско језеро се налази у једној 

од најдужих и најпривлачнијих клисура у Европи. Она је композитног склопа. Дугачка 

је 98 km и сасгоји се од четири сужења и три проширења. 

 Голубачка клисура је прво сужење на Дунаву у Ђердапу. Одликује се стрмим 

странама које се над језером дижу до 300 m. Дугачка је 14 km, а дубина воде је 5 до 48 

m. У продужетку је Љупковска котлина, дужине 10 km. Стране језерског басена се 

дижу до 150 m, а обала је ситно разуђена, јер су на ушћима притока мали заливи. 

Госпођин вир је друго сужење на Ђердапском језеру. Дугачко је 15 km, а кречњачке, 

пешчарске, гнајсне и порфиритске стране дижу се над водом 550 m. Дубина воде 

премашује 90 m. Неколико видиковаца може се уредиги за туристичке потребе. 

Доњемилановачка котлина је највеће проширење на Ђердапском језеру. Дугачка је 19 

km и широка 2 km. На благо издигнутом терену, непосредно уз језеро, развио се Доњи 

Милановац, све познатији по хотелу „Лепенски вир“. Низводније се смењују Велики и 

Мали казан. Укупна дужина овог дела Ђердапске клисуре је 20 km. На њему је 

измерена најмања ширина језера (180 m). У кречњачким стенама, које се дижу 

неколико стотина метара над водом, налази се већи број пећина и привлачних 

видиковаца. Језеро се затим нагло шири у Оршавској котлини, која је дугачка 16 km. 

Сипска клисура је најнизводније сужење Ђердапа. Дугачка је 6,5 km. После 

ујезеравања воде, Сипска клисура је постала туристички мање привлачна, али су 

побољшани услови пловидбе5. 

 Велика разноврсност Ђердапске клисуре погодује туристичком активирању 

њених појединих делова. Локација за изградњу туристичких објеката има довољно. 

Оне се могу поделити на пријезерске, панорамске и специјалне. Пријезерске су 

непосредно уз обалу и погодују развоју купалишног туризма и спортова на води. 

Панорамске су на истуреним косама и заравњеним терасама са којих се пружа поглед 

на језеро и приобални појас. Специјалне локације везане су за интересантне природне и 

антропогене туристичке мотиве, као што су пећине, врела, шумске састојине, стара 

насеља, археолошки локалитети и средњовековне тврђаве. У суженим деловима 

Ђердапског језера могуће је уређење видиковаца, који су лако приступачни са воде и 

копна. У проширеним деловима има доста простора за изградњу већих рецептивних 
                                                 
5 Станковић, М. С., (2002.) „Туризам Србије“, Географски факултет Универзитета у Београду, Београд, 
стр. 223. 
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капацитета са пратећом инфраструктуром и супраструктуром. Пример хотела 

„Лепенски вир“ у Доњем Милановцу то најбоље потврђује. 

 Ђердапско језеро има веома повољан положај према бројним антропогеним 

туристичким мотивима. Насељен веома давно, овај део Подунавља је на себи својствен 

начин очувао континуитет у развоју насељености, цивилизације и културе. У периоду 

дугом преко 8 хиљада година крај данашњег Ђердапског језера смењивали су се 

различити народи и културе. Ђердап је средиште културе из пренеолитског периода. У 

бронзаном добу живи у извесној изолацији. У гвозденом добу нужно је склониште 

номадских и ратарских народа. За време Римљана представља чврст бедем према 

варварском свету. За време Словена је њихово сигурно уточипгге. Велики број 

споменика чини Ђердап јединственим музејом под ведрим небом. 

 За обогаћивање садржаја туристичког боравка на Ђердапском језеру од значаја 

је повољност положаја према манастиру Вратни и интересантним крашким облицима 

рељефа у долини истоимене реке. Туристи одлазе и у Рајкову пећину код Мајданпека, 

али се готово сви одлучују за обилазак бране и разгледање постројења хидроелектране. 

У Кладову се налази уметничка галерија сликара Бранка Станковића, посвећена 

изградњи бране на Дунаву. Могуће је посетити и Турну Северин у Румунији, који је 

познат по експонатима богатом музеју Ђердапа. 

 

 

5. ПРИРОДНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 Основне природне туристичке вредности националног парка „Ђердап“ су 

рељеф, хидрографски објекти, клима и биљни и животињски свет. Појединачно су 

набројани само због потребе јасније обраде, иако у природи чине међусобно условљено 

јединство. Чињеница да сличних природних туристичких мотива нема у ближој и 

даљој околини, потврђује туристички потенцијал Ђердапа, чија валоризација, захтева 

примену различитих метода истраживања како би се одредили правци будућег развоја. 
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5.1. Геоморфолошке туристичке вредности 

 
 Геоморфолошке туристичке вредности националног парка „Ђердап“ 

представљене су двема основним категоријама. Прву чини Ђердапска клисура као део 

долине Дунава, а другу скупина брдскопланинских узвишења са десне стране Дунава, 

која реци чине моћан бедем према југу. 

 Ђердапска клисура се пружа између тврђаве Голубачки град и румунског села 

Гуравој, као најузводнијих тачака, до места Сип, као најнизводнијој локацији. Дужина 

клисуре је 100 km, те је по томе једна од најдужих у нашој земљи и Европи. Припада 

типу клисура пробојница, односно, антецедентних речних долина, каквих је мало у 

рељефу Земље. Поред тога, Ћердапска клисура је композитна, што је чини посебно 

привлачном, што проистиче из честе промене пејзажа на релативно кратким 

растојањима. На дунавском сектору Ђердапске клисуре јављају се четири сужена дела 

– клисуре, која су растављена одговарајућим проширењима – котлинама. Поређане 

низводно од улаза у Карпатско-балканску планинску масу, клисуре и котлине на 

Дунаву се смењују следећим редом: Голубачка клисура, Љубковска котлина, клисура 

Госпођин вир, Доњемилановачка котлина, клисуре Велики и Мали казан, Оршавска 

котлина и Сипска клисура, позната и под називом Ћердап, што значи Гвоздена врата. 

 

 
Слика 2. – Ђердапска клисура 

Извор: http://www.travel.rs 
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 Голубачка клисура је прво сужење на Дунаву у Ђердапу. Дужина овог дела 

клисуре је 14,5 km. Висина страна достиже 300 m. Терен је кречњачки, са више 

подземних и површинских облика рељефа. У наставку се пружа Љубковска Котлина, 

која је дугачка 12 km и одликује се знатним пространством. Стране котлине достижу 

висину од 150 m. Низводно од Љубковске котлине настаје кратка клисура Госпођин 

вир. Одликује се стрмим странама, које се над водом Дунава дижу до 550 m, 

дочаравајући горостасност простора. На овом сектору Дунава, пре изградње бране за 

хидроелектрану „Ђердап“ измерена је највећа речна дубина у Европи. Дунав је ту био 

дубок 82 m. После ујезеравања Дунава и издизања нивоа језерске воде, дубина у 

клисури Госпођин вир достиже 90 m. Низводнији део чини пространа 

Доњемилановачка котлина, која представља највеће тектонско-ерозивно проширење у 

Ђердапу. Котлина је дугачка 19 km. Језеро у њој достиже ширину од 2 km, што 

простору даје посебно обележје. У Доњемилановачкој котлини Ђердапском језеру 

притиче Поречка река, на чијем је ушћу, услед издизања нивоа воде, створен простран 

и дубок залив. Низводно од Доњемилановачке котлине Дунав улази у 

најинтересантнији део клисуре – у Велики и Мали казан, сужене делове долине, 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. Морају се учинити напори ка бољем повезивању туристички 

најатрактивнијих делова Ђердапа са оближњим саобраћајницама, како би се остварило 

дуже задржавање туриста, што је у интересу остваривања већих економских ефеката. 

Валоризацијом морају бити захваћене и неке пећине, као и јака крашка врела, која се 

овде јављају. 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. Низводно од бране, због 

мале надморске висине и равничарског терена, Дунав споро тече. Код острва Марул, 
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гради се нова брана са системом бродских преводница. Реч је о хидроенергетском и 

пловном систему „Ћердап II“, који ће на свој начин утицати на повећање туристичке 

вредности Ђердапа, јер омогућује формирање нове понуде и богат садржај боравка6. 

 

 
Слика 3. – Голубачка клисура 

Извор: http://www.ciklonaut.com 

 

 Велика разноврсност Ђердапске клисуре погодује разноврсном туристичком 

активирању појединих њених делова. Локација за изградњу туристичких објеката има 

сасвим довољно. Оне се у основи могу поделити на пријезерске, панорамске и 

специјалне. Пријезерске су непосредно уз обалу Ћердапског језера, која се због 

промене водостаја често мења. Ове локације погодују развоју купалишног туризма и 

спортова на води. Посебно су значајне за уређење малих пристаништа за наутички 

туризам, који има све већи број присталица. Ограничавајући фактор интензивнијег 

развоја купалишног туризма, без обзира на високе температуре воде у летњим 

месецима, представља све виши степен загађености воде Дунава, односно, Ђердапског 

језера. Панорамске локације су на истуреним косама, оштрим ртовима и заравњеним 

терасама. Са ових се пружа изванредан видик на широко пространство језера и 

приобалног појаса. Потребно је уређење видиковаца. На најатрактивнијим од њих 

могуће је уређење мањих туристичко-угоститељских објеката, са обавезном продајом 

сувенира и других туристичких потреба. Специјалне локације условљене су 

                                                 
6 Станковић, М. С., (1975.) „Туристичка валоризација вештачких језера Србије“, Посебна издања 
Српског географског друштва, књига 41, Београд, стр. 134. 
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интересантним природним и анторпогеним мотивима, као што су пећине, врела, 

шумске састојине, археолошки локалитети, средњовековне тврђаве, савремена насеља, 

раскрснице путева, риболовни терени и др. 

 Уопште узев, избор локација за туристичко активирање Ђердапске клисуре, коју 

поистовећујемо са националним парком „Ђердап“, су бројне и разноврсне. Могу 

задовољити све туристичке потребе. У суженим деловима Ђердапске клисуре могуће је 

уређење видиковаца, који би били приступачни са језера и копна. За разлику од тога, у 

котлинским проширењима, има довољно простора и присојних експозиција за 

изградњу рецептивних капацитета, спортских терена, паркинга, пристаништа и марина. 

 У приобалном појасу Ђердапске клисуре, пружа се континуелан низ узвишења 

средње висине. Планински терен је дисециран долином Поречке реке и њених малих 

притока. Западније од долине Поречке реке терен је још виши, јер је представљен 

развођем Дунава и Пека. Највише тачке су Лишковац (803 m) и Шомрда (806 m). То су 

истовремено и највише тачке националног парка „Ђердап“. То значи да му је 

амплитуда рељефне дисекције 717 m, јер је ниво језера на коти 69 m. Источно од 

Поречке реке, паралелно са њеним током, пружа се Велики гребен са Великим црним 

врхом, чија је надморска висина 655 m. На Велики гребен се наставља кречњачка 

површ планине Мироч, чији су највиши делови Велики Штрбац (768 m) и Мали 

Штрбац (626 m). 

 За национални парк „Ђедап“ карактеристични су и мањи облици и објекти 

рељефа. Реч је о флувијалним и крашким формама, какве су речне долине Брњице, 

Добре, Бољетинске реке, Поречке реке, Златице и других токова. Неке од наведених 

речних долина су детаљно истражене и због природних и туристичких вредности 

предложене за заштиту. Појава вртача, сувих долина, пећина и јама доприноси 

разноврсности рељефа и туристичкој атрактивности националног парка. Рељеф је 

основа развоја вегетације, а у знатној мери утиче на климатске прилике. Због тога су 

потребна детаљна истраживања приликом одлучивања за туристичко активирање 

сваког локалитета посебно. Ово и због тога што су геоморфолошки мотиви од значаја 

за рекреативна туристичка кретања, а основне вредности им се везују за куриозитетне 

атрибуте привлачности. 
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5.2. Хидролошке туристичке вредности 

 
 Највећа хидролошка вредност националног парка „Ђердап“ је вештачко језеро 

настало преграђивањем Дунава за потребе производње електричне енергије. 

Стварањем језера побољшани су услови пловидбе и промењен изглед пејзажа. Највећа 

концентрација водних снага Дунава на његовом 2.783 km дугом току кроз средњу 

Европу и 588 km дугом току кроз Србију, као и најповољније могућности за 

ујезеравање су на сектору Ђердапске клисуре. Дунав је у Ђердапској клисури имао 

велики пад (30 m) и знатну брзину (3 до 6 m/s). Просечан протицај воде је 5.800 до 

6.000 m3 у секунди. Изградњом бране и формирањем језера, са котом нормалног успора 

воде на 69 m, побољшани су услови низводне и узводне пловидбе, јер су језерске воде 

потопиле подводне стене, вирове и џиновске лонце. Брзина воде смањена је на 0,3 m/s. 

 

 
Слика 4. – Ђердапско језеро 

Извор: http://vukovisadunava.com 

 

 При максималном нивоу воде дужина Ђердапског језера је 264 km. Успор воде у 

незнатној мери запажа се до Београда, односно Сланкамена. При нижим водостајима 

дужина Ђердапског језера је 132 km. Успор воде осећа се само на ширем сектору 

Ђердапа, односно, до ушћа реке Караш у Дунав. Због клисурасто-котлинског склопа 

Ђердапа, језеро има променљиве морфометријске показатеље. Најмања ширина му је 

180 m у Малом казану, а највећа 2 km у Доњемилановачкој котлини. На местима где је 

језерска вода потопила доње делове корита и долина некадашњих притока Дунава, 
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формирани су интересантни заливи, погодни за уређење марина за потребе наутичког 

туризма, као и за изградњу и опремање пунктова за риболов и лов на околним 

теренима. Највећи залив ове врсте настао је у долини Поречке реке. На делу према 

језеру широк је 1 km. Уз долину Поречке реке увлачи се 7 km. Мањи заливи настали су 

на ушћима Песаче, Рибнице, Златице и Суве реке7. 

