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УВОД 
 

Вода и водени екосистеми су увек били привлачни за људе, од њихових 

истраживања, преко саобраћаја и транспорта, до једноставног уживања у лепоти и 

коришћење воде у сврху разоноде и рекреације. Иако наша земља нема излаз на море, 

поседује велико водено богатство које није у довољној мери искоришћено. 

Река Дунав је наша најзначајнија река. Његов ток је 2783,4 km дуг, а кроз нашу 

земљу протиче дужином од 588 km. Дунав, као један од највећих туристичких ресурса 

Србије, представља будућност домаћег туризма. Цело подручје Средњег Подунавља 

обилује изузетно лепим панорамским видицима, местима богатим културнио-историјским 

наслеђем, гастрономијом, заштићеним природним добрима, многобројним 

манифестацијама, што све заједно погодује развоју речног крузинга и других видова 

наутичког туризма. Како је Дунав у контакту са Светским морем, то практично значи да је 

доступан туристичким пловилима из целог света. Такође, наутички туризам има висок 

тренд раста, а највећи пораст очекује се управо у нашем делу Европе. Због свега овога, 

регион Средњег Подунавља има великих потенцијала за развој овог вида туризма. 

Међутим, и поред несумњиво великог потенцијала, он није у довољној мери 

искоришћен. Иако Србија заузима централну позицију и највећи део тока Дунава, по броју 

бродова и броју туриста знатно заостајемо за већином осталих подунавских земаља. 

Годишњи промет туриста  у речном туризму на Дунаву износи око 1 200 000 путника, али 

је од тога наша земља имала веома мало користи. Због ових разлога, одлучила сам да 

дефинишем правце развоја речног туризма на Средњем Подунављу. Надам се да ће овај 

рад бар мало утицати на боље разумевање очито великих потенцијала Дунава за развој 

наутичког туризма, и развој свести о потреби спровођења у дело бројних пројеката и 

стратегија које предвиђају кораке који су неопходни за привлачење већег броја туриста и 

остваривање веће просечне потрошње по туристи. 

Предмет овог рада су туристички потенцијали подручја Средњег Подунавља, 

природни и антропогени, затим материјална база туризма и туристички промет ове регије. 

Методе које су коришћене у овом раду су анализа литературе на ову тему и 

извођење закључака помоћу метода синтезе и дедукције. 

Циљ рада представља анализа потенцијала овог региона за развој свих типова 

туризма, нарочито наутичког, односно речног туризма, уз осврт на пројекте и акције које 

су предузете ради повећања потенцијала за развој овог вида туризма, и будуће пројекте са 

истим циљем. 
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1. ПОЛОЖАЈ 
 

1.1. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

Дунав је једина велика европска река која тече од запада ка истоку. Специфично је 

то што се његова дужина мери од ушћа према извору. Почетак Дунава чине две речице у 

Шварцвалду, Брег и Бригах. Извор Брега је на 1078 метара висине. С обзиром да ова 

речица прелази дужи пут, географски се сматра извором Дунава. Ове две речице спајају се 

у Донауешингену. Дунав из Баден-Виртемберга, улази преко Баварске у северну Аустрију 

(пролазећи кроз Линз и Беч), па кроз југ Словачке где пролази кроз Братиславу, прелази 

преко Мађарске (кроз Будимпешту) од севера према југу па између Барање и речног острва 

Карапанџе улази у источну Хрватску. После кратког тока кроз Источну Хрветску излази на 

границу Хрватске и Србије (Војводина),  после чега углавном следи границу Хрватске и 

Србије. Пролази поред Вуковара, а код Илока напушта Хрватску и улази у Србију. 

Пролази кроз Београд, а затим у дужини од око 100 km  чини границу између Србије и 

Румуније, па касније и између Румуније и Бугарске. После дугог тока на граници између 

Румуније и Бугарске, скреће на север а затим на истокгде својим мирним током прави 

делту на ушћу у Црно море, близу границе са Украјином. Република Молдавија је 1990. 

године, добила приступ на отприлике 300 метара леве обале између градова Галац и Рени. 

