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УВОД 

 

Концепција рада Економски аспекти културног туризма пограничних општина 

Источне Србије (Голубац, Велико Градиште, Неготин, Кладово, Књажевац, Зајечар и 

Мајданпек ) је замишљена тако да пружи одговор на многа питања везана за културна 

кретања људи на посматраној територији, која се данас свакодневно постављају 

запосленима у туристичкој привреди општина, а са друге стране, да обезбеди један 

суштински приступ потенцијалима културног туризма и проблематици њиховог 

туристичког искоришћавања. Предмет проучавања је сагледавање квалитативних и 

квантитативних аспеката овог облика туризма, односно, туристичка путовања мотивисана 

културним туристичким потребама и њихов значај за развој туризма овог простора. 

Рад је написан на основу званичних података Ребубличког завода за статистику, 

података из метеоролошких станица појединих градова и података добијених из наведене 

литературе. Рад се састоји из девет делова: 

 У првом делу описане су дефиниције културног туризма, његова 

подела, економски аспекти културног туризма, као и економски ефекти који 

проистичу из развоја туризма на одређеној дестинацији 

 У другом, трећем, четвртом, петом, шестом, седмом и осмом делу 

дате су физичко географске карактеристике општина Источне Србије (Голубац, 

Велико Градиште, Неготин, Кладово, Књажевац, Зајечар и Мајданпек), врсте 

културног туризма које су заступљене у тим општинама, могућности развоја 

културног туризма и туристички промет за сваку општину понаособ.  

 У деветом, последњем делу, урађена је SWOT1 анализа за све горе 

наведене пограничне општине Источне Србије. 
 

 

                                                             
1 SWOT је акроним од почетних слова енглеских речи : Strengts (Снаге), Weakness (Слабости), Opportunitie (Шансе), 
Threats (Претње) 
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1. КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ 

 

Културни туризам представља релативно нову дисциплину менаџмента у култури, 

чији је основни циљ да подстакне и мотивише људе да путују и упознају се са локалним 

културним вредностима како би их боље разумели и поштовали. 

Културни туризам може се интерпретирати помоћу разних дефиниција, у односу на 

угао из којег га посматрамо. Са становишта економије, културни туризам је излазак 

културе на туристичко тржиште са културним и уметничким производима који имају и 

културну и економску вредност. С организационог становишта, то је интерсекторско 

повезивање културе и туризма, чиме добијамо културну индустрију, која је последњих 

деценија била једна од четири сектора са најбржим растом у светској економији. 

Са аспекта туризмологије, у питању је кретање туриста мотивисано културном 

понудом, док је са културолошког аспекта културни туризам промоција културног наслеђа 

односно културних потенцијала савременог стваралаштва. 

Гледано са аспекта маркетинга, културни туризам одражава углед и и имиџ неког 

локалитета који је заснован на културној понуди. 

Ако имамо у виду све ове аспекте, културни туризам представља такву културну 

понуду која обухвата атрактивне културне и уметничке садржаје, како оне везане за 

свакодневни живот локалне средине, обичаје, навике, фестивале и разне презентације тако 

и оне везане за презентацију културних добара и културних специфичности одређеног 

локалитета. Основни изазов у културном туризму стога је садржан у проналажењу начина 

за оживљавање и активирање културних потенцијала локалне средине.2 

Светска туристичка организација је давне 1985. године дала две дефиниције 

културног туризма - ужу и ширу. У ужем смислу, културни туризам подразумева кретање 

људи са јаком културном мотивацијом - лепе уметности, путовања до фестивалских или 

других културних догађаја, посете знаменитостима или споменицима. У ширем смислу, 

                                                             
2 Ђукић- Дојчиновић В., ―Културни туризам― , Бепград, 2005.г., стр. 28 
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културни туризам обухвата сва кретања људи проузрокована тежњом да се задовоље 

потребе за разноврсношћу, усмереним ка повећању културног нивоа појединца и стварању 

нових знања и искустава.   

Културни туризам се дефинише, према Светској туристичкој организацији (WTO), 

као „кретање људи због основних културних мотивација, као што су студијске туре, 

уметничке и културне туре, путовања на фестивале и друге културне догађаје, обилазак 

историјских места и споменика, путовања због учења природе, фолклора или уметности и 

ходочашћа. У овом туризму се задовољавају потребе за различитим културним искуством 

и тражењем могућности за повећавањем културног знања, искуства и сусрета― . 

 

1.1. Врсте културног туризма и културних добара 

 

У литератури се издвајају следеће врсте културног туризма:  

- верски туризам 

- културно-историјски туризам 

- етнички туризам 

- едукациони туризам 

- конгресни туризам 

- музејски туризам 

- уметнички туризам 

- манифестациони туризам...3 

                                                             
3 Хаџић, О., Стојаковић, Г., Херман-Милинковић, К., Ванић, Т., Ивановић, И., „Културни туризам―, ПМФ Департман за 
географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад, 2005.г., стр. 42.  
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Културна добра Источне Србије су, у зависности од физичких, уметничких, 

културних и историјских својстава, а и од могућности њихове презентације, подељена у 

следеће групе 4: 

- Археолошка налазишта 

- Дела са споменичким и уметничким својствима (архитектонска дела, слике и 

вајарски радови, дела примењених уметности, остварења музичке, драмске, филмске 

уметности),  

- Просторне културно-историјске целине (стара језгра градова, значајније сеоске 

амбијенталне целине, сакрални објекти, етнопаркови, средњевековни градови и утврђења, 

манастирски комплекси),  

- Знаменита места и спомен обележја - Фолклорно наслеђе (зграде и простори, 

предмети народног неимарства, ношње, стари занати, наивно сликарство, усмена 

традиција, кулинарске традиције, традиционални спортови и игре, oбичаји и веровања 

- Манифестационе вредности (приредбе и фестивали, сајмови из области културе, 

спортске манифестације везане за традиционалне спортове)  

- Установе културе са својим активностима (музеји, галерије, културни центри, 

кинотеке, библиотеке)  

- Знамените личности 

 

1.2. Економски аспекти културног туризма 

 

Економски аспекти културног туризма подрзумевају следеће: 

1) Управљање културом за потребе туризма 

2) Утицај туризма на културу дестинације 

3) Културни утицај туризма на туристе 
                                                             
4 Ибид, стр. 28-29. 
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4) Учинке културе на туризам 

5) Потрошњу културног туризма 

6) Перципцију имиџа дестинације од стране потенцијалних туриста. 

 

1.3. Позитивне и негативне економске последице развоја туризма за локалну 

заједницу 

 

Утицај културног туризма на локалну заједницу може бити двострук. Локална 

заједница може  имати позитивне ефекте од туризма 5: 

1) Оживљавање традиције 

2) Пораст запослености 

3) Повећање прихода од пореза 

4) Демократизација културе 

5) Побољшање укупних економских активности 

6) Пожељне друштвене и економске промене 

7) Боље коришћење градске инфраструктуре и многе друге погодности 

Негативан утицај културног туризма на локалну заједницу састоји се у следећем6 : 

1) Деструкција културних ресурса 

2) Све већи трошкови за полицију, ватрогасце, обезбеђење и сл. 

3) Претерано коришћење инфраструктуре 

4) Смањење квалитета живота резидената 

5) Непожељне промене културних вредности локалне заједнице 

 

 

 
                                                             
5 Ибид, стр. 205. 
6 Ибид, стр. 206. 
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2. OПШТИНА ГОЛУБАЦ 

 
2.1.Саобраћајно – географски положај 

 

Општина Голубац налази се у североисточној Србији, на десној обали Дунава. 

Својим западним деловима простире се по Панаском ободу, а источни делови досежу до 

падина Северног Кучаја. На западу се простире до општине Велико Градиште, на истоку 

до Мајданпека, на југу до општине Кучево, док северну границу чини Дунав, дуж кога се 

протеже државна граница према Румунији. 

Битне карактеристике географског положаја су :  

 Положај у контактној зони југоисточног ободног дела Панонског 

басена и Карпатско балканског система 

 Положај у приобалној зони Дунава, односно положај у пограничној 

зони према Румунији 

 Положај на контакту Подунавског региона и подунавског дела 

Зајечарског региона 

 

слика бр 1. Положај општине Голубац 
Извор : www.golubac.rs 

 

Општина Голубац је од Београда удаљена 130 км магистралним правцем М25.1 

Београд-Кладово, који је за општину уједно и најзначајнији путни коридор (Ђердапска 
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магистрала). Магистрални правац М 25.1 назначен је као најзначајни саобраћајни коридор 

за општину Голубац. Овај путни правац пролази кроз саму Голубачку тврђаву, споменик 

културе 1. степена (прокопана су два тунела кроз саму тврђаву), што је тврђаву нарушило 

и отворило пут њеној континуираној девастацији транзитним теретним саобраћајем. 

Од Пожаревца је општина Голубац удаљена 50 км, од Кладова – 120, од Великог 

Градишта – 19, а од Смедерева – 80 километара. Најближи гранични прелаз је Велико 

Градиште и удаљен је 19 километара, а ту је и гранични прелаз у Кладову, на 120 

километара од Голупца. 

 

2.2. Климатске карактеристике 

 

Општина Голубац се налази у континенталном делу земље, на великој удаљености 

од Јадранског мора и Атлантика, при чему је отверена утицају ваздушних маса из источне 

и северне Европе.  

Голубац има умерено-континенталну климу, са јасно израженим годишњим 

добима. Снежне зиме, врела лета и чести ветрови из југоисточног, западног и 

северозападног правца, типични су за голубачки крај. 

Средња месечна температура ваздуха, апсолутни минимуми, максимуми одређени 

су на основу података добијених из метеоролошке станице у Великом Градишту. 

Средња годишња температура ваздуха је 11˚С што показује извесну 

континенталност места. Високе летње температуре ублажава близина Дунава и 

Ђердапског језера. Због тога су нарочито повољни услови за развој климатско-

рекреативног туризма, што је једна од компаративних предности општине Голубац. 

У овој тачки сусрећу се Панонска низија и Карпатске планине. Зато је у Голупцу 

све магично – и ваздух, и мириси равнице, и предивне боје. 
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Клима Умерено-континентална 

Просечна годишња температура +11°C 

Најнижа температура -27°C 

Највиша температура +40°C 

Годишња количина падавина 663 – 756 мм/год 

Слика бр 2. Kлиматске карактеристике општине Голубац 
Извор : www.golubac.org.rs 

 
 

2.3. Културно – историјске вредности  

 

Од културно историјских споменика највећу вредност имају Голубачки град из XIII 

века, археолошко налазиште Чезава из римског периода, манастир Тумане и споменик 

НОБ-а на Црном врху. 

2.3.1.Голубачка тврђава 

Голубачка тврђава је један од најбоље очуваних средњовековних градова на тлу 

Србије. Налази се 4 км источно од Голупца, пред улазом у Ђердапску клисуру. Није 

познато када је саграђен, али се од ХIV века чешће помиње у изворима као поприште 

великих борби, после којих је мењао господаре. Године 1337. био је под влашћу Мађара, а 

Турци су га освојили одмах после Косовске битке и задржали га до 1402. Од тада до 1427. 

био је у власти деспота Стефана Лазаревића. Заповедник тврђаве војвода Јеремија предао 

је град Турцима уместо Мађарима, како је било предвиђено уговором. Сегединским 

миром 1444. Голубац је уступљен деспоту Ђурђу Бранковићу, да би 1458. опет припао 

Турцима. Крајем ХVII века и између 1718. и 1739. био је под влашћу Аустријанаца, а 

затим су га све до 1867, с мањим прекидом за време I српског устанка, држали 

Турци.Стратешки изузетно значајан, град је лоциран на терасастим стенама узвишења 

изнад десне обале Дунава, са неправилном основом прилагођеном терену. Да би се 

обезбедила ефикаснија одбрана, град је унутар бедема зидовима преграђен и подељен на 

неколико целина. Укупно има девет кула постављених на различиним нивоима, од којих је 



- 12 - 
 

донжон, доле вишеугаон а горе цилиндричан, најистакнутији. Остале куле, које имају 

зупце и стрелнице, са градским бедемима постављене су лепезасто у два реда. Подигнуте 

у доба ратовања хладним оружјем, куле су првобитно имале квадратну основу. Ради боље 

заштите од бомбардовања топовима три куле у склопу спољног бедема ојачане су 

заобљеним или вишестраним зиданим конструкцијама. У доњем делу града, на самој 

обали Дунава, налазила се палата, а узводно од ње Турци су саградили ниску осмострану 

кулу да би град заштитили са западне стране и обезбедили мање пристаниште. Главни 

улаз у тврђаву био је на западној страни.  

 

Слика бр. 3: Голубачки град 
Извор : www.golubac.org.rs 

 

2.3.2. Aнтичка насеља „Vicus Cuppаe и Castrum Nove“ 

Појава насеља Vicus Cuppae  везује се за римски кастел  који је лежао на узвишењу 

између два потока. Ту је било село, а сматра се да се ту налазило и седиште легије. 

Изграђен крајем I и почетком II века нове ере, био је под управом Виминацијума и 

представљао једну од већих станица на путу ка Никомедији. 
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Антички локалитет Castrum Nove цивилно је насеље из I века пре нове ере. То је 

утврђење са подграђем, пристаништем и некрополом, све на левој обали реке Чезаве, у 

близини њеног ушћа у Дунав. Нажалост, већи део локалитета налази се под водом. 