 Према средњим месечним температурама воде, купање у Ђердапском језеру 

могуће је у јуну, јулу, августу и септембру. У наведеним месецима температура воде је 

изнад 18°С. Истовремено су високе и температуре ваздуха, што омогућава дугу 

купалишну сезону. Ограничавајући фактор је све већи степен загађености воде. Уз то, 

због честих амплитуда водостаја, тешко је уредити плаже у приобалном појасу. При 

ниским водостајима у приобалном делу језера запажа се велика количина муља, те је 

на многим местима у воду тешко ући. Због тога се на Ђердапском језеру за потребе 

купалишног туризма морају уређивати и добро одржавати такве плаже које ће, поред 

осталог, значити и максимално обезбеђење купача. За време зиме могућа је појава леда 

на Ђердапском језеру. Исти отежава пловидбу, али углавном кратко траје. Великих 

амплитуда водостаја и појаве леда биће поштеђено вештачо језеро „Ђердап II“ те ће  

услови за купалишни туризам и пловидбу на њему бити повољнији. Иако излази из 

граница националног парка „Ђердап“, ово језеро ће вишеструко утицати на повећање 

његових туристичких вредности, јер ће се моћи комплементарно валоризовати. Ниске и 

заравњене обале, лака приступачност, незнатне амплитуде водостаја и чистија вода, 

наметнуће се као нова туристичка вредност8. 

 Поред Ђердапског језера, у националном парку „Ђердап“ јављају се и други 

хидрографски мотиви. Већина водотока припада сливу Дунава. Због незнатне количине 

падавина, реке и потоци нису водом богати. Томе доприноси и кречњачки састав 

терена, који омогућује обилно подземно кретање воде. Због малог простора сливови 

непосредних притока Дунава су мали. Просечна густина речне мреже износи 980 

m/km2 територије националног парка. Највећу густину има слив Златице (1.420 m/km2). 

Националном парку „Ђердап“ припада и део слива Поречке реке, која постаје спајањем 

Црнајке и Шашке на простору између планина Дели Јован, Стол и Велики Крш, а 

улива се у Ђердапско језеро низводно од Доњег Милановца. 

                                                 
7 Станковић, М. С., (2002.) „Туризам Србије“, Географски факултет Универзитета у Београду, Београд, 
стр. 208. 
8 Станковић, М. С., (1985) „Туристичке вредности Ђердапског језера“, Водопривреда, број 1, 
Југословенско друштво за одводњавање и наводњавање, Београд, стр. 214. 
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 На територији националног парка „Ђердап“ евидентирано је више извора и 

крашких врела. Ове хидрографске објекте је потребно детаљно картирати. Нека врела 

се могу картирати за потребе локалног становништва и туриста, утолико пре што се 

одликују чистом пијаћом водом. До сада није било покушаја туристичке валоризације 

ових објеката. 

 У закључку о хидрографским туристичким мотивима националног парка 

„Ђердап“ може се истаћи да су разноврсни, али међу њима изразито доминира 

Ђердапско језеро. Изградња бране и стварање језера изазвали су низ географских 

промена на терену. Потопљен је ниски приобални појас Дунава, смањена је брзина 

протока воде, промењен речни режим и пронос наноса, изазвано повишавање 

подземних вода, промењена микроклима, побољшани су услови пловидбе и др. Нова 

водена површина условила је промене у територијалном распореду насеља приобалне 

зоне. Потопљена су насеља Сип, Текија, Велико Голубиње, Мало Голубиње, Мосна, 

Добра и Доњи Милановац. Становништво је расељено у ближа и даља насеља, или 

живи у новоподигнутим градским центрима, од којих је највећи Доњи Милановац, сада 

први туристички центар Ђердапског сектора Дунава. Под језером су се нашле и неке 

саобраћајнице. Уместо њих изграђене су, и граде се, нове. Највећи значај за туристичка 

кретања има пут који води непосредно уз Ђердапско језеро, за које се с правом истиче 

да је туристичка вредност српске и европске контрактивне зоне. Посматрано заједно са 

клисуром, бетонском браном, хидроелектраном, археолошким локалитетима и 

културно-историјским споменицима, испољава се као најпосећенији део источне 

Србије. Проглашењем Ђердапског сектора Дунава за национални парк доприноси се 

очувању природног и антропогеног богатства и развоју туризма9. 

 

 

5.3. Климатске туристичке вредности 

 
 Клима националног парка „Ђердап“ је умерено-континентална. Под утицајем је 

локалног ветра кошаве, велике водене површине језера, панонског простора на западу, 

влашко-понтијског на истоку и Карпата на северу и југу. Континенталност климе 

Ђердапског сектора Дунава мања је него на околном простору, нарочито планинском 
                                                 
9 Станковић, М. С., (1985) „Туристичке вредности Ђердапског језера“, Водопривреда, број 1, 
Југословенско друштво за одводњавање и наводњавање, Београд, стр. 220. 
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на северу и југу. Због сложене конфигурације терена, разлике у времену и клими на 

кратком растојању су често значајне. За анализу температуре ваздуха постоје подаци 

метеоролошких станица у Великом Градишту, Текији, Караташу, Брзој Паланци и 

Турну Северину, као и подаци картографски представљени на картама у Атласу климе. 

На поменутим метеоролошким станицама температуре ваздуха више од 20°С јављају 

се у јулу и августу, а у Великом Градишту и Турну Северину и у јуну. Овакве 

температуре омогућују 4 месеца дугу купалишну сезону. Јесен је топлија од пролећа и 

погоднија за излетничка туристичка кретања и стационарни боравак у националном 

парку „Ђердап“. Најнижа средња месечна температура ваздуха на свим станицама је у 

јануару. У приобалном појасу Ђердапског језера је око -1°С, а у највишим деловима 

националног парка „Ђердап“ око -4°С. Просечна температура ваздуха у топлијој 

половини године је 18°С, што је од значаја за туристичка кретања, поготову у 

месецима купалишне сезоне. 

 

 
Табела 1. – Средње месечне температуре ваздуха у °C, 1951 – 1981. 

Извор: Станковић, М. С., (2002.) „Туризам Србије“, Географски факултет 

Универзитета у Београду, Београд, стр. 210. 

 

 Број дана у години са температуром ваздуха вишом од 0°С у националном парку 

„Ђердап“ је 300 до 320. Темппературе ваздуха више од 5°С јављају се у 240 до 260 дана 

у години. Температуре ваздуха изнад 10°С у приобалној зони Ђердапског језера трају 

годишње 180 дана, а у вишим деловима националног парка „Ђердап“ око 170 дана. 

Број дана са температуром ваздуха од 15°С је 120 до 160 и поклапа се са летњом 

половином године, која је најпогоднија за туристичка кретања. Жарких (летњих) дана 

са температуром ваздуха изнад 25°С у најнижим деловима националног парка 

„Ђердап“ има 100 у току године, а у највишим око 50. Број тропских дана у којима је 

температура ваздуха изнад 30°С, у приобаљу језера је 30, а на вишим теренима 20. 

Најповољнији услови за туристички боравак у националном парку „Ђердап“ су од 
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средине маја до краја септембра, када су температуре ваздуха изнад 15°С, што уз 

остале повољности климатских елемената чини посебну туристичку вредност. 

 

 
Табела 2. – Релативна влажност ваздуха 1950 – 1979., у % 

Извор: Станковић, М. С., (2002.) „Туризам Србије“, Географски факултет 

Универзитета у Београду, Београд, стр. 210. 

 

 Релативна влажност ваздуха у националном парку „Ђердап“ је повећана услед 

велике површине Ђердапског језера и знатне пошумљености простора. Највећа је у 

децембру, а најмања у августу. Са аспекта туристичке вредности мора се посматрати 

заједно са температуром ваздуха, ветровима и инсолацијом, али конкретних података 

нема довољно. Повећана влажност ваздуха условљава ниже вредности инсолације. 

Осматрањем у Неготину, која нису реална за национални парк „Ђердап“, утврђено је да 

годишња инсолација достиже 2.050 часова. Због променљивости експозиција мора се 

уважавати код избора локација за туристчко активирање националног парка „Ђердап“. 

То исто важи и када су у питању особине ветрова и трајање тишина. 

 Падавине се осматрају на већем броју метеоролошких и кишомерних станица. 

Постојећи подаци за период од 1951. до 1980. године омогућују детаљан увид у 

плувиометријски режим. При томе је од посебног значаја чињеница да национални 

парк „Ђердап“ добија 200 до 300 mm падавина мање од просека за Србију, што значи 

да је реч о сувом континенталном простору, погодном за туристичка кретања. 
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Табела 3. – Средње месечне висине падавина у mm 

Извор: Станковић, М. С., (2002.) „Туризам Србије“, Географски факултет 

Универзитета у Београду, Београд, стр. 211. 

 

 Број дана у години са висином падавина изнад 1 mm је 80 до 90, а изнад 10 mm 

25 до 30. Падавина великог интензитета, када се у једном дану излучи више од 20 mm, 

има само 6 до 8 пута у години. Највећом честином падавина одликују се мај и јуни, а 

најмањом август и септембар. 

 Први снег јавља се средином децембра, а последњи почетком априла. Просечна 

висина снежног покривача поред Ђердапског језера је 30 до 40 cm, а на вишим 

теренима 60 cm. Снежни покривач дебљи од 10 cm траје 20 до 40 дана годишње. 

Снежни покривач дебљине 30 cm у најнижем делу националног парка „Ђердап“ 

одржава се само 5 дана у години, а у највишем 20 дана. Снежни покривач дебљине 50 

cm је ретка појава и траје 6 до 10 дана годишње. Снежни покривач и погодни терени 

омогућују упражњавање зимских спортова. Међутим, они до сада нису обухваћени 

туристичком понудом, јер је за иступање на шире тржиште потребно боље обезбеђење 

саобраћајница у зимским месецима. 

 За дунавски сектор у Ђердапу карактеристична је повећана облачност, што је 

један од ограничавајућих фактора туристичких кретања. Према подацима 

метеоролошких станица у Великом Градишту и Текији, највећа облачност је у 

новембру и децембру, када прелази 7,7 односно 8,1 десетину неба под облацима. 

Повећаном облачношћу, са вредностима изнад 7,1 одликују се још и јануар и фебруар. 

Најмања облачност је у августу. У Великом Градишту износи тада 3,9, а у Текији само 
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3,5 десетина неба под облацима. Малом облачношћу одликују се још септембар и јули, 

што се поклапа са оптималним вредностима осталих климатских елемената значајних 

за рекреативни, наутички, екскурзиони и стационарни туризам. 

 Најјачи и најчешћи ветар у националном парку „Ђердап“ је кошава. Јавља се у 

зимској половини године, када отежава водни и друмски саобраћај и тиме негативно 

утиче на туристичка кретања. За летњу половину године карактеристичан је велики 

број дана без ветра, када је и инсолација знатна, нарочито на присојним експозицијама, 

које су најпогодније за лоцирање туристичко-угоститељских објеката. 

 Уопште узев, умерено-континентална клима националног парка „Ђердап“ 

одликује се топлим летима и хладним зимама. Јесен је топлија од пролећа и погоднија 

за развој туризма. За потребе туристичке валоризације неопходна су систематска 

микроклиматолошка осматрања локација које су предвиђене за туристичко 

активирање. Још више, морају се истраживати биоклиматски елементи, као што су моћ 

хлађења, моћ сушења, зона комфора, стимулативност и седативност климе, односно, 

деловање појединих климатских елемената на организам човека. Боље него до сада, 

потребно је познавати типове времена, као и деловање истих на туристички промет. 

 

 

5.4. Флора и фауна као туристичка вредност 

 
 Основни вегетациони покривач ђердапског сектора Дунава, а посебно 

националног парка „Ђердап“ је шума. Шумске фитоценозе се одликују стабилношћу и 

високим степеном обнављања, што значи да су природни услови погодни. Национални 

парк „Ђердап“ одликује се великом сложеношћу и разноврсношћу шумске и пратеће 

жбунасте вегетације, као и изразитим разликама у биљним врстама на кречњачким и 

силикатним стенама, као и разликама вегетације клисура и котлинског проширења. У 

шумским комплексима националног парка „Ђердап“ издвојено је више од 50 шумских 

и жбунастих врста, међу којима су две изразито доминантне. То су буква, која гради 

чисте брдске шуме и цер, који се јавља у мешовитим шумама, које заузимају највеће 

пространство. Ово је резултат континенталне климе и специфичних едафских услова 

станишта, посебно нагиба терена и експозиције. 

 За извесне делове националног парка „Ђердап“ карактеристично је 

распрострањење полидоминантних и осиромашених шумских заједница. Неке од њих 
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први пут су овде проучене не само у нашој земљи, већ и у Европи. Знатан број 

реликтних шумских заједница ретко се среће у Србији. Због тога се за национални парк 

с правом истиче да јасно открива порекло, развој и диференцијацију, као и процесе 

деградације вегетације. За потребе све развијенијег туризма заштита и унапређење 

вегетације намећу се као посебна обавеза. 

 Према савременим флористичким истраживањима на простору Ђердапа живи 

преко 1.000 врста различитих биљака. Многе од њих су реликтне за нашу земљу, што 

простор чини посебно интересантним и даје му одлике куриозитета, што је од значаја 

за туристичку пропаганду. Реликтне врсте, које се јављају у националном парку 

„Ђердап“, су тиса, кострика, веприна, каспијски јавор, мечја леска, копривић, жутика и 

малиница10. 

 Национални парк „Ђердап“ и његово окружење познати су по великом броју 

животињских врста. У низијским и водоплавним шумама живе видра, срна, лисица, 

хермелин и дивља свиња. Срећу се бела рода, мала бела чапља и орао белорепан. У 

буковим и храстовим шумама живе срна, дивља мачка, куна, златица, пух, куна белица 

и веверица. Од птица су најзначајније патуљасти орао, шумска сова, голуб дупљаш, 

орао змијар, орао кликташ и ћук. У шумским састојинама реликтног карактера и 

мешовитог састава живе срна, зец, куна златица, куна белица и веверица, а од птица 

сова и кобац. На стеновитим остењацима и кречњаку живе куна белица, твор, јаребица, 

дивљи голуб и друге птице. На обрадивим површинама, као и на ливадама, живе зец, 

лисица, ласица, твор, јазавац, препелица, голуб дупљаш и др. Наведене и друге 

животињске врсте посебно су природно богатство националног парка „Ђердап“. 

Међутим, ловни туризам као могућност остваривања значајних динарских и девизних 

прихода, мора се одвијати строго контролисано, првенствено у за то посебно 

одређеним ловиштима. 

