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Увод 
 

Туризам представља велики потенцијал за развој Србије. Главне карактеристике 

постојеће и потенцијалне туристичке понуде Србије су занимљиви и разноврсни 

природни ресурси, као и културно-историјско наслеђе. У туризму савременог доба 

уочава се експанзија и доминација интересовања туриста за упознавањем различитих 

култура и све већа заступљеност културног туризма. Културни туризам подразумева: 

„туристички доживљај и контакт са локалним становништвом и њиховим културним 

изразима, доживљај јединствености културе, њеног наслеђа и одлика људи и места“.1 

Пратећи светске туристичке трендове, институције Републике Србије посвећују све 

више пажње развоју овог вида туризма, а у складу са богатом културном понудом 

локалних заједница.2 Темељи за развој културног туризма у нашој земљи постављени 

су на научном скупу у Сокобањи 2002. године усвајањем закључака о неопходности 

побољшања међусектроске повезаности и мултидисциплинарног приступа у 

образовању. Ипак, степен искоришћености туристичких потенцијала које пружају 

споменици културе код нас је, још увек, на незавидном нивоу. Према препорукама 

међународних организација за заштиту културног наслеђа, историјске споменике и 

локалитете би требало промовисати као потенцијалне туристичке дестинације. 

Богатству културног наслеђа наше земље нарочито доприносе археолошка налазишта 

која, као изворна места трагова праисторијског и античког доба, пружају посетиоцима 

основна знања о тековинама ондашњих цивилизација. Најзначајнији археолошки 

локалитети су: Лепенски вир, Винча, Трајанова табла, Виминацијум, Феликс 

Ромулијана и Сирмијум. Сви они се убрајају у споменике културе од изузетног значаја.  

Феликс Ромулијана (словенски Гамзиград), утврђена палата римског цара 

Галерија, налази се у долини Црног Тимока, недалеко од Зајечара и села Гамзиград у 

Источној Србији. Палата је подигнута крајем 3. и почетком 4. века. То је место где је 

римски император сахрањен и увршћен међу богове. Она је најочуванији пример 

римске дворске архитектуре који је од од 29. јуна 2007. године уврштен у Листу 

светске културне баштине УНЕСКО-а. Све ово значајно доприноси туристичкој 

вредности археолошког налазишта у Гамзиграду. 

                                                 
1 Wall, G. and Mathieson, A., Tourism: change, impacts and opportunities, UK., 2006., p.261. 
2 Ђукић, В., Тодоровић, М., Културни туризам – мост између културе и туристичке политике, Београд, 
2008., стр. 267. 
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У овом раду представљена је историја Ромулијане и ток археолошких 

истраживања, архитектонско уређење некадашње царске палате, уметничка вредност. 

Други део рада окренут је туризму, односно могућностима значајнијег туристичког 

развоја и састоји се од резултата туристичке валоризације и извршене SWOT анализе, 

пажња је посвећена и заштити овог културног добра. Циљ овог рада је садржан у 

приказу локалитета Феликс Ромулијана и издвајању најзначајнијих атрактивности кроз 

валоризацију, које се могу на бази историјско-културног значаја и туристички 

активирати. Такође, циљ рада је и утврђивање начина на који је могуће извршити 

презентацију ове културно-историјске вредности потенцијалним туристима (како 

домаћим, тако и страним), као и да се укаже на слабости, али и на шансе у туристичком 

валоризовању. Један од кључних задатака овог рада је да укаже на начине промоције и 

популаризовања овог туристичког потенцијала који се може искористити као ресурс у 

развоју културног туризма и као такав ојачати позиције Србије у туристичкој понуди 

Европе.  

За потребе овог рада коришћено је 27 референци релевантних за ову област, 

ипак највише сам се ослањала на дело Ромулијана: 50 година од одгонетања, Мр Маје 

Живић, кустоса археолошке збирке Народног музеја у Зајечару, затим на бројна дела 

Академика Проф. Др Драгослава Срејовића који је руководио истраживањима овог 

археолошког локалитета и Гамзиграду обезбедио истакнуто место у светској 

археологији, какво му по значају и припада. Такође, доста су ми помогла дела српског 

географског друштва Туристичка валоризација римског царског града Феликс 

Ромулијана и Туристичка атрактивност археолошког локалитета Феликс 

Ромулијана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1. Ромулијана - Поглед из ваздуха           Слика 2. Макета Ромулијане 
          Извор: whc.unesco.org    Извор: www.blagosrbije.com 
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1. ИСТОРИЈА РОМУЛИЈАНЕ 

 
Гамзиград се налази на територији која је почетком I века н.е. била укључена у 

Римско царство и то најпре као део Горње Мезије (Мoesia Superior), а касније као део 

приобалске Дакије (Dacia Ripensis). Крајем XIX века сматрало се да је Гамзиград 

велики војни логор (castrum) и та представа о Гамзиграду се одржала све до средине 

ХХ века, до почетка систематских археолошких ископавања 1953. године која су 

показала да Гамзиград није војни логор већ раскошна палата, један од 

најрепрезентативнијих споменика римске дворске архитектуре. 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
   Слика 3. Царска палата Феликс Ромулијана              Извор: www.blagosrbije.com 
 

Гамзиград се првобитно јавља као праисторијско насеље енеолитских сточара 

основано средином III миленијума пре нове ере, крај  II до прве половине I миленијума 

п.н.е. Средином III века нове ере саграђено је веће пољопривредно добро (vila rustica) 

које је касније делом заштићено фортификацијама. Крајем III и почетком IV века за 

кратко време изграђене су обе фортификације са по 20 кула и грађевине које се са 

њима хронолошки повезују (царски дворац). 

У V веку насеље старда у немирима изазванима најездом Хуна 441. године. 

убрзо после ових немира живот у граду се наставља, али без већих градитељских 

подухвата. Интанзивна градња почиње у другој половини VI века. Новом најездом 

Авара који су 585/6. године освојили низ градова у Приобалској Дакији, порушен је 

Гамзиград и око 615. године потпуно напуштен. 

 У средњем веку је поново насељен и после 971. године када је Византија 

привемено освојила Прво Бугарско Царство или, вероватније у првој деценији ХI века 

Гамзиград је напуштен и од тада више није обнављан. У ХIV и ХV веку Гамзиград је 

служио као привремено склониште у време турских освајања. 
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Tок истраживања археолошког налазишта 

 
Гамзиград се у литератури први пут спомиње 1845. године када саксонски 

рударски поглавар барон фон Хердер у свом путопису „Рударскиј пут по Сербии“ 

детаљно описује и даје стручне оцене и претпоставке о овом значајном локалитету.3 

После барона Хердера о Гамзиграду пише и немачки геолог Брајтхаупт. Током друге 

половине XIX века аустријски археолог, историчар и путописац Феликс Каниц оставља 

изузетно значајне писане трагове о овом месту. У својим делима о Србији, он је 

начинио веома значајне цртеже видљивих делова бедема и кула, као и целог околног 

предела Гамзиграда, а нарочито истиче да је реч о „једној од највећих и најочуванијих 

римских грађевина у Европи“. 4Након почетног, готово романтичарског усхићења над 

овим археолошким локалитетом, наступа период рационалног просуђивања када су га 

многи истраживачи и путописци спомињали као место остатака некадашњег војног 

логора (каструма). Неки од тих истраживача су: Миличевић (1876), Драгашевић (1877), 

Карић (1887), Мишковић (1887), Валтровић (1890), Мачај (1892), Вулић (1901), 

Станојевић (1925), Пантелић (1933), Станојевић (1940), Бошковић (1950) (Лаловић, 

1984). Захваљујући архитекти Ђурђу Бошковићу, који је 1950. године истакао потребу 

да се овај касноантички споменик заштити и истражи, 1953. започињу систематска 

археолошка истраживања под руководством Ђорђа Мано-Зисија. Ова истраживаља 

резултирала су конкретнијим закључцима о намени и значају Гамзиграда. Ископавања 

која су уследила показала су да Гамзиград није био војни логор већ велелепни дворац 

изграђен за кратко време и то по вољи и замисли једног цара.5 Златно доба Гамзиграда 

започело је 1970. године када је руководство истраживањима овог археолошког 

локалитета, преузео Академик Проф. Др Драгослав Срејовић. Он је све до своје смрти 

1996. године покушавао и, коначно, успео у својој намери да Гамзиграду обезбеди 

истакнуто место у светској археологији, какво му по значају и припада.6  

                                                 
3Лаловић, А., Гамзиград Феликс Ромулиjана, Зајечар, 1984., стр. 88. 
4 Срејовић, Д., Искуства прошлости, Београд, 2001., стр. 93. 
5 Срејовић, Д., Искуства прошлости, Београд,  2001., стр. 95. 
6 Живић, М., Ромулијана: 50 година од одгонетања, Зајечар ,2003., стр.18. 
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Недостатак писаних доказа дуго је 

спутавао археологе у прецизном одређивању 

периода настанка дворца и имена императора 

који је у њему живео. Открићем натписа на 

фрагменту архитектонске пластике у палати у 

југозападном делу насеља, 23. јуна 1984. 

године, разрешене су све дилеме.7 

Захваљујући уклесаном натпису Felix 

Romuliana (Срећна Ромулијана), дошло се до 

закључка да је реч о резиденцији римског цара 

Гаја Галерија Валерија Максимијана (293 – 311 године нове ере), месту које је овај 

император назвао по својој мајци Ромули и у коме је рођен и сахрањен. 

Систематска истраживања утврђене царске палате Феликс Ромулијана, као и 

њене ближе околине, дала су обимну археолошку грађу из готово свих периода 

праисторије. Осим насеља обухваћеног бедемима античког утврђења, на овом простору 

откривено је и неколико праисторијских некропола, као и градинских и равничарских 

насеља. 

Истраживања на Сектору терми представила су комплетну стратиграфију са 

хоризонтима од праисторије до средњег века. Након увида у целокупни праисторијски 

материјал из свих претходних кампања систематских истраживања на Сектору терми, 

може се закључити да праисторијску културну стратиграфију чине налази из: 

 периода неолита 

 старијег гвозденог доба Басараби хоризонта 

 млађег гвозденог доба латена, односно дакогетског културног круга.8 

Вишедеценијска истраживања утврђене Галеријеве царске палате Феликс 

Ромулијана, започета 1953. дала су до сада значајне податке из античке и 

средњовековне прошлости. Ипак, археолошка испитивања овог комплекса, 

формираног вишефазним грађевинским радовима из доба тетрархије, још увек нису 

достигла обим који би могао да понуди коначне одговоре о његовој вишевековној 

историји, чији успони и падови су као последицу имали формирање неуједначеног, 

                                                 
7 Лаловић, А., наведено дело, стр. 91. 
8 Капуран, А., Прилог праисторијској стратиграфији Феликс Ромулијане у светлу нових налаза, Београд 
2008., стр. 245. 
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сложеног и тешко читљивог културног слоја.9 Приликом археолошких ископавања на 

овим локацијама спорадично су откривани фрагменти керамичких посуда које 

припадају старијем неолиту. Одавно постоје индиције да се на месту палате налазило 

веће праисторијско насеље, изазване открићем једног старијег скелета положеног на 

бок, у позицији згрченца, који није документован.10 Прва истраживања којима су, 

поред касноантичких, обухваћени и праисторијски хоризонти унутар комплекса, као и 

у његовој непосредној близини, започињу 1970, под руководством Д. Срејовића. 

Налази праисторијских епоха, откривени како унутар, тако и изван утврђења, говоре о 

континуитету живота од неолита, преко металних доба и периода римске доминације, 

до средњег века. 

За већину спорадично откриваних праисторијских налаза унутар бедема 

утврђења, који се најчешће налазе у нижим хоризонтима, претпоставља се да су 

секундарно донети заједно са земљом са косе изван северног бедема, у циљу 

нивелације терена у источном делу комплекса. Сматра се да су постојала два 

праисторијска насеља:  

 једно на коси уз северни бедем утврђења (из енеолитског периода културе 

Чернавода и Коцофени, и из позног бронзаног доба, са мањом некрополом око 

250 m јужније) 

 друго на простору између Драгановог потока и југоисточног дела утврђења 

(које карактерише керамика Басараби стила у нижим, и трибалска керамика у 

вишим слојевима).11 

Током истраживања грађевине у југозападном делу утврђења, откривена су два 

гроба кремираних покојника са прстенастим каменим конструкцијама који припадају 

бронзаном добу. Такође, приликом истраживања палате откривено је више десетина 

фрагмената различитих керамичких посуда које припадају истом периоду.12 

На брду Магура, источно од комплекса утврђене царске палате, између и испод 

маузолеја и консекративних тумула Галерија и његове мајке Ромуле, откривена је 

некропола равних гробова са кремираним покојницима. Гробне конструкције 

ограничене су прстеном од крупног камења, пречника 3–4 m, са урнама покривеним 

каменом плочом, остацима кремираних покојника и прилозима. Ове некрополе 
                                                 
9 Срејовић, Д. и  сарадници, Гамзиград, Београд, 1981., стр. 75. 
10 Срејовић, Д., Гамзиград у праисторији, у:Гамзиград касноантички царски дворац Београд, 1983., 
стр.19. 
11 Исто, стр. 21. 
12 Срејовћ, Д., Лазић, М., Насеља и некрополе бронзаног доба у Тимочкој Крајини, Београд, 1997., стр. 
229. 
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припадају тзв. „гамзиградској групи”, која је заступљена на свим налазиштима 

Тимочке крајине формираним крајем раног и током развијеног бронзаног доба.13 На 

око 1 km јужно од брда Магура, током 1996. истражено је двослојно насеље на 

локалитету Милетов бунар, које поред хоризонта са налазима тзв. „гамзиградске 

групе”, са краја средњег и почетка позног бронзаног доба, садржи налазе и млађег 

хоризонта из ране фазе старијег гвозденог доба.14 

Важне податке о културној стратиграфији Феликс Ромулијане дала су опсежна 

рекогносцирања изведена у оквиру просторног плана подручја археолошког налазишта 

Ромулијана-Гамзиград, која су 2001. године остварена у сарадњи Филозофског 

факултета у Београду и Републичког завода за заштиту споменика културе.15 Овим 

рекогносцирањима, у комбинацији са мањим сондажним истраживањима, 

евидентирано је око 75 локалитета из праисторијског, античког и средњовековног 

периода. Том приликом је, на потесу Вишицина башта у селу Гамзиград, откривено и 

насеље келтског племена Пикенза из времена са краја I и почетка II века, односно 

периода раног Царства.16 

Археолошка истраживања у југоисточном делу утврђења, у Сектору терми воде 

се од 1984. године. Током ових истраживања откривен је најстарији објекат који је 

претходио Галеријевим термама, а за који се претпоставља да је такође имао функцију 

терми. Приликом уклањања пода I, констатовано је да се испод слоја нивелације налази 

набијена глиновита земља са налазима уломака праисторијских керамичких посуда, 

која лежи на поду II. Слична ситуација поновила се приликом скидања пода од 

камених плоча у централном делу Терми, аподитеријуму, када је у слоју сиве 

глиновите земље, која представља нивелациони слој, откривен велики број уломака 

праисторијске керамике.17 

За сада ретки налази неолитске старчевачке керамике не дају јасну хронолошку 

слику, те стога не омогућују прецизније датовање. Налази керамике из старијег 

гвозденог доба хронолошки припадају периоду гвозденог доба, или Басараби култури 

из периода 800 – 650 г. п. н. е.. Пажљивијом анализом типолошких елемената стиче се 

утисак да археолошки материјал има највише сличности са оним из Поморавља, тј. 

