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Увод 

 Национални парк „Ђердап― представља простор са високом концентрацијом 

природних и антропогених туристичких ресурса, у различитом степену заштите 

очуваности и валоризације за потребе туризма. Ту се прожима природа са 

културом, историјом и традицијом народа који су овде живели и оних који и данас 

ту живе. 

 Са овог гледишта овде се истичу следеће вредности:  

 Река Дунав, која на подручју „Доњег Подунавља― пролази кроз свој 

најатрактивнији део тока пружајући услове за развој више врста 

активности на води;  

 Ђердапска клисура као најлепша и највећа композитна долина 

Европе;  

 културно историјски споменици као сведоци прошлих времена на 

овом подручју. 

Национални парк „Ђердап― представља својеврсну комплексну туристичку 

вредност Србије. Заједно са клисуром и језером убраја се у регионалне целине 

наше републике којима у даљим плановима развоја треба дати посебан 

приоритет.  

 Основни циљ овог рада јесте да укаже на значај овог величанственог 

Националног Парка како за сам туристички развој Дунава тако и за целу Србију.  
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1. Стратегија развоја туризма 

 

Под стратегијом подразумева се скуп правила, принципа и закона, који се користе 

у процесу предузимања дугорочних управљачких одлука у циљу развоја датог 

организационогсистема.(Стефановић,В.,(2010): Туристички менаџмент, 

ПМФ,Ниш,стр.42) 

Управљање развојем означава систем легитимног утицања на понашање 

појединаца и друштвених / интересних група према претходно постављним циљевима. 

Управљање развојем туристичке дестинације може се дефинисати као пословна 

активност којаспаја и координира рад различитих пословних и других субјеката из јавног и 

приватног сектора у окружењу. 

У развоју сваке туристичке дестинације учествује више специфичних група актера 

који се могу назвати и интересним групама или стејкхолдерима (stakeholder). Како би се 

туристички производ сматрао обједињеним или интегрисаним, мора де се оствари 

међузависност и партнерство између кључних учесника у одрживом развоју туризма, пре 

свега из области пословног сектора, али и јавних и цивилних структура на одређеној 

дестинацији, што је у суштини један од предуслова за успешност тог процеса. 

Једни од главних учесника су: 

 јавни сектор (органи и институције на националном, регионалном и локалном 

нивоу),  

 туристичка привреда,  

 разни облици асоцијација (професионална удружења, невладине органиазције и 

др.),  

 локално становништво,  

 медији и туристи. 

Успешан развој туризма туристичке дестинације, у смислу економског напретка на 

локалном нивоу, је важан, јер обезбеђује запосленост и приходе локалном становништву, 

обезбеђује приход општине, а последично и свеукупни економски развој региона. 
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Туристичке дестинације којима се успешно управља привлаче будуће инвеститоре, те 

својим развојем унапређују имиџ дестинације, а тиме и квалитет живота за локално 

становништво. 

Према Стратегији развоја туризма Републике Србије и Закону о туризму, управљање 

дестинацијом представља један од најзначајнијих фактора развоја конкурентности саме 

дестинације и оно се заснива на договору главних учесника туристичке привреде те 

дестинације – од локалних власти,туристичких предузећа, организација и других 

заинтересованих страна о томе шта ће се и на ком тржишту понудити. 

Туризам представља велики изазов, али и развојну шансу Дунава а такође и НП 

„Ђердап―. Иако постоји шанса да постане водећи извор прихода, ипак може се још радити 

на оснаживању развоја туризма, који би донео добробит економији и друштву током целе 

године. Такође, видљиво је и неоспорно да су природне вредности те које привлаче 

највећи број туриста, па ипак неплански развој туризма може довести до оштећења и 

губитка вредности од којих туристичка индустрија и зависи. 

 

2. Национални парк Ђердап као носећи елемент 

туристичког производа Доњег Подунавља 

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

Марко Улпије Трајан, римски цар, усекао пут на исток, организовао провинцију Дакију и 

код Кладова премостио моћну реку. И данас се срећемо с тим јер се на један од стубова 

моста може стати.  

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

данас мирују воде дубоког Ђердапског језера. 
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Слика 1: Ђердапско језеро 

Извор: http://www.panoramio.com/photo/104501991 

 

3. Туристичко-географски положај Националног парка 

„Ђердап― 

Површина Националног парка Ђердап обухвата површину од 63.608,45 ха.Граница 

Националног парка Ђердап одређена је Законом о националним парковима и обухвата 

делове три општине: Голубац, Мајданпек и Кладово. Национални парк Ђердап се налази 

у југоистичном делу Европе, у североисточном делу Србије, на самој граници са 

Румунијом. Дуж десне обале Дунава од Голубачког града до Диане Караташ у дужини од 

око 100 км, Национални парк Ђердап обухвата узани и шумовити брдско-планински појас 

ширине од 2 до 8 км, са дијапазоном надморских висина од око 50 до 803 мнв.(Ангелус, 

Ј., (2000.): „ Национални парк Ђердап. Памтивек природе и човека“, Ин еколибри, 

Београд) 

http://www.panoramio.com/photo/104501991
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Слика 2: Мапа Националног парка „Ђердап― 

Извор: http://www.tabla.org.rs/2014/08/blog-post_4.html 

 

Са аспекта туризма и амбијенталних одлика, подручје Националног парка „Ђердап― 

састоји се из две предеоне целине: акваторије Дунава / водоакумулације са приобаљем, 

која се пружа од улаза у Национални парк код Голупца, преко Ђердапске клисуре, до 

бране хидроелектране „Ђердап I― где се амбијент у потпуности мења (нестаје клисура и 

отвара се широки брежуљкасти простор са урбаним елементима) и брдско-планинске 

руралне зоне северног Кучаја и Мироча, пресечене долином Поречке реке (извориште 

на Дели Јовану) на западну и источну целину.  

Развој туризма је започет на Ђердапском језеру, подручју Националног парка 

„Ђердап―, археолошком налазишту „Лепенски вир― и општинским центрима са више 

културно-уметничких и спортских манифестација, природним и културно-историјским 

знаменитостима, ловиштима и једном броју села у којима су видљиви почеци сеоског 

туризма засновани углавном на локалној иницијативи.  

http://www.tabla.org.rs/2014/08/blog-post_4.html


6 
 

Ђердапско језеро 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.  