 

 

5.5. Законом заштићени комплекси 

 
 У националом парку „Ђердап“ законом је издвојено и заштићено осам 

природних резервата и један регионални природни парк. Ови делови заштићене 
                                                 
10 Станковић, М. С., (2002.) „Туризам Србије“, Географски факултет Универзитета у Београду, Београд, 
стр. 212. 
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природе су истовремено природњачки и туристички најинтересантнији делови 

Ђердапске клисуре у ширем смислу речи. Добром организацијом туризма ови 

локалитети могу бити значајан комплементарни мотив посете и дужег боравка, уз 

интересантан садржај. 

 

 
Слика 5. – Голубачки град 

Извор: http://serbianoutdoor.com 

 

 Постојећи објекти законом издвојених и посебно заштићених делова 

националног парка „Ђердап“ су следећи: Резерват Голубачки град, чија је површина 24 

ha, заједно са комплексом средњовековне тврђаве, која има историјску и културну 

вредност. Истичу се ниски и високи шибљаци јоргована, грабића и јасена. Шуме 

храстова, букве и ораха, јединствене су у Србији. Босман-Соколовац обухвата 

приобални део Ђердапске клисуре и има површину од 281 ha. Истичу се заједнице 

ниских шума јоргована и мечје леске. Бојана је резерват површине 27 ha. Одликује се 

чистом аутохтоном ораховом шумом. Чока њалта са Песачом обухвата 354 ha ниских 

шума маклена, јоргована и мечје леске. Цигански поток је законом заштићена 

аутохтона шума ораха на површини од 18 ha. Шомрда је резерват од 14 ha. Одликује се 

добро очуваним реликтним зимзеленим врстама зеленике или божиковине. Клисура 

Бољетинске реке – Гребен је резерват површине 100 ha. Реч је о геолошко-
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геоморфолошкој реткости, стеновитим одсецима који се спуштају до Дунава, а обилују 

фосилима. Лепенски вир је резерват код истоименог археолошког налазишта. Захвата 

површину од 21 ha. Познат је по бројним реликтним биљним врстама и оквир је 

најстаријег организованог неолитског насеља код нас. 

 

 
Слика 6. – Лепенски вир 

Извор: http://srbija.superodmor.rs 

 

 Законом је издвојен и заштићен Регионални природни парк Велики и Мали 

Штрбац. Обухвата и приобални део Дунава на месту где се налази Трајанова табла. 

Површина која је законом заштићена износи 899 ha. Реч је о природним и културно-

историјским вредностима, стрмим странама, крашким облицима рељефа, шумама 

јоргована и видиковцима. Постојећим законом посебно издвојени и заштићени делови 

националног парка „Ђердап“ указују на његово непроцењиво природно и културно-

историјско богатство. Омогућују формирање комплексне понуде за туристе различитог 

интересовања и морају се више него до сада презентирати у средствима туристичке 

пропаганде. Како је предвиђено проглашење још неколико зона заштите, услови за 

развој туризма постају све повољнији. 
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6. АНТРОПОГЕНЕ ТУРИСТИЧКЕ 

ВРЕДНОСТИ 

 
 Национални парк „Ђердап“ богат је културно-историјским споменицима 

заступљеним од неолитских до савремених. Културно наслеђе показује да је приобални 

појас Дунава био настањен још у неолиту и да се континуитет живљења одржава до 

наших дана. Преко откривених археолошких вредности, римских, турских и 

савремених грађевина, може се пратити развој живота на овом простору. 

 У првим археолошким истраживањима на тераси Дунава код Лепенског вира 

само се претпостављало о богатству налаза. Године 1967, испод насеља земљорадника 

и сточара из раздобља од 5 300. до 4 800. година, откривени су материјални трагови 

културе светског значаја. У седам великих, сукцесивно подизаних насеља риболоваца, 

ловаца и сакупљача хране, пронађена су плански грађена склоништа, гробови, обиље 

алатки од камена, кости и рога, разноврстан накит, плоче са урезаним знацима сличним 

писму и скулптуре од камена. Утврђено је да су ови трагови старији 5 300 година од 

нове ере. То је значило да су заједнице које су насељавале овај део Подунавља прве у 

Европи установиле сложене природно-друштвене односе, прве оствариле архитектуру 

особеног стила и моделовале скулптуре од великих облутака. Лепенски вир се појавио 

на археолошкој карти Европе као изузетно значајан и усамљен културни центар. 

 На простору Ђердапа откривено је још неколико насеља из времена Лепенског 

вира и каснијих векова. Предстоји њихова даља научна обрада, као и изналажење 

могућности укључивања у туристичку понуду, како је то већ учињено са Лепенским 

виром. После изградње прилазног пута и завршетка поставке на отвореном простору и 

у музеју, култура Лепенског вира добиће још већи туристички значај, а национални 

парк „Ђердап“ постаће елемент својеврсне понуде културних туристичких кретања. 
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Слика 7. – Поглед са Малог Штрбца 

Извор: http://www.panoramio.com 

 

 Хајдучка воденица је археолошки локалитет под падинама Малог Штрбца. 

Откривени су остаци праисторијског насеља са много остатака керамике. Датирани су 

на неолит. Недалеко од овог локалитета налазе се остаци једне грађевине из античког 

периода. Пецка бара се налази под падинама Великог Штрбца, десно од пута Доњи 

Милановац-Текија. Евидентирани су остаци праисторијског насеља. Мрфија-Мосна је 

локалитет недалеко од села Мосне, у долини Поречке реке. Археолошким 

истраживањима потврђени су остаци праисторијског насеља са богатим културним 

слојем и земуницама. На локалитету Велики Градац откривени су остаци некрополе из 

касног бронзаног доба. Локалитет Текије, код истоименог насеља, познат је по 

остацима једне веће грађевине, крај које је пронађена мермерна плоча са латинским 

натписом. Потиче из доба владавине Римљана Подунављем. Трајанова табла и пут 

датирају из 100. године нове ере. Симбол су великих људских напора на пробијању 

пута у скоро вертикалној стени непосредно изнад Дунава. Табла је постављена у част 

императора Трајана, који је градио пут поред Дунава. То је настанак раније грађеног 

Тиберијског пута кроз Ћердапску клисуру. Пут је завршен 103. године нове ере и имао 

је велики стратешки значај. После изградње бране и издизања нивоа Ђердапског језера 

Трајанова табла је премештена ван дохвата воде, али је све до данас остала 
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неприступачна туристима, што је неодрживо, јер је реч о споменику велике вредности. 

Трагови римског утврђења налазе се на локалитету Мало Голубиње. Сличних остатака 

има и крај Великог Голубиња, где има и грађевинских објеката из доба Византије. У 

кориту Поречке реке, код њеног ушћа у Ђердапско језеро, има видљивих остатака 

утврђења из доба Римљана. Слични овом су и налази код Градца и Малог Градца, где је 

констатован мањи римски кастел, који је коришћен и за време Првог српског устанка. 

Интересантан, али недовољно истражен је локалитет Бања код Доњег Милановца. Име 

указује да се ради о римским термама, зградама и форуму, а има и грађевинских 

остатака из доба Турске владавине. Римских и византијских остатака има на 

локалитетима Циглана и Рибница. 

 

 
Слика 8. – Трајанова табла 

Извор: http://www.vesti-online.com 

 

 У непосредном приобалном појасу Дунава налазе се две добро очуване тврђаве 

Голубачки град и Фетислам. 

 Голубачки град је подигнут на стеновитом узвишењу непосредно уз Дунав, на 

месту где он улази у прву клисуру. Помиње се 1337. година и био је у поседу кнеза 

Лазара. После Косовске битке заузели су га Турци. Напуштен је почетком XIX века. За 

потребе туристичке експлоатације потребни су обимни истраживачки и 

конзерваторски радови. 

 Фетислам је тврђава на периферији Кладова, непосредно уз Дунав. Садашњи 

објекат је подигнут на темељима римске грађевине. Датира из доба Турака. Има две 

јасно одвојене тврђаве, укупне површине 5 ha. Помиње се у XI веку, али га је обновио 
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Сулејман Величанствени 1542. године припремајући се за напад на Турну Северин. 

Најстарији део „Малог града“ има облик правоугаоног утврђења од камена, с кулама на 

угловима. Претпоставља се да је први објекат на овом простору градио Трајан, а 

наставио Јустинијан да би га много касније обликовали Турци. Цео комплекс је 

полигоналног облика, јаких зидова са кулама и пушкарницама. Има три капије. 

Фетислам је под Турцима био све до 1867. године, када је предат Србима. Данас 

представља спортско-рекреативно средиште Кладова, без веће туристичке функције. 

 

 
Слика 9. – Тврђава Фетислам 

Извор: http://opusteno.rs 

 

 Богатство и разноврсност културно-историјских споменика националног парка 

„Ђердап“ чине га јединственим у нашој земљи. Међутим, већина није уређена за 

туристичке посете. Сем Лепенског вира ни у једном од набројаних објеката не постоји 

служба прихвата и информисања туриста. Овакво стање је неоправдано, јер је реч о 

вредностима светског значаја. Туристичка валоризација културно-историјских 

споменика националног парка „Ђерап“ мора бити посебан предмет проучавања. Само 

на основу доброг познавања свих елемената могу се планирати одговарајуће 

туристичке акције на презентацији домаћим и страним туристима. Као основа за 

културна и манифестациона туристичка кретања, која се могу одвијати самостално или 

у комбинацији са излетничким, стационарним и спортскорекреативним садржајима, 

културно-историјско наслеђе Ђердапа заслужује посебну пажњу. Досадашњу добру 

посећеност бране и промет према Румунији, посленици туризма нису довољно 

искористили за презентацију културно-историјског наслеђа, као што то нису учинили 
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ни са бројним етнографским туристичким вредностима. „Насељено веома давно ово 

подручје је на себи својствен начин очувало континуитет у развоју цивилизације, 

културе и насељености. У периоду дугом преко 8.000 година на подручју Ђердапа 

смењивале су се разне културе и народи. Ђердап је средиште културе из пренеолитског 

периода. У бронзаном добу живи у извесној изолацији. У гвозденом добу нужно је 

склониште номадских и ратарских народа. За време Римљана представља чврст бедем 

према варварском свету. За време Словена представља њихово сигурно уточиште. 

Велики број споменика чини Ђердап јединственим музејом под ведрим небом“11. 

 Од посебног је значаја да се на територији националног парка „Ђердап“ налази 

неколико насеља, у којима је могуће развијати више врста туристичког промета. 

Уопште узев, године 1981. у седам насеља на територији националног парка „Ђердап“ 

живело је 9.169 становника, или 11 на km2. Становништво се мора посматрати са 

аспекта садашњег привређивања, запошљавања у туризму и пратећим делатностима. 

 

 
Табела 4. – Насеља и становништво националног парка „Ђердап“ 

Извор: Станковић, М. С., (2002.) „Туризам Србије“, Географски факултет 

Универзитета у Београду, Београд, стр. 215. 

 

 У периоду од 1971. до 1981. године у 4 насеља на територији националног парка 

„Ђердап“ број становника се смањио, и то највише у Бољетину. У три насеља се број 

становника повећао, и то највише у Доњем Милановцу. Уопште узев, у 
                                                 
11 Станковић, М. С., (2002.) „Туризам Србије“, Географски факултет Универзитета у Београду, Београд, 
стр. 215. 
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десетогодишњем периоду у седам посматраних насеља број становника се повећао за 

само 26, што јасно потврђује низак прираштај становништва источне Србије. Сигурно 

је да се развојем туризма може утицати на отварање нових радних места и 

запошљавање локалног становништва. За сада се за насељавање чини најпривлачнијим 

Доњи Милановац. Повећање броја становника у њему делимично је последица и све 

наглашеније туристичке функције коју је преузео у комплексу Ђердапа. 

 

 

7. ВРСТЕ ТУРИСТИЧКОГ ПРОМЕТА 

 
 Национални парк „Ђердап“ својим природним и антропогеним туристичким 

мотивима, постојећом саобраћајном повезаношћу са изворима туристичке тражње, 

рецептивним капацитетима на својој територији и у непосредном окружењу, пружа 

повољне услове за више врста туристичких кретања, током читаве године. 

 

 

7.1. Наутички туризам 

 
 Ова врста туризма условљена је постојањем пространог Ђердапског језера, које 

се, у континенталном простору који га окружује, намеће као својеврсна средина за 

пловидбу. Наутички туризам, под којим подразумевамо пловидбу на мањим и већим 

објектима у циљу одмора, разоноде и посете туристичким знаменитостима, на Дунаву 

има дугу и богату традицију. С обзиром на све повољније услове пловидбе на сектору 

Ђердапа, могуће је очекивати повећање промета. Иако Дунав кроз Србију тече 

дужином од 588 km, наша земља спада у ред оних подунавских земаља које имају 

изванредне услове за речни наутички туризам, али нема довољно пловних објеката, 

нарочито оних за масован превоз путника и туриста. Стање се мора мењати у смислу 

изналажења најповољнијих услова куповине и експлоатације пловних објеката, који би 

туристима учинили лако достуним изванредне лепоте Дунава, посебно Ђердапске 

клисуре и националног парка „Ђердап“. Изграђени су елаборати о белој флоти на 

Дунаву, али је време њихове реализације неизвесно, што се негативно одражава на 
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укупне ефекте туризма на Ђердапу. Уз набавку пловила иде и уређење пристаништа за 

веће и мање објекте, као и уређење лучица за мале пловне објекте у приватном 

власништву. У овом погледу могуће је користити искуства неких подунавских земаља. 

С обзиром на погранични карактер Дунава у Ђердапу према Румунији, у туристичкој 

понуди наутичара треба предочавати могућност упознавања и леве обале Дунава, 

односно, туристичких центара и градских насеља у румунском приобалном појасу. 

Чини се да највеће тржиште за ову врсту туризма представљају Аустрија и Немачка, 

када су у питању наутичари на сопственим пловилима, односно, Чешка, Словачка, 

Мађарска и бивши Совјетски Савез, када су у питању учесници на туристичким 

путовањима већим пловним објектима. 