 

 

Слика бр.4 : насеља из римског периода 
Извор : www.togolubac.rs 

 

2.3.3. Манастир Тумане 

Налази се у прелепом природном амбијенту чисте и незагађене природе, где 

тишину и спокој нарушава само Туманска река, на само 9 км од Голупца. 

За име манастира везано је неколико предања за Милоша Обилића, прослављеног 

косовског јунака. Милош је имао свој дворац у оближњем селу Двориште. Приликом 

одласка у лов нехотице је ранио испосника Зосима Синајита који је пребивао у оближњој 

пећини. Када га је понео видару на лечење пустињак му рече Ту мани тј. Нема лека - 

пусти да ту умрем. Да окаје грех Милош подиже задужбину- манастир у који је положио 

Зосимове мошти. Док је зидао манастир стигао је кнежев позив да дође у бој. Ту мани, па 

дођи на Косово. Од двоструког ту мани манастир добија име Туман.                                                                          

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88_%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5_(%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%86)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B8%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Зидан је у XIV веку, уочи Косовског боја, и посвећен светом архангелу Гаврилу. 

Задужбина је Милоша Обилића. Читав је саграђен у српско-византијском стилу и красе га 

буфоре и монофорни прозори. 

         Манастир  је у Првом и Другом српском устанку био спаљен и разорен, а 

обновљен у доба кнеза Милоша Обреновића. Године 1910. је тајно миниран, па срушен до 

темеља и поново изграђен 1924. године; године 1993. је потпуно живописан и обновљен.                          

Данас, манастир поседује објекте за конак свештенства и друге економске зграде и 

женски је манастир у ком живе четири монахиње, један духовник и један свештеник. Од 

реликвија, поред моштију светог Зосима, треба поменути и Свету чудотворну икону 

руску. 

Околина манастира Тумане представља предео изузетне природне лепоте, а 

посебност овог споменика природе јесте и бигрена акумулација. У самом бигру налазе се 

традиционална чесма где се приносе дарови умрлим душама и стара буково-храстова 

шума. 

 

2.4. Манифестације 

 

Одржавање манифестација је веома битно за стварање имиџа дестинације, 

повећање кохезије локалне заједнице и њеног поноса. Ови догађаји често имају и 

едукативну вредност, посебно када се ради о обележавању историјских догађаја од 

локалног и националног значаја. Њихову стимулативну улогу у повећању броја 

посетилаца дестинације уочили су радници у културном туризму многих држава, 

укључујући и нашу7. 

Манифестације које су од значаја за туризам на територији општине Голубац су 

следеће: 

                                                             
7 Ибид, стр. 277. 



- 15 - 
 

 

 Етно-фестивал 

 Голубачки котлић 

 Лов на вука 

 Такмичење у једрењу 

 Сајам Дунава 

 

2.5. Туристички промет 

 

Туристички промет се исказује у физичком и финансијском волумену. Физички 

волумен представља масу туристичке клијентеле у једном месту, области, држави или 

свету. За његово приказивање обично се користе број туристичких ноћења и број 

посетилаца. Финансијски волумен се изражава укупном масом потрошње туриста у 

једном месту или у једној земљи. 

Туристички промет општине Голубац сагледаћемо на основу анализе  броја 

долазака и броја ноћења туриста у периоду од 1998.-2010. године. 

 

Табела бр 1 : Туристички промет на територији општине Голубац од 1998-2010 године 

Година Број туриста Број ноћења Просечан бр дана 
ноћења 

Домаћи  Страни Укупно Домаћи Страни Домаћи страни 
1998 6116 161 6277 9117 260 1,5 1,6 
1999 4909 37 4946 8082 94 1,6 2,5 
2000 5915 118 6033 9946 134 1,7 1,1 
2001 6990 80 7070 11939 159 1,7 2,0 
2002 5356 244 5600 8794 550 1,6 2,3 
2003 4320 210 4530 7589 314 1,8 1,5 
2004 3721 284 4005 5740 347 1,5 1,2 
2005 5145 241 5386 6836 715 1,3 3,0 
2006 4320 210 4530 7589 314 1,8 1,5 
2007 4305 295 4600 7296 375 1,7 1,3 
2008 7489 747 8236 12225 1126 1,6 1,5 
2009 4119 699 4818 6711 979 1,6 1,4 
2010 4879 444 5323 7513 548 1,5 1,2 

Извор: републички завод за статистику 
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Из табеле се може закључити да општину Голубац посећују претежно домаћи 

туристи чији се број из године у годину повећава. Такоће, домаћи туристи остварују 

далеко већи број ноћења од иностраних туриста. 

 

3. ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 
3.1.Саобраћајно – географски положај 

 

Велико Градиште се налази у североисточном делу Србије, у подножју Карпата, 

недалеко од уласка у Ђердапску клисуру и припада Подунавском региону (Браничевски 

округ). Лежи на 1.059. километру десне обале тока Дунава (који је природна граница 

са Румунијом) са једне, и ушћа Пека у Дунав са друге стране. Седиште општине је Велико 

Градиште које броји око 5.800 становника и представља административни, привредни и 

културни центар општине.  

Велико Градиште се на западу граничи са општином Мало Црниће, на југоистоку 

са општином Кучево, а на истоку са општином Голубац. На северу је општина омеђена 

Дунавом, који је у дужини од 20 км раздваја од суседне Румуније. 

Од Великог Градишта до Београда има 115 км, Смедерева – 63 км, Пожаревца – 33 

км, Голупца – 17 км, Доњег Милановца – 73 км, Кладова – 135 км. 

Чињеница да се налази на самој српско-румунској граници повећава туристичку 

вредност Великог Градишта, у условима све интензивнијег развоја добросуседских односа 

измедју Србије и Румуније. Друга значајна компонента је близина Ђердапске клисуре са 

хидроенергетским гигантом ˝Ђердап˝. Овим правцем се креће све већи број домаћих и 

страних туриста. Трећа, веома значајна чињеница је да се на само 3,5 км од Великог 

Градишта налази Сребрно језеро, туристицки драгуљ наше земље.Место је добро повезано 

путном мрежом са осталим деловима региона. Кроз Градиште полази Магистрални пут 

Ћердапска магистрала, који је доста фреквентан. Поред друмског, развијен је и речни 

саобраћај. Дунав је река која протиче кроз 10 земаља Европе и повезује западну Европу са 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
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Црним морем. Велико Градиштанско пристаниште прихвата бродове свих величина и 

намена. Од луксузних туристичких до транспортних баржи и шлепова. Мањим делом 

општине пролази и железницка пруга.Велико Градиште је такође пристаниште за све 

стране бродове који Дунавом долазе из црноморских лука на путу за Беч. 

 

 

Слика бр 5: Положај општине Велико Градиште 
Извор: www.travel.rs 

 

 

3.2.Климатске карактеристике 

 

Ово подручје карактерише типично континентална клима са великим 

температурним колебањима од око 68˚С. Најхладнији је месец јануар са средњом 

месечном температуром ваздуха од -0,57˚С. Највишу просечну температуру има јули са 

21,08˚С. Неопходно је истаћи да јули није увек најтоплији, нити је пак јануар увек 

најхладнији месец. Колико зиме могу бити хладне, толико лета могу бити жарка јер се 

забележени екстреми крећу од -27,1˚С (17.1.1956.год.) до 40,6˚С (16.8.1952.год.). Овако 

велика температурна колебања потичу од термичких особина копна и јаких ветрова. 

Јесењи месеци су топлији од пролећних. Просечна температура пролећних месеци 

је 11,5˚С, а јесењих 13,0˚С. Средња годишња температура износи 11,6˚С.8 

                                                             
8 http://sh.wikipedia.org/ 
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3.3.Културно – историјске вредности 

 

Од културно историјских вредности Великог Градишта истичу се: Тврђава Рам, 

римски град Пинцум, римско војно утврђење Ледерата, црква Светог Архангела Гаврила и 

манастир Нимник. 

3.3.1. Тврђава Рам 

Тврђава Рам налази се на десној 

обали Дунава. У изворима се први пут 

спомиње 1128. године, када су у његовој 

близини Византијци победили Мађаре. 

Неколико километара узводно од 

античког византијског утврђења 1483. 

године подигнута је нова тврђава по 

налогу Бајазита ИИ. Била је важно 

упориште турске одбрамбене линије  

према Угарској. Тврђава Рам имала је стратешки значај до   слика бр 6: Тврђава Рам         

1521. године када се граница турске империје померила ка северу.      Извор:www.vreme.com    

У периоду од 1718. до 1739. године привремено је била у поседу Аустрије.Основа 

утвђења је правоугаона, са пет кула. Куле су распоређене у угловима, три на источном и 

две на западном бедему. Главна кула смештена је у југозападном углу и кроз њу се 

улазило у тврђаву – Донжон кула. Око тврђаве налазио се низак бедем и широки суви ров. 

Поред куле, у југоисточном углу бедема налазио се мост помоћу кога се прелазио ров и 

улазило у простор скривеног пута између главног и спољашњег ниског бедема. Испод 

тврђаве, у стени, налази се уклесана римска табла. Рам је био опремљен за дејства 

одбрамбеном артиљеријом, о чему сведоче посебно грађени топовски отвори.У 

непосредној близини је и један од очуваних каравансараја, а нешто ниже назиру се и 

темељи турског амама. 
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3.3.2. Ледерата 

Ледерата је била римски кастел подигнут крајем I века н. е. Њени остаци налазе се 

на стеновитом платоу на десној обали Дунава, низводно од Рама на територији 

општине Велико Градиште. Спада у категорију споменика културе од великог значаја. 

Уписана је у централни регистар 1992. године. 

Ледерата је један од највећих ауксилијарних кастела на овом делу 

дунавског лимеса. Основна функција утврђења била је заштита прелаза преко реке. 

Претпоставља се да је у време I дачког рата, 101. године, један део Трајанових трупа овде 

прешао преко понтонског моста на непријатељску територију. 

Кастел је димензија око 200x145 m, са квадратним кулама на угловима и капијама. 

Остаци рова су сачувани и могу се и данас видети. У другој половини 2. и током 3. века, 

утврђење је запуштено, а у време Диоклецијанових војних реформи је смањено (када су 

димензије биле 50x50 m) на утврђење типа quadriburgium, који се налазио у 

североисточном углу старог утврђења. 

У доба Јустинијана Ледерата поново добија на значају. Бедеми старијег кастела 

уклопљени у ново утврђење са кружним кулама, капијама и двоструким бедемом на 

јужној страни, на којој се налазила и главна капија.  

 

3.3.3. Црква Светог Архангела Гаврила 

Црква Светог Архангела Гаврила налази се на Житном тргу, саграђена је 1852. 

године. Црква је једнобродна, споља су видљиве апсиде олтарског и певачког простора, 

свод је полуобличаст, са хором над припратом. Изнад њих налази се торањ са уграђеним 

сатом. Архитектура цркве је класицистичка, једино се за торањ може рећи да припада 

романтичарској концепцији.Стари иконостас градиштанске цркве насликао је Анастас 

Константиновић 1832-1834. године. Иконостас зографа Анастаса је замењен новим 1901. 

године, о чему сведочи запис који говори о постављању новог иконостаса и који се налази 

на полеђини садашњег иконостаса цркве у Великом Градишту. У цркви у Великом 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/I_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/1992.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/101.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/2._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/3._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC
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Градишту чува се и једна дарохранилница из 1855. године и неколико рипида рад Милије 

Марковића. 

 

3.3.4. Манастир Нимник 

У храстовој шуми, у атару Курјаче, налази се средњевековни манастир, познат још 

под ранијим именом као Маријански манастир. 

  Стари манастир грађен је у доба кнеза Лазара а ктиторство се приписује војводи 

Људини Богославу. Први турски пописи не помињу манастир Нимник. Тек попис из треће 

или четврте деценије 16. века бележи овај манастир. По опису, из времена аустријске 

окупације, црква је стара, зидана је каменом, пуста је и без звона. 

 Обнова манастира започела је 1825. Године, залагањем кнеза Милоша уз народну 

помоћ. Црква је посвећена летњем светом Николи (пренос моштију светог Николе). То је 

четворострана грађевина од ломљеног камена. Углови зграде рађени су од већих комада 

тесаног камена, донешених са античког града Виминациум. 

 У зидине цркве уграђен је и један фрагмент, највероватније фрагмент неког 

мермеровог стуба са лепом женском главом, бујне растршене косе. Та фигура (лик 

божанства сунца) у белом мермеру, у зиду Нимничке цркве, нашла добру примену. Многи 

верују да је у питању лик девојчице која је по легенди дала свој живот и није хтела да ода 

манастир. 

  Легенда каже да су хајдуци који су тражили Маријански манастир наишли на 

девојчицу, питали је где је манастир, а она је одговорила на влашком  ― Ну шћу нимник ― ( 

Не знам ништа ). Девојчица је међу хајдуцима препознала свог кума, а хајдуци су је убили 

по кумовом наређењу и пребацили преко једног дрвета. Рођаци су увече кренули да траже 

девојчицу по шуми, у даљини су угледали светлост, када су се приближили видели су да је 

то пламен из тела девојчице. Када су натоварили тело на кола волови су хтели да иду само 

ка манастиру. Дете су сахранили код манастира, а манастир је по дететовим речима добио 

назив Нимник. 
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   Од тада се на њеном гробу дешавају чуда. Касније је кум девојчице, који је 

предводио хајдуке, у знак покајања подигао капелу у кругу манастира а њени посмртни 

остаци су пренети у њу. Скромна капелица је реновирана после доласка игуманије 

Јефросиније на чело манастира коме она помаже да опстане и напредује. 