Дунав и Ђердапско језеро представљају својеврсну саобраћајницу. Дунав, као 

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

новихканала и пристаништа. 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.  

Национални парк Ђердап који се простире дуж тока Дунава од Голупца до Кладова 

представља један од најзначајнијих националних паркова природне баштине Европе. Са 

десне стране Дунава у дужини од око 100 km, од срeдњoвековне тврђаве Голубац до 

античког града Дијана је простор са високом концентацијом геоморфолошких, 

хидролошких и биогеографских ресурса и значајним споменицима културе цивилизација 

од заједнице млађег каменог доба од 7000 године п.н.е. (обележен културом Лепенског 

вира), преко остатака римске цивилизације, до средњoвековног и турског периода. Од 

културе Лепенског вира која сведочи о развоју живота људи у праисторији у Ђердапској 

клисури је остварен континуитет материјалног живота до данас. За Римљане, који су у 

овој области затекли неолитску и бронзану културу, Дунав је представљао природну 

одбрамбену препреку коју су Тиберије, Клаудије и Домицијан и Трајан учврстили 

формирајући ланчано изграђени Лимес. Трајанова табла чини његов део односно део 

Трајановог пута као великог грађевинског подухвата тога доба.  

Овај предео стављен је под заштиту јер представља јединствени природни, културно-

историјски и археолошки феномен у Европи и свету и један је од најлепших предела у 

нашој земљи. То је и највећи природњачки музеј у природи, у коме је исписана историја 

природе, посебно флоре и вегетације, од терцијара до данас и у коме се налази преко 50 

типова шумских заједница, од којих су 35 реликтне, са шест развојних вегетацијских 

серија, што је јединствен случај у Европи. Повезаност природних услова и богат биљни и 
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животињски свет, многобројне културно-историјски и археолошке вредности и 

знаменитости, заслужују да се Нациналном парку Ђердап посвети посебна пажња. 

4. Природне туристичке вредности 

Природне туристичке вредности (ресурси у туризму) су старије и по облику 

појављивања разноврсније од антропогених. Омогућују задовољење више врста 

туристичких потреба. То значи да су основа развоја више врста туризма (рекреативни, 

купалишни, зимско- спортски, наутички, ловни, планински, бањски). 

Основне природне туристичке вредности Националног парка „Ђердап― су рељеф 

клима хидрографски објекти и биљни и животињски свет. 

5.1. Геоморфолошке вредности 

Геоморфолошке вредности су представљене двема основним категоријама. Прву 

чини Ђердапска клисура као део долине Дунава а другу брдскопланинска узвишења  на 

десној обали Дунава.  

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. 
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Слика 3: Распоред клисура и котлина у Ђердапској клисури 

Извор: http://srbijauslici.blogspot.rs/2012/12/erdapska-klisura.html 

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. 

(Ангелус, Ј., (2000.): „ Национални парк Ђердап. Памтивек природе и човека“, Ин 

еколибри, Београд) 

 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 

http://srbijauslici.blogspot.rs/2012/12/erdapska-klisura.html
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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.  

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 суинтересантним природним и анторпогеним мотивима, 
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као што су пећине, врела, шумске састојине, археолошки локалитети, средњовековне 

тврђаве, савремена насеља, раскрснице путева, риболовни терени и др. 

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―. 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). (Ангелус, Ј., (2000.): „ 

Национални парк Ђердап. Памтивек природе и човека“, Ин еколибри, Београд) 

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. 

 

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). Изградњом бране и формирањем језера, са котом нормалног 
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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. 

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 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,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 реке. (Ангелус, Ј., (2000.): „ Национални парк Ђердап. Памтивек 

природе и човека“, Ин еколибри, Београд) 

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 вредност. 
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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. 

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 туризма. 
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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 на 

северу и југу. Због сложене конфигурације терена, разлике у времену и клими на кратком 

растојању су често значајне. Најтоплији месеци су јул и август а купалишна сезона траје 

чак четири месеца. 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. 

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

велике површине Ђердапског језера и знатне пошумљености простора. 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. 

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

сектор у Ђердапу карактеристична је повећана облачност, што је један од 

ограничавајућих фактора туристичких кретања.  
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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. Лети су дани углавном топли без ветра. 

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 шумскихи 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 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. 
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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 малиница. 

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 заштићенеприроде 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. 

Постојећи објекти законом издвојених и посебно заштићених делова националног 

парка „Ђердап― су следећи:  
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 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-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. 

 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. 
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Слика 4: мапа заштићених комплекса Ђердапа 

Извор: http://www.tabla.org.rs/2014/08/blog-post_4.html 

 

 

 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. 

 

 

  

http://www.tabla.org.rs/2014/08/blog-post_4.html
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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. 

 

 

6.1. Културно наслеђе Националног парка Ђердап 

 

 Добра културног наслеђа имају основни значај за развој туризма. Различите врсте 

културних добара могу бити предмет интересовања туриста и оне укључују како 

материјалне тако и нематеријалне производе одређене културе у прошлости, тако и живу 

културу, односно начин живота одређене заједнице. 

 

 Захваљујући специфичним и јединственим условима, изузетно повољним за живот, у 

Ђердапској клисури је остварен континуитет материјалног живота и развоја духовне 

културе, од праисторије до данас. Многобројна археолошка налазишта, очувани 

историјски споменици римског, средњовековног и турског периода, смењују се са новим 

насељима на самој обали Дунава. 

 

 На територији НП „Ђердап― заштићен је и велики број културно-историјских добара са 

својом околином. Нека од ових добара проглашена су и за добра од изузетног значаја и 

уживају посебну заштиту државе. То су: 

 Голубачки град,  

 Лепенски вир,  

 Трајанова табла, 

 Диана каструм. 

 

  На подручју Националног парка заштићено је или предвиђено за заштиту 62 

непокретна културна добара – категоризовано 9, регистровано 27, евидентирано 15 и 

идентификовано 11 добара. 