                                                 
13 Исто, стр. 242. 
14 Сладић, М.,  Ружић, М., Милетов бунар, ново насеље гамзиградске културе, Београд, 2001., стр. 159. 
15 Лаловић, А., Гамзиград (Ромулијана) – 50 година археолошких истраживања и конзерваторско-
рестаураторских радова, Крагујевац, 2003., стр. 74.  
16 Сладић, М., Вишицина башта – село Гамзиград: насеље позног латена у долини Црног Тимока, 
Београд, 2005., стр. 220. 
17 Ружић, М., Гамзиград после Драгослава Срејовића, Крагујевац, 2003., стр. 93. 
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Басараби фазом Ланиште II. На више локалитета са подручја централог Балкана је 

потврђено да се током истраживања латенских културних слојева упоредо открива 

келтска и дачка керамика. Док је на налазиштима Скордиска у Панонији однос 

келтског и дачког материјала већи у корист келтског, на Феликс Ромулијани је 

ситуација обрнута, пошто расте проценат материјала дачког или дако-гетског 

карактера у односу на скордистички, што је карактеристично за локалитете I века на 

Лимесу и у доњем току Дунава. Могуће је да налази млађег гвозденог доба са Сектора 

терми припадају овом периоду, и то вероватно пре Дачанима него Келтима, који живе 

у мешовитим заједницама или једни поред других, те стога долази до њиховог 

међусобног мешања и културног прожимања. Налази фибула из куле 19 и из околине 

Великог храма, заједно са откривеном истовременом керамиком у Сектору терми као и 

из села Гамзиград, потврђују хронолошки оквир за датовање могућег насеља (а можда 

и некрополе) које се налазило на месту царске палате или у њеној непосредној 

близини, у период I в. п. н. е.–I в.18  

Захваљујући сарадњи са ТОПОИ пројектом Фрај Универзитета у Берлину, у 

околини Ромулијане, организована су већа систематска рекогносцирања, као допуна 

ранијих, из 2001. године, које је организовао Центар за археолошка истраживања 

Филозофског факултета у Београду. Свако од наведених истраживања дало је свој 

допринос комплетирању археолошке карте неолитских локалитета у источној Србији. 

Међународна сарадња на истраживању Ромулијане и њене околине, иницирала је 

стварање базе података која укључује различите географске параметре: надморске 

висине рељефа, геоморфолошке и педолошке карактеристике тла, распоред водотокова 

и дистрибуцију праисторијских локалитета. Ова база омогућава израду дигиталног 

»Археолошког модела вероватноће« као помоћног методолошког приступа будућим 

рекогносцирањимана овом простору.19 Методика истраживања развија се кроз 

међуинституционалну сарадњу ТОПОИ пројеката из Берлина, Археолошког института 

у Београду и Немачког Археолошког института.  Очекујемо да ће планирани наставак 

истраживања на простору западно и северно од утврђеног комплекса умногоме 

употпунити слику културне старатиграфије предримских периода локалитета Феликс 

Ромулијана и овог дела источне Србије. 

 

                                                 
18 Капуран, А., Прилог праисторијској стратиграфији Феликс Ромулијане у светлу нових налаза, Београд 
2008., стр. 259. 
19 Капуран, А., и сарадници, Насеља раног неолита у Тимочкој крајини, Београд, 2010., стр.19. 
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Оснивање Ромулијане 
 
Након до сада обављених археолошких истраживања, у хронологији развоја 

овог насеља може се уочити неколико фаза и извесне особености. Историја Гамзиграда 

се може сагледати кроз седам периода:  

• праисторијско насеље - II и I миленијум пре нове ере;  

• римско пољско насеље - II век нове ере;  

• римски дворац – крај III и почетак IV века;  

• црквено добро – IV и V век;  

• рановизантијско насеље – V и VII век;  

• средњовековни град – XI век и  

• привремено склониште у време турских освајања – XIV и XV век.  

Градитељска делатност на подручју Гамзиграда је много пута прекидана услед пожара 

и напада Хуна и Авара. Живот се на овим просторима често гасио и подизао из пепела, 

док је насеље мењало своју намену. Гамзиград је коначно напуштен у другој половини 

XI века и више никад није обновљен, изузев тога што је у XIV и XV веку служио као 

склониште приликом најезди Турака.20  

 Сама Ромулијана се помиње у два историјска извора: у делу непознатог писца 

из око 360. године, у Епитомама (Epitomae) приписаним Аурелију Виктору (Aurelius 

Victor) и у Прокопијевом делу „О грађевинама“ (De aedeficiles) насталом око 555. 

године. Код Псеудо Аурелија Виктора постоји податак да је римски цар Галерије 

(цезар од 293. до 305. године, август од 305. до 311. године) рођен и сахрањен у 

Приобалској Дакији у месту које је по својој мајци Ромули назвао Ромулијанум. У 

Прокопијевом делу, Ромулијана је поменута само узгредно, у списку места које је 

Јустинијан обновио у области града Аква (Aquae). Ти историјски подаци нису 

омогућили да се тачно утврди где се Ромулијана налазила и како је изгледала. 

Данашња истраживања и резултати показују да Ромулијана припада једној посебној 

категорији споменика Римске дворске архитектуре, која је везана искључиво за 

раздобље тетрархије. 

 По Диоклецијановом политичком програму реализованом 293. године, 

установљена је тетрархија, систем по коме су државом управљала четири владара – два 

                                                 
20 Воза, Д., Вуковић, М., Туристичка атрактивност археолошког локалитета Феликс Ромулијана, Београд, 
2012., стр. 159. 
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августа (Аugustus), Диоклецијан и Максимијан и два цезара (Caesar), Галерије и 

Константин Хлор, њихови усвојени синови. Сваки од њих је био самосталан владар у 

свом делу државе. Да би овом систему обезбедио дуговечност, Диоклецијан је 

изједначио божанску филацију са династичком: себе је прогласио за Јупитера, а свог 

савладара за Херкула. Једино чином усиновљења, тј. укључивањем у Јупитерову 

породицу, стиче се право на римски престо. 

 Диоклецијанов програм је имао за циљ да уздигне владара на степен божанства, 

да реформише централну власт и да увећа војску. По програму реформе августи би се 

повлачили са власти после прославе двадесетогодишњице владавине (vicennalia), a на 

њихова места дошли би цезари. Диоклецијан у Салону код Сплита, а Максимијан у 

Кампанију. Августи, Галерије и Констанције Хлор за цезаре проглашавају војсковође 

Максимина Дају и Флавија Севера, своје посинке. Придржавајући се Диоклецијанових 

одредби, Галерије се припремао да се после прославе двадесетогодишњице владавине, 

311-312. године одрекне престола и „проведе сигурну и мирну старост у заклону 

неосвојивих зидина.“21 

 Диоклецијанова палата у Сплиту први је споменик у историји античке дворске 

архитектуре подигнут са циљем да буде безбедно боравиште и за живота и после смрти 

једног великог владара који се добровољно одриче престола и световне власти, али не 

и ауторитета и стечених права. Први пут се пред градитеље поставио задатак да створе 

безбедно место за трајни, заслужени одмор цара војника, а да то не буде ни утврђење 

ни летњиковац, да саграде све што доликује римском императору, а да се то ипак 

разликује од официјалне палте у престоници, и да свему томе придодају храм у коме ће 

се цар славити за живота и после смрти, тј. који ће у једном тренутку примити његове 

земне остатке, преобразити се у храм – маузолеј и омогућити да цео градитељски 

подухват постане трајан споменик у част оснивача новог система владавине светом – 

тетрархије. С таквим циљем подигнута је на месту данашњег Сплита палата за 

Диоклецијана, у славу његове личности и његовог дела. Палата је подигнута да 

великом владару обезбеди за живота достојанствену и спокојну старост, а после смрти 

– вечни спомен, да за кратко време буде раскошни дворац, а да затим постане место 

трајног ходочашћа, нека врста политичког и идеоллошког завештања свим народима 

новоуспостављене светске империје. 

                                                 
21 Лаловић, А., наведено дело, стр. 90. 
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 Само је неколико римских владара следило Диоклецијанов политички програм, 

тако да и у историји римске дворске архитектуре постоје можда само два или три 

споменика, суштински блиска Диоклецијановој палати у Сплиту. 

 Сасвим је извесно да је здање слично палати у Сплиту изградио Диоклецијанов 

савладар Максимијан Херкулије. Он је, како се сазнаје из писаних извора, 305. године 

у свему поступио према Диоклецијановим жељама, добровољно се одрекао престола, 

напустио своју престоницу и повукао се у Луканију или Кампанију, где га је чекало већ 

изграђено пребивалиште. Та Максимијанова палата није до сада пронађена. Још су 

једино Констанције Хлор и Галерије, који су 305. године постали прваци у римској 

држави и који су свим својим поступцима потврдили оданост Диоклецијану, могли да 

планирају и изграде здања у која ће се повући кад прославе двадесетогодишњицу своје 

владавине. Њихови легитимни наследници – Север, Максимијан, Константин и 

Лициније – то нису могли да учине, због догађаја који су уследили и који су од 306. 

године довели до коначног распада Диоклецијановог државног система. 

 После преузимања титуле августа, Костанције Хлор планира изградњу дворца, 

али мало је вероватно да је изградња икада отпочела, јер 306. године умире у 

Британији. То није случај са Галеријем који себи подиже дворац маузолеј код 

Гамзиграда, што је и потврђено археолошким истраживањима. 

 Према историјским изворима, Галерије је рођен у једном месту Приобалске 

Дакије недалеко од Софије. Отац му је био сељак, а мајка варварка, ватрена 

обожаватељка „планинских божанстава“ (вероватно је поштовала богињу са планине 

Иде), која је 245. године испред налета Карпа побегла са леве обале Дунава у 

Приобалску Дакију, где је, како се претпоставља, око 250. године рођен Галерије. У 

младости Галерије је чувао стоку због чега је касније добио надимак Armentarius 

(Говедар), надимак који га је пратио и када је постао император. Истакавши се као 

храбар војник, Галерије је био запажен од Диоклецијана који га је усинио и поставио за 

цезара, а касније даје му за жену своју кћер Валерију. Када га је Диоклецијан усинио 

(293. године) Галерије је постао члан Јупитерове породице, син бога. Диоклецијан је 

први који је изједначио божанску фамилију са династичком, тј. који је себе прогласио 

Јупитером, а свог новог сина и савладара Херкулом. Тако су од тада Галерију посебно 

била блиска ова два божанства – Херакле и Дионис, чија је мајка била смртница, а отац 

врховни бог. С друге стране Херакле и Дионис, као спасилачка божанства која се тек 

после победоносних похода по свету повлаче у слави на Олимп, могли су да заузму 

истакнуто место у идеологији тетрархијског система. Такође се поуздано зна да је у 
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част тетрарха слављен годишњи празник (Iovi et Herculii), и то вероватно на дан када су 

августи узели назив Јупитера, а цезари Херкула, на дан који је схваћен као њихов 

заједнички и прави рођендан – geminus natalis. Из тога проистиче да је Галерије имао 

двоструке родитеље и два рођендана. Први рођендан и везаност за мајку обавезивали 

су га да указује посебно поштовање хтонским „планинским божанствима“, а други 

рођендан и оданост коју је гајио прма новостеченом оцу повезивали су га са Јупитером 

и Херкулом.22 

 Када су 305. године, после повлачења са власти Диоклецијана и Максимијана, 

Галерије и Констанције Хлор постали августи, требало је заједно да владају 20 година 

после чега би уступили титулу и власт цезарима, Северу и Максимину Дају. Међутим 

306.године Констанције изненада умире у Британији и Галерије постаје први поглавар 

римске Империје. Галерије је у свом завичају за који је био веома везан, посебно за 

своју мајку Ромулу, саградио резиденцију коју је по својој мајци назвао Ромулијанум. 

Галерије је намеравао да после повлачења са власти, остатак свог живота проведе у 

завичају, у сигурности и миру, у сенци неосвојивих бедема. Међутим, његове намере 

да прослави виценалије  и да се повуче међу „неосвојиве зидине“, осујетила је смрт. 

Умро је 311. године на путу, у Сердици. 

Претпоставља се да је Галерије већ у раздобљу док је био цезар, предузео веће 

градитељске подухвате у свом завичајном месту с намером да га учини достојним 

имена своје мајке. Када је 306. године постао прва личност у Царству и одлучио да 

следи Диоклецијанов пример, предузео је иницијативу да место, у ком ће после 

абдикације провести старост, још више увелича и учини достојним себе, као и то да га 

начини симболом вечитог трајања тетрархијског система.23 Галерије је изградњу 

Ромулијане могао започети тек када је на дунавској граници завршио ратове са 

Сарматима, Квадима и Бастарнима, односно тек после велике победе над персијским 

краљем Нарзесом 298. године. Те године Галерије је назван новим Ромулом и 

Александром, а тада је настала и прича по којој га је Ромула његова мајка зачела са 

богом рата Марсом. Као други Ромул (Alterus Romulus) и нови Александар (Аlexander 

Redivivus), Галерије је у том тренутку могао да једном великом градњом обележи место 

свог чудесног зачећа и овековечи своју мајку Ромулу. Једно је сигурно, изградњу 

                                                 
22 Живић, М., наведено дело, стр. 16. 
23 Срејовић, Д. и сарадници, наведено дело, стр. 76. 
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Ромулијанума, Галерије је почео тек после смрти Констанција Хлора 306. године, тј. 

када је себи обезбедио неследнике и постао први август.24  

 Захваљујући подацима из Галеријеве приватне и политичке биографије може се 

реконструисати и разумети цео процес изградње Гамзиграда. Првобитно утврђење у 

Гамзиграду са храмом Кибеле одговарало је Галеријевој замисли да своје родно место 

у Приобалској Дакији уздигне и да потврди оданост својој мајци. Галеријева одлука да 

своје завичајно место уздигне и преобрази у неосвојиву тврђаву утиче на изградњу 

млађег утврђења, палате у северозападном делу и великог храма у средишту утврђења. 

У читавом склопу, централно место је дато великом храму, саграђеном да се у њему 

слави сам император. Водило се рачуна о свим грађевинама које су раније подигнуте и 

које су укључене у оквире нове царске резиденције. Претпоставља се да је градња била 

нагло прекинута. Археолошка истраживања показују да је радови на појединим 

грађевинама нису завршени, као ни уређење главних комуникација. У сваком случају, 

царска резиденција је у тенутку када је 311. године примила Галеријеве посмртне 

остатке, највећим делом била изграђена. Претпоставља се да су радови на довршавању 

овог царског пребивалишта настављени и после 311. године, јер је Лициније, Галеријев 

наследник, неко време поштовао успомену на свог претходника. Једно је сигурно, а то 

је, да је после Лицинијевог сукоба са Костантином када је изгубио управу над 

Приобалском Дакијом, морала бити прекинута свака грађевинска делатност (314. или 

316. године). тим догађајем завршава се најзначајније поглавље историје Гамзиграда, 

односно Ромулијане. 