 

 

7.2. Излетнички туризам 

 
 Излетничка туристичка кретања ка националном парку „Ђердап“ су развијенија 

од неких других врста туристичког промета. Најмасовнија су из правца Београда, 

Војводине, Шумадије и источне Србије. Одвијају се у виду организованих група 

посредством туристичких агенција, управа школа, синдиката радних организација 

удруженог рада, али и знатним учешћем индивидуалаца, односно, породица. Највећи 

интензитет показују у мају, јуну, септембру и октобру. Већина излетника опредељује 

се за посету бране хидроелектране „Ђердап“ и археолошког насеља Лепенски вир, 

комбинујући боравак на Ђердапу на различите начине. Учесници екскурзија ноће у 

објектима на територији националног парка „Ђердап“, или у објектима у оближњим 

градовима Кладову, Неготину и Мајданпеку. Екскурзионо упознавање Ђердапа за 

један дан своди се на површне информативне утиске о овом простору, те се намеће 

потреба боље организације прихвата учесника екскурзија и систематског упознавања 

са бројним природним и антропогеним туристичким вредностима. У том смислу 

потребно је користити искуства националног парка „Плитвице“, где се од екскурзионог 

туризма остварују значајни економски ефекти. Излетнички туризам на Ђердапу не сме 

се ограничити на упознавање само два или три објекта или локалитета. Ђердап нуди 

знатно више. То изискује дуже задржавање излетника и бољу презентацију туристички 

интересантних археолошких локалитета, вцдиковаца, трагова из доба Римљана и 

Турака, средњовековних тврђава, савремених насеља, интересантних законом 
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заштићених природних комплекса, нових туристичко-угоститељских објеката и др. 

Садржај излетничких туристичких кретања треба обогатити посетом градилишта 

хидроелектране „Ђердап II“, односно организовањем боравка на будућем језеру са 

посетом бродских преводница и машинских хала. 

 

 

7.3. Стационарни туризам 

 
 Најпогодније услове за дужи боравак у националном парку „Ђердап“ за сада 

пружају Доњи Милановац и Текија. У овим насељима постоје савремени туристичко-

угоститељски објекти, развијена је домаћа радиност, а постоје и мањи приватни 

угоститељски објекти. Доњи Милановац се после изградње хотела „Лепенски вир“ 

јасно наметнуо као средиште туризма не само у националном парку „Ђердап“, већ и 

ђердапског сектора Дунава уопште. Доњи Милановац пружа добре услове за 

пристајање мањих и већих пловних објеката. Има уређено купалиште на Дунаву, као и 

бројне спортске терене у саставу хотела „Лепенски вир“. Близу је археолошког насеља 

Лепенски вир, бране хидроелектране „Ђердап“, Кладова и Мајданпека. Из Доњег 

Милановца једноставно је организовати излете до наведених објеката и градова, као и 

до неких туристичких интересантних центара у Румунији. Садржај стационарног 

вишедневног боравка у Доњем Милановцу по правилу је богат и интересантан. Може 

задовољити потребе бројних туриста без обзира на њихово основно опредељење. 

Најдужи боравци остварују се за време лета, а највећа фреквенција гостију је за време 

државних празника. Дуг боравак у Доњем Милановцу остварују спортске екипе које се 

припремају за разна такмичења. Тада се у граду организују спортске и културне 

приредбе, те се садржај боравка обогаћује. Поред домаћих туриста, известан интерес за 

стационарним боравком на Ђердапу показују и странци. Евидентиране су групе 

туриста из Немачке, Аустрије и Грчке. Освајање тржишта ових земаља тек предстоји. 

Мора се базирати на богатству понуде природних и антропогених туристичких 

вредности, савременим смештајним и угоститељским објектима, богатству садржаја 

боравка, високом квалитету услуга, побољшању ванпансионске понуде, осмишљавању 

сувенира, побољшавању саобраћајних веза и бољем коришћењу Дунава као 

привлачног пловног пута. 
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7.4. Манифестациони туризам 

 
 Основа за развој манифестационог туризма на територији националног парка 

„Ђердап“ има довољно. Туристичке манифестације могу бити са наглашеним 

спортским и културним садржајем. Спортске манифестације могу се везати за Дунав, 

као велики полигон наутичког туризма, купалишног туризма и других спортова на 

води. Повремене регате, такмичења у веслању и пливању, могу привући велики број 

такмичара и гледалаца. Могу се организовати у летњим месецима и служити 

обогаћивању садржаја општег туристичког боравка у националном парку „Ђердап“. 

Спортска такмичења се могу организовати и на копненим површинама. Могу 

обухватити разне спортове и учеснике из подунавских градова са тенденцијом на, 

обухватност такмичара и гледалаца из подунавских земаља, чиме би се на посебан 

начин утицало на структуру и величину туристичког промета. У овом смислу, а без 

посебних инвестиција у опремање терена, могу се организовати разна крос такмичења, 

такмичења извиђача, феријалаца, горана, радничке и школске омладине и др. Културне 

манифестације туристичког значаја организоване су до сада у више подунавских 

градова. За ђердапски сектор Дунава, с обзиром на богатство споменика и могућност 

њихове туристичке валоризације кроз манифестациони туризам, потребна су знатна 

средства за опремање локалитета. За туристичке манифестације посебно су погодне 

средњовековне тврђаве, Голубачки град и Фетислам. Туристичке манифестације морају 

се базирати на богатству фолклора Подунавља, источне Србије и Румуније, како би се 

велико и туристички интересантно пространство представило у целини. Туристичким 

манифестацијама се може утицати на продужење летње туристичке сезоне и 

обогаћивање садржаја туристичког боравка, што је значајно за остваривање већих 

економских прихода. 

 

 

7.5. Омладински туризам 

 
 У туристичким кретањима ка националном парку „Ђердап“ учествује велики 

број младих. Као учесници екскурзија они упознају најинтересантније делове Ђердапа. 

Младима је намењено туристичко насеље „Караташ“, као својеврстан центар 
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омладинског туризма. У наредном периоду овој врсти туризма потребно је посветити 

већу пажњу. Чини се, добре резултате могу дати школе у природи. С обзиром на 

богатство и разноврсност природе и културно-историјских споменика условљених 

природом, Ђердап представља велику учионицу на отвореном за низ школских 

предмета и знања, за ученике различитих узраста и школских усмерења. Центре 

омладинског туризма треба концепирати тако да омогућују боравак уз учење, спорт и 

рекреацију током целе године. У том смислу неопходно је повезивање са 

одговарајућим самоуправним интересним заједницама за основно и усмерено 

образовање ближих и даљих општина, региона и Србије, како би се обезбедила 

средства за изградњу и опремање одговарајућих објеката. Омладинским туризмом, по 

систему школа у природи или стручна пракса, могу бити обухваћени и студенти 

туризма, географије, биологије, шумарства, геологије, хидротехнике, археологије, 

пољопривреде, историје уметности и други, јер се за исте могу наћи одговарајући 

радни и забавни садржаји. Омладински туризам се не сме посматрати искључиво кроз 

економске ефекте. Његов развој мора бити подстицан са ширих форума и организација, 

јер су његове ванекономске функције дружељубље, патриотизам, интернационализам, 

васпитање и образовање, прека потреба на којој почива богатство живота младих. 

 

 

7.6. Туризам на селу 

 
 На територији националног парка „Ђердап“ постоје следећа сеоска насеља: 

Брњица, Добра, Бољетин, Мосна и Голубиње. Наведена насеља припадају општинама 

Голубац и Мајданпек. У Брњици, Добри и Бољетину запажа се смањење, а у Бољетину 

и Голубињу, повећање броја становника. Добра, Бољетин и Текија су нова насеља, 

настала после потапања првобитних локација услед издизања нивоа воде Ђердапског 

језера. То значи да се одликују новим зградама и одговарајућим комфором, који може 

послужити развоју туризма. Туризам на селу у овом делу наше земље нема традицију, 

али је потребно учинити прве покушаје. Наравно, издавање лежаја приватних 

домаћинстава у Текији и Доњем Милановцу, показује извесне резултате, те стечена 

искуства треба користити у плановима развоја туризма на селу. 
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7.7. Ловни туризам 
 

 Национални парк „Ђердап“ је таква организационо-просторна целина у којој се 

ловни туризам може упражњавати само уз најстрожију контролу одстрела и то само у 

посебно организованим ловиштима. Очуваност природе и разноврстан живи свет, са 

доста представника ловне дивљачи и птица, уз могућност прихрањивања и вештачког 

размножавања, ради попуњавања ловишта, може дати добре резултате. Ловни туризам 

захтева посебну организацију прихвата ловаца, водичке службе, контроле и одржавања 

ловних терена, али може бити богат извор прихода. То исто важи и за развој 

риболовног туризма на Ђердапском језеру и његовим планинским притокама. Уз ловни 

туризам може се развијати и специфична понуда гастрономских специјалитета у 

националним ресторанима, чиме се може утицати на висину дневне и укупне 

потрошње туриста. Организованих акција на развоју ловног туризма и презентацији 

терена није било. Више је постигнуто на уређењу ресторана са богатом понудом 

рибљих специјалитета и неких јела карактеристичних за источну Србију. 
 

 

7.8. Транзитни туризам 
 

 Дунав на сектору националног парка „Ђердап“ представља границу према 

Румунији. Промет путника из Србије ка Румунији и из Румуније ка Србији, био је 

најмањи 1975. године (1.158.386), а највећи 1979. године (4.571.966). Знатан део 

промета одвија се на пограничном прелазу „Ђердап“, преко бране за истоимену 

хидроелектрану. Године 1975. на поменутом прелазу регистровано је 81.900 наших 

држављана и 129.818 страних држављана. Пет година касније на пограничном прелазу 

„Ђердап“ регистровано је 760.960 путника, или 35,7% од укупног промета преко 

српско-румунске границе. Југословена је било 678.894, а странаца 82.066. Подаци 

указују да су кроз национални парк „Ђердап“ развијена транзитна кретања на 

међународној релацији. Наравно, постоји и транзит унутар наше земље. Он је усмерен 

углавном по упоредничкој оси националног парка „Ђердап“ из правца Београда и 

Поморавља ка Прахову и Неготину, те га је могуће боље усмеравати и користити са 

аспекта туризма. У комбинацији са другим врстама туризма, транзит путника може 

бити економски значајнији него до сада. 
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8. МАТЕРИЈАЛНА БАЗА 

 
 Материјална база туризма у националном парку „Ђердап“ састоји се од само 4 

хотела и приватног смештаја и ресторана. Хотели који се налазе у овом подручју су: 

1. Хотел „Голубачки град“ Голубац 

2. Хотел „Лепенски вир“ Доњи Милановац 

3. Хотел „Ђердап“ Кладово 

4. Хотел „Аквастар Денјуб“ Кладово 

 Хотел „Голубачки Град“ Голубац, израз модерне архитектуре и савременог 

хотелијерства, налази се на десној обали Дунава, на самом уласку у Ђердапску 

клисуру. Поред хотела налази се уређени кеј, дужине 2 km са кога сепружа поглед на 

голубачко језеро, ширине 8 km и на голубачку тврђаву чији остаци спадају у 

најживописније споменике наше прошлости, још из XIV века. 

 

 
Слика 10. – Хотел „Голубачки Град“ 

Извор: http://serbia.superodmor.rs 

 

 Хотел „Лепенски вир“ Доњи Милановац располаже са 200 двокреветних, 65 

једнокреветних соба и 10 апартмана, већина је са погледом на Дунав. Све собе су са 

терасом, купатилом, телефоном и телевизором. Собе поседују и мини бар са пићем, 

клима уре]ај и туш кабине 

 Овај хотел поседује такође и сале за семинаре, конгресе, промоције, 

презентације, пословне састанке и то: конгресна сала (100 места) „тихи салон“ (180 

места) и шах сала (30 места). 
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Слика 11. – Хотел „Лепенски Вир“ 

Извор: http://www.koronasd.co.rs 

 

 Хотелски ресторан располаже са 500 места, а покривена тераса додатних 

стотину. За посебне услуге предвиђен је национални ресторан са 80 и терасом са 70 

места у коме је могуће наручити специјалитете овог краја. 

 Богат и разноврстан садржај хотела допринеће да слободно време протекне што 

пријатније јер се у склопу хотела налази затворен полуолимпијски базен (25 x 12,5 m), 

трим кабинет, сала за стони тенис, аутоматска стрељана, аутоматска куглана, билијар 

сала, терени за мале спортове (кошарка, одбојка, тенис ), травнати терени за фудбал, 

интернет кафе, играоница, продавница, фото радња, етно радња, аперитив бар, 

дискотека, мењачница. 

 Новоотворени SPA & WELLNESS CENTAR хотела „Лепенски Вир“ предствља 

праву оазу мира и опуштености и уточиште од свакодневне напетости и брига. 

 Хотел „Ђердап“ је лоциран на самој обали Дунава у центру Кладова, издвојен 

од градске вреве и главне саобраћајнице. Са својих осам спратова доминира градом, 

пружајући својим гостима предиван поглед на реку и суседну Румунију. 

Објекат нуди 290 лежаја у једнокреветним и двокреветним собама, као и 6 

двокреветних апартмана са француским лежајевима и прелепим погледом на Дунав. 

Свака соба поседује предиван поглед на град, реку и суседну Румунију, телевизор, 

телефон са директном линијом, тоалетни сто и уметничку слику из традиционалне 

ликовне колоније. 
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 У склопу хотела су: 

• „Златна сала“ – 450 места, 700 квадратних метара, климатизована, поглед на 

реку 

• „Плава сала“ – 300 места, 350 квадратних метара, климатизована, поглед на 

реку 

• „Конгресна сала“ – 50 места, климатизована 

• „Мала ВИП сала“ – климатизована, поглед на реку 

• „Аперитив бар“ – климатизован, поглед на реку 

• ТВ салон и фризерски салон 

• Мењачница и сефови за госте хотела су у склопу рецепције 

• Паркинг испред хотела је 24 часа под видео надзором 

• Приземље објекта је покривено бесплатним бежичним интернетом. 

 

 
Слика 12. – Хотел „Ђердап“ 

Извор: http://www.trivago.rs 

 

 Хотел „Аквастар Денјуб“ Кладово поседује 14 једнокреветних соба. Све собе су 

са погледом на Дунав, имају телефоне у соби и у купатилу, сателитску ТВ, интернет 

конекцију, мини бар, сеф, централизовану климатизацију, фен и туш-кабину. 