19 
 

 

 Важан елемент историјског и културног идентитета Ђердапa чини разноврсно и 

вредно непокретно културно наслеђе, у првом реду археолошка налазишта, као што је 

праисторијско насеље Лепенски вир (6500 до 4500 година п.н.е), који спада у једно од 

најстаријих из мезолитског периода на овом подручју. Изузетну културну вредност имају 

налазишта рударења из праисторијског периода (Рудна Глава) и из касноантичког 

периода (Краку Лу Јордан). Бројно су најзаступљенији трагови и остаци фортификацијских 

грађевина у приобаљу Дунава из римског и рановизантијског периода – остаци римског 

Лимеса на Дунаву, градитељски подухвати римског императора Трајана на изградњи пута 

кроз Доњу Клисуру и моста преко Дунава, овековечени у запису „Трајанова табла― (1. век) 

и јасно видљиви на локалитету Диана-Караташ, споменици средњовековневојне 

архитектуре Голубачка тврђава (14. век) и Фетислам (16. век). 

 

 Значајан историјски печат оставило је преграђивање тока Дунава, потапање и 

пресељење насеља: Добра, Доњи Милановац, Мосна, Велико Голубиње, Мало Голубиње, 

Текија и Сип (око 8400 становника), са којима је потопљен и велики део археолошких 

налазишта, међу којима 14 претходно регистрованих и 2 евидентирана добра. Недовољан 

степен истражености сврстава археолошка налазишта у угрожену и у недовољној мери 

заштићену категорију културног наслеђа, што посебно долази до изражаја приликом 

изградње нових објеката у приобалном појасу Дунава. 

 

 У последње две деценије на овом подручју нису настављена истраживања и касни се 

са утврђивањем статуса заштите за регистрована (последњи је регистрован 1987. године) 

и евидентирана добра. 

 

Категоризована непокретна културна добра: 

 културна добра од изузетног значаја – Лепенски вир, Трајанова табла, Понтес 

(Трајанов мост), Тврђава Голубац, Диана - Караташ, Краку Лу Јордан и Рудна 

глава, 

 културно добро од великог значаја – Фетислам, 

 заштићено културно добро – остаци фортификације „Кастел‖ на Мирочу: 

(Документација народног градитељског наслеђа је фрагментарна и за сада није 

валоризована од стране установа заштите споменика културе, тако да се о фонду 
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народног градитељства, очувању континуитета и заштити етнолошких вредности 

може говорити тек након темељних истраживања). 

 

Археолошки локалитет Лепенск Вир је једно од највећих и најзначајнијих 

мезолитских и неолитских археолошких налазишта. Смештено је на десној обали Дунава 

у Ђердапској клисури, у Србији, у централном делу Балканског полуострва. Овај 

локалитет, који је име добио по дунавском виру, био је седиште једне од најважнијих и 

најсложенијих култура праисторије.  

Између 1965. и 1970. откривено је рибарско ловачко насеље са зачецима култивације 

и доместификације. Током ископавања откривено је седам сукцесивних насеља и 136 

објеката (како стамбених, тако и сакралних) изграђених у раном мезолиту, у периоду од 

око 9500. до 7200. године пре наше ере (Прото Лепенски вир 1 и 2), а затим у раном и 

средњем неолиту, од око 6250. до 5500. године пре наше ере (Лепенски Вир I-III). Главни 

руководилац истраживања овог локалитета је био професор др Драгослав Срејовић, 

археолог, академик и професор Универзитета у Београду. 

Августа 1960. године Обрад Кујовић и Ивица Костић су открили Лепенски Вир као 

преисторијски локалитет. Већ 1965.године почела су прва археолошка истраживања.  
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Слика 5: Археолошко налазиште Лепенски Вир  

Извор: 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA

%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80#/media/File:Lepenski_Vir_(2).JPG 

 

Култура Лепенског Вира се распростире дуж Ђердапа, на локалитетима: 

 

 Лепенски Вир 

 Власац 

 Разврата 

 Икоана 

 Хајдучка воденица 

 Алибег 

 Падина 

 Три локалитета су низводно од „Гвоздених врата― - Островул Бокулуи, Скела 

Клодовеи и Островул Корбулуи. Ова култура је захватила и област Трансилваније. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80#/media/File:Lepenski_Vir_(2).JPG
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%92%D0%B8%D1%80#/media/File:Lepenski_Vir_(2).JPG
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 Гола порфирна литица (висока 679 м) уздиже се на левој обали Дунава супротно од 

насеља Лепенски Вир и представља џиновског чувара овог праисторијског насеља, зове 

се Трескавац. Трескавац је имао веома значајну улогу за житеље Лепенског вира. 

Установљено је да планина Трескавац има исти трапезоидни облик као што имају основе 

кућа у праисторијском насељу Лепенски вир.  Користећи симулације рачунарских 

програма за излазак Сунца, као и за одређивање ноћног звезданог неба, стручњаци су 

дошли до закључка да Сунце тачно излази изнад врха Трескавац, природни маркер, од 

20. априла до 1. маја, а да сазвежђе Влашића престаје да се види на ноћном небу изнад 

Лепенског вира управо 20. априла. Ове две небеске појаве могу се искористити за 

одређивање правог почетка године или лета, односно почетка топлијег временског 

периода за житеље праисторијског насеља Лепенски вир. 

 

 Лепенски Вир има неколико фаза, то су: 

 

 Прото-ЛепенскиВир 

 ЛепенскиВир I (а-е) 

 ЛепенскиВир II 

 ЛепенскиВир III (а, б) 

 

Прото Лепенски Вир припада раном мезолиту, Лепенски Вир I и II - позном мезолиту, 

а Лепенски Вир IIIа - старијем неолиту. Прве три фазе представљају ловачко-сакупљачке 

заједнице, док је у четвртој фази заступљен период првих земљорадника и сточара (од 

5300. до 4500. п. н. е.). 

Насеља су оријентисана ка реци, груписана у два крила. Једно усмерено уз воду, а 

друго низ воду. Између ова два крила се налази „трг―. Простор је рашчлањен стазама и 

рампама. Насеља ове културе се деле у две групе: 

 стална (базична) 

 сезонска (транзитна) 

 

Најстарије насеље (Прото Лепенски Вир) је сезонског карактера, а млађа (Лепенски 

Вир Iа-е и делом Лепенски Вир II) су стална. На локалитету Власац је обрнуто (Власац Iа-

б су стална насеља, а Власац II и III су сезонског карактера). 