      Према попису из 1851. године црква није имала фреске, већ  је унутрашњост 

храма била омалтерисана и окречена, све до 1996. године када је почело велико 

реновирање цркве и живописање које је завршено 1998. године. Иконостас је такође 

скроман, броји свега 13 икона. У својој дугој прошлости манастир Нимник је скоро стално 

био у улози парохијске цркве. Године 1936. манастир Нимник претворен је у женски 

манастир и такав је до данашњих дана.  

 

3.4. Манифестације 

 

 Дани цвећа и меда - Ова манифестација је туристичко-привредног 

карактера и организује се у селу Кусићу већ шест година. Одскора се други дан 

манифестације одржава у Великом Градишту. На овом својеврсном сајму цвећарства 

учествују цвећари из читаве Србије, а придружили су им се и врсни произвођачи 

пчелињих производа. 

 Мото скуп - У организацији Мото клуба „Стишки орлови― сваке године у 

мају месецу се у Великом Градишту организује Мото скуп на коме учествују клубови 

из земље и иностранства. 

 Дан Дунава - Велико Градиште традиционално обележава манифестацију 

„Дан Дунава‖. 

 Царевчеви дани - Царевчеви дани су музички фестивал са такмичењем 

виолиниста, посвећен оснивачу Народног оркестра Радио Београда и познатом 

виолинисти – Властимиру Павловићу Царевцу. Фестивал се организује већ 18. година 

уназад. 

 Пасуљијада - Пасуљијада је такмичење у кувању пасуља, а у част 

најпознатијег пасуља у нашој земљи – Градиштанца. 
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 Островачка чорбијада - У селу Острову од 2004. године, одржава се 

такмичење у кувању рибље чорбе – чорбијада. 

 Вашар - Поштујући традицију, сваке године, 2. августа за Светог Илију, 

који је заштитник Великог Градишта, одржава се велики народни вашар. 

 Аласке вечери - Традиционална манифестација Аласке вечери, такмичење 

аласа у кувању рибље чорбе, траје већ 47 година. Манифестација траје два дана, прати 

је богат музички, спортски и културни програм. 

 Силафест - СИЛАФЕСТ (Silver lake Tourfilm Festival) је Међународни 

фестивал туристичког, еколошког, спортског и кулинарског филма. У конкуренцији се 

такмичи преко 60 филмова из 20-так земаља. 

 

3.5.Туристички промет 

 

На подручју општине Велико Градиште је у 2010.години остварено 9236 долазака 

туриста, на основу чега је реализовано 18819 ноћења. Просечна дужина боравка туриста 

била је 1,8 дана. Укупно остварен туристички промет у периоду од 1998 – 2010 приказан 

је у следећој табели. 

 

Табела бр 2 :основни показатељи туристичког промета у општини Велико Градиште 1998-2010 

Година Број туриста Број ноћења Просечан бр дана 
ноћења 

Домаћи  Страни Укупно Домаћи Страни Домаћи страни 
1998 5187 75 5262 31373 144 6,0 1,9 
1999 4729 25 4754 21278 70 4,5 2,8 
2000 6096 84 6180 27830 226 4,6 2,7 
2001 6082 50 6132 27610 147 4,5 2,9 
2002 8663 184 8847 26935 443 3,1 2,4 
2003 7818 111 7929 25126 257 3,2 2,3 
2004 9662 155 9817 30419 257 3,1 1,7 
2005 9683 236 9919 32926 376 3,4 1,6 
2006 7818 111 7929 25126 257 3,2 2,3 
2007 17053 330 17383 31027 572 1,8 1,7 
2008 20582 973 21555 37849 1314 1,8 1,4 
2009 14967 817 15784 29220 1162 2,0 1,4 
2010 8978 258 9236 18360 459 2,0 1,8 

Извор : Републички завод за статистику 
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Највећи део туристичког промета општине Велико Градиште се остварује од 

домаћег туризма. Учешће домаћих туриста у укупном броју туриста се креће преко 90%. 

Релативно учешће иностраног туристичког промета је скромно. Укупан број долазака 

иностраних туриста у 2010.години био је 2,79% од укупног броја долазака, док је број 

ноћења био 459, што представља 2,44% од укупног броја ноћења. 

 

4. ОПШТИНА НЕГОТИН 

 
4.1.Саобраћајно – географски положај 

 

Општина Неготин данас се географски, 

углавном, поистовећује са Неготинском Крајином  

која се простире на 1.089 квадратних км.  

Крајина се налази на тромеђи Србије, Румуније и 

Бугарске. Равница, позната под именом 

Неготинска низија, протеже се између Тимока и 

Дунава до лучне брдовите косе Видровац-Бадњево-

Братујевац. Изнад ове косе наставља се 

равничарски плато све до планина Дели Јован и 

Стол, које читаво ово подручје природно одвајају 

од централне и западне Србије.                     

 

                                                                                                  Слика бр 7 : Положај Неготина 
                                                                                          Извор: www.negotin.rs       

                                                                              
Због тога , као и због релативно мале надморске висине, сам град је на око 45 

метара изнад нивоа мора. Налази се на 44° 13' северне географске ширине и 22° 31' 60 

источне географске дужине, на 45м надморске висине.            
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Општина Неготин са својих 38 насељених места, спада у општине са развијеном 

путном мрежом. Укупна дужина путне мреже на територији општине Неготин износи 

453км од чега је 345км са савременим коловозом. 

Кроз територију општине Неготин протежу се магистрални путеви М 24 и М 25 у 

дужини од 89км. 

Долином реке Тимок протеже се железничка пруга Ниш – Неготин – Прахово 

пристаниште. Пруга је нормалног колосека ширине 1.435 мм. Дужина пруге на целом 

потесу износи 184 км и 600 метара.Она повезује железнички и речни саобраћај и један је 

од највећих предности Неготина. 

Дунав ( Коридор VII ) је најважнији Европски пловни пут. Лука ''Прахово'' се 

налази на десној обали Дунава (км 861), представља последњу излазну луку на територији 

Србије и налази се 4 км низводно од ХЕ ''Ђердап II― и међународног граничног прелаза 

„Кусјак―. Повезана је железницом и друмским саобраћајницама са другим деловима 

Србије. Коридор 7 дужине 2.500 км део је Трансевропског пловног пута (Рајна – Мајна – 

Дунав), и повезује Северно са Црним морем на укупној дужини од 3.505 км. 

  

 

4.2 Климатске карактеристике 

 

 

Неготин се налази у равници окруженој планинским венцима (Мироч, Црни Врх и 

Дели Јован) и отвореним простором са источне и јужне стране што све условљава врло 

специфичну климу Неготина. Због најтоплијих лета и најоштријих зима Неготинска 

Крајина представља најконтиненталнију област источне Србије. У зимским месецима 

жива у термометру спушта се и до 30 степени Целзијуса испод нуле, а нису ретке године 

када мерења током лета покажу и 40 степени у хладу. 

Снег је редовна појава на територији источне Србије. У вишим деловима снежни 

покривач се у просеку образује око 15. новембра а у нижим око 1. децембра. Овај део 

источне Србије има најдуже трајање снежног покривача. 



- 25 - 
 

У зимском периоду најчешће дува западни и северозападни ветар. Пошто долази 

преко Хомољских планина увек наилази као хладан ветар и доноси изненадне и обилне 

падавине. Овај ветар је у народу познат као 'горњак' и представља најзначајнији ветар и у 

летњем периоду. Он је најбитнији за климу Неготина и време врло често зависи од њега. 

На пример, кад је тихо, Неготин је најхладнији у Србији и зато има назив 'српски Сибир'. 

Такође је и кошава чест зимски ветар у овом крају. То је увек хладан ветар, слабији од 

горњака али изазива вишедневно падање ситног снега. Још се јављају и северац и југо. 

Вегетациона периода у нижим деловима Неготинске Крајине почиње 5. марта а 

завршава се 25. новембра, што није случај за тзв. вишом зоном где је нешто краћа. За 

разлику од климе у унутрашњости Србије, клима Неготинске Крајине је топлија и 

погоднија за неке пољопривредне културе као сто су грозде, бостан, памук и друго. Зиме 

су нешто хладније и по правилу дуже. Кад облачност са кишом дође са Средоземља или 

Атлантика Неготинска Крајина дуго остаје без снега док је централна Србија већ 

покривена слојем снега. Обрнуто, кад влажни и хладни таласи наиђу са истока или 

североистока, Неготинска Крајина добија снежни покривач раније од осталих крајева 

Србије. 

 

4.3 Културно – историјске вредности 

 

Општина Неготин богата је културним, историјским и сакралним споменицима. Од 

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

Стојановића Мокрањца из XIX века. Културно-историјски значај имају и објекти везани за 

Хајдук Вељка Петровића. 

4.3.1. Кућа Стевана Мокрањца 

Кућа истакнутог композитора Стевана Мокрањца у Неготину настала је 

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

што се види по тапији из 1889. У њој се 1856. године родио Стеван Мокрањац. Кућа се 

одликује скромнијим карактеристикама традиционалне балканске варошке стамбене куће. 

У приземном делу првобитно је био смештен подрум озидан каменом, док је спратни део, 
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намењен становању, саграђен у бондручном конструктивном систему, а сачињавале су га 

две собе и кухиња. Кров куће је двосливан и покривен ћерамидом. Кућа је 1964. 

адаптирана за потребе меморијалног музеја, тако да су подрумске просторије уређене за 

мање музичке концерте. Просторије на спрату су музеолошки опремљене и садрже већи 

део заоставштине у музичким инструментима и другим предметима који су припадали 

Стевану Мокрањцу. Већи радови на уређењу комплекса око Мокрањчеве куће у Неготину 

изведени су 1980. 

 
Слика бр 8: Мокрањчева кућа 

Извор : www.spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs 
 

 

4.3.2. Конак Кнеза Тодорчета 

Најстарија варошка кућа у Неготину, позната и као Конак Кнеза Тодорчета, 

подигнута је половином XИX. Од 1997.године носи назив легендарног браниоца Неготина 

Хајдук Вељка .У приземљу куће налази се Галерија Музеја.  

У Неготину је до 18. века постојало шест манастира, а сачувана су само три 

(Буково, Вратна и Короглаш), од којих су прва два и данас активна. Сматра се да су сва 

три манастира саграђена у XIV веку што их чини јако вредним туристичким 

дестинацијама. 
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4.3.3. Манастир Буково 

Манастир Буково, посвећен Светом оцу Николају Чудотворцу, налази се на 4 км 

од Неготина, на путу Зајечар-Неготин, на падини Братујевачке косе. Име манастира по 

предању потиче од „букових шума― или птице „бука― које су живеле овде у некадашњим 

ритовима. 

Писани подаци о ктитору манастира не постоје, али постоје више предања која о 

томе говоре. По једном предању манастир је задужбина српског краља Милутина са краја 

13. века, подигнут после победе над бугарским царем Шишманом. По другом предању 

ктитор манастира је Свети Никодим Тисмански који је живео и делао у Тимочкој Крајини, 

а по трећем ктитор манастира је био неко из властеле источне Србије и потиче из 15. века. 

Током своје историје манастир је више пута страдао и био обнављан. Кнез Милош је 

након обнове манастира 1837. године поклонио звона манастиру, а 1839. године подигнута 

су два конака. Припрата на манастирској цркви је дозидана 1877. године. 

Уочи Другог светског рата 1940. године, на севеној страни изнад улаза подигнут је 

звоник која је завршена 1966. године. Звоник је квадратне основе и чини саставни део 

улаза у манастирски комплекс. 

 

 
4.3.4. Манастир Вратна 

Манастир Вратна припада епархији тимочкој Српске православне цркве и налази 

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

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

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

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

рушен и обнављан, а данас је активан женски манастир. Његова црква је 

посвећена Вазнесењу Господњем (Спасовдан), а поред ње се налазе два конака. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%98%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B5%D0%B7_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88
http://sr.wikipedia.org/wiki/1837.
http://sr.wikipedia.org/wiki/1839.
http://sr.wikipedia.org/wiki/1877.
http://sr.wikipedia.org/wiki/1940.
http://sr.wikipedia.org/wiki/1966.
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0_(%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B7%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/1317
http://sr.wikipedia.org/wiki/1324
http://sr.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B8%D1%9B
http://sr.wikipedia.org/wiki/1282
http://sr.wikipedia.org/wiki/1321
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%9A%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%9A%D0%B5
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Слика бр 9 : Манастир Вратна 
Извор : sr.wikipedia.org 

 

Манастир је обновљен или делимично обновљен 1415. године, а у другој 

половини XVIII века је запустео. Станко Фрајкор, који је касније постао 

неготински оборкнез, је обновио манастир, али су га Турци већ 1813. године спалили, 

после пропасти Првог српског устанка. Јон Тајкулица је 1837. године обновио манастир, 

а 1856. године су мештани околних села (Јабуковац, Вратна и Уровица) подигли конак 

западно од цркве. Последњу обнову, манастир је доживео 1937. године. 