(wikipedia.org) 

Слика бр. 1. – Мапа положаја Дунава (Извор: sr.wikipedia.org) 
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У свом средњем току Дунав протиче територијом Србије или дуж њених граница у 

дужини од 588 km, што представља 20,6% од укупне дужине ове реке. Српски сектор 

Дунава се простире од границе са Мађарском (1433 km) до ушћа реке Тимок на граници са 

Бугарском (845 km). Дунав је гранична река са Републиком Хрватском у укупној дужини 

од 138 km (између 1433 km и 1295 km) и са Румунијом на дужини од 130 km (од ушћа Нере 

на 1075 km до ушћа Тимока на 845 km). 

На току Дунава кроз Србију по геоморфолошким карактеристикама издвајају се три 

посебна сектора: 

 „Средњи или панонски Дунав“ (од Мађарске границе на 1433. km до Голупца на 

1042. km), укупне дужине 391 km, 

 „Ђердапски Дунав“ (од Голупца на 1042. km до Кладова на 931. km) укупне дужине 

111 km и 

 „Доњи Дунав“ (од Кладова на 931. km до ушћа Тимока на 845. km) укупне дужине 86 

km. (Симоновић, П. et al, 2010.) 

 

1.2. САОБРАЋАЈНО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

 

 Када се говори о саобраћајном значају Дунава, мисли се на Коридор VII, један од 

десет европских коридора, који пролази и кроз нашу земљу. Паневропски саобраћајни 

коридори су саобраћајни коридори који повезују земље централне Европе, са земљама 

источне и југоисточне Европе. Девет коридора су железнички и друмски, а десети 

(Коридор VII - "Дунавски коридор") је водени коридор - ток Дунава. Дунавски коридор је 

један од најважнијих европских путева, а заједно са Рајном и Мајном то је најважнији 

водени пут на континенту. (Богдановић, М., 2010., wikipedia.org) 

 Дунав је најзначајнија европска река,  а овај закључак изводимо из чињенице да је 

он део трансевропског пловног пута – канал Рајна-Мајна-Дунав, који у дужини од 3505 m 

повезује Атлантски океан и Средоземно море, повезујући тако Западну и Источну Европу. 

С обзиром да је Дунав у контакту са Светским 

морем, oн је доступан туристичким бродовима 

из целог света. (Катић, А. et al, 2011.) 

 У мрежи Паневропских коридора, Србија 

има веома повољан положај. Међутим, потребна 

је координисана сарадња свих чиниоца 

туристичке привреде да би се искористио пун 

потенцијал Дунавског коридора. Неопходна је 

модернизација саобраћајног система и развој 

регионалних и локалних саобраћајница, што ће 

допринети бољој валоризацији природних и 

културних мотива. (Раткај, И. et al, 2011.)  

           Слика бр. 2 – Мрежа европских коридора (Извор: www.vojvodinacafe.rs) 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B0
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1.3. ТУРИСТИЧКО-ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

 

 Битна карактеристика туристичког положаја Дунава је његова транзитна функција. 

Он се налази на једном од важнијих праваца туристичких кретања у Европи. Њега највише 

користе туристи из Средње, Северне и Источне Европе како би дошли у Србију или као 

пут за Бугарску. (Богдановић, М., 2010.) 

 „Туристичко-географски положај подунавског дела Србије директно је завистан од 

саобраћајног коридора VII. У периоду трајања међународних санкција које су обухватиле 

и селективну рестрикцију пловидбе Дунавом уз сагласност Дунавске Комисије (супротно 

усвојеним документима о слободној пловидби, Београдској конвенцији и документима 

усвојеним на Другој Паневропској Конференцији одржаној на Криту 1994. године и Трећој 

одржаној на Хелсинкију 1997.) туристички положај целе Источне Србије је постао 

изразито неповољан. Туристичка делатност је због слабе посећености, посебно страних 

туриста, бележила стагнацију и пад туристичког промета. Смештајни капацитети и 

инфраструктура почели су да пропадају због нередовног и неадекватног одржавања, а нове 

инвестиције су биле знатно успорене и умањене. На почетку XXI века туристички положај 

подунавског дела Источне Србије се постепено поправља. Број страних посетилаца расте, 

посебно у области рекреативног, конгресног и пословног туризма. 