Локалитет се састоји од 136 стамбених и сакралних објеката. Граде се искључиво 

станишта чије су основе изведене из круга или троугла (зарубљени кружни исечак) с 
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укошеним „зидовима―, тј. кровом који непосредно належе на основу. То значи да је 

популација ове културе живела у стаништима шаторског изгледа, односно да је стамбени 

простор увек схватала као пећину. Архитектура је изразито математичка. Грађевински 

материјал и технике градње се не мењају. И даље се граде камена огњишта. У овом 

периоду се јављају 

 

 светилишта 

 шатори 

 кружне платформе од камена 

 

 Сви елементи „ентеријера― (огњишта, камени столови, скулптуре) су заливени у 

чврсту масу пода направљену од црвеног кречњака. Постављени су у одређеном односу 

на примарни једнокраки троугао. На месту где се секу симетрале страна овог троугла, 

стављан је облутак (жртвеник), а око њега монументалне камене скулптуре. 

 

 

Слика 6: Део ентеријера – камено огњиште 

Извор: https://sr.wikipedia.org/wiki/Lepenski_Vir_(2).JPG 

 

Најранија светилишта се јављају на Лепенском Виру Iб. Истог су облика као и 

световни објекти, али су прецизно и солидније грађена. Унутрашњост је рашчлањена на 

два дела: светилиште и простор за становање. Огњишна конструкција и даље задржава 

осовински положај и окружује се „столовима―. Светилиште заузима ¼ стамбеног простора. 

Сви елементи ентеријера, као што су огњиште, жртвеник, „столови―, скулптура, заливени 

су у чврсту кречњачку масу пода. У светилиштима из Лепенског Вира г-е јављају се нови 

елементи: троуглови са продуженим крацима од црвених камених плочица, углављених у 

под, уз огњиште. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Lepenski_Vir_(2).JPG
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Са првим светилиштима,, јавља се и монументална скулптура у Лепенском Виру, 

Хајдучкој Воденици и Падини. Скулптуре се постављају иза огњишта и жртвеника и 

учвршћују се у под. 

  

 Величина скулптуре зависи такође од величине светилишта. Највећа је 62 cm, 

пронађена у светилишту најпространијег станишта од 42m², а најмања 16 cm у станишту 

од 8m². Моделују се техником искуцавања, а ређе клесањем. Могу се поделити у 3 групе: 

 

 моделоване у натуралистичком стилу 

 скулптуре са апстрактним арабескама 

 скулптуре аконичне форме 

 

 Скулптуре су имале људски и животињски лик. Најстарије скулптуре приказују људску 

фигуру у целини, али само је глава обликована - обрве, дуги нос, велика уста. Већ 

скулптуре из слоја Лепенски Вир Iц имају представљене само очи, увојке косе или шаре 

на капи, врло су бројне и квалитетне. Из овог периода су прве скулптуре животиња (рибе 

и јелени). Од Лепенског Вира Iг почиње опадање, обрада је немарнија и ова тенденција 

траје до Лепенског Вира Iе. 

 

 Скулптура доживљава известан препород у Лепенском Виру II, када се јавља већи 

број детаља, а приоритет се даје техници клесања. Ово је архаизирајући стил. Људска 

фигура се приказује у целини, јављају се и први детаљи попут руку, груди, кичме. Први 

пут се моделује људска глава у натприродној величини. Акцентовањем појединих црта 

лица ранији натурализам прераста у апстрактно експресионистички стил. 
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Слика 7: Прародитељка, скулптура из светилишта XLIV 

Избор: https://sr.wikipedia.org/ media/File:Lepenski_Vir_Head.JPG 

 

Око 5300. п. н. е. становници Лепенског Вира доживели су неолитску револуцију. Ово 

је период који обележава почетак бореала, када ниво воде опада, реке устаљују токове, 

ствара се „црница―, а топле шуме се распростиру до средње Европе. Становници 

Лепенског Вира у овом периоду припитомљавају прве животиње и почињу да се баве 

земљорадњом. Ова најмлађа фаза на Лепенском Виру припада култури Старчева. 

 

 Живот на Лепенском Виру замро је око 4500. п. н. е., када су становници кренули у 

потрагу за већим обрадивим површинама. 

 

Римски лимес - Трајанова табла део је ансамбла римских споменика на римском 

путу кроз Ђердап, које су биле посвећене завршетку радова два велика градитељска 

подухвата у Ђердапу – Пут кроз Ђердап и изградњу римског канала у близини данашње 
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Хидроелектране Ђердап 1. Уклесана је у стену, правоугаоног је облика и на њој је текст 

на латинском посвећен римском цару Трајану. Првобитно је била постављена на 1,5 

метар изнад римског пута поред Дунава. На основу натписа претпоставља се да је део 

ђердапског пута у Доњој клисури изградио Трајан у оквиру припрема за рат против 

Дачана, односно да је 100. године завршена та последња, најтежа деоница. Изградња 

римског пута и великог броја утврђења показује значај Ђердапа за Римску империју, све 

до коначног освајање Дакије почетком 2. века.  

Натпис на табли био је уклесан у шест редова, али се данас јасно очитавају само три. 

Од њене богате рељефне декорације очуван је једино фриз са представом орла, као и 

фигуре крилатих генија. Испод натписа је фигура која клечи, вероватно Данубиус, а изнад 

је надстрешница са касетираном таваницом. Изградњом хидроелектране Ђердап (1963—

1972) потопљен је римски пут. Одлучено је да се Трајанова табла исече и постави на 

виши ниво, тако да буде видљива са реке. 

 

 

 

Слика 8: Некадашњи изглед Трајанове табле 

Извор: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:603066-Trajanova-

tabla-Rimljani-je-postavili-Arandjelovcani-premestili 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:603066-Trajanova-tabla-Rimljani-je-postavili-Arandjelovcani-premestili
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:603066-Trajanova-tabla-Rimljani-je-postavili-Arandjelovcani-premestili
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Слика 9: Трајанова табла данас 

Извор:http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:603066-Trajanova-

tabla-Rimljani-je-postavili-Arandjelovcani-premestili 

 

 Наспрам Трајанове табле на румунској страни Дунава, над Ђердапом се издиже 

огромна камена скулптура висока 40 метара. То је лице дачког краља Децебала 

исклесано у стени.  