У Неготину, старих цркава је било у прошлости на више места, међутим како су 

грађене од дрвета, скоро све су нестале. Почетком XIX века почињу да се граде од тврдог 

материјала, тако да их данас има у скоро свим селима Неготинске општине. Свакако 

највредније су стара Црква Пресвете Богородице и Црква Свете Тројице. 

 

4.4. Манифестације од значаја за туризам 

 

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

одвија празник музике у спомен највећем српском композитору Стевану Стојановићу 

Мокрањцу. На овом фестивалу гостовали су и гостују најпознатији изводјачи из Србије и 

са простора бивше СФРЈ, али и многи познати светски пијанисти и хорови. Натпевавање 

хорова је својеврсна круна ―Мокрањчевих дана‖. У оквиру пратећег програма Фестивала 

http://sr.wikipedia.org/wiki/1415
http://sr.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%BA%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%B7
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/1813
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/1837
http://sr.wikipedia.org/wiki/1856
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86_(%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/1937
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Manastir_Vratna2.jpg
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одвијају се бројне изложбе слика, промоције књига, књижевне вечери и излети до 

туристичких дестинација Неготинске крајине. 

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

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

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

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

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

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

забавним програмом. 

 Свети Трифун - Свети Трифун је традиционална манифестација у општини 

Неготин, с обзиром да је овај крај један од најпознатијих виноградарских крајева у Србији. 

Организује се на чувеним Рајачким пивницама, у аутентичном амбијенту за ову врсту 

правих боемских прослава 

 Дани Чучук Стане-Традиционална манифестација изворног народног 

стваралаштва која се организује у неготинском селу Сиколе, родном месту Чучук Стане, 

жене крајинског јунака Хајдук Вељка 

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

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

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

нешто продају, оних који купију, али углавном људе жељне доброг провода и дружења на 

масовним скуповима. 

4.5. Туристички промет 

 

 

Промет туриста је дат за период 1998-2010. године. Избором овог раздобља, осим 

увида у садашње стање, можемо добити увид у кретање промета у време када је он био 

релативно нестабилан, односно када су постојале драстично изражене околности које су 

могле да утичу на његово опадање (санкције, бомбардовање, пад друштвеног стандарда, 

лоша материјална ситуација). 
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Највећи део туристичког шрпмета општине остварује се по основу домаћег 

туризма. Учешће домаћих туриста у уупном броју туриста износу 80%. Релативно учешће 

иностраног туристичког промета је још увек веома слабо, мада се примећује тенденција 

његовог раста.  

 

Табела бр 3 :основни показатељи туристичког промета у општини Неготин 1998-2010 

Година Број туриста Број ноћења Просечан бр дана 
ноћења 

Домаћи  Страни Укупно Домаћи Страни Домаћи страни 
1998 4516 246 4762 14922 444 3,3 1,8 
1999 3937 147 4136 10690 199 2,7 1,4 
2000 3047 167 3214 14712 212 4,8 1,3 
2001 2574 146 2720 12498 183 4,9 1,3 
2002 4672 222 4894 13048 351 2,8 1,6 
2003 4791 285 5076 10618 445 2,2 1,6 
2004 5441 270 5711 8212 395 1,5 1,5 
2005 5170 378 5548 8869 536 1,7 1,4 
2006 5047 393 5440 11064 540 2,2 1,4 
2007 5340 413 5753 9755 510 1,8 1,2 
2008 2947 582 3529 10583 819 3,6 1,4 
2009 4233 536 4769 8217 971 1,9 1,8 
2010 3817 709 4526 9552 1297 2,5 1,8 

Извор: Републички завод за статистику 

 

Дужина задржавања показује кратак боравак евидентираних туриста што је 

карактеристика, уопште, дужине боравка у градовима, а односи се на екскурзиону посету, 

посету у транзиту, присуство научним и стручним скуповима, манифестацијама или 

боравак из пословних разлога. Као и код већине општина и источној Србији број домаћих 

туриста и број ноћења у великој мери доминира над иностраним. 
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5. ОПШТИНА КЛАДОВО 

 

 

5.1. Саобраћајно - географски положај 

 

 

Општина Кладово се налази на крајњем 

североистоку Србије, захвата област Кључ, као 

и делове Ђердапске клисуреи Неготинске 

крајине. На истоку и североистоку Дунав чини 

не само границу општине, већ и Србије са 

Румунијом, а Слатинска река на југу и 

југозападу, односно планина Мироч на 

северозападу чини границу са општином 

Мајданпек и Неготин. Налази се на надморској 

исини од 46м, а географске координате су 

44˚37΄ северне географске ширине и 20˚19΄ 

источне географске дужине. 

. 

                                                                                                        слика бр 10: Кладово на карти Србије 
извор: www.kladovo.org.rs 

 
Три су основна правца који Кладово повезују са залеђем Србије: из Београда (260 

км), преко Пожаревца и Доњег Милановца, низ Дунав Ђердапском магистралом;из 

Параћина (200 км), веза са ауто путем Београд – Ниш, преко планинског превоја 

Цестобродице, Зајечара и Неготина;из Ниша, око (200 км), преко другог планинског 

превоја Тресибаба, Књажевца, Зајечара и Неготина.Кладово се налази у области названој 

Кључ на крајњем југоистоку наше земље и задња је тачка на истоку према Бугарској и 

Румунији. 
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5.2 Климатске карактеристике 

 

Разграната хидрографска мрежа, са Дунавом као највећом и водом најбогатијом 

реком, равничарско-терасасти терени поред обале Дунава и брдско планински предели са 

надморском висином до 500 метара су најважније географске карактеристике. Клима је 

континентална, са жарким, топлим летима са мало падавина, и дуга и хладна зима са 

снегом од новембра. Ветрови су честа појава, и обично доносе обилне и изненадне 

падавине. 

 

5.3. Културно – историјске вредности 

Кладово је у ранијим вековима био утврђени град, чији остаци се налазе 

непосредно пре уласка у савремени град идући Ђердапском магистралом у правцу 

од Доњег Милановца ка Кладову, и то прво на потесу данашњег бродоградилишта 500 

метара узводно од тврђаве Фетислам, на обали Дунава, а потом и у самој тврђави. 

Најстарији трагови насеља пронађени су на локалитету данашње циглоцрепане у 

насељу Пемци, некадашње место Крвава бара. Овде је пронађена ванредно занимљива 

фигура античког бога Дагона, са главом у облику Сунца и телом прекривеним рибљом 

крљушти. У кладовском атару налазе се фасцинантни споменици римске културе-Трајанов 

мост, 5 км низводно од града и остаци Трајановог пловидбеног канала на Дунаву, 

потопљени услед изградње Хидроенергетског и пловидбеног система Ђердап 1971. 

године. У близини хидроелектране још постоје остаци одбрамбеног система Форт 

Елизабет подигнутог од стране Аустријанаца у 17. веку, а преко пута њега све до 1971. 

године егзистирало је знаменито острво Ада Кале. Од сакралних споменика издвајају се 

Црква Светог Ђорђа и Манастир Свете Тројице. 

 

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%9A%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5
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5.3.1. Трајанова табла 

Као део операција против Дачана (територија данашње Румуније), римски цар 

Трајан је саградио пут од Београда кроз Ђердапску клисуру, све до места где је подигао 

мост на Дунаву (Трајанов мост). Градњу пута је завршио 100.године, а цео посао је 

овековечен плочом са натписом. Плоча је позната као Трајанова табла (Табула Траиана). 

На табли је уклесан текст на латинском: 

„IMP CAESAR DIVI NERVAE F 

NERVA TRAIANVS AUG GERM 

PONTIF MAXIMVS TRIB POT IIII 

PATER PATRIAE COS III 

MONTIBVS EXCISI. ANCO..BVS 

SVBLATIS VIA. .E.―  
који у преводу гласи:  

„Император цезар, син божанског 
Нерве, 
Нерва Трајан Август, победник 
над Германима, 
велики понтиф, четврти пут 
постављен за трибуна, 
отац домовине, конзул по трећи 
пут, 
планине је исклесао и поставио 
греде 
од којих је направљен овај пут.“ 
 

Изградњом хидроелектране Ђердап (1969.), римски пут је потопљен, а да би 

Трајанова табла била сачувана, одлучено је да буде исечена и да се подигне 21 метар 

више. Видљива је само са Дунава. 

 

 
5.3.2. Трајанов мост 

 
Остаци Трајановог моста и утврђења Понтес налазе се код села Костол. Мост, 

подигнут између 103. и 105. године, дело је сиријског архитекте Аполодора из Дамаска, и 

представља једно од најграндиознијих градитељских дела антике. Дужина моста са 

порталима износила је 1133,90 м, а део преко речног корита 1071 м. Истовремено са 

мостом, у функцији његове одбране, подигнути су помоћни логори Понтес на десној и 

Дробета (Румунија) на левој обали Дунава.Остаци 16 стубова Трајановог моста су 

лоцирани 1932.године. Пола века касније археолози су успели да лоцирају њих 12, а 

четири је вероватно у међувремену однела вода. Остаци првих стубова на обе стране и 



- 34 - 
 

данас се могу видети на обалама Дунава. Заштитна археолошка ископавања и 

конзерваторски радови започели су 1979. године. Код Костола је очуван део носећег 

сувоземног стуба моста, висине 5м и ширине 3,5м. 

 

 
Слика бр 11: Трајанов мост 
Извор: www.kladovo.org.rs 

 

 

5.3.3. Тврђава Диана 

Диана је стари утврђени град на обали 

Дунава. Налази се у Караташу, испод саме ХЕ 

Ђердап. Тврђава је подигнута као једна од база 

за Дачке ратове и обезбеђивање пловидбе 

Дунавом. Данас има остатака утврђења, а 

унутар самог локалитета се спроводе 

археолошка истраживања. Диана је археолошко 

налазиште од изузетног значаја, и као такво је 

под заштитом Републике Србије. 

                                                                                                    Слика бр 12 : Тврђава Диана 
                                                                                                    Извор: sr.wikipedia.org 
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Тврђава је подигнута крајем I века, за време владавине цара Трајана, током 

његових припрема за освајање Дакије (тзв. Дачки ратови). Поред тога тврђава је 

обезбеђивала канале којима је омогућена пловидба Дунавом, јер су обилазили катаракте. 

Своју прву обнову је доживела у III веку, док је почетком IV века добила два нова бедема 

који су се спуштали до Дунава. 

Готи су је приликом свог похода на Балкан делимично спалили 378. године, након 

чега је обновљена као једна од заштитних царских утврда на Дунаву од упада варвара. 

Међутим Хуни је 443. године поново уништавају. У склопу великих освајања и 

обезбеђења простора Византије која су подузета за владавине Јустинијана, Диана је 

поново обновљена почетком VI века. Свој коначни слом тврђава је доживела 596. године 

током Словенско-аварске провале на Балканско полуострво. 

 

 

5.3.4. Локалитет Гламија 

Локалитет Гламија налази се на десној обали Дунава око 3 км низводно од села 

Рткова. Локалитет представља природно мање узвишење на стрмој и високој обали 

Дунава и представља најистакнутију тачку према румунској страни, из чега произилази 

његов значај у оквиру одбране лимеса. 

Први истраживачи који помињу постојање утврђења су : Марсиљи, Каниц и Фјукс.  

У току кампање систематског истраживања, која је трајала од 1980. до 1982. године, 

откривени су остаци двају утврђења, и то: мањег унутрашњег и већег спољашњег. Старија 

фаза се односи на унутрашње – мање утврђење, које је богато налазима, и датовано је 

новцем Валентијана, Грацијана, Теодосија, Хонорија и Аркадија у IV век. Млађа фаза се 

везује за веће – спољшње утврђење, које је налазима сиромашније од утврђења из старије 

фазе. Ова млађа фаза датована је новцем Анастасија и Јустина у крај VI века. 
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5.3.5. Фетислам 

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

што значи „победа Ислама― и поделили је на два дела – Мали град и Велики град. Како се 

претпоставља, Мали град је био артиљеријска база коју су штитиле кружне куле. На 

капијама које воде у тврђаву постављене су мермерне плоче у славу султана Махмуда II. 

У саставу тврђаве налази се отворени амфитеатар, а у непосредној близини 

спортски центар са комплексом терена за велике и мале спортове. 

 
 
 

5.3.6. Црква Светог Ђорђа 
 

У граду Кладову је већ око 1735.године постојала мала црква Светог Георгија, у 

којој су се чували записи, захваљујући којима је и данас могуће објаснити неке делове 

историје православног живља овог краја, а можда чак и порекло имена града. Данашња 

црква Светог Ђорђа, изграђена је у време династије Обреновић, и то 1856, да би била 

освећена годину дана касније. Ова црква је и једина у Кладову и у њој се и даље обављају 

верске службе. Црква организује и веронауку за децу и одрасле. 

 
 

5.3.7. Манастир Свете Тројице 
 

Манастир се налази на надморској висини од 236 метара, изнад насеља 

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

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

мужем. Од друге половине XIX века, у манастиру је служено са прекидима, јер је оронуо и 

склон паду. Активности обнове су започете – урађен је пројекат реконструкције и 

санације, добијена је сагласност Завода за заштиту споменика Ниш, и обезбеђена 

супочетна средства. Манастирски конаци су за сада празни, а не користе се ни околни 

економски објекти. 
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5.4. Манифестације 

У Кладову су бројна дешавања у току године. Нека су традиционална, па и 

вишевековна, а нека новијег датума са циљем да се обогати период туристичке сезоне. 