 Овај царски дворац уједно је и последњи споменик дворске архитектуре везан за 

Диоклецијанов систем управљања државом, јер већ 324. године Константин I 

успоставља наследну монархију. 

 Царски дворац у Гамзиграду, требало је да после смрти свог власника постане 

трајни спомен на нови систем управљања светом – на тетрархију. После Галеријеве 

смрти он је то свакако и био, јер је Лициније, његов посинак, чувао и поштовао 

успомену на свог поочина и добротвора. Њему је Галерије поверио свој део Царства, 

своје поседе и своју породицу, међутим Лициније није дуго памтио Галеријева 

доброчинства, јер је већ 313. године на свиреп начин убио Галеријевог сина и 

Галеријеву удовицу. Убрзо затим Лицинијеве територије у централнобалканским 

областима преузео је Константин, а са њима и дворац у Гамзиграду и не зна се да ли је 

                                                 
24 Исто, стр. 77. 
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он поштовао успомену на Галерија и да ли се трудио око очувања било каквог 

споменика подигнутог у славу тетрархије. Претпоставља се да је дворац маузолеј 

препуштен хришћанској цркви која је имала веома важну улогу у време Константина I. 

У овом контексту је разумљиво и постојање хришћанске базилике која нарушава 

структуру Галеријевог дворца, као и чињеница да је млада хришћанска цркава могла 

желети да пребивалиште Ромуле и Галерија, најжешћих непријатеља и прогонитеља 

хришћана, преобрази у симбол своје победе. Црква је вероватно дуго задржала 

Гамзиград у свом поседу, можда све до најезде Хуна 441. године. о томе сведочи и 

изградња нових цркава унутар утврђења  у другој половини V и током целог VI века. 

Почетком VII века, у време учесталих продора Авара и Словена, Ромулијана је 

опустошена и расељена, а затим је 400 година остала пуста, све док се у њене 

рушевине нису населили Срби и ту основали мање средњевековно насеље. 

 Romuliana је саграђена у вечни спомен на божанског цара Галерија (ad 

memoriam aeternam Divi Imperatoris Galerii Maximini). Основна идеја која је била 

покретач Галеријеве грандиозне градитељске делатности јесте: цар, Нови Дионис, 

Нови Александар и Нови Ромул подиже у својој отаџбини комплекс који представља 

његов идеолошки тестамент, даје му име по својој мајци Ромули, коју, као и себе, 

уздиже међу богове са врха оближњег брега, сматраним још од праисторије светим 

местом. Тој идеји дивинизираног човека који се после смрти обрео међу 

бесмртницима, подређена је целокупна архитектонска и декоративна концепција 

Ромулијане.25 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

Слика 5. Приступна дворана палате Феликс Ромулијана 
Извор: www.muzejzajecar.org 

                                                 
25 Живић, М., наведено дело, стр. 43. 
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2. АРХИТЕКТОНСКО УРЕЂЕЊЕ 
 

Гамзиград означава највиши домет градитељске вештине прве деценије IV века. 

У прилог томе говори не само положај Ромулијане, већ и све што је на том простору 

изграђено или донесено из удаљених делова царства. Монолитни стубови од ретких 

врста камена, сложене архитектонске форме, монументални и луксузни објекти указују 

да је грађење Ромулијане било поверено највештијим мајсторима и најбољим 

архитектама.26 Такође, Галеријева палата се може посматрати као зачетак византијске 

архитектуре, јер се у њеној градњи препознају карактеристичне одлике исте. 

Несумњиво, Гамзиград се убраја у ранг споменика касноантичке дворске архитектуре 

којој припада и Диоклецијанова палата у Сплиту.  

Основу гамзиградске тврђаве чини ромбоид површине око 4,5 хектара. На 

локалитету су данас видљиви остаци бедема и кула које на одређеним местима досежу 

висину и до 15 метара. Археолошким ископавањима откривено је да су постојала два 

утврђења са бројним зградама најразноврснијих намена.27. Све грађевине, као и оба 

утврђења, грађене су од истог материјала – опеке комбиноване са разним врстама 

локалног камена. Делимично или у целини су истражене су следеће грађевине:  

1. западна капија и бедеми првобитног утврђења;                         N 

2. источна и западна капија и бедеми 

млађег утврђења;  

3. палата у северозападној четврти;  

4. храм у северном делу;  

5. палата у североисточној четврти;  

6. грађевина са коридором;  

7. храм у јужном делу;  

8. једнобродна грађевина;  

9. петобродна грађевина;  

10. мала палата у југозападној четврти;  

11. једнобродна грађевина у југоисточној 

четврти и  

12. купатило.28      Слика 6. План Ромулијане 29 

                                                 
26 Срејовић, Д., Археолошки лексикон, Београд, 1997., стр. 898. 
27 The Institute for Protection of Cultural Monuments of Serbia, 2005 
28 Живић, М., наведено дело, стр. 29. 
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Првобитно утврђење 
 
Старије утврђење се често поистовећује са фортификацијом Диоклецијанове 

палате у Сплиту. Према пројекцији, вероватно је имало ортогоналну основу, а чинило 

га је шеснаест кула повезаних бедемом. Од првобитне фортификације су истражена 

западна врата, фланкирана осмоугаоним кулама и део бедема са једном 

четвороугаоном кулом и портиком. Западна врата фланкирају две октогоналне куле и 

део обимног градског зида.30 Доста су очуване, те омогућавају поуздану 

реконструкцију изгледа првобитног утврђења.  

 

 

 

 

 

 

Слика 7. Западна врата (унутрашња страна)           Извор: www.gamzigrad.com 

 
Млађе утврђење 
 
Млађе утврђење изграђено је са спољашње стране првобитног утврђења и има 

сличан, али нешто увећан облик. Ово је једно од најмонументалнијих античких 

утврђења, димензија приближно 200 х 240 m, односно са кулама 250 х 285 m и њоме је 

уоквирена површина од 6 хектара. Бедем 

млађег утврђења сачињен је од двадесет 

полигуналних кула. Бедеми су били 

дебљине 3,60 m, а куле пречника 23-36 

m. Ископавањима су откривени бројни 

фрагменти архитектонске скулптуре који 

су омогућили датовање млађег утврђења 

и савршено реконструисање појединих 

сегмената улазних капија (источне и      Слика 8.Фасада западне капије млађег утврђења 

западне) и кула које их окружују.31                             Извор: www.gamzigrad.com 

                                                                                                                                                        
29 Извор: Воза, Д., Вуковић, М, наведено дело, стр. 170. 
30 Чанак-Медић, М., Резултати истраживања касноантичког утврђења код Гамзиграда,Зајечар,1966.стр.63 
31 The Institute for Protection of Cultural Monuments of Serbia, 2005 
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Монументалне грађевине млађег утврђења деле се у две групе – у северном и 

јужном делу. Групу грађевина смештених у северном делу чине: храм, Палата I, Палата 

II и велика грађевина са коридором која се на њу надовезује. Јужним делом Ромулијане 

доминира Велики храм правоугаоне основе, a tу је још и грађевина која личи на 

трибунал, јавно купатило и грађевина правоугаоне основе чија је намена непозната, а у 

којој је откривен део архиволте са уклесаним натписом Феликс Ромулијана. 

 
Палата I 
 
У северозападном делу Ромулијане налази се палата површине око 4000 m2 

означена као Палата 1, која заправо представља скуп међусобно повезаних просторија -

пет дворана: једна октогонална просторија, три перистила и мањи триклинијум 

(намењен, највероватније, Галеријевим личним сусретима и разговорима)32 На самом 

почетку археолошког истраживања ове палате било је јасно да је реч о изузетној 

грађевини. У прилог томе говорио је не само просторни план, већ и луксуз подова и 

зидних декорација. У њој су пронађени подни мозаици, остаци разнобојних фресака и 

скупоцене зидне оплате. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Слика 9. Mозаик у Палати 1      Слика 10.Основа Палате 1        Слика  11.Основа Палате II 
Извор: www.gamzigrad.com      Извор: цртеж Ч. Васића           Извор: цртеж Ч. Васића 
 

Палата II 
 

Налази се у североисточном делу, површине око 3000 m2. Централни део Палате 

II представљао је правоугаони перистил, док су око њега биле поређане просторије 

различитих намена. Главни улаз се налази на источној страни и обликован је у виду 

правоугаоног предворја, а насупрот њему, на западу смештена је велика дворана са 

                                                 
32 Живић, М., наведено дело, стр. 32. 
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апсидом. Првобитни изглед и намена ове грађевине могу се само претпостављати, јер 

је Палата II, као и велика грађевина са коридором у њеном наставку, само делимично 

истражена.33  

 

Храм у северном делу 
 

Приближно по средини северног дела Ромулијане налази се храм са жртвеником 

и оградом. Храм у овом делу је у потпуности истражен. Од овог храма очуван је 

високи подијум са крстообразном криптом и широко степениште испред којег је 

откривен монументални жртвеник. На основу делова архитектонског украса, овај храм 

се може реконструисати. Просторним анализама утврђено је да припада типу 

тетрастилног простилоса, што значи да је улаз постављен на четири стуба. Изграђен је 

у коринтском стилу, веома сличан Јупитеровом храму у Диоклецијановој палати у 

Сплиту. Претпоставља се да је храм био намењен 

богињи Кибели, односно Великој мајци богова. 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 12. Остаци Кибелиног храма       Слика 13.Реконструкција Кибелиног храма 
Извор: www.romanpalacesinserbia.tripod.com         Извор: цртеж Ч. Васића 
     
 

Храм у јужном делу 
 

Јужним делом Ромулијане доминира Велики храм правоугаоне основе. 

Систематским истраживањима, обављеним крајем седамдесетих година прошлог века, 

пронађени су делови подијума и стубишта спомен – храма. Испред храма су откривени        

остаци олтара са уским степеништем. У подијуму храма смештена је двојна крипта у 

коју је водило уско степениште. На основу фрагмената архитектонских елемената, 

                                                 
33 Исто, стр. 34. 

http://romanpalacesinserbia.tripod.com/
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можемо претпоставити да је храм имао две колонаде стубова: вишу, са коринтским 

стубовима и нижу, са јонским. У непосредној околини храма откривен је велики број 

фрагмената скулптура од белог мермера од којих су најзначајније глава Јупитера и 

глава Херкула, на основу којих се може дефинисати намена храма. Галерије је овај 

доминантан храм посветио боговима Јупитеру и Херкулу, односно култу владара 

поистовећених са њима. То је пре свега сâм Галерије, који је у њему после смрти и 

апотеозе поштован као Divus Galerius34.  

 
 
Слика 14. Остаци великог 
храма  
 
Извор: Фотографија Раше     
Милојевића     

 

 

Око Великог храма биле су распоређене грађевине, на основу чије просторне 

концепције се закључује да су биле јавног карактера. С обзиром на то да нису 

истражене у целости, не може се прецизно дефинисати њихова тачна намена. То су 

петобродна грађевина, грађевина која личи на судницу (tribunal), јавно купатило 

(termae) и грађевина правоугаоне основе чија је намена непозната, а у којој је откривен 

део архиволте са уклесаним натписом Феликс Ромулијана. 

 

Петобродна грађевина 
 

Западно од  Великог храма налази се петобродна грађевина која захвата 

површину око 1500 m2. Састоји се од предворја на северној страни, које има један улаз 

на северу и један на западу, и од велике правоугаоне просторије, која је са четири реда 

од по шест стубаца раздељена на пет бродова. Зидови су били покривени малтером и 

исликаним фрескама, које показују да је ова грађевина имала архитектонски украс који 

не заостаје за украсимац Палате I. На основу сличности ове грађевине са грађевином у 

средишту Сремске Митровице (Sirmium), опредељеном као житница (horreum), могла 

би јој се приписати иста намена.  

 

                                                 
34 Живић, М., наведено дело, стр. 35. 
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Грађевина у југозападном делу 
  

Намена ове грађевине крајње је загонетна, у њој је 1984. године откривен део 

архиволте (лук који спаја два стуба) са уклесаним натписом FELIX ROMULIANA. Ту 

грађевину од осталих дели посебна ограда која формира квадратно двориште, у чијем 

је средишту грађевина крстасте основе са квадратном просторијом у центру. Зидови 

свих њених дворана, као и зидови фасаде, били су украшени фрескама. Под централне 

просторије био је прекривен мермерним плочама, а остале просторије покривали су 

мозаички теписи. Сасвим је вероватно да је намена ове грађевине била сакрална. Није 

искључено да је управо та грађевина била место одржавања мистичних ритуалних 

гозби које је Галеријева мајка Ромула, по Лактанцијевом опису, приређивала за своје 

верске следбенике.35  

 
Сакрални комплекс на Магури 
 
Поред грађевина у оквиру бедема палате, треба споменути и сакрални комплекс 

на брду Магура, лоциран на око 1 km удаљености од главне капије Ромулијане. Ово је 

место где су цар Галерије и његова мајка Ромула сахрањени и посебним обредом 

апотеозе уврштени међу богове.36 Комплекс сачињавају два споменика у облику 

тумула и два маузолеја. Бронзанодопска некропола, откривена у току истраживања 

сакралних објеката, указује на то да је Магура још од праисторијских времена била 

свети брег (Mons sacer) и да није случајно то што су Ромула и Галерије управо ту 

сахрањени и проглашени божанствима. 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 15. Остаци комплекса на Магури       Слика 16. Макета комплекса на Магури 
Извор: whc.unesco.org   Извор: www.blagosrbije.com 

 

                                                 
35 Живић, М., наведено дело, стр. 37. 
36 Срејовић, Д., Искуства прошлости, Београд,  2001., стр. 156. 
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Северно од сакралних споменика на врху Магуре налази се тетрапилон, 

споменик који је, сам по себи, визуелна представа Тетрархије. Четири његова јака 

стуба алудирају на четири владара, на њихову слогу и идентичне личности. 

Тетрапилон такође усмерава кретање ка Ромулијани, где посетиоци налазе, већ на 

порталу главне капије, на још  детаљнију представу идеје тетрархије (пиластар са 

представом тетрарха). Археолошким истраживањима сакралног комплекса на Магури 

утврђено је да су сви споменици у његовом склопу саграђени за кратко време, као и да 

су их пројектовале и саградиле исте архитекте и градитељи који су били задужени за 

изградњу храмова у јужном и северном делу Ромулијане.37 Посебно се истиче 

комплементарност Ромулијане и Магуре, како у грађевинском, тако у хронолошком 

погледу. 

 Овакав изглед Феликс Ромулијане служио је својој сврси непуних тринаест 

година. Археолошким истраживањима утврђено је да је већ од IV века (након 

Галеријеве смрти 311. године) ппочиње један другачији живот палате и процес 

преобликовања појединих грађевина који је трајао све до средине V века. Тако је 

централна дворана Палате I преобликована у тробродну ранохришћанску базилику, уз 

источну фасаду саграђена је нова грађевина са атријумом у средишту, а поједине куле 

претворене су у занатске центре (као што је кула 19 западне капије млађег утврђења 

где је откривено једанаест пећи и преко 800 предмета различите намене). Ипак, верује 

се да је Ромулијана и у том 

раздобљу сачувала репрезента-

тивни карактер и служила као 

боравиште угледне личности са 

царског двора или црквеног 

великодостојника, о чему 

сведочи надгробни споменик на 

коме се помиње Гауденцијус, 

можда један од црквених 

великодостојника Ромулијане из 

краја IV века.38                                         Слика 17. Остаци хришћанских базилика 

               Извор: www.gamzigrad.com 

 
                                                 
37 Живић, М., наведено дело, стр. 39. 
38 Исто, стр. 43. 
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3. УМЕТНИЧКА ВРЕДНОСТ 

 
Срејовић (2001) посматра Ромулијану као „велики политички и идеолошки 

споменик“ који илуструје мит о Галерију као владару који својим заслугама задобија 

вечни живот. Кроз бројна уметничка дела пронађена на територији археолошког 

локалитета Гамзиград може се уочити симболични приказ империјалне владавине цара 

и његово поистовећивање са римским боговима.  