 

Слика 10: Лице дачког краља Децебала  

Извор: 

http://www.vreme.com/cms/view.php?id=9271

73 

 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:603066-Trajanova-tabla-Rimljani-je-postavili-Arandjelovcani-premestili
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/reportaze/aktuelno.293.html:603066-Trajanova-tabla-Rimljani-je-postavili-Arandjelovcani-premestili
http://www.vreme.com/cms/view.php?id=927173
http://www.vreme.com/cms/view.php?id=927173
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Реч је о последњем владару Дакије, који је опкољен од Трајанових трупа у својој 

престоници Сармизегетуси 106. године извршио самоубиство. То је уједно био и крај 

великог Трајановог похода Римљана на Дакију који је дуго припреман изградњом 

комплетне инфраструктуре на српској, десној обали Дунава (пут, мост, утврђења). 

Скулптура је завршена 2004. године, након 10 година рада 12 клесара-алпиниста. 

Обликовање стене вршено је динамитом и пнеуматским чекићима, а укупна цена радова 

достигла је милион долара. 

Децебалова скулптура је највећа клесана скулптура у Европи. Децебалово око дуго је 

4,3 метра, а нос је дугачак седам и широк четири метра. 

 Израду скулптуре иницирао је и финансирао румунски тајкун и историчар-аматер 

Јосиф Константин Драган. Зато је у њеном подножју уклесан натпис на латинском језику 

„Децебал реџ – Драган фецит― („Краљ Децебал – направио 

Драган―).(http://www.penzin.rs/lice-kralja-decebala-nad-dunavom-u-derdapu/) 

 

 Трајанов мост се налази 4 km низводно од Кладова, наспрам румунског града Турн-

Северина у коме се налази музеј „Ђердапа II―. Мост датира из периода 103 - 105. г.н.е., а 

градио га је чувени градитељ Аполодор. О Трајановом мосту, његовом изгледу и 

техничким појединостима, остали су сачувани неки подаци из литерарних извора, у којима 

се наводи да је то био камени мост са 20 стубова у води невероватне висине без темеља, 

око 45 m, са растојањем између стубова од око 51 m. 

 

Слика 11: Трајанов мост некада 

Иувор: http://opusteno.rs/arhitektura-f129/trajanov-most-t15084.html 

http://opusteno.rs/arhitektura-f129/trajanov-most-t15084.html
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Слике 11 и 12: Трајанов мост данас 

Извор: http://opusteno.rs/arhitektura-f129/trajanov-most-t15084.html 

 

 Голубац је град стратешког карактера, саграђен на стени изнад Дунава, са донжоном 

на највишој тачки, а осталим кулама и зидовима лепезасто постављеним у два реда 

према најслабијој страни - западу. Подигнут је на улазу у Ђердапску клисуру. Први пут се 

помиње у првој половини XIV века као Мађарски град. 

 Голубац је имао бурну историју. Током средњег века, водиле су се многе битке око 

њега, нарочито између Османског царства и Краљевине Мађарске. Од 1867. године, 

предат је српском кнезу Михаилу Обреновићу. Састоји се од три дела: предњег, задњег и 

горњег града (са цитаделом). 

 

Предњи град се састоји од горњег и доњег дела које је делио зид који повезује 4. и 7. 

кулу. У доњем делу се налази улаз (II), који су чувају 9. и 8. кула, која је појачана отвором 

за топ. На крају града се налази 10. кула, коју су доградили Турци, као ниску артиљериску 

кулу. Она контролише пролаз Дунавом и прилаз градској луци (која се вероватно 

налазила између 5. и 10. куле), а са 9. кулом је везана ниским зидом. Ниски зид везује 5. и 

9. кулу, док су крак ка 10. кули додали Турци. Насупрот улазу налазила се колска капија 

која је водила у задњи град. У овом делу није било грађевина са изузетком остатака који 

се надовезују на 8. кулу и који су вероватно били са њом повезани у једну целину. Уз сам 

пут, паралелно са њим, се налази канал ширине 0,5 и дубине 0,75 метара, од кога почиње 

стрма падина. 

 

На зиду који дели горњи од доњег дела је смештена капија(III) кроз коју се иде ка 

горњем граду. У горњем делу нема грађевина и ту се налази путић који иде ка капији (IV) 

http://opusteno.rs/arhitektura-f129/trajanov-most-t15084.html
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која води у горњи град и налази се у зиду, на висини 2 метра од земље до које воде 

степенице, уз саму 3. кулу. На зид који повезује 6. и 7. кулу пење се степеницама (V), док 

се на зид између 6. и 3. куле пење кроз 6. кулу. 

 

 

Слика 13: Поглед са цитаделе на задњи град 

Извор: https://sr.wikipedia.org/sr/File:Gol_z_grad.jpg 

 

Задњи град од горњег одвајају зид (који повезује 2. и 4. кулу) и оштра стена висине 3 

до 4 метра. На зид, над колском капијом, пење се степеницама (VI). Уз саму 5. кулу 

налази се зграда (VII)(која је вероватно била магацин и војна барака) из које се излазило 

на зид који се од 5. куле простире паралелно са реком и води скоро до стене на којој је 

смештена 2. кула. 

 

У горњи град се улази кроз капију (IV) и одатле путић води, паралелно са зидом 

између 1. и 3. куле, до улаза (VIII) у цитаделу. Испод тог путића се налази неколико 

зграда, између којих се стаза спушта кроз капију(X) ка 2. и 4. кули и зиду над задњим 

градом. У стени на којој се налази 1. кула урезан је резервоар (IX) за воду који се пунио 

кишницом. На зиду, између 4. куле и капије (IV), налази се истурена терасица. 

 

 Сама цитадела је правоугаоничне, скоро квадратне основе кроз коју се, између 

спољашњег зида и стене на којој се налази 1. кула, провлачи путић ка последњем 

упоришту утврђења тзв. Донжон кули (1. кула). Последњи део путића (XI), широк непун 
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метар, оивичен је оштрим литицама, које се са једне стране обрушавају у унутрашњост 

цитаделе неких 5 до 6 метара испод, док се са друге обрушавају неколико десетина 

метара ниже скоро до нивоа Дунава. Посебну чар том прелазу даје ветар који стално 

дува, јер је окренут ка Ђердапској клисури, поготово кад из клисуре излети кошава. 