Традиционално се обележавају Свети Трифун – Дан воћара и виноградара и 

Великогоспоински вашар 28. августа. У летњим месецима су Blue week, регате, изложбе 

меда, Дани Дунава, Етнофестивал и Златна бућка Ђердапа у Текији. 

 

5.5. Туристички промет 

Туристички промет на подручју општине Кладово анализира се за период од 1998-

2010.године. Године 2010.остварено је 30542 долазака туриста , на основу чега је 

реализовано 85855 ноћења. Просечна дужина боравка била је 2,8 дана. Укупно остварен 

туристички промет у периоду од 1998-2010 године приказан је у следећој табели. 

 

Табела бр 4 :основни показатељи туристичког промета у општини Кладово 1998-2010 

Година Број туриста Број ноћења Просечан бр дана 
ноћења 

Домаћи  Страни Укупно Домаћи Страни Домаћи страни 
1998 20761 472 21233 38003 1064 1,8 2,3 
1999 7782 122 7904 21832 418 2,8 3,4 
2000 24588 237 24825 67823 600 2,8 2,5 
2001 28047 363 28410 71316 958 2,5 2,6 
2002 30439 458 30897 60402 1095 2,0 2,4 
2003 24332 711 25043 56335 2043 2,3 2,9 
2004 23114 948 24062 58970 2788 2,6 2,9 
2005 21849 1334 23813 51626 4201 2,4 3,1 
2006 24332 711 25043 56335 2043 2,3 2,9 
2007 20411 2106 22517 51357 5945 2,5 2,8 
2008 21592 1528 23120 42717 3196 2,0 2,1 
2009 24741 2458 27119 64596 4531 2,6 1,8 
2010 28158 2384 30542 80310 5545 2,9 2,3 

Извор : републички завод за статистику 
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Релативно учешће укупног броја долазака туриста у општини Кладово у укупном 

броју долазака у Србију у 2010.износи свега 1,53%., док је релативно учешће у броју 

ноћења још мање и износи 1,34%. 

Највећи део туристичког промета остварује се на основу домаћег туризма. Учешће 

домаћег туризма у укупном туристичком промету износи око 90%. 

 

7. OПШТИНА КЊАЖЕВАЦ 

 

6.1.Саобраћајно-географски положај 

 

Општина Књажевац се налази у источном делу Србије, уз границу са Републиком 

Бугарском и улази у састав Тимочке крајине. Налази се на  северној географској ширини 

од 43°20' до 43°45' и  источној географској дужини од 22°11' до 22°41'. 

Општина се простире на површини од 1.202 км2 и по величини је четврта у 

Републици Србији. Претежни део општине Књажевац припада брдско – планинском 

подручју. 

Највиша тачка на територији општине је Миџор на Старој планини (2169м 

надморске висине), који је и највиши врх у Републици Србији. Најнижа тачка је 176м 

надморске висине и налази се у књажевачкој котлини. Подручје општине обухвата 86 

насеља, од чега је 85 сеоских насеља.  Сам град се налази на саставу Трговишког и 

Сврљишког Тимока који заједно чине Бели Тимок,  који тече ка Зајечару и заједно са 

Црним Тимоком чини Тимок, по коме је и сама Тимочка крајина добила назив. 

Што се саобраћајног положаја тиче, Књажевац је повезан друмским и железничким 

превозом са суседним општинама и то на северу са Зајечаром, Неготином и Бором, на југу 

са Сврљигом и НИшем, а друмски је омогућена и веза са аутопутем Београд – Ниш 

укључењем код Алексинца. Општина Књажевац је прилично удаљена од суседних места, а 
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разлог томе је изузетно велика територија општине. Удаљеност од других градоваје 

следећа : Београд - 280 км, Зајечар - 40 км, Ниш - 60 км, Прахово - Дунав -110 км, 

Сокобања - 41 км, Пирот - 64 км, Софија -147 км.  

 

6.3.Климатске карактеристике 

 

Књажевац са околином има степско-континтелну климу са свим својим 

карактеристикама. Жарка и сува лета и хладне зиме. Годишња температурна амплитуда је 

веома изражена. Летњи месеци имају средње температуре изнад 20°Ц, док су у току зиме 

температуре доста ниске, чему доприноси продор хладних ваздушних маса са 

североистока. Средња годишња температура је 10,4°Ц. Књажевац има мало падавина – 

599 мм/м2 годишње. Околни, виши терени добијају нешто више падавина, а 

најкишовитији месеци су мај и јун, затим следе април, септембар, новембар и децембар. 

 

6.3.Културно – историјски споменици 

Књажевачко подручје било је насељено још у праисторијско време, о чему сведоче 

бројни археолошки налази на Бараници, Шкодрином пољу, Дубрави, као и цртеж 

коњаника у Габровници. Римско утврћење „Тимакум Минус― у селу Равна говори о 

историји Књажевца раног средњег века. Градови Равна и Кожељ, архео – етно парк у 

Равни, Гургусовачка кула, затим цркве Светог Георгија, Свете Богородице, манстир Свете 

Тројице су само неки од многобројних антропогених вредности Књажевца. 

 

6.3.1. Тимакум Минус 

Тимакум Минус (Равна, Кулине или Градиште) представља римску насеобину 

чији темељи датирају из првог века наше ере и трају касније до Јустинијанове обнове 

царства у VI веку (мада има доказа да су овде војне јединице римских легионара боравиле 
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и пре овог века). Локалитет се налази надомак села Равне, северно од Књажевца у равни 

леве обале Тимока на југоисточним падинама планине Тупижнице. 

Сматра се да је овде у почетку био војнички логор римских легионара, који је 

касније у III и IV веку прерастао у тврђаву са кулама. Ту су узидане стеле из некрополе и 

објеката из претходног периода. На основу извађених стела из темеља у етно-парку у 

Равни сачињена је драгоцена лапидаријска збирка етно-споменика који говоре о 

житељима ове насеобине - Латинима. Због значајних открића у згради школе у селу Равна 

су изложени многи вредни предмети, тако да лапидаријум с рестаурацијалним 

грађевинама представљају интерес многобројних љубитеља старине, односно отворени су 

за посете. Истовремено, овде је у дворишту школе подигнуто етно-насеље сачињено од 

кућа и помоћних зграда из ранијих периода, које сведоче о богатој народној архитектури. 

 
                           6.3.2. Архео-етно парк 

Архео-етно парк се налази у селу Равни на 8 км северно од Књажевца, на 

југоисточним падинама Тупижнице. Најстарије куће у селу саграђене су почетком XIX 

века, као и зграда школе (1906.), данас и сама споменик културе. На избор овог села за 

смештај архео-етно парка утицала је близина локалитета-античког насеља Тимаkум 

Минус. 

Парк обухвата неколико целина: 

• тврђава је служила као логор римске помоћне јединице - кохорте и примала је од 

500 до 1000 војника, пешака и коњаника; 

• терме  

• лапидариум, налази се у школском двористу у Равни и обухвата збирку камених 

споменика пронађених приликом археолошких истраживања у периоду од 1975-1990. год. 

Етно парк у Равни илуструје амбијент патријахалне заједнице - задруге XIX века са 

стамбеним и привредним зградама као њеним деловима. Ово домаћинство чине - Кућа из 

Горње Каменице у чијем је подруму формиран Музеј вина са винотеком, кућа из 

Берчиновца, амбар и казаница за печење ракије са Старе планине; у фази формирања је и 
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Музеј традиционалног привређивања на отвореном. Етнографска збирка двопређних 

вунених чарапа, Видосаве и Светозара Поповића, јединствена је у свету, проглашена је 

спомеником културе Србије 1965. године. 

 

6.3.3. Гургусовачка кула 

Гургусовачка кула је подигнута у времену од 1842-44. на узвишењу изнад града, 

на месту претходног турског шанца - објекта који је служио турској посади као гарнизон и 

ради одбране паланке.Градња је завршена 1844. године и одмах је пренамењена њена 

функција: уместо да буде војни објекат, постала је тамница (затвор, казамат) за затварање 

политичких криваца и то све до 1859. када је по одобрењу Кнеза Милоша Обреновића 

запаљена и порушена.Тадашњи Гургусовац се стидео ове грађевине на брду које је 

доминирало насељем. Његови становници су одахнули када је она 17. јануара 1859. прво 

запаљена па срушена. Данас је од куле сачуван само један део зида са отворима за пушке. 

На њеном месту је првобитно била изграђена касарна, а потом летња позорница. У народу 

је ова злогласна грађевина била позната под именом "Српска Бастиља" јер је имала и до 50 

затвореника. 

 

6.3.4. Црква Светог Ђорђа 

Црква Светог Ђорђа подигнута је 1835. године, док је звоник са сатом подигнут 

1866. године. Црква је за време српско-турског рата била спаљена око 1876.године, када је 

и Књажевац потпуно спаљен. Обнова цркве је почела 1878.године.Данас се у ризници 

књажевачке цркве чува  Јеванђеље из 1805. године, сребрни крст из 1866. године и две 

иконе, остаци старог иконостаса, из 1835. Године. 
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6.3.5. Црква Света Тројица 

Црква Света Тројица у манастиру, између Доње и Горње Каменице, налази се у 

долини Трговишког Тимока, 17 км источно од Књажевца. Задужбина је српског деспота 

Лазара, најмлађег сина Ђурђа Бранковића, како сведочи натпис из 1454. године. 

О настанку ове цркве постоји и једно предање у народу овог краја, које каже да су 

је подигли пастири Црновршани. Чувајући своја стада, чобани су једног дана доживели 

мало чудо. Наиме, стадо које су они терали зауставило се на месту данашње цркве и 

никако није хтело да пође даље. Пастири, то почну поштовати као свето место и реше да 

ту подигну цркву. Зато, оду у своје село, насеку потребну грађу и спусте је низ реку 

Трговишки Тимок, до овог места, те од те грађе саграде цркву у славу и част Животворне 

и Нераздељиве Тројице. 

Манастирска црква је скромних димензија, саграђена у српско – моравском стилу, 

иако сиромашне израде, била је у потпуности живописана. Данас се виде само трагови 

фресака, које су махом уништене средином двадесетог века.  

Првобитна дужина храма била је око 12 метара, док јој 1874. године, за време 

игумана Пантелејмона, није дограђена припрата, засвођена полукалотом са тромпама, а 

која је срушена 50 -тих година 20.века. 

 

7.4.Манифестације 

 

 Фестивал културе младих Србије - Године 1951.  група студената из 

Тимочке крајине дошла је на идеју о организовању мултикултурне смотре. Таква идеја 

остварена је 1962.године када су у дворишту Књажевачке Гимназије одржане прве 

студентске игре на којима је учествовало око 300 студената из неколико градова 

Тимочког и Нишког региона. Од почетка организовања па до 1984.године фестивал 

траје као такмичење младих стваралаца у музици, поезији, позоришној игри и 

уметничкој фотографији. Са порастом новитета и квалитета програма које је нудио 
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публици фестивал губи такмичарски карактер и израста у јединствену смотру 

врхунских достигнућа младих стваралаца. 

 Молитва под Миџором - Туристичко – привредна манифестација 

"Ђурђевдански сусрети - Молитва под Миџором"  одржава се у селима Вртовац и 

Балта Бериловац. Први део Манифестације одржава се на Ђурђевдан 06. маја, у селу 

Вртовац. Ђурђевдан је слава и сеоска заветина позната код сточара као  једна од 

највеселијих обредних светковина којом се слави снага пролећа и природе. Обредним 

ритуалом , снага природе "преноси" се на људе, стоку и усеве.Ђурђевдан започиње 

бербом цвећа и биља на Биљарни петак и  ритуалним плетењем венаца на реци. 

Празновање се наставља првом мужом оваца, а на сам дан Славе око ћелије у Вртовцу 

иде обредна поворка  - литија, врши се освећење сира, кити се простор око ћелије 

цвећем и биљем планинке , жене која представља дух природе. Процесија се завршава 

клањем јагњета у свакој кући. Најзначајнији чин обреда је клање црног мушког јагњета 

украшеног венцем и упаљеном свећом на рогу, кога народ Буџака зове 

"Молитва".Други део Манифестације одиграва се у селу Балта Бериловац и почиње 

благословом и позивом ћаје – заповедника ђурђевданских свечаности, чобанима и 

народу. Затим следи културно–уметнички програм, спортске и забавне чобанске 

играрије, избор најлепше чобанице из Буџака, такмичење у припремих старих јела. На 

Манифестацији се такође могу видети и стари занати, али и приказати лековито биље 

као и његова примена. 

 Сабор на Панаџур - У подножју Старе планине у селу Јаловик Извор (40 км 

од Књажевца) сваке године на Велику Госпојину 28. августа одржава се сабор народне 

изворне музике популарно назван "ПАНАЏУР" који окупља: певаче, хармоникаше, 

фрулаше, гајдаше и трубаче. Најбољи добијају признања названа именима наших 

славних радио-извођача народне музике. 