Уметничке творевине приказане у Ромулијани несумњиво представљају 

највиши домет стваралаштва почетком IV века. Најпризнатији и најугледнији 

уметници и ствараоци тог доба били су ангажовани на пословима декорације 

Галеријеве палате, чија се раскош и монументалност огледа у употреби 

најскупоценијих материјала (мермер, зелени порфирит, црвени гранит). Мозаици, 

фреске и скулптуре изузетне лепоте и уметничке и историјске вредности сведоче о 

значају уметности касноантичког периода и стављају Ромулијану у ред 

најрепрезентативнијих археолошких налазишта у Европи.39 

 

Архитектонска декорација 
 

 Изузетно богат репертоар украса многобројних фрагмената 

архитектонских елемената који су откривени у току досадашњих 

истраживања пружају нам могућност да се ближе упознамо са 

архитектонском декорацијом царских грађевина из раздобља 

тетрархије у балканским провинцијама, јер су налази те врсте, како из 

периода тетрархије тако и из константиновог времена, веома ретки. 

Изузетак су једино украси Галеријеве палате у Солуну, 

Диоклецијанове палате у Сплиту, док су од камених украса царских 

грађевина у Сирмијуму, Нишу и Медијани очувани само мали делови. 

Грађевине Ромулијане биле су украшене геометријским, фигуралним и 

биљним мотивима.40  

   Слика 18. Пиластар са тетрарсима 
                                           Извор: www.gamzigrad.com 

                                                 
39 Воза, Д., Вуковић, М., наведено дело, стр. 162. 
40 Живић, М., наведено дело, стр. 46. 
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Декоративни елементи различитих мотива украшавали су фасаде млађег 

утврђења. Фасада монументалне источне капије, прекривена пиластрима, конзолама и 

парапетним плочама, украшена је елементима фигуралне декорације: тетрарси у 

паровима и војни стегови са представама тетрарха у медаљонима, силени који беру 

грожђе, паунови, орао са ловоровим венцем у кљуну.41 Фасаду западне капије 

карактеришу флорални елементи (винова лоза, ловор и бршљан). Најзаступљенији 

декоративни елементи у овој палати – листови бршљана, ловоров венац и паунови, 

представљају симболе вечног трајања и бесмртности.  

 

Скулптура 
 
Фрагменти склулптуре откривени у току досадашњих 

истраживања Ромулијане, могли би се сврстати у две групе: 

 Прва би обухватала портрете, а њен представник би била 

глава Галерија, израђена од црвеног египатског порфита, 

као и шака леве руке са глобом, такође израђена од тог 

скупоценог камена. Овај портрет се може датовати око 

303. године, јер је управо те године Галерије постао прва 

личност у римском царству и ако главу и остатке шаке са 

глобом посматрамо као део једне скулптуре добијамо 

јасну иконографску представу: Галерије као Пантократор 

– владар целокупне васељане.      Слика 19. Глава и  

    шака Галерија 
 

 Друга група би обухватала делове скулптура божанстава 

и хероја од којих су најзначајније глава Јупитера и глава 

Херкула од белог мермера, откривени у непосредној 

близини Великог храма. На основу ових остатака 

извршено је дефинисање његове намене. Пронађени су и 

бројни фрагменти мермерних скулптура богова и хероја, 

за које се сматра да су рађени по грчким узорцима из V и 

IV века пре нове ере. 

   Слика 20. Глава Јупитера 
       Извор слика 19, 20: www.gamzigrad.com 

                                                 
41 Живић, М., Ромулијана: Галеријева царска палата, Зајечар, 2003., стр.11. 
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Мозаик 
 
Мозаици су оно што Ромулијану чини централним драгуљем круне уметности 

позне антике. По лепоти и мајсторству израде ови мозаици превазилазе све оне који су 

прекривали подове најрепрезентативнијих грађевина тог времена: Диоклецијанове 

палте у Сплиту, Галеријевих палата у Солуну и Сремској Митровици, виле у Piazza 

Armerina на Сицилији. Посматрани као целина, мозаици Ромулијане представљају 

врхунацренесансне мозаичке уметности хеленистичког раздобља, будући да су по 

стилу, колориту и композицији најближи мозаицима II и I века пре нове ере, нарочито 

примерцима са острва Делос.42 Остаци раскошних подних мозаика пронађени су у 

готово свакој грађевини Феликс Ромулијане. Дворане Палате I украшавају: мозаички 

тепих са геометрисјким мотивима у чијем је седишту представа лавиринта, мозаички 

теписи са геометријском орнаментиком и сценама из лова и мозаички тепих са 

представом бога Диониса, ови мозаици чувају се у Народном музеју у Зајечару. 

Представе на гамзиградским мозаицима наговештавају садржину и дух 

ранохришћанске уметности која, већ неколико деценија касније, у време владавине 

Константина Великог и његових непосредних наследника, долази до пуног изражаја на 

простору централног Балкана.43 Фреске и скупоцене оплате од мермера и зеленог 

порфирита карактеришу грађевине у јужном и североисточном делу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 21. Мозаик – лавиринт       Слика 22. Мозаик – Дионис        Слика 23. 

               на гозби                     Мозаик - Венатори 
Извор слика 21,22,23: www.gamzigrad.com 

                                                 
42 Срејовић, Д., Царски дворац , у:Гамзиград касноантички царски дворац, Београд, 1983., стр.71. 
43 Срејовић, Д., Искуства прошлости, Београд,  2001., стр. 209. 
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4. РОМУЛИЈАНА И ТУРИЗАМ – МОГУЋНОСТИ 

РАЗВОЈА 

 
Археолошко налазиште Феликс Ромулијана је лоцирано у источној Србији, у 

непосредној близини магистралних путева Е-761 (Параћин – Зајечар – Бугарска) и Е-

771 (Ниш – Зајечар – Кладово – Румунија), односно на око 70 km од ауто – пута Е-75 

којим пролазе главни туристички токови кроз Србију. Најближе градске општине су 

Зајечар, Бољевац и Бор. Регионални градски центар - град Зајечар, под чију општину 

спада овај локалитет, удаљен је свега 11 километара. Локалитет Ромулијана је удаљен 

око 250 km од Београда и 110 km од Ниша, као већих туристичких дисперзива. На 

основу овога може се закључити да Феликс Ромулијна има задовољавајући 

туристичко-географски положај, док је оцена саобраћајног положаја слабија јер се до 

Ромулијане се може доћи уским асфалтним путем дужине око 1,5 km који се одваја од 

магистралне саобраћајнице Зајечар ⎯ Параћин, а из супротног правца, лошијим 

асфалтним путем од Гамзиградске бање. Оштећен и узак асфалтни пут је неподесан за 

веће и модерне аутобусе, што је велики проблем за долазак туристичких група. Једини 

воз који је саобраћао на релацији Београд ⎯ Зајечар је укинут крајем јануара 2009. 

године, а аеродроми у Нишу и Бору још нису препознати као туристичка чворишта. 

Побољшање саобраћајног положаја се може очекивати изградњом путева предвиђених 

Просторним планом и успостављањем посебног режима саобраћаја, као и  

модернизацијом нишке и борске ваздушне луке.  

Археолошки локалитет Гамзиград налази се у области Кучајских планина, на 

надморској висини од 240 m. Подручје Гамзиграда и околине карактерише умерено - 

континентална клима са подпланинским елементима. Притом, годишња инсолација од 

преко 2000 сати (максимално у току лета), са мало падавина и доминантним летњим 

северозападним ветром, чини га још атрактивнијим. Морфолошке особености и бујна и 

разноврсна вегетација околног рељефа дају посебну драж овом простору који се може 

представити као “природни амфитеатар са утврђеном царском палатом у 

средишту“44, долином и терасом Црног Тимока. Ужи појас реке Црни Тимок и 

термални извори оближње Гамзиградске бање су водеће природне вредности на 

подручју овог археолошког налазишта. Развој туризма и рекреације представља велики 

                                                 
44 The Institute for protection of cultural monuments of Serbia, 2005 
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потенцијал овог простора и привредну грану на којој би могао да се заснива будући 

привредни развој. Главна понуда заснива се на два кључна мотива туристичке тражње 

– културном добру Ромулијана и Гамзиградској бањи са Црним Тимоком. Близина 

регионалног центра Зајечар додатно доприноси комплементарности туристичке 

понуде. Туристички мотиви уже и шире околине који су валоризовани и афирмисани 

као места за одмор и рекреацију су још: Рготско језеро, језеро Совинац, Борско језеро, 

одмаралиште Савача, Брестовачка бања, Сокобања, планина Стол, Злотске пећине и 

многи други. Поред Ромулијане, изузетну потпору могућности развоја културног 

туризма овог краја пружају бројни сакрални објекти – манастири и цркве, који се 

истичу временом настанка, ликовним вредностима и историјским значајем. Такође, ту 

су и најстарији објекти народног градитељства општине Зајечар: Радул - бегов конак и 

Турска воденица, као и велики број спомен обележја. Спој природних лепота и 

културно – историјских вредности чини да овај крај постане још атрактивнији за 

посету туриста. 

У овом поглављу представљени су резултати туристичке валоризације 

археолошког локалитета Феликс Ромулијане и то по квантитативно-квалитативном 

методу, где су анализирани и оцењени туристичко-географски положај, уметничка 

вредност, туристичка вредност амбијента , изграђеност туристичких капацитета и 

опремљеност локалитета, туристичка атрактивност и препознатљивост, изграђеност 

туристичких капацитета и опремљеност локалитета и туристичка вредност мотива у 

окружењу. Поред овога, представљена је и туристичка валоризација по методу Хилари 

Ду Крос која је у процес туристичке валоризације дестинације увела културно-

туристичке субиндикаторе и степен њиховог градуирања, посебно за туристички 

сектор, а посебно за сектор менаџмента културних добара, такође је увела и 

субиндикаторе за оцену робустности културног добра да прими посетиоце. Следећи 

важан одељак овог поглавља посвећен је SWOT анализи која ће нам указати на 

најважније снаге и шансе, али и слабости и претње у туристичком развоју овог 

локалитета. Такође, имајући у виду да је једино одрживи развој туризма који не 

нарушава основне вредности на којима се и заснива прави развој туризма, један одељак 

оваг рада посвећен је и заштити културног добра. У последњем делу овог поглавља, 

под називом Рим на тлу Србије, дат је приказ неколико примера туристичког 

активирања Феликс Фомулијане. 
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Туристичка валоризација археолошког налазишта Феликс 

Ромулијана 

 
Туристичка валоризација представља „утврђивање или процену вредности 

туристичких атрактивности, односно процену туристичких атрактивности свих оних 

појава, објеката и простора који имају поред осталих карактеристика и својство да су 

атрактивни (интересантни) за туристе и да кроз њих туристи могу задовољити своју 

туристичку (културну или рекреативну) потребу“.45 Суштина туристичке валоризације 

огледа се у објективном сагледавању и оцењивању потенцијала посматраног ресурса, 

са циљем одређивања (не)оправданости инвестиционих активности усмерених ка 

развоју туризма. Приликом планирања одрживог развоја културног туризма на 

одређеној дестинацији велику улогу има туристичка валоризација културних добара. 

Туристичка валоризација антропогених вредности је комплексна оцена од значаја за 

развој туризма у једном месту, регији или земљи. Од значаја је за планирање туризма, 

заштиту животне средине, економске и ванекономске функције туризма. Туристичка 

валоризција се не сме изједначити са економском, јер антропогене туристичке 

вредности, без обзира на значај за туризам, нису роба у економском смислу.46 Овакав 

став потврђује чињеница да туризам користи објекте, појаве и процесе који за друге 

делатности немају готово никакав значај. Само се туризмом могу валоризовати 

археолошка налазишта, мозаици, керамичке посуде и мермерне статуе. У току је и 

глобални тренд сарадње између туризма и сектора културе при чему таква 

комуникација омогућава истовремено и заштиту јавног добра и остваривање 

економских успеха, а валоризација у овом раду ће показати колико се Ромулијана у 

такве трендове може уклопити. 

Полазни корак у спровођењу туристичке валоризације, након избора предмета 

валоризације, јесте одабир и постављање методе. У туризму не постоји експлицитно 

утврђен метод валоризације, па се претежно користе квантитативно – квалитативне 

методе које кроз нумеричко изражавање, дескрипцију, а понекад и графички приказ 

изражавају вредност ресурса који се валоризује.  Поред ових метода морамо поменути 

и модел валоризације културних добара који је развила Хилари ду Крос, чији је циљ 

приближавање и оспособљавање туристичких атрактивности тржишту.  

                                                 
45Томка, Д., Култура кроз простор, време и туризам, Нови Сад, 1998., стр. 145. 
46Ћирковић, С., Tуристичка валоризација археолошких локалитета у Србији, Београд,  2005., стр. 112. 
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Резултати квантитативно-квалитативног метода туристичке 
валоризације 

 
У теорији и пракси туризма квантитативно-квалитативни метод се састоји од 

тзв. „потпуних метода“ (оне се базирају на систему чинилаца и обухватају истовремено 

испитивање културно-географских чинилаца, тј. културних вредности простора, затим 

супрастрктуре и инфраструктуре).47 У стварности квантитативно вредновање не може 

да обухвати све компоненте простора, па се због тога потпуне методе називају и „квази 

тоталне“. Процењивање се врши скалом вредности која није универзална, већ се 

одређује према конкретним потребама. У овом раду бодовање је извршено по скали од 

0 до 5. Такође, треба назначити да различити приступи доводе до резултата чија је 

поузданост ограничена, ако се има у виду да се процена заснива на субјективном 

опажању и вредновању оцењивача, што је случај и са овом проценом. Пошто многи 

домаћи и страни аутори сматрају да је поступак који предлаже Светска туристичка 

организација превазиђен, он је модификован, и тај модификовани поступак је 

коришћен и за потребе овог рада, тако да је туристичка валоризација извршена 

анализирањем: туристичко-географског положаја; уметничке вредности; 

туристичке вредности амбијента; туристичке атрактивности и препознатљивости; 

изграђености туристичких капацитета и опремљености локалитета; и туристичке 

вредности мотива у окружењу. Следећи корак, након анализирања наведених 

елемената је њихово вредновање да би се утврдила општа туристичка вредност. 

Вредновање је извршено на следећи начин:  

• оцена 1 (незадовољавајући квалитет) – немогућност туристичке презентације,  

• оцена 2 (задовољавајући квалитет) – локални туристички значај,  

• оцена 3 (добар квалитет) – регионални туристички значај,  

• оцена 4 (врло добар квалитет) – национални туристички значај,  

• оцена 5 (одличан квалитет) – међународни туристички значај.  