 

Слика 14: Прилаз Донжон кули 

Извор: https://sr.wikipedia.org/srmedia/File:Gol_z_grad.jpg 

 

  У савремено доба Голубац је популарна туристичка атракција на Дунаву. Током 2012. 

године је започет пројекат ревитализације тврђаве у оквиру којег је изграђена обилазница 

и тунел, а до краја 2017. се очекује комплетна обнова. 

 

 

 Тврђава Фетислам је саграђена на темељима римског утврђења Занес. Данашњи 

облик је добила 1524. године, када је Махмуд II вршио припреме за освајање Европе. У 

својој бурној историји често је мењала „власника―, адефинитивно је предата српским 

властима 26. априла 1867. године. У Кладову се тај дан слави као дан општине. Тврђава 

Фетислам је једна од 6 српских тврђава (Београд, Смедерево, Шабац, Ужице, Соко и 

Кладово), која је 1867. године предата Србима на управљање, када су Турци 

дефинитивно напустили ове просторе. 

https://sr.wikipedia.org/srmedia/File:Gol_z_grad.jpg
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Слика 15: тврђава Фетислам 

Извор: http://opusteno.rs/regioni-f43/tvrdjava-fetislam-kladovski-drevni-grad-tvrdjava-

t15964.html 

 

 

6.2. Tрадиционални догађаји и манифестације 

 

 Туристички ефекти догађаја и манифестација заснивају се на богаствупрограма, 

условљеном разноврсношћу антропогеног наслеђа и локацијом одржавања са 

атрактивним природним туристичким вредностима, неговањем традиције и чувањем од 

заборава народних обичаја овог краја и у том смислу представљају значајан ресурс овог 

поднебља. Комплементарни су са производом културних рута и знатно обогаћују садржај 

туристичких активности у оквиру руте. 

Организовањем традиционалних манифестација туристичког, културног и спортског 

садржаја, подручје НП „Ђердап― добија на атрактивности, а манифестације чине значајну 

компоненту интегралног туристичког производа и елемент садржајнијег боравка туриста. 

На предметном подручју постоји око 40 манифестација локалног и регионалног 

карактера као и десетак манифестација које су од националног интереса и/или 

међународног карактера. Манифестације су везане углавном за културу, кулинарство и 

спортове на води. 

Значајне манифестације на овој дестинацији су:  

 „Костолачки котлић―,  

 „Златна бућка Ђердапа― у Текији, 

http://opusteno.rs/regioni-f43/tvrdjava-fetislam-kladovski-drevni-grad-tvrdjava-t15964.html
http://opusteno.rs/regioni-f43/tvrdjava-fetislam-kladovski-drevni-grad-tvrdjava-t15964.html
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  Међународна изложба уметности у минијатури „Мајдан арт― Мајданпек,  

 „Дан Археолошког музеја Ђердапа― Кладово,  

 „Ноћи музеја― Кладово. 

 

 Веома су популарне и регате: „Међународна кајакашка регата― и „Међународно 

такмичење у једрењу―. 

Ове манифестације представљају само део туристичких, спортских и забавних 

манифестација које окупљају велики број учесника и посетилаца и које својим програмима 

и понудом представљају значајан туристички потенцијал у укупној понуди Ђердапа. 

 

 Прослава Св. Трифуна– одржава се 14. Фебруара у Кладову. Овај датум се слави 

као дан воћара и виноградара у духу православне традиције. На овој манифестацији 

воћари и виноградари представљају своје производе и бира се најбољи производ. 

 

 ТИДова регата– одржава се сваке године са почетком крајем јуна, кроз Србију 

пролази у периоду током јула и августа. ТИД регата је највећа и најдужа речна Регата на 

свету, траје 61 дан и превесла се 2080 км реком Дунав. Креће из немачког града 

Инголштадта, а завршава се 28. августа у бугарском граду Силистри. Организатор Регате 

ТИД кроз Србију је Одбор за туризам Кајакашког савеза Србије. Основно правило ТИД-а 

је: пловидба Дунавом чамцима (кајак-кану) које покреће човек сопственом снагом по 

етапним местима која се за сваку земљу утврђују на Међународној Конференцији. Етапна 

места у нашој земљи су: Апатин, Богојево, Бачко Ново село, Бачка Паланка, Нови Сад, 

Стари Сланкамен, Београд, Смедерево-Југово, Велико Градиште, Добра, Доњи 

Милановац, Текија, Кладово и Брза Паланка. Кладовска општина је једина на читавој 

дужини регате која као домаћин дочекује регату 4 пуна дана. 

Етно фестивал - Уз почетну помоћ америчке фондације УСАИД 2005. године је 

организован први фестивал под називом Етно фестивал источне Србије. Од тада се 

сваке године, крајем јула, ова манифестација организује у центру града са циљем 

промовисања традиционалних културних вредности овог краја. Бројни наступи 

фолклорних ансамбала и излагачки штандови произвођача рукотворина, домаће хране и 

пића, као и богат културно-забавни програм чине да кладовске улице оживе и дању и 

ноћу. 

Златна бућка Ђердапа - Једна од локалних манифестација новијег доба са 

најдужом традицијом од три деценије је Златна бућка Ђердапа, која се сваке године 
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одржава у Текији у првој половини августа месеца. Везује се за такмичење у 

традиционалном улову сома бућком, али је богато испуњена и другим културнозабавним 

садржајима и догађајима. 

Регата трагом старих текијских аласа - Регату Трагом ђердапских аласа сваке 

године у мају организују Кајакашки клуб из Текије и ТОО Кладово. Плови се од Текије до 

Хајдучке воденице са организацијом једнодневног излета на води у најатрактивнијем делу 

Ђердапске клисуре. 

Blue week- Blue week фестивал је створио ДЦЦ уз помоћ локалне донације од стране 

ГИЗ-а ТОО Кладову, са намером да остане одржив и постане традиционалан. Концепција 

фестивала је да се Дунавом повезани градови и земље, чланови ДЦЦ-а у исте дане 

трајања фестивала кроз размену културних, привредних, спортских и туристичких 

вредности и потенцијала промовише и развија подунавски регион.  