 Сабор на Кадибогазу - Одржава се викендом око 19. јула. У селу Ново 

Корито у Србији и Салаш у Бугарској организује се вашар (сабор) који је привредна и 

културна манифестација на којој се приказује народно културно стваралаштво и 

привредна понуда насеља са обе стране државне границе. 
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7.5.Туристички промет 

 

Туристички промет на територији општине Књажевац у периоду од 1998-2010 

године кретао се као и у Републици Србији – свој максимум достигао је у другој половини 

80-их година прошлог века, након тога долази до пада на почртку 90-их година да би се 

постепено, након стабилизације ситуације усталио на далеко нижем нивоу од предратног.  

 

Табела бр 5 :основни показатељи туристичког промета у општини Књажевац 1998-2010 

Година Број туриста Број ноћења Просечан бр дана 
ноћења 

Домаћи  Страни Укупно Домаћи Страни Домаћи страни 
1979 7378 407 77785 13030 5105 2,7 3,2 
1980 7111 408 7519 12151 1092 1,7 2,7 
1981 8184 321 8505 11592 734 1,4 2,3 
1982 8310 374 8684 13676 773 1,6 2,1 
1983 8143 461 8604 14547 1582 1,8 3,4 
1984 6658 300 6958 14310 761 2,1 2,5 
1985 9485 307 9792 27286 597 2,9 1,9 
1986 8485 376 8861 20009 800 2,4 2,1 
1987 6337 204 6541 15594 583 2,5 2,9 
1988 9750 266 10016 34032 673 3,5 2,5 
1989 8250 371 8621 27218 682 3,3 1,8 
1990 6900 584 7484 29991 1213 4,3 2,1 
1991 6879 496 7375 23816 961 3,5 1,9 
1992 2813 112 2925 9480 155 3,4 1,4 
1993 2486 72 2558 7497 114 3,0 1,6 
1994 2051 83 2186 5229 123 2,5 1,4 
1995 1606 98 1704 3836 198 2,4 2,1 
1996 1258 158 1416 3167 294 2,6 1,9 
1997 1773 361 2134 3915 604 2,2 1,7 
1998 1589 140 1729 3426 201 2,1 1,4 
1999 1500 95 1595 3536 115 2,4 1,2 
2000 882 189 1071 1742 249 2,0 1,3 
2001 1933 275 2208 4634 789 2,4 2,9 
2002 3043 295 3338 8308 511 2,8 1,7 
2003 3150 121 3271 8686 281 2,8 2,3 

Извор: Републички завод за статистику 
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Највећи део туристичког шрпмета општине остварује се по основу домаћег 

туризма. Карактеристично је да је дужина боравка страних гостију 80их година на 

територији општине Књажевац била дужа него што је то случај у Републици Србији, да би 

током  90-их тај показатељ имао супротно значење од оног на нивоу Републике, тако да је 

2003.године краћи боравак странаца у Књажевцу него у Србији. 

 

8. ОПШТИНА ЗАЈЕЧАР 

 

7.1. Саобраћајно-географски положај 

 

Територија општине Зајечар заузима централни део Тимочке крајине, односно 

Зајечарску котлину, источни део Црноречке и северни део Књажевачке котлине, као и 

јужне делове Неготинске крајине. На северу је омеђена огранцима Дели Јована, а са 

истока и југоистока огранцима Старе планине, која је у ствари граница према суседној 

Бугарској. На југу и југозападу граница води Ласовачком планином као огранком 

Тупижнице, на западу Јежевицом и огранцима Великог Крша. 

Град Зајечар, географски, административни, привредни, политички, културни и 

туристички ценатр општине и Зајечарског округа, налази се у Зајечарској котлини (између 

43˚54΄ и 43˚42΄ северне географске ширине, 22˚07΄ и 22˚24΄ источне географске дужине и 

на 137м апсолутне надморске висине. 

Зајечар је центар округа и Тимочке крајине, тако да главни путни правци пролазе 

територијом ове општине, што значи да град има изузетно повољан саобраћајни положај. 

Кроз њега пролазе два правца од међународног значаја:  

1) Параћин – Зајечар – Видин (Бугарска) 

2) Ниш – Зајечар – Неготин – Кладово – Румунија 
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Поред тога, Зајечар је главни железнички чвор Тимочке крајине где се укрштају 

железнићки правци Ниш – Прахово и Мајданпек – Бор – Прахово. 

 

7.2. Клима као туристичка вредност 

 

Клима Зајечара је континентална јер је условљена континенталним положајем 

града. Одлике ове климе су топла лета и умерено хладне зиме. Зајечар и околина имају 

променљива прелазна годишња доба од којих је јесен топлија од пролећа.  

Средња годишња температура износи 10,56 ˚С. Најхладнији месец је јануар, а 

најтоплији јул. Годишња температурна амплитуда износи 23,4˚С. Број мразних дана у 

години је просечно 98,8, а влажност се повећава идући од зиме ка лету. Просечна 

облачност  је 55% годишње. Најведрији месец је август, а најоблачнији месец је новембар. 

Падавине у Зајечарској котлини носе обележје средњеевропског режима. Просечна 

годишња висина падавина је 633м. Најкишовитији месец је мај. Ово подручје спада у 

умерено сува подручја. Снежне паавине у просеку трају 30 дана. 

Магла се јавља просечно 25 дана у години. Најчешћи ветар је североисточни, а 

најређи је југоисточни. 

 

Табела бр 6 : Просечне темепературе ваздуха у Зајечару (1967-2011) 

Месеци Просечне температуре ваздуха у С˚ 
Минималне Максималне Средња месечна 

Јануар -3.87 3.40 -0.78 
Фебруар -3.07 5.50 1.18 
Март 0.67 11.00 5.34 
Април 4.77 17.60 11.12 
Мај 9.66 23.00 16.28 
Јун 13.53 26.10 19.59 
Јул 15.32 28.40 21.33 
Август 14.66 28.20 20.70 
Септембар 10.75 24.20 16.35 
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Извор: метеоролошка станица Зајечар 

 

7.3. Културно – историјске вредности 

 

Град Зајечар је богат културно-историјским вредностима. Ове вредности 

представљају најзначајније туристичке ресурсе и оне привлаче више хиљада туриста сваке 

године. Најпознатије културно-историјско добро је, свакако, Феликс Ромулијана у 

Гамзиграду, а од манифестација се издваја Гитаријада. 

Од 1951.године о културној баштини града брине Народни музеј Зејачар. У оквиру 

музеја делују: Археолошко одељење са експонатима и макетом Ромулијане, Етнолошко 

одељење са експонатима материјалне и духовне културе становништва Тимочке крајине 

из XIX и XX века и Одељење историје уметности са поставком српског сликарства шесте 

деценије. 

7.3.1. Феликс Ромулијана 

Археолошко налазиште Гамзиград – Феликс Ромулијана налази се у источној 

Србији, недалеко од села Гамзиград, на територији општине Зајечар. Лоциран је на 

висоравни, са три стране окружен природно усталасаним тереном, који чини плитки 

амфитеатар. Са северне стране висораван се благо спушта према Црном Тимоку. 

Гамзиград је још средином ХIХ века оцењен као велико и изузетно значајно археолошко 

налазиште. Геолози, историчари и археолози, који су у то време обилазили Србију, на 

различите начине су описивали и тумачили остатке једне од највелелепнијих грађевина 

прохујалих времена, које су уочили на овом месту. 

Октобар 5.42 17.40 10.33 
Новембар 2.01 9.90 4.61 
Децембар -2.16 4.80 0.65 
Просечна 5.64 16.63 10.56 
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  Феликс Ромулијана је царска палата римског иператора Гаја Валерија Галерија 

Максимијана, подигнута у 3. и 4. веку наше ере. Галерије је рођен у овој области, у другој 

половини 3. века и један је од шеснаесторице императора Римског царства који је рођен на 

тлу данашње Србије. На трону римских императора Галерије је наследио Диоклецијана, 

305. године н.е., а зидање палате је започео крајем трећег века и градио је све до своје 

смрти. Није дочекао да се у њу усели, односно повуче, због преране смрти на територији 

Бугарске, у данашњој Софији.                                                                                                                                                                                                                       

Тело му је пренешено у царску палату и 

сахрањен је у гробницу поред мајке, Ромуле, по 

којој је палату и назвао. На брду Магура, један 

километар источно од палате налази се сакрални 

комплекс са остацима два маузолеја и два тулума, 

где су Галерије и његова мајка сахрањени. Рано 

преминули Галерије, са својом мајком, је у 

религиозном обреду уздигнут међу богове и то је 

последња апотеоза у историји човечанства, јер је 

две године након тог чина цар Константин Велики 

прогласио Хришћанство за званичну религију царства.        слика бр 13: Император Галерије                           

                                                                                                            nadgradnja.wordpress.com 

Повод за подизање те утврђене палате налази се у програму тетрархијског облика 

владавине. По том идеолошком програму планирано је да цар сиђе са престола након 

двадесет година владавине и да се прослављањем vicennallia повуче у пензију. Галерије је 

владао по узору на свог идеолошког оца и цара претходне, прве тетрархије – 

Диоклецијана. Стога је планирао подизање палате окружене утврђењем у крају из којег је 

потицао, у којој је намеравао да проведе остатак живота. Изградњи утврђене палате, 

Галерије се могао посветити тек након велике победе коју је извојевао над персијским 

краљем Нарзесом 298. године. Тада је са титулом цезара, наследника и усвојеника 

Диоклецијановог, предузео прве градитељске подухвате у месту из кога је потекао у Dacia 

Ripensis, данашњој Источној Србији. 
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Слика бр14: Феликс Ромулијана  
извор:nadgradnja.wordpress.com 

 

Споменички комплекс Ромулијане првобитно је обухватао само утврђену палату. 

Међутим, након археолошких истраживања обављених између 1989. и 1993. године, која 

су се простирала на оближњем брду Магура, комплекс је проширен и на тај простор. 

Ископавања су показала да је Магура својеврсни свети брег и да је од праисторијског доба 

њен врх био место највећег поштовања. Магура је висок издужен гребен, преко чијег је 

превоја на северној страни водио главни пут за Ромулијану. На месту са кога се она 

сагледава у целости откривени су 1990. године остаци монументалног тетрапилона, а 

јужно од њега на врху Магуре нађена су и истражена два тумула и два маузолеја. 

Откривени остаци су, доказано је, у непосредној просторној, историјској и функционалној 

вези са утврђеном палатом. 

Порфирна глава која је нађена 1993. године у Гамзиграду сјајан је доказ да је и 

Феликс Ромулиана саграђена са циљем да овековечи Галерија као богомданог императора 

који после тријумфа на Персијанцима задобија власт над целим космосом. Глава о којој је 

реч припадала је статуи која је приказивала Галерија у натприродној величини са 

Земљином куглом у левој руци, и то у тренутку кад га богиња победе Викторија крунише 
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тријумфалном круном, украшеном драгуљима и попрсјима тетрарха. То је приказ 

самоувереног императора, и то у порфиру, најтврђем и најпостојанијем камену.  

  

 7.3.2.  Зањевачка црква 

Западно од села Звездан, на левој обали Црног Тимока налази се Зањевачка 

Црква. Тачан податак о изградњи цркве се не зна, али мештани Звездана говоре како је 

црква већ била ту кад су се Звезданци населили за време велике сеобе. Тако да Црква 

датира још од пре XVII века. Зањевачка црква проглашена је спомеником културе 19. 

марта 1948. године. 

 

7.3.3.Манастир Светог Петра и Павла 

Манастир се налази у близини села Грлишта, 14 км удаљеном од Зајечара, на обали 

Грлишког језера. Манастир је посвећен апостолима Св. Петру и Павлу. Према 

расположивим подацима, настао је у старијем периоду средњег века. Натпис изнад улаза у 

манастир говори да је манастир 1804. године дозидао и на њему преправке извршио поп 

Радосав Живковић, један од првих устаника у овом крају. Овај манастир, као и многи 

други манастири у Србији тог времена, био је средиште устанка у Црној Реци. 

Црква је мањих димензија правоугаоне основе, са припратом, тремом и куполом. 

Два широка пиластара крај северног и јужног зида наоса одвајају олтарски простор од 

централног дела наоса, а над њима се уздиже мања - по спољњем изгледу октого9нална, 

купола. Иконостас је рад непознатог сликара с краја XIX века.Поред цркве, на 

североисточној страни, налазе се гробови свештеника. Најстарији надгробни споменици 

потичу из прве половине XIX века. 
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7.3.4.Манастир Суводол 

Манастир Суводол се налази на крајњем југоисточном делу општине, у атару села 

Селачка. Манастир је саграђен на заравни усеченој у планини Манастирска Глама и 

посвећен је Рођењу Пресвете Богородице. Убраја се у најстарије задужбине у Србији и 

везује за кнеза Лазара (према сведочењу Епископа Мелентија, који наводи овај податак 

као старо предање). Време постанка цркве није познато, јер је стара манастирска архива 

спаљена у току српско-турских ратова1876-1878. године, а новија је уништена за време 

српско-бугарског рарта.  

Прве податке о манастиру налазимо код Феликса Каница, који је овде боравио 

1860. године и оставио писано сведочење о бестијалном уништавању манастира и фресака 

у њему од стране Турака послеједне битке са Србима. План цркве, након тога                 

обновљене, подсећа на Жичу, јер се и овде на уски нартекс наслањају две куполе, а 

главни простор без купола завршава се са три апсиде у облику листа детелине и оскудно је 

осветљен малим бројем прозора. Према опису географа Јосифа Панчића, који је 1863. 