 Пловни ток Дунава укључен је у Европске саобраћајне правце и токове на којима 

треба да се створе услови за развој комбиноваих видова туризма на делу Коридора VII који 

се односи на Источну Србију. Процеси интеграције позитивно ће се одразити на 

туристички и саобраћајни положај овог дела Подунавља у смислу смањења 

административних ограничења и повезивања са осталим деловима Европе. Магистрални 

пут који води уз десну обалу Дунава од Београда и Неготина (Ђердапска магистрала) и 

мрежа регионалних путева унутар Источне Србије омогућава релативно лак приступ 

афирмисаним туристичким вредностима, туристичким потенцијалима и туристичким 

местима.“ (Драговић, Р., Кићовић, Д, 2010.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правци развоја речног туризма на Средњем Подунављу 
 

 
8 

 

2. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДУНАВА У СРБИЈИ 
 

2.1. СТРУКТУРА РЕЉЕФА И ПЕДОЛОГИЈА 

 

 У физичко-географском смислу, Дунавски регион у Србији се пружа у, већином, 

равничарском рељефу Војводине и северном делу Шумадије док је предео источно од 

Стига брдовит а затим достиже висину ниских планина Ђердапског региона. У Војводини, 

изоловано брдовито подручје које достиже висину ниских планина – Фрушка гора има 

специјално место што се тиче туризма. 

 Као важан елемент, морфолошка структура рељефа српског Подунавља има 

повољне предиспозиције за развој саобраћаја и туризма. Овде доминирају равнице и ниска 

брда, што је велика предност за унапређење саобраћаја и развој туризма. Доминантна 

врста земљишта у Војводини је чернозем, веома погодно земљиште за изградњу путева и 

друге активности. Као што смо рекли, равнице и ниско побрђе су доминантни облици 

рељефа у Подунављу и пружају се на југ све до Голупца, где почињу да се јављају високе 

планине и врхови који отежавају саобраћајно повезивање овог дела Подунавља. Ове 

планине отежавају и развој туризма, упркос чињеници да је ово један од најатрактивнијих 

делова српског Подунаља. Целу Ђердапску регију карактерише веома комплксан, 

дисециран рељеф. Поред тога што се дубоки, уски и високи кањони смењују са 

пространим, отвореним котлинама, налазе се и бројне литице и хриди на обали тамо где је 

рељеф благо заталасан, а негде и дубоко дисециран. 

 Посебна туристичка атракција ове регије су кањони, прерасти, пећине и јаме, који 

се већином налазе у карпатском делу дунавског региона и на простору НП Ђердап. Може 

се наићи на доста локација на великом броју планина са изванредно очуваном природом и 

атрактивним природним феноменима, као што су: понорнице и пећине, шумски 

комплекси, здрава клима, крашки рељеф, и бројне пећине, литице и други ретки природни 

феномени.  

 У Источној Србији, дуж Дунава, пружају се планине Мироч, Дели Јован, Хомољске 

планине и Звижд. У геолошком периоду Креде овај простор је био вулкански активан, чији 

су вулкани избацивали андезитно-дацитну магму. Највећи крашки облици рељефа су увале 

Речка и Бусовата на Бељаници и Торовиште и Некудово на Кучају. Најбројније су 

спелеолошке форме рељефа (неколико стотина пећина и јама) а најинтересантније су 

прерасти или камени мостови који су у Источној Србији најбројније на Балкану. 

(Петровић, Д., Томић Петровић, Н., 2012.) 

 Вратна је река у источној Србији код истоименог села, недалеко од Брзе Паланке и 

десна је притока Дунава. Најпознатија је по три највиша природна камена моста у Европи 

тзв. прерастима који подсећају на врата, по чему је река и добила име. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0_(%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B7%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
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 Мала прераст је удаљена око двеста метара узводно од манастира и њена дужина је 15 

метара. Ширина њеног отвора износи 33 метра, висина 34 метра, док је дебљина свода 

изнад отвора 10 метара. 