Ђердапска регата Текија – Кусјак - Регата ТКК је јулска четвородневна регата која 

стартује из Текије у раним јутарњим сатима и у четири етапе са паузама за ноћење стиже 

до Кусјака у суседној општини Неготин. Регата има традицију од једне деценије и 

учесници се враћају након четири дана на води препуни утисака и доживљаја.  

Куп Ђердапа у једрењу – одржава се у месецу августу, међународно такмичење у 

једрењу за олимпијску и класу Оптимист, у организацији АЈК Београд и ТО Мајданпек. 

Ликовна колинија Капетан Мишин брег - између 10. и 20. јула, на „Капетан 

Мишином брегу" организује се уметничка колонија. Обавеза домаћих и страних сликара 

који овде имају комплетно гостопримство је да оставе рад до два. 

Јоргован Фест - одржава се сваке године првог маја на Мирочу. 

Међународни дан меда и вина - одржава се сваке године 12. маја у Неготину. 

Обичаји Крајине - одржава се сваке године у јуну у Неготину 

Етно Фестивал "Златна Река Пек" - одржава се сваке године у Клењу, код 

Голупца у месецу јуну. 
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7. Планови за будућност 

 

 Последњих година се јако пуно пажње поклања туризму, самим тим акценат се 

ставља  на реконструкцију постојећих, а такође и стварање нових антропогених 

вредности. Што се тиче НП Ђердап постоји више пројеката који чекају да угледају 

светлост дана. Неки од њих су реконструкција Трајановог моста и Голубачке тврђаве. 

 

 Пројектом министарства културе Србије, предвиђено је да се на месту некадашњег 

монументалног здања направе ласери који ће својим сноповима исцртавати некадашњи 

изглед моста. Ласер би светлео ноћу, а када би га дотакао неки брод, илузија би нестала. 

 

Слика 16: Некадашњи изглед Трајановог моста 

Извор:http://opusteno.rs/arhitektura-f129/trajanov-most-t15084.html 

 

 

http://opusteno.rs/arhitektura-f129/trajanov-most-t15084.html
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Слике 17 и 18: Данашњи изглед моста и очекивана реконструкција ласерима 

Извор: http://opusteno.rs/arhitektura-f129/trajanov-most-t15084.html 

 

 

 

 Непосредно после Првог светског рата кроз стену, на којој се тврђава налази, 

пробијен је магистрални пут који пролази кроз тврђаву, користећи обе колске капије у 

утврди. Овај пут је најкраћа веза Србије са источним деловима Балканског полуострва, 

тако да се неретко кроз тврђаву провлаче шлепери који једва да могу да прођу кроз 

капије. План обнове Голубачке тврђаве не обухвата само реконструкцију саме тврђаве 

већ и измештање пута.  

 Министарство привреде Републике Србије је објавило пројекат обнове Голубачке 

тврђаве у вредности од 6,6 милиона евра. Извор финансирања је ИПА Фонд.  

 Пројекат ревитализације Голубачкетврђаве део је већег пројекта„Социо-економски 

развој Дунавскогрегиона у Србији, Компонента 5:Инфраструктура― 

 

То је вишезначајни пројекат: 

 Туристички - Стварање туристичког бренда –Голубачка тврђава и 

промоцијатуристичког простора Тврђава Глобачки град 

 Економски – Производња хране, вина,, сувенира. Запошљавање локалног 

становништва 

 Културно-историјски - Културне активности – изложбе,концерти, представе, 

уметничкеколоније. Очување културног и историјскогнаслеђа. 

Пројекат обнове обухвата: 

 Обнова тврђаве – 10 кула и палате 

http://opusteno.rs/arhitektura-f129/trajanov-most-t15084.html
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 Изградња нове путне обилазнице и новогтунела поред тврђаве 

 Изградња визиторског центра за пријемтуриста 

 Изградња обалоутврде и пристана 

 Уређење саме Тврђаве обухвата реконструкцију 10 кула, бедема и зидова, обнову 

дрвених елемената и кровова, палате, пренамену постојећег тунела, као и изградњу 

амфитеатра са 250 места, видиковца и стаза за шетњу и бициклисте. Реконструкцијом, 

куле и други објекти се стављају у функцију презентације културно-историјског наслеђа. 

Слика 19: Голубачка тврђава данас 

Извор: 

http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/Projekat_Revit_Golubacka_tvrdjava.pdf 

 

http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/Projekat_Revit_Golubacka_tvrdjava.pdf
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Слика 20: Пројектовани изглед тврђаве 

Избор: 

http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/Projekat_Revit_Golubacka_tvrdjava.pdf 

 

Слике 21 и 22: Садашњи и будући изглед кула 

http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/Projekat_Revit_Golubacka_tvrdjava.pdf
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Извор: 

http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/Projekat_Revit_Golubacka_tvrdjava.pdf 

 

Слика 23 и 24: Данашњи приступ тврђави и будући визиторски центар 

Извор: 

http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/Projekat_Revit_Golubacka_tvrdjava.pdf 

 

Слике 25 и 26: Стара дробилица и њена реконструкција у изложбени павиљон 

Извор: 

http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/Projekat_Revit_Golubacka_tvrdjava.pdf 

 

http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/Projekat_Revit_Golubacka_tvrdjava.pdf
http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/Projekat_Revit_Golubacka_tvrdjava.pdf
http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/Projekat_Revit_Golubacka_tvrdjava.pdf
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Слике 27 и 28: Тунел и саобраћајница који данас пролазе кроз Тврђаву, 

Тунел кроз Голубачку тврђаву након измештања пута 

Извор: 

http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/Projekat_Revit_Golubacka_tvrdjava.pdf 

 

Слика 29: Амфитеатар на простору старог каменолома 

Извор: 

http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/Projekat_Revit_Golubacka_tvrdjava.pdf
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http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/Projekat_Revit_Golubacka_tvrdjava.pdf 

 Дакле, реконструкцијом би се добио један цео туристички комплекс, који би садржао, 

тврђаву као наслеђено добро, амфитеатар - реконструисани каменолом, галерију - 

реконструисану дробилицу, визитирски центар, пристаниште, омаралишта, а такође и 

лепшу околину тврђаве, без магистрале која је сече.  