 
Туристичко-географски положај  

Овај положај ће бити оцењен средњом оценом следећих показатеља − оцена 

саобраћајног положаја и оцена положаја у односу на вредности у окружењу.48  

Саобраћајни положај се одређује према броју и квалитету саобраћајница, 

њиховој пропусној моћи и фреквенцији у различитим временским условима. У духу 
                                                 
47 Ћирковић, С., наведено дело, стр. 112. 
48 Исто, стр. 114. 
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туристичких кретања је долазак једним, а повратак другим правцем, што омогућава 

већу дисперзију туриста у простору. Локалитет Ромулијана је удаљен око 250 km од 

Београда, 110 km од Ниша, 70 km од Кладова, 90 km од Параћина, 46 km од Бора, 90 

km од Доњег Милановца, 200 km од Копаоника, 120 km од Алексинца, 155 km од Беле 

Паланке, 75 km од Пирота. До Ромулијане се може доћи уским асфалтним путем 

дужине око 1,5 km који се одваја од магистралне саобраћајнице Зајечар ⎯ Параћин. До 

ње се може доћи и из супротног правца, лошијим асфалтним путем од Гамзиградске 

бање. Оштећен и узак асфалтни пут је неподесан за веће и модерне аутобусе, што је 

велики проблем за долазак туристичких група. Једини воз који је саобраћао на 

релацији Београд ⎯ Зајечар је укинут крајем јануара 2009., а аеродроми у Нишу и Бору 

још нису препознати као туристичка чворишта. Док се не изграде путеви предвиђени 

Просторним планом и успостави посебан режим саобраћаја, а нишка и борска 

ваздушна лука модернизују, за сада је оцена 3.49  

Положај у односу на вредности у окружењу (које су наведене у посебном делу 

ове валоризације) је добар, магистрални путеви М-5 и „Тимочка магистрала“, као и 

регионални и локални путеви омогућавају добру повезаност Ромулијане са оближњим 

туристичким вредностима, које имају регионални значај, тако да је и положај у односу 

на њих добар и оцена је 3.50  

Уз уважавање наведена два показатеља изведена је средња оцена туристичко-

географског положаја, и то је оцена 3.  

 
Уметничка вредност  

Вредновање овог елемента односи се на вредновање свих налаза који привлаче 

туристе. Археолошке уметничке вредности се истичу аутохтоношћу, раритетом, 

оригиналношћу и очуваношћу. Заштита појединих локалитета од стране државних и 

светских организација довољно говори о квалитету њихових уметничких вредности.51  

Феликс Ромулијана је од 1979. године категорисана као културно добро од 

изузетног значаја Републике Србије, а од 2007. године је на Листи светске баштине 

УНЕСКО-а. Њени уметнички предмети су изузетно интересантни и до сада су били 

излагани у Паризу, Риминију, Венецији, Бону, Тријеру, тако да у односу на уметничку 

вредност има одличан квалитет и међународни туристички значај, тако да је оцена 5.  

                                                 
49Берић, Д. и сарадници, Туристичка валоризација римског царског града Феликс Ромулијана, Београд, 
2012., стр. 134. 
50 Исто. 
51 Ћирковић, С., наведено дело, стр. 116. 
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Туристичка вредност амбијента  

Амбијент представља сложеност карактеристика природних и створених 

вредности простора. Амбијент утиче на целовитост доживљаја. У том смислу је веома 

битна уређеност простора, уклопљеност археолошког налазишта у амбијент, као и 

прилагођеност амбијента локалитету.52 

Ромулијана се налази у средишту једног природног амфитеатра испуњеног 

шумама, ливадама и пашњацима. Близина Црног Тимока, геоморфолошки облици дуж 

дела његовог тока, недирнути природни амбијент удаљен од бучних и загађених 

урбаних средина, чини једну хармоничну целину са локалитетом. Утисак умањује 

нането блато са тракторских гума по прилазном путу. Недостатак објеката који 

доприносе бољем функционисању и комплекснијем развоју туризма утичу и на оцену, 

а то је за сада 3. 53 

 
Tуристичка атрактивност и препознатљивост  

У досадашњем развоју туризма ниједан од археолошких локалитета у Србији 

није постигао ниво који му одговара према атрактивности коју поседује. Много више је 

могло да буде урађено на брендирању ових целина и позиционирању у свести људи. 

Туристе мотивише и жеља да се доживи узбудљиво искуство у месту с таквим 

уметничким и културним добрима материјалне и духовне вредности каквих нигде 

другде нема. Посета Ромулијани је укључена у обавезни школски програм основних и 

средњих школа. Сезона на локалитету траје од 1.4. до 1.12., с тим да ван сезоне, по 

најави, водич је присутан на палати. Индивидуалне посете се бележе током целе 

године, а организована путовања, посебно школске екскурзије, углавном у пролеће и 

јесен. Иностраних посетилаца нема пуно по броју, али их има са свих страна- из 

Чешке, Британије, Немачке, Француске, Италије, Мађарске, Румуније, Бугарске, 

Хрватске, Словеније, Грчке, Малезије, Јапана, Аустралије, САД, Јужне Америке 

(Немци су најбројнији, Французи и Италијани). Ромулијана је 2008. године забележила 

рекордан број од 42.000 посетилаца, од чега су 1.400 чинили страни посетиоци, што се 

процењује на основу продатих улазница и ваучера за групне посете и школске излете. 

Потврда њених вредности од стране УНЕСКО-а чини је налазиштем од међународног 

туристичког значаја, и оцена је 5. 54 

 
                                                 
52 Ћирковић, С., наведено дело, стр. 118. 
53 Берић, Д. и сарадници, наведено дело, стр. 134. 
54 Берић, Д. и сарадници, наведено дело, стр. 135. 
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Изграђеност туристичких капацитета и опремљеност локалитета  

Туристичка презентација подразумева смештај, исхрану, културу, рекреацију. 

Битан недостатак у туристичкој понуди археолошких локалитета је недовољна 

изграђеност туристичко-угоститељских капацитета и лоша, понегде чак и никаква 

понуда смештајних капацитета.55 У случају Ромулијане ситуација је на незавидном 

нивоу. Ови капацитети су застарели, неодговарајуће структуре и броја, са квалитетом 

услуга који не испуњава потребне стандарде. Најближи ресторан и хотелски смештај се 

може наћи у Гамзиградској бањи, око 4 km од локације. У Зајечaру који је око 10 km 

удаљен налази се неколико хотела и низ ресторана.  

Визиторски центар нажалост не постоји, и без њега се много тога не може 

приказати, изложити, објаснити. Документација за њега је припремљена, и у плану је 

да се пројекат представи и страним донаторима како би се добила средства за 

реализацију. Имајући у виду да је за визиторски центар „Лепенски Вир“ било потребно 

две године за реализацију пројекта по добијању грађевинске дозволе, врло је извесно 

да се и за Ромулијану може очекивати сличан темпо извођења радова. 

Док се Просторни план не спроведе привремена инфраструктура и садржаји су 

на располагању посетиоцима. Испред улаза у палату је привремени паркинг са 

капацитетом за 5 аутобуса и 10 аутомобила. Близу паркиралишта, подигнут је 

санитарни блок. У тврђави је изложбени простор са деловима скулптура и 

реконструкцијама архитектонских елемената. Ту је и привремени информациони 

центар, са канцеларијом туристичког водича, благајном и сувенирницом. Поред њега је 

мањи објекат са баштом где се може купити освежење и храна (готова, која није 

припремана на локалитету). Ноћу је локалитет делимично осветљен. До брда Магура се 

може доћи неасфалтираним путем који је прикладан само за пешаке и теренска возила. 

Садржај боравка није јасно осмишњен. Док се не изграде објекти предвиђени 

Просторним планом, уклопљени у амбијент, посматрајући чињенице са терена, 

садашња оцена је 2.56 

 
Туристичка вредност мотива у окружењу  

Комплементарност простора се огледа у прожимању природног и друштвеног и 

спајању свих елемената. Физичко-географске и антропо-географске вредности у 

окружењу археолошких локалитета чине туристичку понуду разноврснијом, боравак 

                                                 
55 Ћирковић, С., наведено дело, стр. 119. 
56 Берић, Д. и сарадници, наведено дело, стр. 135. 
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садржајнијим и дужим. На туристичком тржишту већу атрактивност имају 

поливалентне регије.57  

У ближем окружењу Феликс Ромулијане постоји неколико афирмисаних и више 

наефирмисаних туристичких локалитета. На 10 km од Ромулијане, у Зајечару се налази 

више антропогених ведности. Гамзиградска бања (3 km), смештена је на обалама 

Црног Тимока, а термоминералне воде јој избијају из самог корита ове реке. ХЕ 

„Гамзиград“ у Гамзиградској бањи, једна од најстаријих у Србији, почела је са радом 

1909. године. Етно кућа у Вражогрнцу (10 km) грађена је у стилу овога краја. 

Манастир Суводол (25 km), у близини села Селачка, за кога се у народу верује да има 

моћ исцељења, из 14. века.  

Од неафирмисаних туристичких локалитета треба поменути следеће. Грлишко 

језеро (10 km), вештачка акумулација код села Грлиште, погодна за развој језерског, 

риболовног и рекреативног туризма. Језеро Совинац (25 km), вештачка акумулација 

код Салаша са мотелом и аутокампом. Боговинска пећина (25 km), више од једног века 

познат спелеолошки објекат, налази се на јужној стрaни Кучајских планина. (Бујагић, 

2002).  

Може се закључити да туристичке вредности побројаних околних мотива (овде 

су наведени неки, али их има више, нарочито неафирмисаних), имају регионални 

значај, што даје оцену 3.58  

 

Табела 3. Туристичка валоризација Феликс Ромулијане квантитативно − 
квалитативним методом 

Индикатори Оцена 

Туристичко-географски положај 3 (3,3) 

Уметничка вредност 5 

Туристичка вредност амбијента 3 

Туристичка атрактивност и препознатљивост 5 

Изграђеност туристичких капацитета и 
опремљеност локалитета 

2 

Туристичка вредност мотива у окружењу 3 

ОПШТА ТУРИСТИЧКА ВРЕДНОСТ 3,50 

Извор: Берић, Д. и сарадници (2012)  
 

                                                 
57 Ћирковић, С., наведено дело, стр. 120. 
58 Берић, Д. и сарадници, наведено дело, стр. 136. 
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Посматрајући резултате анализе свих релевантних елемената туристичке 

валоризације, у циљу формирања опште туристичке вредности римског царског града 

Феликс Ромулијана, уочава се да се они крећу од оцене 3 (добар квалитет) до оцене 5 

(одличан квалитет), са изузетком оцене 2 (задовољавајући квалитет). Општа 

туристичка вредност је 3,50 (врло добар квалитет и национални туристички значај), с 

тим да има простора за њено повећање у годинама које долазе и постизање одличног 

квалитета и међународног туристичког значаја. 

 
 

Резултати туристичке валоризације по методу Хилари ду Крос 
 
Приликом планирања развоја туристичких производа у културном туризму (у 

које спадају и археолошки локалитети) важно је туристички валоризовати природне и 

културне атракције на дестинацији, као и погодности за боравак на дестинацији, уз 

поштовање принципа одрживог развоја туризма.59 

Хилари ду Крос, истрaживач на Департману за туристички менаџмент на 

политехничком универзитету у Хонг-Конгу, је у процес валоризације увела културно–

туристичке субиндикаторе и степен њиховог градуирања за туристички сектор и 

сектор управљања културним добрима, као и за оцену робусности културног добра да 

прими посетиоце.60 У туристичком сектору се валоризују тржишна привлачност 

културних добара и фактори од значаја при дизајнирању туристичког производа. У 

сектору менаџмента културних добара валоризују се културни значај и робустност 

 
Оцена субиндикатора у туристичком сектору  

Туристички сектор чине две врсте субиндикатора: тржишна привлачност и 

фактори од значаја при дизајнирању туристичког производа. Субиндикатори се 

оцењују оценом од 0 до 5, међутим поједини индикатори имају и мање распоне бодова. 

Након оцењивања бодови се сабирају, а тржишна привлачност културних добара у 

туристичком сектору се оцењује на следећи начин: 0 до 20 бодова – слаба привлачност; 

од 21 до 40 бодова – средња привлачност; од 41 до 60 бодова – висока привлачност.61  

 
 
 
 

                                                 
59 Хаџић, О., Културни туризам, Нови Сад, 2005., стр. 29. 
60 Берић, Д. и сарадници, наведено дело, стр. 136. 
61 Воза, Д., Вуковић, М., наведено дело, стр. 163. 
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1. Тржишна привлачност  
 
 Живописни амбијент долине реке Црни Тимок оивичене планинама источне 

Србије, у коме је смештен археолошки локалитет Феликс Ромулијана, поседује 

потенцијал за високу оцену. Ипак, још увек има простора за уређења, те је 

садашња оцена 4 (слаб 0-1, адекватан 2-3, добар 4, одличан 5).  

 Археолошки комплекс Гамзиград представља значајно културно-историјско 

добро, добро познато ван локалне области. Уједно, предмет је посете 

многобројних екскурзија и може се оценити оценом 4 (не 0, донекле 1-3, веома 

добро 4-5).  

 Феликс Ромулијана представља важан национални симбол, првенствено због 

чињенице да је реч о најатрактивнијем и најочуванијем споменику римске 

дворске архитектуре. Оцена је 5 (не 0, има потенцијал 1-3, да 4-5).  

 Велики културни и историјски значај овог локалитета, као и његова бурна 

историја пружа могућност едукованим интерпретаторима да испричају 

посетиоцима интересантну причу. Нарочито су занимљиве приче о императору 

Галерију и његовом животу, али и смрти. Може се закључити да је реч о 

едукативном месту и доделити оцена 5 (не 0, има потенцијал 1-3, да 4-5).  

 Овај локалитет је својим специфичним особинама јасно диференциран од 

околних културних добара, те се овом индикатору може доделити оцена 5 

(сиромашно 0-1, адекватно 2-3, добро 4, одлично 5).  

 Амбијент у коме се налази, културно – историјске вредности, као и бурна 

историја и занимљиве приче које прате локалитет на коме се налазе остаци 

царске палате Феликс Ромулијана, чине га нарочито привлачним за специјалне 

потребе. Почев од 1993. на овом месту се одржава међународна манифестација 

„Летња филозофска школа“ која пружа својим полазницима филозофско 

образовање у класичном филозофском духу. Такође, од 1994. Овде се одржава 

„Међународна ликовна колонија Гамзиград“, а сваке године 12. септембра 

обележава се Дан европске културне баштине. Овај фактор добија оцену 4 

(уопште не 0, има потенцијал 1-3, да 4-5).  

 Висок степен комплементарности са другим туристичким производима на 

дестинацији одликује ово археолошко налазиште (културни, бањски, 

едукативни, манифестациони, верски, излетнички), а оцена је 4 (уопште не 0, 

има известан потенцијал 1-3, да 4-5).  
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 Туристичка активност у региону постаје све јача, али је степен туристичке 

организованости релативно слаб. Оно што је неопходно је чвршће повезивање 

туристичких и културних радника у циљу промоције културног туризма и 

локалитета. Такође, врло је битно едуковање и укључивање локалног 

становништва у активности усмерене ка туристичком развоју. Оцена је 3 (скоро 

никаква 0, у извесној мери 1-3, високо 4-5).  