Једнокреветне и двокреветне собе су исте квадратуре, тако да је могуће убацити 
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додатни лежај. Хотел поседује 31 двокреветну собу. Све собе су са погледом на Дунав, 

имају два одвојена лежаја или један француски лежај, телефоне у соби и у купатилу, 

сателитску ТВ, интернет конекцију, мини бар, сеф, централизовану климатизацију, фен 

и туш-кабину 

 Хотел поседује 6 студио апартмана. Студио апартмани се састоје од дела за 

спавање и дневног боравка. Сви су са предивним погледом на градску плажу и Дунав, 

имају телефоне у соби и у купатилу, сателитску ТВ, интернет конекцију, мини бар, 

сеф, централизовану климатизацију, фен и хидромасажну каду. Студио апартмани 

поседују и помоћни лежај за дете до 10 година. 

 

 
Слика 13. – Хотел „Аквастар Денјуб“ 

Извор: http://putovanja.aladin.info 

 

 Хотел поседује 3 лукс апартмана. Лукс апартмани се састоје од дела за спавање 

и дневног боравка. Сви су са предивним погледом на градску плажу и Дунав, имају 

телефоне у соби и у купатилу, сателитску ТВ, интернет конекцију, мини бар, сеф, 

централизовану климатизацију, фен и хидромасажну туш-каду. Лукс апартмани 

поседују и два помоћна лежаја за децу до 10 година. 

 Хотел поседује Wellness i SPA центар који се простире на 800 m2 и подразумева: 

покривени базен (зими затворен) са сланом водом, сауне, ђакузи за 8 особа, масажери, 

изузетно опремљен фитнес центар и још много тога. Такође, гостима су на 

располагању и услуге масаже и фризерског салона. Наше љубазно особље ће учинити 

све да ваш боравак у хотелу буде незабораван. 
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9. ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 

 
 Још пре изградње бране и стварања Ђердапског језера, Ђердапска клисура и 

насеља у њој привлачила су пажњу туриста. Поред друмског саобраћаја, за долазак до 

Ђердапске клисуре и пролаз кроз њу коришћен је речни саобраћај. После стварања 

језера интерес туриста за Ђердапом је порастао. Овом порасту интереса погодовало је 

то што је изграђен нови пут и што су до осамдесетих година ка Ђердапском језеру 

редовно саобраћали брзи бродови типа „ракета“. Уз то, на више места су изграђени 

туристичко-угоститељски објекти и одговарајућа инфраструктура. Уређени су и 

прелази за међународни промет путника између наше земље и Румуније те је порастао 

и број путника у транзиту. 

 Смештајни капацитети задовољавају туристичку потражњу. У наредном 

периоду је важније повећати степен искоришћености постојећег броја лежаја него 

градити нове смештајне објекте. Стање је слично и када је у питању угоститељска 

понуда. Задњих година посебно обележје угоститељству даје све већи број мањих 

приватних објеката.12 

 За развој туризма у приобаљу Ђердапског језера потребно је више и боље 

искористити обиман промет путника на граничним прелазима између наше земље и 

Румуније. Промет годишње премашује 11 милиона, при чему прелази Ђердап, Текија и 

Кладово, апсорбују више од једне трећине путника. Ђердап је погранични прелаз за 

друмски саобраћај, а Текија и Кладово за језерски, односно речни. Прелаз Ђердап, 

заједно са прелазом Ватин, недалеко од Вршца, убраја се међу најпрометније у нашој 

земљи. Транзитна туристичка кретања ка Румунији и из Румуније доприносе општем 

повећању туристичког промета у приобаљу Ђердапског језера. Са 700 000 до 2 

милиона путника годишње, прелаз „Ђердап“, на брани истоимене хидроелектране, 

својеврстан је туристички пункт. 

 

 

 

 

                                                 
12 Станковић,М. С., (2000.) „Језера Србије – лимнолошка монографија“, Српско географско друштво, 
Београд, стр. 71. 
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ГОДИНА 

ГОЛУБАЦ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ 

    
Туристи Ноћења Туристи Ноћења 

1980. 1391 2137 29 115 125 277 
1981. 3 435 4 466 19 858 139 322 
1982. 4 473 5 440 21157 104 733 
1983. 2 521 5 602 18 356 92 471 
1984. 6 584 25 475 36 018 111 758 
1985. 8 275 19 495 34 429 106 398 
1986. 7 785 21068 32 565 94 729 
1987. 7 370 15 534 36 286 104 863 
1988. 8 087 17 217 33 345 95 708 
1989. 7 573 14177 32 420 86169 
1990. 8 418 15 565 28 551 94 691 
1991. 6 850 13 276 - - 
1992. 2 370 4 642 25 507 94 928 
1993. 1868 3 913 17 404 75 151 

1994. 4 256 6 609 24 089 80 037 

 

Табела 5. – Туристи и ноћења у Голупцу и Доњем Милановцу 1980 – 1994. 

Извор: Станковић,М. С., (2000.) „Језера Србије – лимнолошка монографија“, Српско 

географско друштво, Београд, стр. 71. 

 

 Туристички промет у Голупцу се почео повећавати после 1983. године када је 

завршена изградња хотела „Голубачки град“. Голупцу припада око 40 km обале 

Ђердапског језера, које је овде, пре улаза у клисуру, веома широко и погодно за 

купање и наутику. Приобаље у граду је уређено као шеталиште. Уз хотел, који је 

непосредно уз обалу, постоји неколико ресторана и летњих угоститељских тераса. 

Садржај туристичког боравка се обогаћује посетама тврђави Голубачки град, на којој 

су само делимично изведени рестауратерски и конзерваторски радови те није добила 

праву културну и туристичку функцију. Реч је и о оближњем манастиру Туман и 

спомен-обележју на Црном врху. Развој наутичког и спортско-манифестационог 

туризма на језеру мора имати приоритет како би се повећао број туриста и ноћења. 

 И поред тога што се определио за целогодишњи туризам, Доњи Милановац, као 

и већина наших туристичких центара, има знатне месечне осцилације промета туриста 
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и ноћења. Најинтензивнија туристичка кретања су лети, док у току зиме, посебно у 

фебруару и децембру, туристички промет стагнира. Уз све то, изразито доминирају 

домаћи туристи над страним. 

 Доњи Милановац је најзначајнији туристички центар крај Ђердапског језера. 

Има пристаниште за веће пловне објекте, марину за наутичаре, уређено шеталиште 

поред језера, спортске терене у граду и крај хотела „Лепенски вир“, ресторан са 

летњом терасом „Капетан-Мишино здање“ и хотел А категорије „Лепенски вир“. 

Развија се као центар стационарног, спортско-манифестационог, културно-

манифестационог, конгресног и излетничког туризма. Истиче се повољним условима 

за припреме спортиста и краћи боравак ученичких екскурзија. Са око 30 хиљада 

туриста и 140 хиљада њихових ноћења, осамдесетих година се на посебан начин 

наметнуо туристичкој потражњи Ђердапа и Србије. Тада је почео примати и туристе из 

иностранства, али су они касније готово нестали. У ограничавајуће факторе развоја 

туризма спада прекид путничког водног саобраћаја из правца Београда. 

 Промет туриста и број њихових ноћења у Текији су веома мали и вишеструко 

заостају за стварним туристичким вредностима текијског дела Ђердапског језера. 

Текија има пристаниште, марину, шеталиште поред језера, мотел и неколико 

ресторана. Добро је исходиште за обилазак најинтересантнијих делова језера и 

Ђердапске клисуре. Промет туриста се нагло смањио после 1984. године, када је замро 

водни путнички саобраћај из правца Београда. Водним саобраћајем из правца Београда 

у Текију је 1975. године дошло више од 70 000 путника. Тај број је 1980. године 

износио 80 213. Две године касније достигао је 130 794, а максимум 1983. године (144 

006) путника. 

 Караташ је најпосећнији туристички пункт Ђердапа. Са више од 41 000 туриста 

и више од 124 000 њихових ноћења 1984. године, премашио је Доњи Милановац. 

Највећи број туриста чинили су учесници различитих екскурзија који су посетили 

Ђердап и његову хидроелектрану. Како је туристичко насеље у Караташу недалеко од 

бране и има организовану службу за вођење туриста на разгледање бране, било је 

добро посећено нарочито у мају и октобру, месецима ученичких екскурзија. На 

Караташу се повремено организују различите спортске и културне манифестације, те 

се и тада јавља већи број посетилаца. 
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ГОДИНА 
ТЕКИЈА КАРАТАШ 

Туристи Ноћења Туристи Ноћења 

1980. 3 724 4844 33 866 104 663 

1981. 3 714 6 963 35 259 101 688 
1982. 3 031 5 647 30 500 101 700 
1983. 2 867 7 843 36 006 118 515 
1984. 1508 3 136 41 164 124 314 
1985. 728 1506 36 018 111 758 
1986. 152 297 34 429 106 398 
1987. 90 316 32 655 94 729 
1988. 77 271 18 945 48 346 
1989. 190 886 17 538 19 659 
1990. 81 218 19 993 21530 
1991. 52 394 - - 
1992. 19 293 - - 
1993. 14 52 486 596 

1994. 59 104 6 527 7 830 

 

Табела 6. – Туристи и ноћења у Текији и на Караташу 1980 – 1994. 

Извор: Станковић,М. С., (2000.) „Језера Србије – лимнолошка монографија“, Српско 

географско друштво, Београд, стр. 73. 

 

ГОДИНА 
ТУРИСТИ НОЋЕЊА 

Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Укупно 

1980. 13 869 654 14 523 32 240 1017 32 257 

1981. 16 994 697 17 691 36 849 1019 37 868 
1982. 10 522 898 11420 32 927 5 205 38 132 
1983. 10 837 658 11531 34 933 1204 36 137 
1984. 16105 966 17 071 45 317 2 823 48140 
1985. 17 307 1149 18 456 48 746 4 391 53 137 
1986. 13 596 770 14 366 43 705 1741 45 446 
1987. 12 706 783 13 489 37 266 1557 38 823 
1988. 14 843 1190 16 033 39 221 2 367 41588 
1989. 14 269 1376 15 645 38 221 3 607 43 828 
1990. 15 904 1723 17 627 46130 3 504 49 634 
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1991. 15 855 2 922 18 777 41799 6 997 48 796 
1992. 19 634 601 20 235 54 575 1490 55 575 
1993. 4 272 112 4 384 22 838 161 22 999 

1994. 10 807 267 11074 29 472 433 29 905 

 

Табела 7. – Туристи и ноћења у Кладову 1980 – 1994. 

Извор: Станковић,М. С., (2000.) „Језера Србије – лимнолошка монографија“, Српско 

географско друштво, Београд, стр. 73. 

 

 Број туриста у Караташу нагло се смањује после 1988. године. То је време 

почетка политичке и економске кризе у бившој Југославији и општег смањења 

туристичких токова. Нешто касније Караташ постаје прихватилиште великог броја 

избеглих лица те нема правог туристичког промета. У категорију туриста не улазе ни 

учесници летњих кампова које овде организује Министарство за спорт и омладину 

Србије, а који са 200 до 300 учесника трају око два летња месеца. Пораст броја туриста 

1994. у односу на неколико претходних година, указује на нов почетак. 

 У годинама најинтензивнијих туристичких кретања Кладово је имало нешто 

преко 20 000 туриста, који су остваривали преко 55 хиљада ноћења. То су релативно 

добри показатељи јер је реч о боравку учесника различитих екскурзија по Ђердапу и 

повременим конгресним скуповима који се одржавају у овом граду. И једни и други 

посетиоци се кратко задржавају. 

 

ГОДИНА 
КАРАТАШ КЛАДОВО 

Туристи Ноћења Туристи Ноћења 

2009. 5987 15831 21212 53296 

2010. 7663 25695 22879 60160 

2011. 7720 21671 23846 65966 

 

Табела 8. – Туристи и ноћења у Караташу и Кладову 2009 – 2011. 

Извор: http://webrzs.stat.gov.rs 
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10. ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ ТУРИСТИЧКИ 

АТРАКТИВНИХ ЛОКАЦИЈА У ЂЕРДАПУ 

 
 Ђердапска клисура Дунава, дугачка скоро 100 km, представља једну од највећих 

туристичких вредности у Србији. У систематизацији приоритетних реалних и 

перспективних туристичких регија Србије, налази се на првом месту. Истиче се као 

речна, језерска, планинска и антропогена. Омогућује развој више врста туризма, пружа 

широк избор локација за изградњу и опремање туристичко-угоститељских и 

инфраструктурних објеката, који омогућују целогодишњи туризам богатог садржаја 

боравка. Полигенетска, полифазна, антецедентна и композитна, са серијом речних 

тераса и флувијалних површи, изванредно је погодна за туристичку валоризацију, под 

којом подразумевамо комплексну оцену природних и антропогених вредности од 

значаја за развој туризма на једном локалитету или у једној регији. Реч је о 

најзначајнијем питању теорије и праксе развоја туризма, чији ефекти често зависе од 

правилног избора локација за изградњу објеката, њихово димензионирање и 

функционално оспособљавање. У том смислу, са становишта туристичке географије, 

уважавају се корисност (употребљивост), реткост (спечифичност, непоновљивост) 

локалитета и вредност уложеног рада у њихово туристичко активирање. У случају 

Ђердапске клисуре, прва два услова вишеструко задовољавају на више локација, док је 

вредност уложеног рада веома различита од локације до локације, јер се за туристичко 

активирање неких од њих морају извести обимни радови.13 

 Разрађујући елементе туристичке валоризације, а самим тим и избор туристички 

атрактивних локација и регија, Светска туристичка организација (WTO), издваја 

интерне и екстерне факторе и разрађује их до одговарајућих детаља, од којих се неки 

могу применити и на Ђердапску клисуру. Интерни фактори се односе на квалитет 

локалитета који могу служити туризму, а у смислу њиховог степена искоришћености. 

Нивои оцена су висок, средњи и слаб. Екстерни фактори обухватају оне елементе који 

олакшавају приступачност, потенцирају посећеност и истичу одређене спечифичности 

локалитета. Нивои оцена своде се на висок, средњи и низак. 