Тај комплекс би изгледао овако: 

Слика 30: Туристички комплекс тврђаве Голубац – пројекат 

Извор: 

http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/Projekat_Revit_Golubacka_tvrdjava.pdf 

 

  

http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/Projekat_Revit_Golubacka_tvrdjava.pdf
http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/Projekat_Revit_Golubacka_tvrdjava.pdf
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8. 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.  

 

 

 

 

 Табела 1:Туристички промет у општини Голубац у периоду 2004 -2008. 

Извор: Подаци Туристичке организације општине Голубац 

 

 

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

завршена изградња хотела „Голубачки град―. 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. 
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Табела 2: Туристички промет у општини Мајданпек у периоду 2010 – 2014. г. 

Извор: Подаци Туристичке организације општине Мајданпек 

 

Табела 3: Туристички промет у општини Кладово у периоду 2004 – 2008. г. 

Извор: Подаци Туристичке организације општине Кладово 
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 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 

 

Табела 4: Број посетилаца локалитета Лепенски Вир по годинама 

Извор: Туристички инфо центар, Доњи Милановац 

 

  



45 
 

9. Врсте туристичког промета 

 У својој укупној турисичкој понуди национални парк Ђердап се представља као 

посебна и заокружена туристичка целина по много чему јединствена и непоновљива у 

Европи и свету. Атрактивност туристичких мотива , везаних за Ђердапску клисуру са 

њеним морфолошким и хидрографским особинама се, без претеривања, не може 

упоредити са сличним феноменима у националним парковима Европе. 

 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. 

9.1. 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. Дунав протиче 54 км дуж северне границе општине Мајднанпек. Овај 

пловни пут представља део коридора 7 Рајна-Мајна-Дунав-Црно море. Пристаниште је у 

Доњем Милановцу на 990 км од Црног мора. 

 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. 

Акумулација Дунава на простору Доњомилановачке котлине је створила добре услове 

за једрење на води. Поред задовољавајуће водене површине и регатног поља и 

северозападни ветар – горњак пружа идеалне услове за рекреативне једриличаре и 

такмичаре у овом спорту. Доњи Милановац је, захваљујући оваквим условима, више од 

35 година домаћин једриличарима из земље и региона на традиционалном Купу Ђердапа 

у једрењу који се одржава у последњој недељи Августа сваке године. 
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9.2. 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. 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. 

9.3. 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. 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. 
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9.4. 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. 

9.5. 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. Kроз 

национални парк „Ђердап― развијена су 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. 

Бициклизам - Најпопуларнија рута која пролази кроз Србију и дуж Дунава кроз Доњи 

Милановац је европска бициклистичка рута Еуро Вело 6, бициклистички коридор који 

спаја Атлантски океан и Црно море. Важан део ове руте пролази магистралним путем М 

25-1, дуж Ђердапске клисуре а бициклисти се најчешће задржавају у Доњем Милановцу. 

Осим ове званичне бициклистичке руте коју прати адекватна туристичка сигнализација, 

постоје и алтернативне бициклистичке руте које омогућавају посету споменицима 

природе и културне баштине. 
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9.6. Сеоски туризам 

 

 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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10. Мастер план туристичке дестинације „Доње Подунавље― 

 

 Мастер план туристичке дестинације „Доње Подунавље― обухватио је шире подручје 

десне обале Дунава од Великог Градишта до излаза Дунава из Србије, територије пет 

општина: Велико Градиште, Голубац, Мајданпек, Кладово и Неготин. 

 На овом подручју-туристичкој дестинацији идентификовани су услови за развој осам 

туристичких производа: одмори, наутика, кружне туре, пословна путовања, специјална 

интересовања, рурални туризам, спорт и догађаји. 

 Предлог употребе простора конципиран је на окосници коју чине Дунав и Национални 

парк „Ђердап―, те су издвојене карактеристике за позиционирање и развој ове туристичке 

дестинације. 

 Кроз предложене мере развоја туризма, које се односе на решавање актуелних 

проблема дестинације: инфраструктура, земљишна политика и др, дају се пројекције 

модела развоја и раста туристичких производа, портфолиа производа туристичке 

десинације „Доње Подунавље―, као и предлог мера, које се односе на модел управљања 

туристичком дестинацијом. Такође, предлажу се и мере и активности повезивања јавног и 

приватног сектора у туризму дестинације, чиме би се створиле претпоставке свеукупног 

економског развоја овог подручја. 

 

 

Мастер план културно-историјске руте „Пут римских царева“ 

 

 

 Мастер планом културноисторијске руте „Пут римских царева―, обухваћено је подручје 

итинерера од града Ниша и археолошког локалитета Медијана до Трајанове табле на 

територији општине Кладово. 

 Мастер планом је осмишљено пројектно планирање система 

професионалнеинтерпретације ове руте од Медијане до Виминацијума, укључујући и 

саме локалитете, а међу којима су кључни: Naissus/Mediana, Феликс Ромулијана, Трајанов 

мост, Дијана, Трајанова табла и Виминацијум. Мастер планом културноисторијске руте 

„Пут римских царева― су обухваћени локалитети из римског периода, али је наглашено и 

укупно културно наслеђе на овој културноисторијској рути. Овим развојним документом у 
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туризму, створен је оквир за усклађен, хармоничан систем истраживања, заштите и 

туристичке интерпретације руте и њених кључних атракција/локалитета. 

 Мастер планом културноисторијске руте „Пут римских царева―, су дефинисани јасни 

циљеви ове туристичке руте кроз економске, друштвене, културне и циљеве везане за 

њихово непосредно окружење, а такође су и кроз акциони план дате мере за његову 

имплементацију. Предложене мере развоја туризма ове туристичке руте, садрже битне 

елементе понуде за имплементацију и комплетирање туристичког производа Ђердапa. 
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Закључак 

 

Из целог рада можемо закључити да Национални Парк „Ђердап― има јако велики 

значај за развој туризма Подунавља. Својим природним и антропогеним туристичким 

вредностима привлачи велику пажњу тириста и као последице тога јављају се позитивне 

промене економских фактора. То је простор који је неоспорно туристички високо 

потенцијалан, у коме се прожимају природне специфичности и атрактивности са 

културом, историјом и традицијом народа који су на овим просторима живели и оних који 

ту данас живе. 

 

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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