 Локалитет јасно асоцира са културом, првенствено због бројних културних 

активности и споменика културе који се налазе у његовом окружењу, те је оцена 

4 (уопште не 0, донекле 1-3, потпуно 4-5).62 

 
2. Фактори од значаја при дизајнирању туристичког производа  
 
 Приступ археолошком локалитету је дозвољен, а оцена је 3 (није дозвољен 0, 

ограничен 1-2, дозвољен приступ свим елементима културног добра 3-4).  

 Транспорт од популационог центра до културног добра је добар чему 

доприноси близина и повољан положај културног добра у односу на општински 

и регионални центар. Такође, транспорт до археолошког налазишта је добар 

узимајући у обзир и доступност од емитивних центара у оквиру земље. До ове 

локације се може стићи аутомобилом, аутобусом, возом. Оцена је 2 (веома је 

удаљено/тежак приступ 0, олакшана је доступност 1-2, одлична доступност 3).  

 У околини Феликс Ромулијане налазе се бројне кутурне атракције. Ту спадају 

Радул-бегов конак и турска воденица, као и многи споменици смештени у граду 

Зајечару. Ту су и бројни манастири и цркве, позориште „Зоран Радмиловић“, 

народни музеј „Зајечар“. Близина других кутлурних атракција може се оценити 

оценом 2 (веома удаљено 0, олакшан приступ 1-2, растојање се може лако и 

брзо прећи пешке 3).  

 Услужне погодности које се тичу доступности информација о културном добру 

су адекватне (промотивни материјали, илустрације, монографије). У оквиру 

комплекса налази се услужни објекат у виду кафића где се посетиоци могу 

одморити и освежити. До локалитета се лако долази, јер постоје табле са 

потребним информацијама о његовој близини. Постоји и паркинг простор 

одговарајућег капацитета. Овај индикатор се може оценити оценом 4 (слабе 0, 

адекватне 1-2, добре 3-4, одличне 5).  

                                                 
62 Воза, Д., Вуковић, М., наведено дело, стр. 164. 
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Укупна оцена индикатора туристичког сектора је 49, тј. висок је степен тржишне 

привлачности, а постоје и добри услови за дизајнирање туристичког производа (слаба 

привлачност 0-20, средња привлачност 21-40, висока привлачност 41 – 60). 63 

 

Сектор менаџмента културних добара  

 
1. Културно-историјски значај  

 
 Археолошки комплекс Феликс Ромулијана има изузетну уметничку вредност. 

Објекти царске палате били су богато украшени фрескама, подним мозаицима, 

вестибулама велике уметничке вредности. Такође, пронађени су делови 

скулптура попут глава Јупитера, Херкула, Галерија и других који се данас 

чувају у Народном музеју у Зајечару и сведоче о уметности касноантичког 

периода. Стога, субиндикатор естетске вредности можемо оценити највишом 

оценом 2 (ниска 0, средња 1, висока 2).  

 Велику историјску вредност овог локалитета одређује период изградње (III и 

IV век), те је оцена 2 (ниска 0, средња 1, висока 2).  

 Учесници ђачких екскурзија и остали туристи приликом посете овом 

археолошком локалитету, уз помоћ стручних и едукованих водича, могу чути 

занимљиве приче о касноантичком периоду, цару Галерију и животу, уметности 

и архитектури тог доба. Оцена едукационе вредности Феликс Ромулијане је 2 

(ниска 0, средња 1, висока 2).  

 Друштвену вредност овог археолошког локалитета одређује његова улога места 

за окупљање и дружење људи, али и манифестације које се овде одржавају. 

Ипак, друштвена вредност није довољно афирмисана, те је оцена 1 (ниска 0, 

средња 1, висока 2) 

 Научно–истраживачка вредност подразумева степен заинтересованости 

научника, историчара и археолога за посматраним објектом. Феликс Ромулијана 

представља велики изазов за истраживаче, па се овај субиндикатор може 

оценити оценом 2 (ниска 0, средња 1, висока 2).  

 Археолошко налазиште Феликс Ромулијана представља ретко културно добро 

на дестинацији, односно региону. Ово културно добро је раритет, захваљујући 

                                                 
63 Воза, Д., Вуковић, М., наведено дело, стр. 165. 
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томе што је „једини пример ове врсте изградње од периода друге тетрархије“.64 

Оцена је 3 (уобичајена културна добра исте врсте 0, мање уобичајена добра исте 

врсте 1, ретка добра исте врсте 2, уникатно добро исте врсте 3).  

 Археолошки комплекс Гамзиград, са изузетно очуваним остацима царске палате 

и пропратних грађевина, може се окарактерисати као врло репрезентативан. 

Сврставање овог локалитета на Листу светске кутурне баштине, нарочито је 

допринело његовој репрезентативности и стварању могућности за привлачење 

туриста, што доноси оцену 4 (слаба 1, добра 2-3, одлична 4).65  

  
 2. Робусност  
  
 Археолошки локалитет Феликс Ромулијана може да прими доста посетилаца без 

оштећења објеката, само под условом да они поштују адекватне норме 

понашања. Осетљивост културног добра можемо оценити оценом 1 (велика 0-

1, прилична 2-3, није осетљиво 4).  

 Конзервирани архитектонски делови, западна капија и куле које је окружују, 

палата у северо-западном делу са мозаицима, базилике, терме, мали храм и 

Јупитеров храм у добром су стању захваљујући предузетим мерама репарације. 

Међутим, стање фасада кула источне капије рапидно се погоршава, те је рад на 

њиховој неопходно што пре започети.66 Генерално посматрано, остаци 

Галеријеве царске палате, са свим пропратним објектима, налазе се у 

адекватним условима, а да би се такво стање одржало и у будућности морају се 

редовно вршити конзерваторски радови. Оцена је 3 (слабо 0, делимично 

извршено 1, добро 2-3, одлично 4).  

 План управљања културним добром постоји. Нарочито треба истаћи постојање 

Мастер плана „Пут римских царева – Феликс Ромулијана“, израђеног од стране 

Економског факултета Универзитета у Београду, а који подразумева развој 

културно-историјске руте везане за староримско наслеђе, као једног од 

приоритета туристичког развоја у Србији. Оцена је 5 (нема плана 0, у припреми 

је 1-4, постоји 5).  

                                                 
64 The Institute for protection of Cultural Monuments of Serbia, 2005 
65 Воза, Д., Вуковић, М., наведено дело, стр. 165. 
66 The Insitute for Protection of Cultural Monuments of Serbia, 2005 
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 Регуларни мониторинг и одржавање културног добра су присутни и под 

надлежношћу су Републичког завода за заштиту споменика културе и Народног 

музеја у Зајечару. Оцена је 4 (слабо 0, донекле 1-2, добро 3-4, одлично 5).  

 Могућност негативног утицаја великог броја посетилаца је велика. 

Претпоставља се да би превелики број посетилаца могао да наруши изглед овог 

културног добра, иако се тако нешто до сада није догодило. Оцена је 3 (велика 

могућност 1, средња могућност 2-4, мала могућност 5).  

 Могућности модификација као део развоја производа постоје, посебно када је 

реч о уређењу зелених површина, увођењу савременог осветљења, уређењу 

прилаза комплексу, али то не би требало да има негативан утицај на физичко 

стање културног добра. Оцена је 4 (велика могућност 1, средња 2-4, мала 

могућност 5).  

 Консултације са стејкхолдерима, нарочито око инвестирања, требало би 

вршити у оквиру планирања и организовања туризма овог региона. Последњих 

година доста тога је урађено по овом питању. Стање се, нарочито, побољшава 

након стављања локалитета под заштиту УНЕСКО-а, којим је омогућен приступ 

разним фондовима и побољшане су могућности за успостављање сарадње са 

организацијама широм света. Оцена је 4 (слаб 0, адекватан 1-2, добар 3-4, 

одличан 5).  

Укупна оцена индикатора за сектор менаџмента културних добара је 40, што 

представља осредњу вредност (осетљивост/мала културна вредност 0-20, осредња 

вредност 21-40 и висока вредност 41-60).67  

На основу претходне анализе поставља се матрица тржишне привлачности 

коју чини девет ћелија означених са М (i,j) (i,j=1,2,3). У зависности од оцене коју је 

културно добро добило у претходном поступку, одређује се којој ћелији припада.  

Приликом креирања туристичког производа у културном туризму највише потенцијала 

имају културна добра која се, након извршене туристичке валоризације, сврставају у 

ћелије М (2,3) и М (1,3). Културна добра са средњом и високом тржишном 

привлачношћу, али ниским степеном робусности могу се користити у сврху туризма, 

али тек онда када се обезбеде услови који ће спречити његово оштећење приликом 

посете туриста. Културна добра која одликује мала тржишна привлачност, М (3,1), не 

могу се посматрати као дестинације које ће привући велики број туриста. Културна 

                                                 
67 Воза, Д., Вуковић, М., наведено дело, стр. 166. 
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добра са високом или осредњом вредношћу индикатора културне 

значајности/робусности и осредњом туристичком привлачношћу морају се адекватно 

промовисати, али и заштити у смислу одређивања оптималног броја посетилаца ради 

успостављања одрживог развоја културног туризма.  

 
Табела 4. Матрица тржишне привлачности  

Ро
бу

сн
ос

т 
 

 
 

Тржишна привлачност 

41 – 60 М (1,1) М (1,2) М (1,3) 

21 – 40  М (2,1)  М (2,2)  М (2,3)  
0 – 20  М (3,1)  М (3,2)  М (3,3)  

 0 - 20  21 - 40  41 - 60  
Извор: Воза, Д., Вуковић, М. (2012) 
 

Након извршене туристичке валоризације, можемо закључити да археолошко 

налазиште Феликс Ромулијана код Зајечара представља културно добро у категорији М 

(2,3), осредње вредности индикатора културне значајности/робусности и високе 

тржишне привлачности. Дакле, овај локалитет је подесан за развој туризма на 

дестинацији.  

 

 

SWOT анализа 

 
У процесу планирања туризма на неком подручју велику улогу има „СВОТ“ 

анализа. Овај метод је у широкој употреби, јер се тиче унутрашњих фактора (као што 

су нпр. организациони), и спољних фактора (ближе окружење – компетитивно 

оружење, и удаљеније окружење – макро окружење). Комбинација спољних и 

унутрашњих фактора доводи до њихове четири категорије: унутрашњи позитивни – 

јаке стране (Strangths), унутрашњи негативни – слабости (Weaknesses), спољни 

позитивни – шансе (Oppotunities) и спољни негативни – претње (Threats). За сваки 

туристички производ, у овом случају археолошки локалитет, потребно је, с једне 

стране, одредити његове јаке и слабе стране, односно интерне способности и интерне 

слабости, а са друге стране је неопходно анализирати шансе и претње из окружења, 

односно екстерне могућности и опасности.68  

                                                 
68 Берић, Д. и сарадници, наведено дело, стр. 139. 
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Основна идеја „СВОТ“ анализе је да се њом омогући такво развојно понашање 

предузећа у туризму које ће обезбеђивати максимално коришћење снага и шанси, с 

једне стране, и минимизирање претњи и слабости таквом развоју, с друге стране.69 

 
Ако се теза „СНАГЕ“ анализира може се закључити следеће:  

 препознатљиво подручје у коме се Ромулијана налази (источна Србија, Тимочка 

крајина) се својим компаративним предностима истиче, и представља један од 

генератора развоја у туристичком кластеру Источна Србија;  

 као једини археолошки локалитет у Србији који је на Листи светске баштине 

УНЕСКО-а, Ромулијана се препоручује не само као заоставштина из римског 

периода, већ као културно добро које припада светском наслеђу. Заштићена и 

уређена на прави начин, као што је то и предвиђено усвојеним просторним 

планом овог комплекса, требало би да предводи, како је већ замишљено, будући 

развој туризма овог краја;  

 Ромулијанина околина је слика препознатљивог, јединственог и контрастима 

богатог пејзажа. Терен око палате је брдовит са шумама, пољопривредним 

земљиштем и потоцима, затим долина Црног Тимока са његовим питорескним 

меандрима, наизменичним теснацима и долинама, и велики природни 

амфитеатар у коме се Ромулијана налази са веома ниским степеном 

урбанизације су слика окружења које је мање-више остало непромењено у 

односу на период градње палате;  

 Феликс Ромулијана је царска резиденција, најочуванији пример Римске дворске 

провинцијске архитектуре, за коју je везана снажна симболика тетрархије.70. Као 

што је Диоклецијан у славу прве тетрархије подигао велелепну палату у Сплиту, 

Галерије је у славу друге тетрархије подигао Ромулијану, и мада није довољно 

дуго поживео да би у њој и боравио, она својом лепотом и после много векова 

показује фрагменте идеолошког програма свог градитеља што је чини 

јединственом;71  

 мозаици Ромулијане су изузетно високог квалитета и служе као мерило при 

оцени мозаика у царским градњама на територији Србије. Означавају највиши 

домет мозаичке уметности у раздобљу тетрархије. Свако поређење са нпр. 

мозаицима у Сирмијуму, у Диоклецијановој палати у Сплиту, Галеријевој 
                                                 
69 Стрефановић, В., Туристички менаџмент, Ниш, 2010., стр. 124. 
70 Ћирковић, С., наведено дело, стр. 145. 
71Васић, М., Букумировић, С., Феликс Ромулијана (мултимедијална монографија), Београд,  2002. 
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палати у Солуну, било према техници и колориту, било према мотивима и 

композицији даје предност мозаицима из Ромулијане. У светским размерама 

једини јој парирају они у вили Казале у месту Пјаца Армерина на Сицилији;  

 источно од палате (1 km), на брду Магура налазе се једина два верификована 

тетрархијска царска маузолеја и место где је извршена последња апотеоза у 

римском свету. На приступном путу Ромулијани такође се налазе остаци 

монументалног тетрапилона. 

 
Феликс Ромулијана свакако има и доста недостатака који се могу представити кроз 

„СЛАБОСТИ“ локалитета:  

 неопходна је реконструкција постојећих и изградња нових путева како би 

локалитет био приступачнији. Аеродроме у Нишу и Бору треба модернизовати и 

проширити. Посебан режим саобраћаја треба успоставити ради заштите. 