                                                 
13 Станковић, М. С., (1994.) „Природне одлике туристички атрактивних локација у Ђердапу“, Зборник 
радова Географског факултета, Свеска 44, Београд, стр. 125. 
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 Туристичка атрактивност локација оцењује се у односу на истородне и 

различите у посредном и непосредном окружењу. При томе до посебног изражаја 

долази индивидуалност појединих локација и објеката на њима, те оне имају већу 

туристичку вредност од оних које се често срећу, понављају и имају универзалне 

одлике. Још више мора се уважавати комплементарност једних локалитета са другима 

у смислу формирања таквих туристичких центара који међусобно неће бити 

конкурентски, већ се допуњавати турстичком понудом и условљавати веће економске 

ефекте у циљу продужења туристичке сезоне, обогаћивања садржаја боравка и веће 

дневне и укупне потрошње посетилаца. У Ђердапској клисури постоје бројне 

туристички атрактивне локације. Оне се умножавају када се уз природну основу 

презентирају и антропогене туристичке вредности, од којих су многе непоновљиве. 

Због тога, приликом туристичке валоризације треба потенцирати оне локације и 

секторе приобаља, који су међусобно комплементарни. Тиме се може утицати на 

формирање такве понуде, која ће се брзо и ефикасно прилагођавати пробирљивом и 

нестабилном туристичком тржишту. 

 Издвајање туристички атрактивних локација у Ђердапу делокруг је просторног 

планирања у чије задатке спада инвентаризација туристичких вредности, одређивање 

приоритета, рангирање и зонирање, унапређење елемената понуде, очување, заштита и 

унапређење туристичких вредности, увид у објекте инфраструктуре, размештај опреме 

и туристичких активности на рецептивним локалитетима и регијама, савремено 

туристичко опремање истих, избор најбољих локација за одговарајуће врсте туризма, 

прогнозирање будућег развоја и у вези са тим димензионирање објеката, разграничење 

туристичких локалитета и регија од локалитета и регија других намена. То значи да је 

просторно планирање туризма свесна, континуирана и планска активност друштва у 

циљу организације, уређења и опремања одређених просторних целина сразмерно 

њиховим могућностима на туристичком тржишту, као и циљевима регије. Препуштање 

развоја стихији, потцењивање или предимензионирање простора и објеката у њему су 

недопустиви, јер квалитетног простора за туристичко активирање је све мање, те је 

његова цена све већа14. У том смислу Ђердапска клисура, чији знатни делови улазе у 

састав националног парка „Ђердап“, може се и мора изграђивати и туристичком 

тржишту презентирати као хетерогена туристичка регија у којој је развијено више 

врста туризма и у којој је туризам значајан, али не и једини извор прихода домицилног 
                                                 
14 Чомић, Ђ. (1988.) „Просторпо планирање у туризму“, „Туризам“ бр. 7-8, Туристички савез Хрватске, 
Загреб, стр. 187. 
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становништва, које приходе остварује и по основу саобраћаја, пољопривреде, 

производње електричне енергије, трговине, занатства и пратећих делатности. 

 

 

10.1. Планови од значаја за туризам 

 
 Реке Србије и њихови приобални простори, као туристички потенцијали нису 

довољно проучене, иако је током времена урађено више елабората и објављено 

неколико радова. Када је у питању Дунав, степен проучености за потребе туризма, 

електроенергетике и пловидбе, виши је у односу на друге реке наше земље. Података 

за даља проучавања и апликативне акције на терену углавном има довољно, али уз 

критички приступ постојећој грађи. Основни недостатак већине писаних материјала је 

висок степен уопштености, те је свођење на конкретне локалитете и краће секторе 

често немогуће остварити. 

 У Просторном плану приобалног подручја Дунава од Београда до Бугарске 

границе, приобаље реке третирано је по доста логично издвојеним секторима, за које 

су одређене основне врсте туризма, препоручени садржаји и објекти. Повремена доста 

идеализована интерпретација појава и процеса не одговара реалности на терену. 

Ђердапски сектор Дунава предвиђен је за транзитни туризам, спортски риболов, 

наутику, стационирани туризам, екскурзије и слично, уз претерано потенцирање 

антропогених туристичких вредности, од којих многе ни данас, нису ни истражене ни 

туристима презентиране. Регионални просторни план туристичког подручја Дунава, 

доста пажње посвећује сектору реке од Доњег Милановца до Кладова. Предвиђа 

груписање садржаја у близини хидроелектране „Ђердап“ и инсистира на 

економичности изградње, упечатљивости утисака и богатству садржаја боравка. 

Турстичко окружење Дунава означено је као непосредна зона, пратећа зона, шира 

рефлексна зона и интернационална зона. Прва има највећу туристичку вредност и 

предвиђена је за концентрацију изградње туристичко-угоститељских објеката и 

одговарајуће инфраструктуре. Дата је и прогноза туристичког промета до 1990. године, 

али су вредности вишеструко предимензиониране, што је време јасно потврдило. 

Програм развоја туризма на Дунаву на подручју од Београда до ушћа Тимока, указује 

на велику туристичку вредност сектора од Великог Градишта до Доњег Милановца. 
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Бави се бројним локацијама (Језава, Добра, Лепенски вир, Караташ, Мосна, Поречка 

река), али се често толико удаљава од Дунава да губи прави смисао. 

 Наведени, и други планови, програми и студије, најчешће се не баве конкретним 

локацијама и њиховим туристичким предиспозицијама. После целовитог сагледавања 

простора, било је неопходно приступити конкретним истраживањима мањих 

предеоних целина и исте класификовати и рангирати у зависности од облика, 

величине, експозиције, капацитета, врсте туризма, степена очуваности, могућности 

активирања, потреба мера заштите, комплементарности и конкурентности са 

окружењем, власничким односима, основним физичко-географским предиспозицијама, 

начину даљег коришћења, угрожености природним процесима са копна и воде и 

слично. Ово због тога што је Дунав река из групе самосталних туристичких вредности 

и што је његов ђердапски сектор не само регионална и национална, већ и међународна 

туристичка вредност са више елемената привлачности, међу којима се истичу река, 

језеро, разуђена обала, композитни склоп клисуре, специфична вегетација, приобална 

насеља, археолошки локалитети, сакрални објекти, средњовековне тврђаве, савремени 

туристичко-угоститељски објекти, брана, хидроцентрала, туристичко насеље Караташ, 

спечифичности етноса, гастрономије, национални парк са резерватима, погранични 

прелаз ка Румунији и друго15. 

 

 

10.2. Специфичности туристички вредних локација 

 
 Ђердап је композитна клисура коју чине четири сужења и три проширења, 

позната под називима Голубачка клисура, Љубковска котлина, Госпођин вир (клисура), 

Доњемилановачка котлина, Казан (клисура), Оршавска котлина и Сипска клисура. 

Овакав склоп последица је сложене тектонике и морфолошке еволуције и представља 

посебну природну предеону целину и значајну туристичку вредност. Иста је повећана 

антропогеним објектима, јер је насељеност Ђердапа дугог континуитета, а историјски 

догађаји бројни и разноврсни. Велика дужина, завидна дубина, сложени просторни 

односи, кречњачке и вододржљиве стене, речне терасе, флувијалне површи, некада 

брза река а данас дубоко вештачко језеро, елементи су спајања и прожимања простора 
                                                 
15 Станковић, М. С., (1994.) „Природне одлике туристички атрактивних локација у Ђердапу“, Зборник 
радова Географског факултета, Свеска 44, Београд, стр. 127. 
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који је у низу елемената и на бројним локацијама непоновљив. Због тоја указујемо на 

свих седам целина јединствене Ђердапске клисуре у жељи да подстакнемо детаљно 

картирање најзначајнијих локалитета и уз научну анализу њихових особености 

презентирамо их оперативи из домена туризма. 

 Голубачка клисура је позната по дужини од 14 km, ширини до 1,8 km и дубини 

воде од 48 m. Представља улаз у Ђердапску клисуру из правца запада. Одликује се 

стрмим, стеновитим кречњачким одсецима са бројним пећинским отворима и 

поткапинама. Истурени делови копна представљају добре видиковце (Ливадица, 

Јеленска стена, Соколовица, Лисац, Орлово). На једном узвишењу подигнута је тврђава 

Голубачки град. На ушћу Брњице су мала плавина и плитак залив. Језерско дно је 

стрмо, а услови пловидбе добри. Локације панорамске на видиковцима, пријезерске на 

нижим деловима обале, заливске на ушћима река и специјалне, крај Голубачког града. 

Некадашњим каменоломом низводно од Голупца поремећена је животна средина. 

Изградњом викенд кућа захваћене су ниже терасе Дунава. Законом заштићен резерват 

Голубачки град и остале туристичке вредности омогућују наутички, транзитни, 

стационарни, излетнички, културно-манифестациони и спортско-манифестациони 

туризам. Туристичко средиште је Голубац са хотелом „Голубачки град“. Експозиција 

целог сектора је северна, приступачност лака али нема пограничних прелаза ка 

Румунији. 

 Љубковска котлина је дугачка 10 km, широка до 1,3 km. Ђердапско језеро у њој 

дубоко до 19 m. Стране језерског приобаља благо нагнуте. Покривене су педолошким 

покривачем и углавном добро обрађене, али има локалитета захваћених ерозијом која 

после јачих киша доприноси замућивању језерске воде, а често причињава штете 

саобраћајницама. На ушћима притока Дунава (Језава, Турски поток, Добра, 

Медовница) има плавинског материјала. Услед мешања речне и језерске воде, постоје 

повољни услови за спортски риболов. Приступачност обале лака и са копна и са језера. 

Услови за уређење пристаништа и марина за потребе туриста наутичара повољни. 

Језерско дно је благо нагнуто ка централном делу, те је због малих дубина, 

хоризонтално померање обалске линије при промени водостаја доста изразито и делује 

као ограничавајући фактор туристичког активирања приобаља, које је при ниским 

летњим водостајима покривено муљем, који отежава улаз у воду. Еспозиција нашег 

приобаља је северна, што значи хладнија и мање осунчана од румунске. Локације су 

пријезерске, заливске, панорамске (Слански врх, Главичица, Мали салчин), специјалне 

(уз сточарске катуне) и приградске, непосредно уз Добру као локално средиште у чијој 
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околини има остатака римских утврђења и средњовековних некропола. Врсте туризма 

су наутички, екскурзиони, транзитни. Основни туристичко-угоститељски објекат је 

мотел у Добри.16 

 Госпођип вир је клисура дугачка 15 km и широка 1,2 km. Дубина воде 

Ђердапског језера достиже 92 m и убраја се у највеће на акумулацијама Европе. 

Приобаље представљено стрмим, местимично вертикалним кречњачким одсецима. На 

растојању од 1 km од средине језера ка приобаљу, висинска разлика достиже 600 m. 

Нагиби језерског дна велики, повећање дубине воде нагло. После преграђивања Дунава 

под водом се нашло више стеновитих остењака, који су представљали сметњу 

пловидби. Хоризонтално померање обалске линије незнатно, али је она на више места 

тешко приступачна и са копна и са језера. Експозиција у целини североисточна. Терен 

осунчан јутарњим сунцем и дуго у сенци у осталом делу дана. На северу овог сектора 

је законом заштићени резерват Босман-Соколовац површине 181 хектар, а недалеко од 

ушћа Бољетинске реке археолошки локалитет Лепенски вир, резерват површине 21 

хектар, симбол неолитске културе представљене првим организованим насељем 

архитектуре особеног стила, старим око 8.000 година. Ту је и геолошки резерват 

Бољетинска река-Гребен, познат по лепо израженим кречњачким борама и обиљем 

фосила. Посебно богатство представљају остаци римске, византијске и средњовековне 

културе. Истичу се сликовите шумске састојине и пејзажне целине привлачног изгледа. 

Локације специјалне и строго наменске, панорамске (на врховима и видиковцима какви 

су Куглов врх, Сечински врх, Соколовац, Чока њалта, Корсо, Бољетинско брдо и 

Гребен) и планинско-катунске на простору Аврамовац. Приступачност обале 

Ђердапског језера лакша је са воде него са копна. Туризам транзитни, екскурзиони, 

наутички и културно-манифестацчиони. Најближе туристичко средиште је Доњи 

Милановац. 

 Доњемилановачка котлина је највеће проширење Ђердапа. Дугачка је 15 km, а 

језеро у њој широко до 2,4 km. Дубина воде достиже 25 m. Одликује се долинским 

странама које су благо нагнуте ка језеру, али на неким местима захваћеним ерозијом. 

Обала ситно разуђена и променљивог положаја у зависности од водостаја. На неким 

секторима представљена каменим набачајем и подзидима. Дубина језерске воде расте 

постепено. Услови за пловидбу су повољни, али су због широке отворености простора, 

удари кошаве снажни. Експозиције су североисточне, северне и северозападне, а избор 
                                                 
16 Станковић, М. С., (1994.) „Природне одлике туристички атрактивних локација у Ђердапу“, Зборник 
радова Географског факултета, Свеска 44, Београд, стр. 128. 
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локација за различите потребе велики. На ушћима Кадиног потока, Златице, Варошког 

потока, Козанског потока и Папренице потопљене плавине, а уз Поречку реку све до 

Мосне дубоко у копно увучен језерски залив у чијем се западном приобаљу развило 

сликовито туристичко насеље бројних викенд кућа, а на води упражњава спортски 

риболов. Локације су пријезерске, погодне за наутички туризам и добро искоришћене 

код Доњег Милановца, који има пространо пристаниште, панорамске, на узвишењима 

Ковилово, Баниште, Главица и Градац, приградске (Доњи Милановац) и специјалне 

(језеро Алушонту), залив Поречке реке, поред остатака римског утврђења Градац, 

средњовековних цркава и некропола. Туризам наутички, стационарни, културно-

манифестациони, спортско-манифестациони, екскурзиони, транзитни, ловни и у 

сеоским насељима, која су још увек недовољно активирана. 

 Мали и Велики Казан представљају најужи део Ђердапске клисуре. Дужине су 

19 km и најмање ширине 180 m, уз дубину језерске воде од 68 m. Доминирају 300 m 

високе кречњачке литице, са углом нагиба према језеру који на неким секторима 

премашује 60 до 80°. Експозиција западна, вегетација сиромашна, осунчаност знатна, 

кречњаци доминантни. Приступачност обале тешка са копна и језера. На њој нема 

уређених пристаништа ни туристичких објеката. Нагиби језерског дна велики, а 

хоризонтално померање обалске линије при промени водостаја незнатно. На више 

места се јављају крашки извори и врела. Запажају се остаци Трајановог пута грађеног у 

првом веку наше ере. Знаменитост представља Трајанова табла, измештена изван 

дохвата језерске воде и видљива само са пловних објеката. Законом издвојен 

регионални парк Велики и Мали Штрбац површине 899 хектара, познат по 

комплексима самониклог јоргована, посебно привлачним у пролеће. Локације 

панорамске на узвишењима (Мали прилаз, Мали Штрбац, Велики Штрбац, Плоча, 

Голо брдо, Барјактар), специјалне условљене археолошким и споменичким 

вредностима, планинске на падинама Мироча, наменске у оквиру резервата јоргована и 

транзитне поред недавно изграђеног пута високо изнад језера. Туризам транзитни, 

екскурзиони, наутички и планински. 