 Велика прераст је удаљена око сто метара од Мале прерасти и њена дужина је 45 

метара. Ширина њеног отвора износи 23 метра, висина 26 метра, док је дебљина свода 

изнад отвора 30 метара. 

 Сува прераст се налази око два километра узводно од Мале и Велике прерасти и њена 

дужина је 34 метара. Ширина њеног отвора износи 15 метра, висина 20 метра, док је 

дебљина свода изнад отвора 10 метара. Овај назив добила је по томе што Вратна, у 

летњем делу године, понире педесетак метара узводно од ње, да би се касније појавила 

и још једном нестала, пре него што поново избије из стене и настави даље да тече 

површином земље. 

Слика бр. 3 – Мала прераст на Вратни (Извор: www.mediaportal.rs )  

 Ове три прерасти су различитог порекла. Прве две су остаци некадашње тунелске 

пећине кроз коју је текла Вратна а чији се део свода између њих урушио, а трећа је настала 

услед понирања реке. У њеној близини откривено је још примера крашког рељефа, три 

неистражене пећине, од којих је једна најдужа, друга обилује тунелима и ходницима, а у 

трећој се налази језерце. (wikipedia.org) 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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Слика бр. 4 – Пећински накит Церемошње 

(Извор: geograblogdotcom.wordpress.com) 

 

 У регији источног Подунавља се налази и неколико веома дугачких пећина. Неке од 

најдужих и најлепших су: Церемошња, Боговинска, Ресавска, Рајкова, Злотска, Дубочка и 

друге. Туристички најатрактивније су Церемошња и Рајкова.(Петровић, Д., Томић 

Петровић, Н., 2012.; Драговић, Р., Кићовић, Д., 2012.) 

 Пећина Церемошња се 

налази на североисточним 

обронцима Хомољских планина, на 

надморској висини од 533 m, у 

подножју њиховог највишег врха, 

Великог штубеја (940 m). За 

туристичке посете је уређена 1980. 

године. Укупна дужина до сада 

истражених пећинских канала је 

775,5 m, док је дужина туристичке 

стазе 431 m. Завод за заштиту 

природе Србије је 2007. године 

пећину Церемошња ставио под 

заштиту као Споменик природе, 

односно заштићено природно добро.  

 По богатству накита ова пећина је једна од најлепших у Србији. Позната је по 

великим дворанама које краси разноврстан пећински накит – сталактити, сталагмити, 

пећински стубови, драперије, окамењени водопади, галерије итд. У овој пећини су 

пронађени и остаци пећинског медведа који је живео пре око 100 000 година. 

(www.tokucevo.org) 

 Рајкова пећина је пећина у источној Србији, удаљена 2 km од Мајданпека. Кроз 

њене пећинске канале, дуге 2304 m, тече река са 1129 m речног хоризонта. Три речице 

створиле су ову пећину: Јанкова, Паскова и Рајкова. Пећина садржи читав систем дворана, 

канала и ходника, а украшена је и пећинским накитом у виду сталактита, сталагмита, 

стубова од снежно белог кристалног калцита. Пећина садржи два хоризонта,тј. понорски и 

изворски део. Спајањем сувог и речног канала добија се кружна стаза дужине чак 1410 m, 

док је туристима за сада омогућен приступ од свега 633 m. 

  Рајкова пећина добила је име по хајдуку Рајку, који је опијао и пљачкао путнике, а 

своје благо сакривао у овој пећини. Постоји веровање да је опљачкао силно благо и сакрио 

га у овој пећини. За благом се и даље трага. Околина Малог Пека богата је мешовитом 

шумом букве, јавора и храста и представља јединствено природно и спелеолошко 

богатство.( www.srbija.travel, www.asak.org.rs) 

 Куриозитет је Ракин понор, јама који се налази у близини мање, изоловане крашке 

заравни Мироча, код села Копана Главица. Јамски улаз се налази на дну преграђене 

долине на 380 m н.в. Поврђена је дубина од 285 m, са јамским каналом фреатичног типа, 