године посетио манастир, цела унутрашњост цркве шивописана је фрескама из живота 

Исуса Христа и светитеља. 

Основа старе цркве била је у облику крста - са стране се налазила мала црквица - 

паперта. Када је 1865. године црква напукла у олтару, срушена је, а на њеним темељима 

саграђена је нова, чија градња је завршена 1869. године, за време владе кнеза Милана 

Обреновића. О томе говори и натпис у сдадашњој цркви. 

Садашња црква је једнокуполна грађевина правоугаоне основе и представља 

складну и по димензијама репрезентативну архитектонску целину. Унутрашњост цркве 

украшавају фреске новијег датума. На иконостасу, чији оквир је изведен у стилу 

неокласицизма, већи број икона потиче из друге половине XИX века. Оне пресстављају 

вредна ликовна остварења школованих уметника. Међу њима су иконе Милисава 

Марковића из Књажевца, једног од најплоднијих иконописаца Тимочке Крајине, рађене 

1892. године. 
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Према народном веровању, приликом изградње цркве епископ Евгеније ставио је у 

олтар делић моштију Светог Великомученика Пантелејмона, најпознатијег исцелитеља. 

Тиме би се могао објаснити долазак болесника из свих крајева Србије у овај 

манастир.Данас је Суводол женски манастир.  

 

7.3.5. Стара црква Свете Богородице - Споменик културе од значаја 

До 1830. године у Зајечару није постојао никакав православни храм, да би те 

године, уз дозволу турског старешине Ферад-аге, била подигнута мала црква, најнужније 

опремљена за службу Божију. 

Обилазећи Зајечар у лето 1833. године, кнез Милош је запазио да је у овом крају 

верски живот запуштен, те је, ценећи значај и улогу Цркве у овим крајевима, одлучио да 

се оснује нова, тимочка епископија и да се у Зајечару подигне нова црква. 

Градња цркве Рождества Пресвете Богородице почела је у пролеће 1834. године, уз 

свесрдну подршку кнеза Милоша, који је органима власти наредио да обезбеде све услове 

за хитну градњу цркве (људе, материјал и остало). Октобра 1834. године градња је била 

завршена, а њено освећење обављено 23. децембра 1834. године. У потоњим временима 

црква је више пута оправљана и дограђивана. 

 

7.3.6. Радул-бегов конак - Споменик културе од значаја 

Радул-бегов конак се налази у центру града Зајечара,у улици Љубе Нешића. 

Представља један од споменика орјенталне архитектуре у овом крају.Према 

легенди,саграђен је крајем 18. Века. Припадао је непознатом турском бегу. По ослобођењу 

Тимочке крајне од Турака 1833. године одкупљује га трговац Радул Глигоријевић, по коме 

је чардак добио име. Комплетно је обновљен 1975.године. На спрату је смештена стална 

поставка, а у приземљу је галерија у којој се поред ликовних одржавају и продајне 

изложбе скулптура и производа домаће радиности као и књижевне вечери и промоције 

књига. Радул-бегов конак, проглашен је спомеником културе од значаја 1955. године. 
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Слике бр15и 16 :  Радул – бегов конак 
Извор: www.zaprokul.org.rs 

 

7.3.7.Турска воденица 

Ово је један од најстаријих објеката 

народног градитељства на територији општине 

Зајечар. Године 1977.извршена је 

реконструкција овог објекта, тако да је 

сачувана аутентичност комплетног постројења 

воденице. Објекат је власништво Народног 

музеја, а у њему је данас национални ресторан. 

 
Слика бр 17: турска воденица 

Извор: www.ekapija.com 
 

Од многобројних споменика културе на територији општине Зајечар можемо 

издвојити још неколико њих, а то су: 

 Два споменика посвећена борцима из 1833.године 

 Споменик погинулим ратницима 1912. – 1914. на Тргу ослобођења 

http://www.ekapija.com/
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 Споменик борцима палим у НОР-у и жртвама фашистичког терора на 

Краљевици 

 Споменик Николи Пашићу на истоименом тргу 

 Споменик биста легендарном глумцу Зорану Радмиловићу 

 Споменик биста Хајдук Вељку Петровићу и многи други. 

 

7.4. Манифестације 

 

На подручју општине Зајечар одржава се већи број манифестација, од којих је неколико од 

ширег значаја. 

 Глумачки фестивал „Дани Зорана Радмиловића“ -  организује се сваке године у 

зајечарском позоришту, почев од 1992. Године. Овај фестивал организује се у знак 

сећања на славног глумца, а уједно и као подстицај младим глумцима за уметничка 

достигнућа у позоришној глуми. Ова манифестација траје десетак дана, током 

којих се приказују позоришне представе у извођењу наших најбољих глумаца. 

 Зајечарска гитаријада је летњи музички фестивал, оријентисан првенствено 

на рок музику, који се одржава једном годишње у Србији, у граду Зајечару. 

Програм фестивала се састоји из такмичења демо бендова и ревијалних наступа 

познатијих група. Организатори Гитаријаде тврде да је она највећи фестивал 

младих и неафирмисаних бендова у југоисточној Европи. Почела је да се одржава 

још од 1996. Године, а до данас се одржала првенствено захваљујући великом 

ентузијазму и вољи младих Зајечараца и великој помоћи града Зајечара, Радио 

Београда, РТС-а, и бројних спонзора. Као ретко где, Скупштина општине не само 

да подржава Гитаријаду, већ је и главни покровитељ манифестације. 

 Хајдук Вељкови дани - културно-спортска манифестација, која има за циљ да 

одржи сећање на легендарног српског јунака - Хајдук Вељка Петровића и да 

подстиче, негује и одржи изворну културу, да очува спортску традицију (народни 

вишебој) и да привуче што већи број туриста у Леновац. Манифестација поред 

спортских сусрета у народном вешебоју обухвата: изложбе домаће радиности, 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%98%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%80
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промоције књига о Хајдук Вељку, избор „Хајдучког харамбаше― и „Хајдучке 

лепотице― и богат културно-уметнички програм. Манифестација се одржава 36 

година, а броји преко 100 учесника. 

 Вражогрначки точак се одвија у првој половини августа. То је културно-забавна 

манифестација, једна од ретких, уколико не, једина манифестација посвећена 

точку. Циљ смотре је очување народне традиције и стваралаштва. Одржава се у 

порти Вражогрначке цркве где фолклорне групе из Србије и иностранства 

представљају своје обичаје кроз песму и игру. 

 

7.5. Туристички промет 

 

Туристички промет општине Зајечар у периоду од 1985.-2008. за који је рађена 

анализа, показује сличне тенденције као и укупан промет на нивоу целе Републике Србије. 

Наиме, максимум је остварен средином 80-их година прошлог века, да би потом дошло до 

благог опадања туристичког промета, а од почетка 90-их до стрмоглавог пада. Пад 

туристичког промета у овом периоду узрокован је негативним политичко-економским 

стањем у земљи. Након промена које су се одиграле на преласку у нови век долази до 

побољшања промета, али и тако побољшано стање достиже само 45-50% туристичког 

промета из 80-их година. 

Табела 7 : основни показатељи туристичког промета у општини Зајечар 1985-2008. 

Година Број туриста Остварен број 
ноћења 

Просечан број дана 
ноћења 

Укупно Домаћи Страни Домаћи Страни Домаћи  страни 
1985. 20523 19348 1139 72605 4550 3,7 4,0 
1986. 24986 24222 764 144931 1597 6,0 2,1 
1987. 23172 22506 666 105659 1562 4,7 2,3 
1988. 25168 24351 817 91286 2311 3,7 2,8 
1989. 23868 23016 852 84882 1939 3,7 2,3 
1990. 20560 19793 767 73437 1237 3,7 1,6 
1991. 19998 18993 1005 79360 2473 4,2 2,5 
1992. 17459 16601 858 104058 1085 6,3 1,3 
1993. 10902 10514 388 67870 442 6,5 1,1 
1994. 15758 15117 641 79694 1041 5,3 1,1 
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1995. 15103 14508 313 97111 1564 6,7 2,1 
1996. 11250 10781 469 98966 884 9,2 1,9 
1997. 11641 11168 473 91797 931 8,2 2,0 
1998. 13089 12337 752 110885 1601 8,6 2,1 
1999. 7567 7293 274 59610 500 8,2 1,8 
2000. 11301 10816 485 90182 1254 8,3 2,6 
2001. 10276 9687 589 65690 1475 6,8 2,5 
2002. 10938 10057 881 66004 1645 6,6 1,9 
2003. 10707 9759 948 67289 1750 6,9 1,8 
2004. 12333 11506 827 72505 1923 6,3 2,3 
2005. 14596 13850 746 79254 1789 5,7 2,4 
2006. 14045 13008 1037 75854 1858 5,8 1,8 
2007 15845 14956 889 65256 1623 4,3 1,9 

Извор : статистика Општине у Србији 

Подаци показују да је пад туристичког промета далеко израженији код категорије 

страних туриста, него код домаћих. Што се броја остварених ноћења страних гостију тиче, 

при крају посматраног периода, може се приметити да се она повећавају и приближавају 

оном броју с краја 80-их година прошлог века. 

 

7.5.1. План маркетинг активности и туристичка промоција општине Зајечар 

 

Маркетинг активност на подручју општине Зајечар спроводи Туристичка 

организација општине Зајечар. 

Туристичка организација основана је у циљу валоризације, очувања и заштите 

природних и културних вредности општине. Један од основних циљева јесте креирање 

представе тј имиџа о граду као развијеној и атрактивној дестинацији. 

У креирању имиџа посебну улогу има промоција као важан инструмент маркетинг 

микса. Промоција треба да створи позитивну слику и подстакне потрошаче на куповину9, 

тј у овом случају  посету атрактивних културних и природних вредности града.  

 

                                                             
9 Ибид, стр. 103. 
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8.ОПШТИНА МАЈДАНПЕК 

 

8.1. Саобраћајно - географски положај 

 

Територија општине Мајданпек се налази у северном делу источне Србије и 

захвата простор највећег шумског и рударског комлекса источне Србије. 

Простире се између Ђердапског језера на северу, Мироча (632 м) на североистоку, 

Дели Јована (1.133 м) на истоку, Стола (1.155 м) на југу, Малог Крша (929 м) и Великог 

Крша (1.148 м) на југозападу, северних обронака Хомољских планина (923 м) на западу и 

планинских масива Старице (796 м) и Шомрде (803 м) на северозападу. 

По површини од 932 км2 

општина Мајданпек налази се на 

једанаестом месту у Републици. 

Административно, општина се 

граничи са општинама Браничевског 

округа на југо-западу (Голубац, Кучево 

и Жагубица), као и са 3 општине из 

Борског округа (Кладово, Неготин и 

Бор) на источном и јужном делу 

територије, док северним делом 

територије, Дунав представља природну 

границу са суседном Румунијом. 

                                                                                                     слика бр 18: Мајданпек на карти Србије 

                                                                                               Извор: www.majdanpek.rs 
 

Општина Мајданпек удаљена је од ауто-пута Е-75 Београд-Ниш 131 км из правца 

Пожаревца, односно 170 км из правца Параћина. Најзначајније друмске саобраћајнице 
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које је повезују са окружењем су магистрални путеви М-24 (из правца Неготина), М-25.1 

(из правца Голубац-Поречки мост), као и регионални путеви Р-104 (Брза Паланка-Мироч-

Поречки Мост-Мајданпек-Дебели Луг-Јаскова-Жагубица), Р-104а (Јасикова-Влаоле-

Горњане-Бор) и Р-106 (Поречки мост-Милошева кула-Заграђе-Зајечар-Бор). Друмску 

мрежу чини и 170 км локалних некатегорисаних путева. 

Општина је повезана са осталим деловима Републике и железничким 

саобраћајницама које воде до Мајданпека. Железничка веза са Београдом иде преко 

Кучева и Пожаревца, а са Нишом и Праховом преко Бора и Зајечара. Поред Мајданпека, 

средишта општине, железницом су непосредно повезана само још четири насеља. 

У дужини од 54 км, северним ободом општине, протиче река Дунав која је део 

међународног речног Коридора ВИИ ( Рајна – Мајна – Дунав), природне магистрале 

средње и југоисточне Европе која повезује Северно и Црно море. 

 

 

8.2. Климатске карактеристике 

 

Клима је континентална са просечном годишњом температуром ваздуха од 7,73º Ц, 

ипак се издвајају две климатске области: подручје око Дунава има умерену климу (Доњи 

Милановац је место у Републици са највише сунчаних дана у години) и брдско-

планински део са оштром климом и више снежних падавина. 

 

Табела бр 8 : климатске карактеристике општине Мајданпек 
ТЕМПЕРАТУРА   
Просечна температура ваздуха – јануар (ºС) -2,7 
Просечна температура ваздуха – јул (ºС) 19,8 
Просечна температура ваздуха – годишња (ºС) 9,0 
Средњи број мразних дана – годишње 100 
Средњи број тропских дана – годишње 22 
ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА   
Просечна влажност ваздуха – годишња (%) 78 
ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА   
Просечан број ведрих дана – годишње 78 
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Просечан број облачних дана – годишње 131 
ПАДАВИНЕ   
Просечна количина падавина – годишње (мм) 890,0 
ПОЈАВЕ   
Просечан број дана са снегом – годишње 55 
Просечан број дана са снежним покривачем – годишње 79 
Просечан број дана са маглом – годишње 48 
Просечан број дана са градом – годишње 2 

Извор: www.majdanpek.rs 

 

 

 

 

 8.3.  Културно –историјске вредности 

Најзначајнија културно – историјска вреднест на територији општине Мајданпек је, 

свакако, археолошко налазиште Лепенски вир, затим археолошко налазиште Окно, 

Милошева кула и многобројни сакрални објекти од којих издвајамо Цркву Светог Николе 

и Цркву Светих апостола Петра и Павла. 