 Оршавска котлина је дугачка 17 km, а Ђердапско језеро у њој широко 4,6 km, 

рачунајући дубоко у копно увучени залив на румунској страни у долини реке Черне. 

Дубина језерске воде до 45 m. Долинске стране благо нагнуте ка језеру и 

препознатљиве по лепо израженим терасама. Надморска висина језера 69 m, а врхова у 

непосредном приобаљу између 167 m, 252 m, 347 m, 442 m и 500 m. Експозиција 

северозападна, северна и североисточна. Терен добро пошумљен и обрађен. Обала лако 
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приступачна са копна и са језера. Избор терена за различите туристичке потребе 

велики, уз Доњемилановачку котлину, највећи на Ђердапу. Локације пријезерске и 

лепо искоришћене узводно и низводно од Текије, сликовитог насеља са пристаништем 

и хотелом, панорамске на узвишењима, приградске у Текији и специјалне поред 

културно-историјских споменика. Туризам транзитни, наутички, екскурзиони, 

стационарни и манифестациони. Погранични прелаз са царинском службом и 

пасошком контролом на граници према Румунији уређен је у Текији, али због 

недостатка беле флоте готово да нема праву функцију17. 

 Сипска клисура је дугачка 8,5 km. Ширина јој достиже 1,1 km, а дубина језерске 

воде у потопљеној долини Дунава 80 m. Стрм језерски приобални појас изграђен је од 

кречњака, шкриљаца и пешчара. На почетку овог сектора Ђердапа налази се острво 

Ада Кале, а на крају брана хидроелектране „Ђердап“. Због спрудова у кориту, 

пловидба Дунавом на сектору код Сипа је била веома отежана, те су грађени посебни 

канали. После издизања нивоа језера у односу на ниво Дунава, могућа безбедна 

пловидба и дању и ноћу, што поспешује туристичка кретања. Пошумљеност приобаља 

добра, а на ушћима притока плитки заливи. Водостај под јаким утицајем режима рада 

хидроелектране. При ниским водостајима знатно хоризонтално померање обалске 

линије. Локације пријезерске, панорамске и специјалне (Караташ, Дијана, Понтес). 

Туризам транзитни, екскурзиони, стационарни, омладински. Туристичко средиште 

Караташ. Погранични прелаз ка Румунији Ђердап на брани, 1990. године остварио 

промет 4.627.370 путника у оба правца, чиме је потенциран транзитни значај простора. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Станковић, М. С., (1994.) „Природне одлике туристички атрактивних локација у Ђердапу“, Зборник 
радова Географског факултета, Свеска 44, Београд, стр. 131. 
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11. ПОДРУЧЈЕ ЂЕРДАПСКОГ ДУНАВА – 

НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈА ТУРИСТИЧКА 

РЕГИЈА У СРБИЈИ 

 
 Подручје Ђердапа је врло рано ушло у историју, али се и значајан део 

преисторије одвијао у овим теснацима о чему сведочи откривено неолитско насеље 

Лепенски вир. Погодности за насељавање на обалама велике реке дошле су до изражаја 

и у античко доба; управо у доба моћне римске империје воде се стални ратови за 

доминацију над Ђердапом и тек после једног века ратовања полази за руком цару 

Трајану да овлада овим пролазом. Крајем I века Трајан обнавља већ раније изграђен 

пут кроз Ђердап и то обележава посебно уклесаном плочом. „Трајанова табла“ говори 

о моћности овог римског императора али и о историјској улози Ђердапске клисуре. И 

касније, из средњег века, такође, су остала сведочанства (утврђења, куле, градови) о 

историјској улози овог прдручја. Жестоке су биле и битке у II светском рату за 

овладавање путем кроз Ђердап. 

 Реке су географски предодређене да спајају и омеђавају, а то посебно важи за 

клисурасте процепе какав је Ђердап. Година 1964. улази у историју по почетку радова 

на изградњи хидроенергетског и пловидбеног система у овој клисури. Двадесет година 

касније, око 17 km узводно од ушћа Тимока, пријатељске земље Румунија и Југославија 

по други пут преграђују велику европску реку заједнички градећи другу велику 

хидроелектрану из које су потекли такође милиони киловат-часова благотворне 

електричне енергије. Ђердап II се завршава а размишља се и о трећем подухвату – о 

изградњи Ђердапа III, 44 km узводно од Ђердапа I. Биће то реверзибилна 

хидроелектрана која ће значајно допринети рационалнијем коришћењу дунавских вода 

у Ђердапу. Пријатељство Румуније и Југославије има дугу историјску традицију, али 

ће заједничке хидроелектране на најдубљем и најлепшем делу Дунава још више 

учврстити добросуседске односе. 
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11.1. Значај Дунава за туристичку валоризацију 

Ђердапског подручја 

 
 Туристичке вредности Ђердапског подручја су у тесној вези са величином и 

правцем тока Дунава. 

 Од 2.850 km своје дужине, Дунав тече или граничи Србију са око 580 km. 

 Дунав у средњем току има протицај од око 3.500 m3/s, са најнижим водостајем у 

октобру а највишим у априлу. При минималном водостају ширина Дунава у Србији 

креће се око 140 m у Ђердапу, до 550 m код Београда. Највеће ширине реке, међутим, 

крећу се при високим водостајима или на Ђердапском језеру и преко 2.500 m. Највеће 

дубине тока Дунава забележене су код Апатина (18-22 m), Смедерева (18 m) и наравно 

у Ђердапском језеру око 90 m. Ових неколико података показују да Дунав има изразите 

карактеристике велике реке, друге по величини у Европи. То даље говори да су и 

могућности туристичког активирања Дунава веома повољне а то се пре свега може 

рећи за саобраћајну и спортско-рекреативну и туристику. Што се тиче хигијенског 

квалитета воде може се рећи да је стање доста неповољно али се у сваком случају то не 

сме уопштавати. Загађеност воде је веома различита, не само по појединим местима 

(близина насеља, наспрамне обале, удаљеност од обале, сектори ујезерене и проточне 

воде и слично), већ и по временским интервалима. У неким деловима реке се скоро 

искључује могућност коришћења воде у купалишно-рекреативне и спортско-риболовне 

сврхе чиме се по нашем мишљењу претерало јер није објективно оцењено постојеће 

стање. Чињеница је да су дунавске плаже, а нарочито оне код Новог Сада, Земуна и 

Смедерева, пуне купача и да су обале редовно запоседнуте од стране спортских 

риболоваца. Треба очекивати да ће се сталном друштвеном акцијом смањивати 

загађеност речне воде, као што се на томе већ много учинило у западној Европи (Рајна, 

на пример). Коначно, сталном контролом загађености речне воде може се ако треба, у 

сваком тренутку забранити купалишно-рекреативна активност.18 

 Својим богатством и разноврсношћу обале Дунава појачавају могућности 

његовог туристичког активирања. Изванредне пешчане плаже на десној обали између 

Беочина и Земуна, велики број речних острва и рукаваца и стеновите обале и 

различити облици мањих залива на Ђердапском језеру нуде не само разноврсне услове 

                                                 
18 Јовичић, Ж., (2002.) „Туризам Србије“, НИП „Туристичка штампа“, Београд, стр. 85. 
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за купалишну и наутичку рекреацију, већ и за стилизовано уређење и изградњу 

туристичких локалитета. 

 Дунав, као пловни пут, представља највећу, не само привредну, већ и 

привреднотуристичку вредност. Дунав је плован на целој својој дужини кроз Србију, а 

изградњом хидросистема у Ђердапу, веома су побољшане пловидбене прилике и на 

овом сектору. Осим слободног речног тока и ујезерене воде у Ђердапу, туристичко 

коришћење дунавског пловног пута употпуњава се пловним путевима канала Дунав-

Тиса-Дунав и дунавских притока Саве и Тисе. Повољне перспективе пловидбе, па и 

туристичке пловидбе на Дунаву остварују се просецањем канала Дунав-Мајна-Рајна и 

Дунав-Одра-Елба. 

 Поред могућности коришћења воденог тока у спортско-рекреативне сврхе на 

обалама Дунава у Србији лежи већи број градских насеља и културних споменика који 

привлаче културно-туристичку публику. Примера ради, споменимо три импозантне 

тврђаве – Петроварадинску, Београдску и Смедеревску. Осим Београда, Новог Сада и 

Смедерева, за туризам су од посебног интереса Бачка Паланка, Голубац, Велико 

Градиште, Кладово и низ мањих, већ познатијих туристичких места, као што су 

Сремски Карловци, Гроцка код Београда или Текија и Доњи Милановац у Ђердапској 

клисури. У пејзажно-просторном погледу, међутим, може се издвојити неколико 

типова обалских сектора: барањски, бачки, фрушкогорски, сремски, грочански, 

банатски, ђердапски и крајински. Сваки од издвојених не разликује се само попречним 

профилом и рељефом обале и долинске стране. већ и другим географским обележјима, 

као што су вегетација, обрађеност земљишта или облици насеља и типови сеоских 

кућа. Не треба наглашавати да се и у етнографском погледу (ношња, музика, 

гастрономија) издвојени типови долинских сектора значајно разликују. Све те разлике 

чине Дунав јединственим туристичким простором. 

 

 

11.2. Могући облици и нивои туристичког активирања 

 
 Реке се за туризам везују двоструко – као мотив кретања и као саобраћајни 

путеви. Речна туристика се карактерише углавном рекреативним елементима. И 

купалишна и спортска туристика зависна је од особина речних токова – температуре, 

хигијенског квалитета и брзине воде. Ширина и дубина тока као и висина и састав 
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обале (пешчана, глиновита, стеновита) такође, утичу на могућност туристичког 

активирања. Најзад, томе треба додати и насељеност токова рибљим светом, вегетацију 

обала и климатско-метеоролошке чиниоце. Пливање, веслање, једрење и спортски 

риболов су најважнији садржаји речне туристике. 

 На пловним рекама, а нарочито на речним језерима, постоје услови за наутички 

туризам који се манифестује у путовању и дужем боравку на води. Захваљујући 

модерним, а пре свега, комфорним бродовима (јахте, хотели) на рекама се бележе 

туристичка путовања и боравци дуги 15-20 па и више дана. Не треба заборавити да 

реке теку поред градских и сеоских насеља, запљускују историјске споменике или 

пресецају планинске и шумовите пределе што повећава могућности наутичког туризма. 

С обзиром да је реч о Дунаву, који протиче поред великих градских насеља и кроз 

густо насељене зоне, рекреативно-купалишна туристика одражава и могућности и 

потребе Подунавља, па и ширих простора. Могућности су, као што смо рекли, умањене 

опасношћу од мањег или већег степена загађености воде. У Ђердапском језеру и језеру 

Дунава низводно од бране Ђердап I, у Градиштанском језеру, као и на појединим 

секторима тока (Смедеревска ада, Грочанска ада, Бела Стена, Фрушкогорски сектор и 

друго) степен загађености дозвољава купалишну туристику. Наравно, постоје 

могућности стварања на Дунаву изолованих рекреативних акумулација у којима би 

хигијенски квалитет вода могао да се контролише. Такве могућности постоје код 

Смедерева, Гроцке, Београда и Апатина. Две Ђердапске акумулације су највеће водене 

површине за купалишни туризам у Србији. 

 Веома су повољне могућности за развој спортско-наутичке туристике. Да 

наведемо само неке могуће облике: јахтинг, крузеви са већим бродовима, регате и 

други облици аматерског и врхунског такмичења у веслачком, једриличарском и 

мотонаутичком спорту. Канал Дунав – Тиса – Дунав омогућује различите врсте 

туристичких крстарења, што наравно, претпоставља постојање одговарајућих бродова 

и бродских пристаништа. За прихватање јахти и нарочито за њихово зимовање 

потребна су специјална пристаништа и зимовници, а у том погледу могућности два 

језера ђердапских хидроелектрана су веома широке.19 

 Дунав као међународни пловни пут, једна од три највеће реке у Европи и пре 

свега са Ђердапском клисуром и гигантским хидроелектранама, представља значајну 

туристичку дестинацију не само на српском, већ и на међународном тржишту. Са 

                                                 
19 Јовичић, Ж., (2002.) „Туризам Србије“, НИП „Туристичка штампа“, Београд, стр. 87. 
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становишта тржишта Дунав је свакако најизразитија дестинација масовне локалне и 

регионалне туристичке тражње; као пловни пут и са Ђердапом, хидроелектранама па и 

неким културно-историјским споменицима, на својим обалама, Дунав је веома значајна 

дестинација међународне туристичке тражње. 

 Под локалном туристичком тражњом подразумевамо рекреативно-купалишне 

потребе приобалних насеља. За процену обима локалне, излетничке тражње значајнији 

су градови на самој обали, јер се у зони од 50 km појављују и други водотоци као 

могући усмеривачи тражње. За ову врсту тражње није потребно процењивати обим јер 

су могућности за рекреативно-купалишну и спортско-риболовну туристику далеко 

веће; то се у подједнакој мери односи и на постојеће локалитете плажа као и на могућу 

изградњу нових у вези са стварањем језера Ђердапа II и Ђердапа III. Осим санитарног 

чвора и мањих спортских терена на плажним површинама не би требало градити било 

какве чврсте објекте. Управо, и ресторани и продавнице требало би да буду монтажни 

и покретни, чиме се постиже не само економичност и рентабилност изградње, већ и 

рационално коришћење простора. 

 За разлику од излетничког, промет домаћих и иностраних посетилаца нужно се 

мора везати или за наутичку понуду (шетни бродови, јахте) или за одређене купалишне 

зоне (постојеће плаже или нове контролисане речне акумулације). Као српска и 

европска туристичка вредност Дунав са Ђердапом и хидроелектранама је атрактиван за 

целу нашу земљу. Значи, само од понуде зависи колики ће се промет домаћих 

посетилаца остварити. Кад су у питању Ђердап и хидроелектране, промет школских 

екскурзија је данас веома изражен (и преко 100.000 посетилаца у току једне године). 