дужине 668 m. (Драговић, Р., Кићовић, Д, 2010., www.asak.org.rs) 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%98%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BF%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
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 Ђердапска клисура је најдужа клисура у Европи. Дунав у њој пресеца Карпатску 

планинску зону између Панонског и Влашко-понтијског басена. Ђердапска клисура се 

пружа између тврђаве Голубачки град и румунског села Гуравој, као најузводнијих тачака, 

до места Сип, као најнизводније. Дужина клисуре је око 100 km, и по томе је једна од 

најдужих у Европи. Припада типу клисура пробојница, односно, антецедентних речних 

долина, каквих је мало у рељефу Земље. Поред тога, Ћердапска клисура је и композитна. 

На Ђердапском сектору Дунава јављају се четири сужена дела – клисуре, која су 

растављена одговарајућим проширењима – котлинама. Поређане низводно од улаза у 

Карпатско-балканску планинску масу, клисуре и котлине на Дунаву се смењују следећим 

редом: Голубачка клисура, Љубковска котлина, клисура Госпођин вир, Доњемилановачка 

котлина, клисуре Велики и Мали казан, Оршавска котлина и Сипска клисура, позната и 

под називом Ћердап, што значи Гвоздена врата. (Гроздановић, Н., 2012.) 

Слика бр. 5 – Поглед на клисуру Казан (Извор: www.npdjerdap.org) 

Голубачка клисура је прво сужење Дунава у Ђердапској клисури. Посебну 

карактеристику представљају бројни остењаци који се издижу са речног дна и избијају 

изнад водене површине и стрми кречњачки одсеци, са бројним пећинама. Љупковска 

котлина, са благим долинским странама уздигнутим до 150 m изнад реке и дужином од 12 

km, је прва котлина у Ђердапској клисури. Стране ове котлине су дисециране долинама 

неколико потока. Карактеристике Госпођиног вира су: стрми, местимично вертикални 

кречњачки одсеци, више подводних остењака, велики нагиб језерског дна и нагло 

повећање дубине. Доњомилановачка котлина се налази у темену једног великог „лакта“ 

који прави ток Дунава. Ту је Дунав широк око 1800 m, постојаног водостаја и мирне 

површине. Нарочито је геоморфолошки значајан предео Великог и Малог Казана. Овде је 

Дунав широк само 180 m , и дубок 82 m. (Станковић, С., 2001.) 
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2.2. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 Клима проучаваног дела Подунавља зависи од географског положаја и рељефа 

терена. Овај простор је подложан струјањима ваздуха, чији се смер мења током године. 

Најзначајнији су источни и југозападни ветрови, у зимском периоду, и северозападни 

ветрови, у летњем. У прелазним периодима, приметне су честе промене у смеру струјања 

ветра, условљене рељефом земљишта и променама у ваздушном притиску. У Подунављу је 

најчешћи ветар Кошава. Обично дува неколико дана узастопно, од три до седам, а може и 

знатно дуже. Зими може да достигне брзине од 70 до 100 km/час а чак и 130 km/час, што је 

орканска јачина ветрова. При тим брзинама прави огромне материјалне штете и угрожава 

пловидбу Дунавом кад проструји кроз Ђердапску клисуру. Расподела температуре ваздуха 

је углавном условљена рељефом, тако да су утицаји планина на климу значајнији од 

утицаја географске ширине. Подручје дуж Дунава припада клими умереног појаса. 

Карактеристично је постојање двоструког максимума падавина са честим и обилним 

кишама лети (јун), секундарним максимумом у јесен (новембар) и прилично сувом зимом.  

Табела бр. 1 – Средње месечне и годишње температуре градова Подунавља (° C) 

Извор: Катић, А. et al, 2011. 

У табели 1 су приказане температуре ваздуха (средње месечне и годишње) на 

изабраним климатолошким станицама дуж Дунава. Као што се види, највише средње 

месечне температуре ваздуха јављају се у јулу, а најниже у јануару. 

Табела бр. 2 – Просечне месечне и годишње суме падавина (mm) 

Мет. 