Просторним планом је предвиђеnа градња многих путева, паркинга за возила, и 

стаза око локалитета;  

 недовољна је изграђеност подручја хотелско-угоститељским капацитетима, 

понуда је застарела, а трансформација постојећих туристичко-угоститељских 

објеката је спора. Савремени визиторски центар из три дела - за пријем 

посетилаца, научно-истраживачки делом и делом са скромним смештајним 

капацитетима (10 соба и два апартмана) још увек није изграђен. Потребна су 

додатна улагања у изградњу капацитета за смештај (али не поред локалитета), 

исхрану, спорт и забаву.72 Просторним планом је замишљена градња ових 

објеката у Гамзиградској бањи, у појасу дуж Црног Тимока, Гамзиграду и 

Звездану;  

 на палати нема довољно одговарајућих стручних кадрова. Разлог томе је како 

затечена ситуација, тако и неразумевање државе за савременим потребама 

функционисања УНЕСКО-вих локалитета. Тренутно на Ромулијани раде два 

радника на одржавању и два водича са лиценцом. То је недовољно за локалитете 

такве вредности, пошто они обично имају читаве тимове стручњака од 15-20 

људи;  

 постојећи интернет сајтови су углавном информативног карактера и изгледају 

као скениране брошуре. Треба ангажовати професионалне веб дизајнере, јер 

                                                 
72 Просторни план подручја археолошког налазишта Ромулијана-Гамзиград, 2004 
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Ромулијанин сајт у времену интернета мора имати модеран дизајн и неопходне 

садржаје.73  

 
Кроз тезу „ШАНСЕ“ су анализиране могућности за унапређење локалитета:  

 максимално искоришћавање доступних извора финансирања као што су помоћ 

Владе кроз НИП (Национални инвестициони план), невладин сектор, европски 

фондови, израда пројеката за финансирање од Светске туристичке организације 

и других кредитора;  

 приближавање ЕУ ће довести до приступа већем броју фондова, и повећања 

тражње за туристичким производима из наше земље (а тиме свакако и 

Ромулијане), пошто су нове чланице Уније за многе Европљане неоткривене 

дестинације;  

 према неким проценама UNWTO 37% светске туристичке тражње има везе са 

задовољењем културних потреба. Истраживања ATLAS-а, показују да је број 

оних који су посетили локалитете и дестинације доминантно мотивисани 

културним разлозима мањи, и износи око 5-8%. То врло јасно показује да је 

неопходно привлачити и оне посетиоце којима култура и њено наслеђе нису 

примарни мотив доласка;74 

 

Успешном развоју стоје на путу и одређене „ПРЕТЊЕ“, које се јављају у следећим 

облицима и могу имати следеће последице:  

 константну претњу представљају неслужбени копачи који претражују терен уз 

помоћ детектора метала и сличних инструмената у нади да ће пронаћи вредне 

покретне артефакте. Такви незаконити истраживачи када се затекну у акцији 

изводе се на суд;  

 стални продужетак рокова изградње и адаптације туристичких садржаја 

успорава развој неопходне инфраструктуре. Ако постоји намера (а постоји) да 

се привуку туристи, сви ти радови и процеси морају много брже да се одвијају;  

 питање конзервације је можда и највећа претња од свих наведених. Сама 

архитектура палате је специфична, па се јавља и проблем како наткрити 

поједина места, а не нарушити визуру палате. Проблем је веома комплексан и 

                                                 
73 Берић, Д. и сарадници, наведено дело, стр. 140. 
74 Исто, стр. 141. 
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мора се решавати уз помоћ компетентних људи из УНЕСКО-а.75 Када су у 

питању археолошка налазишта као што је Ромулијана веома је важно да се 

пронађе и успостави извесна равнотежа између затеченог стања и накнадних 

интервенција у погледу заштите локалитета, презентације и коришћења у 

модерном времену. Што се тиче одржавања, мора постојати стална сума 

средстава за годишње одржавање, јер ће у супротном штета бити вишеструко 

већа од тог износа.76  

 
Примена „СВОТ“ анализе може помоћи ентитетима који су одговорни за 

менаџмент локалних или регионалних туристичких политика у дестинацијама, да 

позиционирају туризам у њиховим стратешким плановима. Представљени појединачни 

сегменти „СВОТ“ анализе могу да послуже као путоказ за даљу акцију представљања 

Феликс Ромулијане као европске културне баштине, а унутар могућности и 

ограничења који долазе од унутрашњих и спољашњих друштвених, економских и 

културних сила. Анализе овакве врсте веменом треба пoнaвљати, да би се, ако има 

потребе за тим, прилагодили циљеви, изменили приоритети, или ревидирале планиране 

акције на основу ранијих искустава. 

 

 

Заштита културног добра 
 
 

Просторним планом подручја археолошког налазишта Ромулијана – Гамзиград 

(2004, у даљем тексту: Просторни план археолошког налазишта) обухваћено је подрује 

археолошког налазишта, површине око 27 km2, са његовом заштитном зоном површине 

око 24 km2. Према Просторном плану Републике Србије, подручје археолошког 

налазишта Ромулијана – Гамзиград обухваћено је северним делом Источне туристичке 

зоне са Зајечаром, градским туристичким центром и Гамзиградском бањом. 

Подручје археолошког налазишта представља предеону целину са заштићеном 

околином утврђене царске палате римског императора Галерија из III-IV в.н.е и 

сакралним комплексом Магуре из IV в.н.е. Археолошко налазиште Ромулијана 

сврстано је у категорију непокретног културног добра од изузетног значаја. Уписано је 

                                                 
75 Просторни план подручја археолошког налазишта Ромулијана-Гамзиград, 2004 
76 Берић, Д. и сарадници, наведено дело, стр. 141. 
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на УНЕСКО Листу светског културног и природног наслеђа 2007. године. У обухвату и 

ван обухвата археолошког налазишта евидентирано је још 65 археолошких локалитета 

из различитих епоха. Главна обележја предеоној целини дају: природни амфитеатар 

(виши на северу и нешто нижи на југу) у коме је смештена утврђена царска палата, као 

и клисура и меандри Црног Тимока са водом II а класе квалитета, погодном за купање. 

Просторним планом археолошког налазишта, по први пут у нашој пракси, 

установљене су зоне заштите непокретног културног добра: 

• зона I степена заштите – обухвата простор заштићене околине утврђене царске 

палате, меморијалног комплекса на Магури и још 16 мањих археолошких 

налазишта, површине 175 hа. Установљен је режим строге и контролисане заштите у 

функцији заштите непокретних културних добара, едукације и контролисане 

презентације посетиоцима и са ограниченим и контролисаним активностима; 

• зона II а. степена заштите – обухвата континуелни простор ужег појаса око зоне I 

степена заштите, до видног радијуса од око 1500 m од геометријског средишта 

утврђене царске палате, односно до визуелних препрека оближњих узвишења, 

површине око 500 hа. Установљен је режим селективног и контролисаног 

коришћења у функцији презентације највреднијег културног наслеђа. Дозвољен је 

контролисан приступ и кретање посетилаца и контролисан развој и одвијање 

активности комплементарних заштити непокретног културног добра; 

• зона II б. степена заштите – обухвата дисконтинуелан простор ширег предела око 

зоне II а. степена заштите, до видног радијуса од око 3000 m, то јест до границе 

природног. Феликс Ромулијана амфитеатра на десној обали Тимока и визуелних 

препрека побрђа на левој обали Тимока, површине око 880 hа. Установљен је режим 

контролисаног коришћења у функцији заштите и унапречења предеоног лика и 

очувања мозаичне структуре пољопривредних и шумских површина; 

• зона III степена заштите – обухвата преостали простор подручја археолошког 

налазишта површине око 1130 hа. Установљен је прелазни режим заштите, то јест 

селективно коришћење за развој активности комплементарних заштити и 

презентацији културног наслеђа и контролисана изградња простора. У прелазном 

режиму заштите омогућено је проширење грађевинског подручја и развој главне 

туристичке понуде у Гамзиградској Бањи, формирање 6 нових туристичких 

комплекса и пунктова, спортско-рекреативних површина, акватичких програма на 

Црном Тимоку и изградња нових саобраћајница; 
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• заштитна зона подручја археолошког налазишта – обухвата преостали простор 

површине око 2400 hа, без ограничења за развој насеља и инфраструктуре, 

пољопривреде, шумарства и ловства. 

 
Табела 1. Зоне заштите археолошког налазишта Феликс Ромулијана 

Зона заштите НКД Површина 
зоне 

Режим заштите и 
коришћења 
простора 

Главне активности 

Зона I степена 
заштите- заштићена 
околина НКД 

175 hа 
Строго ограничено и 
контролисано 
коришћење простора 

Заштита НКД 
Ограничена презентација 
посетиоцима 

Зона 
II а. степена 
заштите 

500 hа 
Селективно и 
контролисано 
коришћење простора 

Заштита и уређење предела, 
Контролисана презентација НКД 
туристима, Излетничка рекреација 

Зона II б. степена 
заштите 880 hа 

Селективно 
коришћење простора 
и очување предела 

Заштита и уређење предела, 
Претежно излетничка рекреација и 
ограничена туристичка рекреација 

Зона III степена 
заштите 1130 hа 

Прелазни режим 
заштите са 
контролисаним 
коришћењем и 
изградњом простора 

Одрживи развој туризма и 
рекреације 

Заштитна зона око 
археолошког 
налазишта 

2400 hа Без ограничења Одрживи развој свих активности 

Објашњење: НКД – непокретно културно добро 
Извор: Просторни план подручја археолошког налазишта „Гамзиград - Ромулијана”, 
2004. 
 

Концепт развоја туризма и рекреације заснован је на: 

1. културолошкој презентацији и валоризацији археолошког налазишта 

Ромулијана и других непокретних културних добара; 

2. туристичкој понуди Гамзиградске Бање са Црним Тимоком; 

3. интеграцији са постојећом и планираном туристичком понудом Зајечара и 

мезорегионалног окружења (вештачка акумуалција „Грлиште‘‘ и друге 

акумулације, термоминерални извори у Николичеву и Шарбановцу, пећине, 

ловиште на Тупижници и др). 

У складу са установљеним зонама заштите непокретног културног добра 

утврђени су гранични капацитети простора за туризам и организација туристичке 

понуде у простору. 

На подручју археолошког налазишта утврђен је капацитет простора и животне 

средине/предела од 1650 једновремених туриста, док је у зони заштите око подручја 
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археолошког налазишта установљен оптималан капацитет од око 7000 туриста, то јест 

укупно 8650 једновремених туриста на обухваћеном подручју. 

У зони I степена заштите предвиђен је музејски простор, монтажно-демонтажна 

позорница поред комплекса Магуре и контролисано кретање посетилаца, ради 

разгледања заштићеног простора. 

У зони II а. степена заштите предвиђени су приступне саобраћајнице из правца 

севера и југа и информативно-туристички пунктови за прихват посетилаца на западној 

и источној страни зоне I степена заштите. Предвиђено је формирање пункта на 

римском мајдану са вајарском колонијом и отвореним амфитеатром, као и мањи 

службени пункт за службу заштите, са објектима у духу традиционалног градитељства. 

 
Табела 2. Капацитет простора зона заштите археолошког налазишта Феликс 
Ромулијана 
Зона заштите НКД Капацитет 

простора Главне активности Комплементарне 
активности 

Зона I степена 
заштите – 
заштићена околина 
НКД 

300 
једновремених 
корисника 

Научно истраживање и 
едукација, конзервација и 
рестаурација НКД, туристичка 
презентација 

Строго контролисана 
пољопривреда и шумарство 

Зона II а. степена 
заштите 

850 
једновремених 
корисника 

Туристичка презентација и 
излетничка рекреација 

Контролисана пољопри-
вреда, шумарство и узгој 
безопасне дивљачи 
 

Зона II б. степена 
заштите 

500 
једновремених 
корисника 

Претежно излетничка 
рекреација, ограничена 
туристичка рекреација 

Контролисана 
пољопривреда, шумарство 
и ловство 

Зона III степена 
заштите и заштитна 
зона око подручја 
археолошког 
налазишта 

Без ограничења, 
већ условљен 
туристичком 
тражњом и 
социокултурним 
капацитетом 

Туризам и рекреација Планиран 
оптималан капацитет од око 
7000 корисника, од тога око 
3800 стационарних туриста и 
3200 излетника 

Пољопривреда, МСП у 
туризму и услугама, 
шумарство и ловство 

Објашњење: НКД – непокретно културно добро, МСП – мала и средња предузећа 
Извор: Просторни план подручја археолошког налазишта „Гамзиград - Ромулијана”, 
2004. 
 

У зони II б. степена заштите предвиђене су излетничко-панорамске стазе са 

радијалним правцем пружања и њихово повезивање са панорамским кружним путем по 

ободу те и зоне III степена заштите, са бројним видиковцима према царској палати. 

У зони III степена заштите задржана је северна обилазница града, предвиђена 

Генералним планом Зајечара. Дисцлоцирана је на север планирана јужна обилазница 

града, тј. из зоне II а. У зону III степена заштите. Предвиђен је развој локалних путева 

за повезивање туристичке понуде у простору. 
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Сви смештајни капацитети (3800 лежаја) на обухваћеном подручју предвиђени 

су у овој зони, а остали капацитети у Зајечару, градском туристичком центру у 

непосредном окружењу археолошког налазишта. 

Центри туристичке понуде и различитих туристичких активности биће Зајечар и 

Гамзиградска Бања. Предвиђен је развој шест мањих туристичких локалитета (за етно-

комплекс, омладинско-дечији комплекс, комплекс за припрему спортиста и др) и 

акватичких програма на малим акумулацијама, које би се у летњој сезони формирале 

на меандрима Тимока постављањем пнеуматских, транспарентних устава. Гамзиград и 

Звездан развијаће се као традиционална сеоско-туристичка насеља са понудом 

руралног туризма.77  

С обзиром на то да се археолошки локалитет Гамзиград сматра једним од 

најочуванијих у Европи из тог периода, потребно је уложити напоре за његову заштиту 

и ревитализацију да би такав и остао. Усклађивањем активности које се предузимају на 

локалитету са установљеним системом заштите и коришћења, обезбеђује се очување 

материјалних и духовних вредности које га сврставају у ранг културних добара од 

изузетног значаја. Притом, неопходно је развијати пројекте којима би се подизала 

свест јавности о важности заштите архитектонског наслеђа као елемента културног 

идентитета и извора инспирације и креативности садашњости и будућности.78 

Уписивањем у Листу светске природне и културне баштине, активности научног 

истраживања и едукације добиле су и свој комерцијални аспект, којим се значајан део 

средстава обезбеђује за даље културолошке активности на овом простору.  

У складу са законском регулативом, институције овлашћене за заштиту 

културних добара имају следеће задатке: планирање, одређивање и спровођење 

техничке заштите споменика, доношење одлука о мерама заштите, прикупљање и 

чување потребне документације у вези споменика, праћење њихове заштите и 

коришћење са циљем спречавања непланираног рушења, реконструисање и обнова 

културног добра и њеног заштићеног подручја.79 Како налаже Закон о културним 

добрима, за послове рестаурације и конзервације споменика културе наше земље 

задужен је Завод за заштиту споменика културе Републике Србије. Завод предлаже 

годишње и дугорочне планове реконструкције које, након усвајања од стране Управног 

                                                 
77 Просторни план подручја археолошког налазишта Ромулијана-Гамзиград, 2004 
78Roter-Blagojević, M. i saradnici, A new approach to renewal and presentation of an archeological site as 
unique cultural landscape. 2009. str. 37 
 
79 The Institute for Protection of Cultural Monuments of Serbia, 2005. 
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одбора Завода за заштиту споменика културе, ратификује Министарство културе. 