Осим школских екскурзија, за удаљенија подручја понуду треба комбиновати са неком 

другом туристичком вредношћу, као што је Београд, главни град наше земље али 

долазе у обзир и манастири као највећа културно-туристичка вредност Србије. 

 У међународној туристичкој тражњи Дунав у Србији са Ђердапом и 

хидроелектранама може се пласирати у склопу шире понуде ове европске реке („девет 

земаља“, „четири престонице“, „словенски фолклор“, и „европске кухиње“, и слично) 

или као један од репрезентативних мотива туристичке понуде Србије (Београд, Ђердап, 

манастири, бање, фолклор, Копаоник). У пласману Ђердапа на удаљенија тржишта 

туристичке тражње у Србији; а нарочито у Европи, нужни су или туристичка флота, 

или изграђени и уређени центри понуде на бази стриктне специјализације (лов, 

риболов, фолклор, уметност и слично). Према неким подацима Дунавске комисије, 

највећи број путничко-туристичких бродова на Дунаву имају Румунија и Мађарска, а 
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највећи број путничких места имају Мађарска, Аустрија и Румунија. Наша земља и по 

броју бродова и по броју путничких места заузима једно од последњих места међу 

подунавским земљама. Чудно је да земља са највећим делом Дунава и са другим 

пловним рекама и каналима у истом систему не располаже одговарајућом понудом и 

иницијативом. Напротив, са централном позицијом на Дунаву, требало би да 

испољавамо амбицију организатора туристичког промета на целој дужини велике реке. 

Нажалост, недовољно користимо и туристичке пловидбе других подунавских земаља – 

Румуније, Чешке, Словачке. Према подацима поменуте Дунавске комисије, промет у 

бродском туристичком саобраћају на Дунаву креће се годишње око 1.200.000 путника. 

Наводи се, међутим, податак да се Србија са 0,53% од укупно остварених путничких 

километара на Дунаву налази на последњем месту међу подунавским земљама; на 

првом месту је Мађарска са 52,83%, а следи Румунија са 18,45% итд. 

 

 

11.3. Елементи и чиниоци организације туризма 

 
 Туризам на Дунаву може се окарактерисати као тип транзитно-наутичког и 

спортско-рекреативног промета. Повезивање појединих локалитета и туристичких 

центара на целом току српског Дунава па и другим токовима и каналима, треба 

схватити као саобраћајну, али и као саобраћајно-туристичку потребу. Наравно, обалски 

туристички локалитети конципирани на специјализацији понуде морају бити повезани 

и квалитетним друмским комуникацијама са центрима туристичке тражње. Реч је пре 

свега, о градовима удаљеним од Дунава, јер је познато да врло крупни центри тражње 

леже на његовим обалама (Београд, Нови Сад, Смедерево, Бачка Паланка и други).20 

 Хетерогеност понуде, а у туризму на Ђердапу то је још више наглашено, захтева 

чврсто организовану акцију у пласману. Агенције су свакако најпогодније 

организационе форме за обједињавање таквог типа понуде. Значи, туристичка агенција 

која буде располагала бродовима, па и сопственим зимовницима и другим објектима за 

наутички туризам, моћи ће да обједини пласман понуде на целој дужини Дунава кроз 

Србију. Већа специјализација агенција за ову врсту промета је примаран услов за 

креирање нових типова понуде у наутичком туризму на Ђердапу, па и шире, свакако. 

                                                 
20 Јовичић, Ж., (2002.) „Туризам Србије“, НИП „Туристичка штампа“, Београд, стр. 88. 
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Агенције, специјализоване, а то значи и опремљене за наутички туризам. треба 

посматрати и као усмериваче туристичке тражње и као иницијатора туристичког 

активирања обала и токова у целом подручју Дунава. Требало би очекивати да таква 

агенција има и своје представништво у већим градовима на Дунаву (Беч, Братислава, 

Будимпешта, на пример) или ће се пак одлучити на успостављање чвршће сарадње са 

пословним партнерима у другим земљама. У сваком случају, агенције ангажоване у 

туризму на Дунаву и Ђердапу, морају бити и кадровски ојачане. Кадрови који раде на 

пословима туристичког промета на језерима и рекама морали би бити упућени у све 

тајне „туристичке навигације“ и морали би да познају све могућности туристичке 

експлоатације ове врсте мотива. У том смислу би требало инструирати пропагандисте, 

водиче и информаторе, а затим, туристичке комерцијалисте, па и туристичке 

навигаторе. 

 У локалном и регионалном оквиру развој туризма на Ђердапу мора се повезати 

са комуналним службама и локалним туристичким организацијама. Реч је о пословима 

у вези са плажама, риболовним пунктовима, мањим пристаништима, па и 

навигационим средствима која се користе и за рекреативно-спортске потребе градског, 

односно локалног становништва. У организацију и пласман понуде могу бити 

укључени и спортска друштва. Туристичке организације, као и до сада, морају 

сачувати улогу координатора у сфери понуде једног места, подручје Ђердапа, па и 

Дунава у целини. 

 Србија има услове да преузме водећу улогу у развоју туризма на читавом току 

Дунава. Ти услови су: велика дужина тока која припада нашој земљи, централна 

позиција на Дунаву и успеси и искуства већ развијене туристичке земље. Положај 

главног града на Дунаву, пловност дунавских притока и канала као и Ђердапска 

клисура са хидроенергетским системом појачавају и потенцирају могућности наше 

земље у развоју туризма на Дунаву.21 

 Некадашња заједница за развој туризма на Дунаву је знатно учинила да се 

створи одређена друштвена атмосфера и да се мобилишу бројне организације и 

институције почев од општинских скупштина па до туристичких агенција. Не постоји 

још увек студија и програм о могућностима, условима и ефектима инвестирања и 

делатности везана за коришћење Дунава и приобаља. Израда такве студије морала би 

бити неодложан задатак јер се и туризам не може посматрати и развијати независно од 

                                                 
21 Јовичић, Ж., (2002.) „Туризам Србије“, НИП „Туристичка штампа“, Београд, стр. 91. 
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осталих привредних активности. Студија би морала научно да докаже оправданост 

инвестиционог ангажовања на току Дунава и у приобаљу и у томе свакако и Република 

Србија, покрајина Војводина, град Београд, па и друге друштвено-политичке заједнице, 

морају да виде своје глобалне интересе. Чини се нелогичним да скоро 20% 

становништва Републике Србије живи на обалама Дунава, а да нису савладане све 

могућности његовог привредног активирања. У енергетици и водопривреди је знатно 

учињено али у транспорту и туризму, где управо долази до изражаја међународна 

функција Дунава, веома много заостајемо. Заостајемо у односу на друге подунавске 

земље и у односу на могућности експлоатације Дунава и приобаља. 

 

 

11.4. Међународни карактер туристичке понуде 

 
 Поновимо да Србија није у довољној мери окренута Дунаву и Ђердапу. 

Наравно, из такве оцене морамо изузети енергетику где је учињено веома много и то у 

сарадњи са суседном Румунијом, али смо на самом почетку, кад су у питању саобраћај, 

туризам, па и неке друге привредне активности (лов, риболов, пољопривреда). 

Изградњом моћних хидроелектрана стварају се материјалне могућности и за развој 

других делатности. Развој саобраћаја је, свакако, у највећем застоју; поред порушених 

мостова недостају бродови за превоз путника и туристичких група, али и приступни 

путеви до обала су уски, са често дотрајалим асфалтним застором, а и не дотичу све 

оформљене туристичке пунктове. Треба очекивати да ће Дунав са Ђердапом врло брзо 

привући различите инвеститоре а пре свега оне окренуте туризму. И приватну 

иницијативу треба знатно више усмеравати према овој важној артерији привреде 

Србије. 

 Подручје Ђердапа је јединствено у Србији, али, такође, и у Европи. Не постоје у 

Европи, а ретке су и у свету клисуре дуге око стотину километара, као што је то 

Ђердапска. Ова клисура, као што смо већ рекли, лежи на једној од три највеће реке у 

Европи, у њој се зачео живот још у неолитско доба, а у новије доба изграђене 

хидроцентрале које такође, спадају међу веће у свету. Нека од ових обележја су 

позната и раније, али на нажалост, нису добила своје место ни у плановима развоја 

туризма у Србији ни у туристичкој пропаганди. Осим поменутих, додали бисмо још 
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неке вредности које туристички мотив Ђердапа сврставају у изузетне туристичке 

вредности: 

 а) две зајезерене површине Дунава у укупној дужини од преко 160 km са 

повољним условима за различите спортске и рекреативне активности, 

 б) већи број градова и споменика узводно од Клисуре (Голубац, Смедерево, 

Београд, Нови Сад и други) који и по историјском значају и то по могућностима 

активирања спадају у међународне туристичке вредности, 

 в) девет земаља на обалама Дунава четири познате престонице (Беч, Братислава, 

Будимпешта, Београд) и веза са Црним морем су прворазредна чињеница за оцену 

Ђердапског подручја као међународне туристичке вредности, 

 г) планински склопови Карпата које Дунав пресеца у подручју Ђердапа нуде и 

омогућавају различите врсте туристичких активности (лов, риболов, планинарење, 

упознавање природних реткости и историјских знаменитости и друго); национални 

парк „Ђердап“ мора се посебно изразити у туризму.22 

 Од десетак хиљада хотелских постеља између Београда и Кладова, није ни пуна 

хиљада у функцији развоја туризма на Дунаву. Ипак, четири хотела (Велико Градиште, 

Голубац, Доњи Милановац, Кладово) су добра индикација да се Србија окреће туризму 

на овој великој реци. У томе посебну пажњу заслужује хотел „Лепенски вир“ који се 

прочуо по архитектури, садржају боравка и квалитету услуга, али и чињенице да је овај 

објекат изграђен на обали Ђердапског језера и да носи име локалитета где је откривена 

култура неолитског насеља. Сматрамо да би у наредном периоду требало изградити 

још десетак хотела сличних хотелу „Лепенски вир“. Наравно, преко 160 km обалских 

линија двају Ђердапских језера дозвoљавају и омогућавају далеко већу густину 

капацитета за смештај (кампови, смештај у домаћинствима, одмаралишта). На 

простору између Београда и границе према Бугарској обали Дунава би могле да 

прихвате и преко 40.000 лежаја. То би могао бити капацитет у оријентационом 

програму на пример. И простор и тржиште (регионално, национално, међународно) 

чине ове процене реалним, али и веома амбициозним у односу на садашњи обим и 

динамику развоја туризма у Србији. Свест о туризму као једном од приоритетних 

праваца у развоју Србије није, нажалост, још на том нивоу да би се могли правити 

крупни заокрети. На примеру реализованих пројеката на Ђердапу можда би требало 

бити оптимиста и кад су у питању визије развоја туризма. Управо, стекле су се врло 

                                                 
22 Јовичић, Ж., (2002.) „Туризам Србије“, НИП „Туристичка штампа“, Београд, стр. 93. 
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реалне претпоставке да се одлучивањем за амбициозни програм развоја туризма на 

Дунаву са Ђердапом (40.000 лежаја) направи и радикалан заокрет у политици развоја 

туризма у Србији. 

 Двојбе не сме бити, подручје Дунава и Ђердапа је једно од оних подручја која 

Србији отварају нове перспективе. Моћне хидроцентрале осветљавају и визије у 

развоју туризма. Тренутак је повољан и у том смислу требало би учинити следеће: 

 а) форсирати израду просторног плана националног парка Ђердапског подручја; 

 б) израдити посебан програм развоја туризма у подручју Дунава са Ђердапом до 

2021. године. 

 в) на нивоу Републике обавити разговоре и пронаћи заинтересоване носиоце 

развоја туризма на овом подручју. 

 Носиоци акције за промоцију подручја Дунава са Ђердапом као једног од 

приоритетних подручја у развоју туризма у Србији морала би бити Заједница за развој 

туризма на Дунаву и национални парк „Ђердап“. Почеци настањивања и живота у 

Ђердапским теснацима спадају међу најстарије у свету. Туризам је, такође један од 

потенцијала овог подручја. Тренутак је да се отвори визија дугорочног развоја ове 

регије. 
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ЗАКЉУЧАК 

 
 Национални парк „Ђердап“ представља својеврсну, комплексну туристичку 

вредност Србије. Заједно са Ђердапском клисуром и будућим језером убраја се у 

регионалне целине наше републике којима у даљим плановима развоја туризма треба 

дати посебан приоритет. Реч је о богатству и разноврсности природних и створених 

мотива, који омогућавају поливалентан развој туризма, како за потребе домаћег, тако и 

за потребе једног дела иностраног туристичког тржишта. 

 Основну природну туристичку вредност националног парка „Ђердап“ 

представља Ђердапска клисура Дунава, у којој је после изградње бране створено 

велико вештачко језеро. На то се надовезује клима као туристичка вредност и основа 

развоја карактеристичне флоре и фауне, као базе за развој ловног туризма и издвајање 

посебних, законом заштићених простора, интересантних за научна истраживања и 

туристичке посете. 

 Национални парк „Ђердап“ и његово непосредно окружење истичу се бројним 

културно-историјским споменицима. Археолошка налазишта, средњовековни и 

савремени објекти, јасно указују на дуг континуитет живота на овом простору, што 

погодује туристичкој валоризацији, јер омогућује богат садржај боравка. 

 У националном парку „Ђердап“ развијају се и могу се развијати различите врсте 

туризма. Већина њих се међусобно комплементарно допуњује, утичући на већи степен 

искоришћености смештајних капацитета и остваривање бољих економских ефеката. 

Даљи напори на развоју туризма морају бити посвећени проблемима боље саобраћајне 

повезаности, посебно водним саобраћајем на Дунаву, као основи развоја наутичког 

туризма. Потребно је изградити објекте за омладински туризам по систему школа у 

природи и више него до сада развијати спортско-манифестациони и културно-

манифестациони туризам. Развоју туризма мора да претходи и да га просторно и 

временски прати заштита природних и антропогених богатстава. То мора почивати на 

начелима концепције активне заштите животне средине, која почива на заштити као 

претходници развоја туризма и других делатности у националном парку „Ђердап“. 
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