станица 

Месеци Год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сомбор 35,4 33,5 33 48,7 60 76,3 60,9 48,8 35,8 40,6 53,4 44,7 571 

Кикинда 33,5 34,7 32,3 44,8 53 74,1 52,9 50,2 36,4 35,1 48 46,3 541 

Зрењанин 35,2 36,3 36,1 45,7 62,4 83,9 58,8 47,7 36 35,1 47,8 47,3 571 

Нови Сад 43,6 43,4 43,8 52 62,5 85,9 67,5 54 38,4 41,6 54,4 56,6 643 

Београд 48,3 44,1 48,9 55,3 73,6 95,8 66,2 50 47,6 44,9 57,8 57,5 690 

Неготин 51,8 47,7 46,8 55,7 82,3 91 68,3 56,4 50,5 45,8 56,1 60,2 713 

Извор: Катић, А. et al, 2011.   

 Падавине су један од најважнијих климатских елемената. С обзиром на 

карактеристике рељефа, режим падавина је континенталан. Годишња расподела падавина 

показује да највише кише пада  у периоду мај-јули, а најмање у периоду јануар-март. 

Уопштено можемо рећи да је месец са највећом количином падавина јун, а са најмањом 

фебруар, односно март. Што се тиче географске расподеле, највише падавина прими 

Мет. 

станица 

Месеци Год. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сомбор -1,2 1 5,7 11,2 16,3 19,5 21,1 20,4 16,6 10,8 5,5 1,2 10,7 

Нови Сад 0,1 2,1 6,8 12,1 17 19,9 22 21,6 18,2 12,5 6,8 2,4 11,8 

Београд 0,4 2,4 6,9 12,4 17,1 20,2 22 21,7 18 12,3 7 2,6 11,9 

Неготин -1 0,9 5,3 11,8 16,9 20,4 22,4 21,5 17,4 10,9 5,7 1,4 11,1 
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Неготин, док је најсувља Кикинда са само 541 mm годишње суме падавина. (Катић, А. et 

al, 2011.) 

 Посматрајући ове две табеле података, долазимо до закључка да је најпогоднији 

период за речни туризам, а и туризам уопште, летњи период. Период јул-септембар издваја 

се као пероид са највишим просечним температурама ваздуха, а уз то просечне суме 

падавина нису превише високе, што позитивно утиче на обим промета у овим месицима. 

Секундарни повољни период, што се климатских карактеристика тиче, јавља се у 

релативно топлим и сувим месецима – априлу и октобру. 

  

2.3. ХИДРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 Река Дунав, са укупном дужином од 2857 km и средњим вишегодишњим 

протицајем од око 6500 m
3
/s, представља другу по величини реку Европе и највећу реку 

која се улива у Црно море. Дунав спада у највеће реке на планети, јер је 21. по дужини, и 

25. по површини слива (817000 km
2
).  

На сектору кроз Србију Дунав прима велики број притока. Од десних притока су 

најзначајније Драва, Сава, Велика Морава, Млава, Пек, Поречка река и Велики Тимок, а од 

левих Тиса, Тамиш и Нера. Посебно се истичу реке Тиса (површина слива 157200 km
2
) и 

Сава (96400 km
2
), које су и најзначајније притоке Дунава у целом сливу. Подслив Тисе је 

по површини највећи у 

сливу Дунава и обухвата 

територије 5 земаља 

(Украјна, Словачка, 

Румунија, Мађарска и 

Србија). Доњи ток Тисе 

дужине 160 km (16,6% 

дужине главног тока) 

налази се на територији 

Србије. Подслив Саве, 

водом најбогатије притоке 

Дунава дели 5 земаља 

(Словенија, БиХ, 

Хрватска, Црна Гора и 

Србија). Сава протиче 

доњим током кроз Србију 

у дужини од 210 km, што 

представља око 25,6% 

њене укупне дужине. 

(Јовичић, Д., 2006.)  