 

8.3.1. Лепенски Вир 

Археолошко налазиште Лепенски Вир налази се у Ђердапској клисури, на ниској 

дунавској тераси. То је средиште једне од најзначајнијих праисторијских култура. На 

локалитету Лепенског Вира откривени су остаци сакралне архитектуре из времена 6500. 

до 5500. година пре нове ере. 

У средишту насеља налазио се пространи трг, који је био место обављања разних 

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

Лепенског Вира располагали одређеним математичким знањима. Око огњишта су биле 

смештене скулптуре великих облутака који приказују људску фигуру на којој је 

првобитно обликована само глава. У каснијој фази, скулпутуре добијају облик људске 

фигуре и постају прави идоли. На њима су најчешће моделоване риболике људске главе, 
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риба, јелен, а на нађеним предметима су угравиране загонетне представе: знаци слични 

координатном систему, скице, слова, бројке, предели. 

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

потопљено постављањем бране на Дунаву за Хидроелектрану ―Ђердап ‖, насеље Лепенски 

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

најзначајнији археолошки налази и копије најлепших скулптура, чији су оригинали у 

Народном музеју у Београду. 

 

Слика бр 19: Скулптура риболике људске главе и  слика бр 20: Лепенски вир 
Извор:www.sr.wikipedia.org 

 
 

8.3.2. Археолошки локалитет Окно 

Археолошки локалитет „Окно“, Рудна Глава, је праисторијски рудник (3800-

3200. п.н.е.) од изузетног значаја. Откривањем овог локалитета напуштена је теорија о 

Блиском истоку, као колевци рударства, а по бројности и очуваности археолошких налаза, 

овај локалитет се сврстава у јединствене у свету. Током две деценије истраживања овог 

локалитета откривено је 40-ак рударских окана, велики број алатки: рударских батова 

израђених од речних облутака, пијука израђених од јеленских рогова и велики број 

керамичких посуда. 
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8.3.3. Црква Светог Николе 

Црква Светог Николе у Доњем Милановацу се селила заједно са градом три пута. 

На старој локацији центра Доњег Милановца налазила се црква Светог Николе коју је 

подигао капетан Миша Анастасијевић 1840. године. Ова црква је потопљења приликом 

изградње ХЕ Ђердап. 

На новој локацији у граду подигнута је нова црква у којој су смештени вредни 

предмети и остаци зидног сликарства. Црква је кроз документацију постојећег стања 

заштићена у И степену. Поседује вредне предмете из старе поречке цркве: јеванђеље са 

емајлираним оковом, сребрни прстони крст из 1830. године, мање јеванђеље, сребрни 

путир и четри вредне иконе из XVIII и XIX века. 

 

8.3.4. Црква Светих апостола Петра и Павла 

Црква Светих апостола Петра и Павла изграђена је у периоду од 1856-1858. 

године од стране српске Владе која је довела стручњаке и раднике из иностранства, за рад 

у обновљеном руднику. Стварајући услове да их веже за српско тле и православље 1856. 

године истовремено је започела градња цркве, школе, стамбених објеката и рударских 

постројења. Израда плана цркве поверена је сликару Урошу Кнежевићу који се одлучио за 

тзв. „швајцарски стил―, распрострањен у Европи  оног времена. Посвећена је Св. 

апостолима Петру и Павлу које су мајданпечки рудари узели за своје заштитнике, па се до 

данас, 12. јула, слави и Слава рудника и Црквена слава уз велику светковину целог града. 

 

8.4. Манифестације 

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

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

уметност, културу и туризам.Учествују уметнице из земље и света у категоријама: 

Сликарство, Скулптура, Графика, Цртеж и Дигитал Арт. 
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 Фестивал гитаре „Златна нота“ - Међународни фестивал гитаре, 

такмичење у категорији ученика основних, средњих музичких школа и студената 

музичких академија. 

 Јоргован фест - Фестивал народних обичаја који се бави 

очувањем етно баштине источне Србије. Јоргован фест има и такмичарски карактер јер 

организатор поред млађих и селекција одраслих КУД-ова, награђује вокалне и 

инструменталне солисте. Саставни део Јоргован феста су спортска такмичења у 

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

стрелом, скок из места трупачке. 

 Ускршњи дани фолклора - смотра народног стваралаштва, 

обичаја и игара која се традиционално организује другог дана Ускрса. Осим ревијалног 

наступа културно уметничких друштава из земље и иностранства, Ускршњи дани 

фолклора садрже такмичарски део у атрактивним, готово заборављеним пастирским 

играма (клис, паорка, ношење јајета у кашики). 

 Сеоска спортска олимпијада - Традиционална манифестација 

масовне физичке културе, уз класична спортска такмичења (стони тенис, одбојка, мали 

фудбал, шах), старе игре чобана и пастира. 

 Дан Дунава -  Манифестација „Дан Дунава― је установљена 2004. 

године и интегрални је део сарадње свих земаља потписница Међународне конвенције 

о заштити реке Дунав, којом би се подигла свест за очување реке код што већег броја 

појединаца и апеловало на рационалну употребу водених ресурса. Иницијатор ове 

манифестације је Међународна комисија за заштиту Дунава, сачињена од највиших 

представника 13 земаља подунавског региона и Европске уније. 

 Фестивал дечије и забавне музике за младе „ТИН― - Музичка 

манифестација која негује поп музику намењену деци и тинејџерском узрасту по чему 

је специфичан у земљи. Фестивал је међународног и такмичарског карактера. 

 Поречки котлић - такмичење у припремању рибље чорбе и 

рибљег паприкаша на традиционалан начин. 

 Бачија Јасикова - Фестивал културног стваралаштва и очувања 

старих обичаја Влаха. Ревијални наступ КУД-ова са изворним народним играма. 
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 Куп Ђердапа у једрењу -  Међународно такмичење у једрењу за 

све олимпијске класе и класу Оптимист. Критеријумска регата која је у званичном 

календару такмичења. 

 Регата - се одржава према Регатним Правилима и увек се предвиђа 

одређени број трка које се распоређују по данима. 

 Интернационални симпозијум златарства - Интернационални 

симпозијум златарства у чијим уметничким радионицама учесници израђују уникатни 

и моделе комерцијалног накита. На Мајдан арту установљене су награде за најбиљи 

дизајн. Мајдан арт завршну изложбу накита насталог у уметничкој радионици која 

почиње две недеље након радионица. 

8.5. Туристички промет 

Туристички промет општине Мајданпек посматра се за период од 1998-2010 

године. У 2010.години остварено је 25980 долазака туриста и реализовано 61140 ноћења. 

Просечна дужина боравка туриста била је 2,4 дана. Укупно отварен туристички промет је 

приказан у следећој табели. 

Табела бр 8 :основни показатељи туристичког промета у општини Мајданпек 1998-2010 

Година Број туриста Број ноћења Просечан бр дана 
ноћења 

Домаћи  Страни Укупно Домаћи Страни Домаћи страни 
1998 32619 905 33524 85160 2297 2,5 2,5 
1999 16114 535 16649 54823 1754 3,4 3,3 
2000 29398 522 29920 99395 2471 3,4 4,7 
2001 24552 502 25054 60767 868 2,5 1,7 
2002 29094 1677 30771 56002 4874 1,9 2,9 
2003 29961 1147 31108 57552 2799 1,9 2,4 
2004 28516 1415 29931 58708 3188 2,5 2,3 
2005 28026 2069 30095 66778 4065 2,4 2,0 
2006 29961 1147 31108 57552 2799 1,9 2,4 
2007 34124 2246 36370 32144 4852 1,8 2,2 
2008 29673 2883 32556 72550 5375 2,4 1,9 
2009 23216 2666 25882 51836 6599 2,2 2,5 
2010 22373 3607 25980 52005 9085 2,3 2,5 

Извор: републички завод за статистику 
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Највећи део туристичког промета оставрује се на основу домаћег туризма. Учешће 

домаћих туриста у укупном туристичком промету износи преко 80% . 

 

9.SWOT АНАЛИЗА   

 

Смисао ове анализе се огледа у томе што помаже да се идентификују садашње и 

будуће шансе, као и претње из окружења, с једне, и снаге и слабости дестинације, с друге 

стране.10 

У даљем тексту дата је анализа посматраних општина источне Србије која је 

урађена на основу постојеће документације која је од значаја за туризам општина источне 

Србије11, као и на претходно стеченим знањима везаним за проблематику туризма. 

Резултати SWOT анализе су основа за стратешко деловање. 

СНАГЕ:  

 Богато културно – историјско наслеђе (Лепенски вир, Трајанова табла, 

Гамзиград, тврђава Диана, Рам, Голубачки град...) 

 Постојање културних манифестација 

 Постојање хотела на атрактивним локацијама  

 Постојање свести код органа управе о значају туризма  

 Постојање туристичких организација у свим општинама 

 Расположиве зоне за туристички развој 

 Пробуђена свест домицилног становништва о значају и ефектима од 

туризма 

 

 

                                                             
10

  Стефанпвић В., „Туристички менаџмент“, ПМФ, Ниш, 2010.г., стр. 124 
11 „Мастер план туристичке дестинације Дпое Ппдунавље“, Екпнпмски факултет, Бепград, 2007.г. 
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СЛАБОСТИ: 

 Низак ниво привредне развијености општина 

 Неразвијен услужни сектор 

 Недовољна заштита културног наслеђа 

 Низак квалитет друмске саобраћајне инфраструктуре 

 Недовољна развијеност туристичких производа 

 Недовољна улагања у туризам 

 Непостојање дестинацијске менаџмент организације за цело подручје 

 Непостојање адекватне туристичке сигнализацијје и инфоцентара у 

већем делу подручја 

 

ШАНСЕ: 

 Јачање прекограничне сарадње са Румунијом и Бугарском 

 Привлачење инвестиција из дијаспоре 

 Унапређење друмске путне мреже 

 Привлачење нових инвеститора 

 Израда мастер плана развоја туризма 

 Креирање атрактивних туристичких производа 

 

ОПАСНОСТИ: 

 Недовољна заштита и девастација простора 

 Недовољна заштита културних добара 

 Недостатак финансијских средстава за реалитацију 

инфраструктурних пројеката 

 Неуспех у привлачењу  инвеститора 

 Несинхронизованости приватног и јавног сектора 

 Неуспех у преговорима са јавним стејкхолдерима 

 Неадекватна маркетиншка пратња развоју туризма 
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Из претходне анализе се може закључити да је много слабости и опасности, али и 

много предности и снага. Проблеми који су изражени, пре свега, на локалном нивоу могли 

би лако да се реше уз координацију, сарадњу и међусобно поверење свих субјеката који 

чине туристичку понуду ове обасти, из чега ће произићи побољшање квалитета у 

пословању, а самим тим и економски просперитет локалних заједница, приватних 

предузећа и појединаца. 
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ЗАКЉУЧАК 

Основни предуслов постојања културних туристичких кретања јесте да 

потенцијали за његов развој треба да осликавају живот локалне заједнице одређеног 

простора. Поред ове карактеристике, културне вредности би требало добро познавати и 

поштовати како би биле успешно презентоване публици. Локално становништво требало 

би да има културне навике и жељу да их преноси тј. дели са другима. Локална заједница 

мора да уочи користи које може имати од развијеног културног, али и других облика 

туристичких кретања. Држава, као носилац културног развоја својих грађана, мора се 

стратешки определити за развој оних облика туризма који развијају локалну средину. 

Културни туризам код нас још увек није нашао место у сврсисходнијим истраживањима 

као ни у осмишљавању стратешких развојних планова, иако у Србији постоје културни 

ресурси међународног значаја. 

На националном нивоу, проблематика развоја културног туризма огледа се у 

чињеници да Република Србија нема изграђене нити дефинисане, у било ком облику, 

туристички имиџ и слоган под којим се представља на домаћем и иностраном 

туристичком тржишту (за разлику од Словеније, Црне Горе, Хрватске, Македоније и 

других земаља из окружења). 

Бројни елементи културе Источне Србије, као што су материјална и духовна 

култура, институције, манифестације, представљају значајан потенцијал за развој 

културно-туристичке привреде. Међутим, како ни Република Србија још увек нема 

развијен културни туризам јер ресурси културе нису претворени у осмишљене културно- 

туристичке производе, Источна Србија има само потенцијале на којима је могуће 

развијати културни туризам као значајан сегмент културне индустрије.  

Закључак је да би културни туризам могао постати значајан фактор унапређења 

туризма уопште и издвојио се као самостални вид туристичких кретања уз претходно 

превазилажење наведених проблема и планско осмишљавање развоја. До тада, Источна 

Србија, иако богата културним добрима, остаје неприметна у културним туристичким 

кретањима у националном оквиру, све док се елементи културног туризма сврставају на 

ниво потенцијалних фактора развоја. 
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