Коначне одлуке о техничким мерама заштите на археолошком локалитету Гамзиград 

доноси Министарство културе, а на предлог Завода за заштиту споменика. Након 

коначних одлука, Завод израђује План конзервације у коме се појединачно 

представљају све фазе конзервације или обнове споменика. Уколико су планом 

предвиђени послови рестаурације, потребно је у планирање пројекта укључити и 

Археолошки институт. На овај начин, обезбеђује се гаранција да је пројекат у складу са 

превентивним мерама. Контролу радова на културним добрима обављају инспектори 

Министарства културе и надлежне општинске управе који проверавају напредак 

археолошких истраживања и конзерваторских радова.80 

За разлику од правне и техничке заштите које су засноване на високом степену 

стручности, управљање културним добрима је област у којој још увек нема искусног и 

добро обученог кадра. Експертни тим, који чине људи различитих професија, 

формиран је у складу са општим принципима будућег интегративног приступа 

презентације археолошког налазишта Гамзиград.81 Културна баштина се третира кроз 

просторне планове подручја посебне намене, где се на листи приоритета, између 

осталих, налази и археолошки локалитет Ромулијана. Културним добром Гамзиград 

управља Република Србија, а директно надлежна државна институција је Завод за 

заштиту споменика Србије. Јуна 2005. године дефинисан је План за менаџмент, 

истраживање, заштиту и презентацију археолошког локалитета Гамзиград. Овим 

документом одређене су неопходне законске и техничке мере заштите и списак 

активности за конзервацију, рестаурацију и презентацију археолошког налазишта. О 

одржавању и промоцији локалитета бригу води Народни музеј у Зајечару који своје 

активности одређује на годишњем нивоу.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
80 Воза, Д., Вуковић, М., наведено дело, стр. 162. 
81 The Institute for Protection of Cultural Monuments of Serbia, 2005. 
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Рим на тлу Србије 
 

Уздижући свој завичај до највиших нивоа, римски владари иза себе оставили су 

Сирмијум, Сингидунум, Виминацијум, Феликс Ромулијану, Наисус, Медијану, 

Јустинијану Приму, Улпијану и друге античке градове на тлу Србије чија архитектура 

представља круну римског градитељства. Ако томе додамо и податак да је чак 18 

римских императора рођено на тлу Србије, нема сумње да је реч о простору 

импресивних трагова римске империје. 

  Чињеница да је са територије данашње Србије потекла петина од укупног броја 

свих императора представља огроман потенцијал за стварање српског туристичког 

бренда. То је уједно и највећи број римских царева који су рођени ван Италије 

(Немачка је имала само једног, а Шпанија два римска цара), због чега је археолог и 

директор Виминацијума др Миомир Кораћ осмислио пројекат "Путевима римских 

императора" намењен економској одрживости културне баштине наше земље. Циљ је 

све градове, постојбине римских императора, повезати у једну руту дугу више од шест 

стотина километара, која повезује десетак највећих античких локалитета са наше 

територије. Остаци Виминацијума сматрају се једним од најважнијих археолошких 

локалитета у југоисточној Европи, Сирмијум је био један од четири највећа римска 

града, Наисус је изнедрио Константина Великог, који је свету донео хришћанство, 

налазиште Гамзиград Феликс Ромулијана представља круну римске дворске 

архитектуре, а у близини Кладова налази се Дијана, једно од највећих и најочуванијих 

римских утврђења на Дунаву. Ту су и Трајанова табла у близини Кладова, Царичин 

град код Лесковца... Ако томе додамо да је у развоју римске империје велику улогу 

имала и река Дунав, дуж чије обале су се градиле веће и мање пограничне тврђаве и 

градови, чији остаци спадају међу важне локалитете на овим просторима, све су то 

разлози који потврђују да ће овај простор и пројекат "Путеви римских императора" у 

наредних неколико година представљати туристички бум. Из тих разлога Влада Србије 

је усвојила мастер план "Пут римских царева", који подразумева изградњу паркинга и 

прилаза поред остатака римских градова и утврђења, постављање путоказа, вајање 

биста 17 римских императора, постављање лифта до Трајанове табле, изградње 

ласерског Трајановог моста, припремање специјалног римског менија, прављење 

сувенира, изградњу римских пансиона. Тако ће туристи имати јединствену прилику да 

се возе римским двоколицама, пију римско вино, обуку римску тогу и да се у 

потпуности врате у историју римске империје, али све то на тлу Србији.  
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Још један од начина туристичког активирања јесте Антика фест. Пројекат 

„АНТИКА ФЕСТ“ - међународна презентација светске културне баштине и 

нематеријалног наслеђа намењен је домаћим и страним туристима као и радницима у 

култури и локалној и регионалној управи, студентима друштвено - хуманистичких 

наука и уметности али и широј заинтересованој јавности, пре свега младим људима 

који ће у будућности представљати главне ресурсе за научно утемељено препознавање, 

очување и промоцију нематеријалног културног наслеђа Србије. Реч је о међународној 

презентацији царске палате Ромулијане, културног добра са УНЕСКО листе, кроз 

театарски пројекат Одисеја – Антигона – Киклоп – Сан летње ноћи у оквиру АНТИКА 

ФЕСТА и ревитализација античког наслеђа кроз очување нематеријалног културног 

наслеђа и ревитализације обичаја. 

 Од овог пријекта очекује се: 

• Обезбеђивање услова за доступност културних вредности грађанима.  

• Допринос популаризацији и промоцији нових видова уметничког изражавања.  

• Допринос популаризацији и промоцији нематеријалног културног наслеђа. 

• Допринос интегралној заштити културног наслеђа и одрживом развоју. 

• Дугорочност пројекта 

 
Фестивала АНТИКА ФЕСТ успешно је одржан 2012. и 2013. године и очекује се 

да ће се традиција наставити. На фестивалу 2012. године у Ромулијани представљено је 

богато нематеријално културно и античко наслеђе, премијерно је изведена представа 

„Енеида“ по Вергилијевом спеву и промовисана књига „Античко позориште“ Гвида 

Падуана уз интерпретацију античких трагедије и савремених драма инспирисаних 

антиком, а куд Лола извела је 

реконструкцију ђурђевданског 

древног обичаја „Молитва“ Овај 

спектакуларан приказ античке 

културе и њених одјека, после 

Феликс Ромулијане је представљен у 

Кладову близу остатака Трајановог 

моста и у Београду на кули Небојша 

која је део историјског језгра  

Београдске тврђаве. На фестивалу 2013.   Слика 24. Сцена са Антика феста 2013.    

године у Ромулијани презентована је    Извор:www.rts.rs      
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«Антигона», Софокла у продукцији Народног позоришта из Београда, «Киклоп», 

Еврипида у продукцији Народног позоришта „Зоран Радмиловић“ из Зајечара као и 

„Сан летње ноћи“ Вилијема Шекспира у продукцији Народног позоришта Републике 

Српске из Бања Луке. Пројекат је подржан од стране Одбора за културу Игманске 

иницијативе и у њему ће учествовати земље из нашег окружења. Посебно место у 

програму заузела је претентација и реконструкција сачуваних древних обичаја и 

организација едукативних радионица народне религије и нематеријалног наслеђа, у 

реализацији са Филозофским факултетом, одељење етнологије и антропологије и 

Факултетом за медије и комуникацију.        

На овај начин дат је допринос не само развоју туризма већ и бољем разумевању 

као и  ближем повезивању културних субјеката из бивших југословенских република 

као и још интензивнијој сарадњи између институција и појединаца који се баве 

заштитом и презентацијом културне баштине као и оних који се баве сценско – 

музичким стваралаштвом. 

Пројекат Антика фест је nucleus будућих догађања на просторима који чувају и 

представљају културно наслеђе у Србији, региону и шире. Поред локалних и 

регионалних партнера очекује се да ће се у наредном периоду укључити и партнери 

ЕУ, посебно из земаља које припадају Дунавској иницијативи. Културно наслеђе је 

«додатком» савремене уметности постало живо место сусрета и дијалога посматрача и 

учесника,  што даје посебан осећај и доживљај, о чему говоре одјеци у медијима у 

земљи и иностранству овогодишњег Антика феста. Имајући у виду специфична 

културно-историјска обележја, културно-историјска и етничка разноврсност, 

мултикултуралност, савремени и историјски језички диверзитет територије коју 

обухвата држава Србија и овај регион,  нематеријалној баштини и језику као њеној 

субкатегорији и средству очувања припада значајно месту у оквиру културне политике 

Србије. Неопходно је обавестити и едуковати јавност о значају нематеријалног 

културног наслеђа као инструмента за узајамно поштовање и толеранцију међу 

различитим културама, као средство за социјалну кохезију и разумевање различитости. 

Из свега овога јасно се закључује колико је нематеријално културно наслеђе важно за 

одрживи развој не само заједница које га практикују, него друштва уопште. Зато је и 

идеја Антика феста укључивање нематеријалног културног наслеђа у националне 

стратегије и обезбеђивање и развитак постојаног система који ће радити на његовом 

очувању и заштити, али и даљој ревитализацији и рехабилитацији. 
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Фестивал Антика фест ојачао је репутацију нематеријалног културног наслеђа 

Србије као могућег простора стваралаштва кроз скуп вештина, извођења, изражаја, 

знања и умећа, као и инструмената, предмета, рукотворина и простора који стоје у вези 

са њима а које заједнице, скупине или, у неким случајевима, појединци препознају као 

део свог културног наслеђа, а царска палата Ромулијана позиционирала се као 

пожељна туристичка дестинација са међународним уметничким садржајима високог 

квалитета. 

Амбијент Феликс Ромулијане, њена културно – историјска вредност, бурна 

историја и занимљиве приче које прате овај локалитет чине га нарочито привлачним за 

одржавање разних манифестација. Почев од 1993. на овом месту се одржава 

међународна манифестација „Летња филозофска школа“ која пружа својим 

полазницима филозофско образовање у класичном филозофском духу. Такође, посебно 

је занимљива  „Међународна ликовна колонија Гамзиград“, основана 1994. године са 

идејом да археолошки локалитет Фелик Ромулијана и читаво окружење Гамзиграда и 

Гамзиградске бање послуже академским уметницима различитих профила и стилских 

опредељења као инспиративан амбијент у којем ће моћи да оставе свој печат и дух 

времена у којем живимо, управо као што су то учинили врсни ствараоци на истом 

простору пре 17 векова. Фонд ове ликовне колоније, данас броји преко 450 дела и 250 

уметника ( сликара, вајара, фотографа, керамичара, мозаичара) како из Србије, тако и 

из земаља у окружењу , али и из земаља широм света: Шведска, Финска, енглеска, 

Исланд, САД, Мексико, Јужна Кореја и многе друге. Ова ликовна колонија на одређен 

начин врши и туристичку презентацију и промоцију Феликс Ромулијане у Србији,а и у 

свету, док посматрање уметника како инспирисани Галеријевом палатом на лицу места 

стварају своја дела, може бити и својеврсна туристичка атракција. 

 

 

 

 

          Слика 25. „Пропаст империје“ 
           Милић од Мачве 

                      Извор: Каталог ликовне  
           колоније Гамзиград 
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Закључак 

 
Многобројна археолошка налазишта широм Европе говоре о периоду и 

тековинама моћне римске империје. Међу најзначајнијима несумњиво је Ромулијана – 

Галеријева задужбина и последњи споменик дворске архитектуре везан за 

Диоклецијанов систем управљања државом. Ова велелепна царска палата својим 

лускузом и величином премашује значај Диоклецијанове палате у Сплиту. Захваљујући 

очуваности остатака некадашње царске палате у Гамзиграду код Зајечара и истакнутим 

уметничким и архитектонским вредностима који је одликују, УНЕСКО је 2007. године 

овај локалитет уврстио у Листу светске природне и културне баштине. На тај начин, 

Гамзиград је допринео стварању изузетних могућности за промоцију и развој туризма, 

не само овог краја, већ и читаве Србије.  

На основу спроведене туристичке валоризације може се закључити да 

археолошко налазиште Гамзиград спада у ред културних добара са изузетним културно 

– историјским значајем. Испитивањем и компарацијом појединих индикатора обе 

спроведене методе туристичке валоризације дoшло се до закључка да се у многим 

аспектима добијени резултати подударају, те да се могу сматрати релевантним за 

оцену погодности туристичког локалитета за туристички развој. На основу извршене 

анализе оба метода валоризације, добијена је врло добра туристичка вредност Феликс 

Ромулијане, тј. да је локалитет од националног значаја (оцена 3,5 на основу 

квантитативно-квалитативне методе), односно да је у категорији М (2,3) - осредње 

вредности индикатора културна значајност/робусност и велике тржишне привлачности 

(на основу матрице Ду Крос). Може се приметити да се и у једној и у другој методи 

вредност локалитета налази на граници средње и високе вредности, тако да се ово 

културно добро сврстава међу атрактивније археолошко наслеђе Србије.  

Локалитет је добио УНЕСКО-ву заштиту што је велико признање али у исто 

време и велика обавеза. Сенку на све погодности које УНЕСКО доноси са собом баца 

једино лош систем управљања локалитетом, као и проблеми око одржавања и 

конзервације палате који у неком дужем периоду могу довести у питање и само 

чланство у УНЕСКО-вој породици.  

Развој туризма је идентификован као ефикасан начин да се ревитализује 

привреда неке дестинације, без обзира да ли је она рурална или урбана. Наслеђе, а 

поготово културно наслеђе, се сматра као значајан туристички ресурс за развој туризма 
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у целом свету. Културне вредности (у случају Ромулијане археолошки локалитет) и 

њихови елементи заузимају веома значајно место у туризму с обзиром на могућности 

њихове валоризације и обогаћивања туристичке понуде. Ако се посматра период од 

2000. године па до данас, однос државних власти према Ромулијани је доста 

узнапредовао. Туризам се све више препознаје као област која може да буде значајан 

чинилац њеног развоја. У последњих пар година је дошло до једног позитивног 

заокрета према бризи о њој, активно се промовише на разним сајмовима у земљи и ван 

ње. Од стране Народног музеја у Зајечару покренуте су многобројне иницијативе како 

би се извршила његова адекватна промоција и привукла пажња стручне јавности 

широм света. Очигледан је један активизам са којим треба наставити и убудуће, и то у 

већој мери. Феликс Ромулијана је туристички потенцијал који ће популаризовањем у 

Србији и ван ње, мотивисати стране туристе да упознају нашу културну баштину, 

такође и домаће посетиоце, који ће имати и мотивацију да је чувају, али и да се њом 

поносе. Због значаја који културно-историјске вредности као што је Ромулијана имају 

у развоју туризма, перманентно треба радити на њиховој заштити и очувању, па онда 

валоризацији у туристичке сврхе. 

Према постојећим плановима, циљеви развоја овог подручја заснивају се на 

унапређењу туризма и рекреације уз оптимално вредновање локалних 

комплементарних активности. Локалитет Гамзиград поседује изузетне потенцијале 

који га чине главним развојним мотивом Тимочког региона. Оно што је неопходно 

како би се све предности искористиле на прави начин, јесте покретање надлежних 

институција и појединаца који би својим знањем и финансијским улагањима 

допринели стварању туристичког производа базираног на археолошком локалитету 

Феликс Ромулијана. Инвестирањем у изградњу нове и реконструкцију постојеће 

материјалне базе, као и пажљивим креирањем и спровођењем маркетинг стратегије 

испунили би се услови за привлачење, не само домаћих, већ и иностраних туриста. 

Такође, потребно је едуковати локално становништво о значају непокретних културних 

добара и активно га укључити у активности унапређења туризма.  

На крају, може се закључити да би стратегију развоја туризма овог краја требало 

заснивати на промоцији културног туризма, чији би носилац био археолошки комплекс 

Гамзиград. 
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