         Слика бр. 6 – Реке и мора Европе са сливовима (Извор: sh.wikipedia.org) 
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Велика дужина тока саме реке Дунав и њених притока, као и велике површине 

сливова утичу на водност, одн. на просечан проток Дунава кроз Средње Подунавље. То 

представља значајну тачку у проучавању развоја речног туризма на Дунаву,с обзиром да 

крузинг туризам слатких вода,за разлику од сланих, зависи од физичких и хемијских 

особина речног тока,а нарочито од просечног протока. 

 

2.3.1. ПРОСЕЧНИ ПРОТОЦИ 

 

Просечни вишегодишњи протоци представљају карактеристику водног режима која 

указује на просечну водност сливног подручја. Међутим, могућност коришћења 

расположивих количина воде у сврхе речног туризма зависи и од временске расподеле и 

трајања протока. 

Река Дунав узводно од ушћа Драве (хидролошка станица Бездан) има режим кога 

карактеришу две изражене сезоне: сезона богата водом (од априла до јуна) и сезона 

сиромашна водом (од септембра до јануара). Већа количина воде током прве половине 

године потиче од топљења снега. Средњи вишегодишњи  проток износи 2655 m
3
/s воде, 

док се средњи месечни протоци крећу у распону од 749 m
3
/s до 7043 m

3
/s. Драва не утиче 

значајно на овај режим, тако да се минимални и максимални средњи месечни протоци 

Дунава на низводном сектору (х.ст. Богојево) јављају у истим месецима као на узводном 

сектору. Средњи вишегодишњи проток Дунава код Богојева је 2890 m
3
/s воде, а средњи 

месечни протоци се овде крећу од 959 m
3
/s до 8153 m

3
/s. 

Након уливања Тисе, долази до промене у годишњој расподели протока Дунава, тј. 

разлике између воднијег и сушнијег дела године постају израженије. Водни период је 

краћи и јавља је у пролећним месецима, док сушни период траје од октобра до јануара. 

Средњи вишегодишњи проток Дунава низводно од ушћа Тисе (х.ст. Сланкамен) износи 

3690 m
3
/s воде, док се средњи месечни протоци крећу у распону од 1093 m

3
/s до 9885 m

3
/s.   

Највећи утицај на режим вода Дунава у Србији има река Сава. Средњи 

вишегодишњи проток је 5310 m
3
/s воде. Низводно од ушћа Саве (х.ст. Смедерево) 

изражена је краћа водна сезона (март-мај) и нешто дужа сушна (август-октобар). Средњи 

месечни протоци варирају од 1454 m
3
/s, до 13080 m

3
/s. Велика Морава нема битног утицаја 

на проток Дунава. Средњи проток Дунава на сектору низводно од њеног ушћа (х.ст. В. 

Градиште) износи 5550 m
3
/s, а средњи месечни протоци варирају од 1461 m

3
/s до 14152 

m
3
/s воде.  

2.3.2. РЕЖИМ ЛЕДА 

 

 У зимском периоду, температура воде Дунава условљена је континенталном 

климом сливног подручја, односно, негативним температурама ваздуха које доводе до 

појаве леда на водотоку. Раније су биле релативно честе појаве критичних ситуација у вези 

са кретањем леда дуж водотока што може представљати опасност приликом пловидбе. У 

оштрим зимама у прошлости било је доста случајева загушења и нагомилавања леда, са 
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потенцијалном опасношћу од ледених поплава. Због тога је одбрана од леда већ одавно 

постала саставни део одбране од поплава на Дунаву. 

 Међутим, у последњим деценијама је учесталост појава леда на Дунаву знатно 

смањена. Док је у периоду 1901-1970. године учесталост била 69-87%, у новијем периоду 

је смањена на око 50%, са чешћим појавама на горњим секторима Дунава кроз Србију. 

Разлог за то су све чешће појаве благих зима, као и антропогени утицаји на феномен 

хлађења речне воде – повећано хемијско и термичко загађење речне воде. Ово погодује 

развоју речног туризма и пловидби Дунавом кроз нашу земљу, а нарочито кроз сектор 

Ђердапа. 

 

2.3.3. ЂЕРДАПСКО ЈЕЗЕРО 

 

Ђердапско језеро је вештачко језеро, настало изградњом бране на Дунаву. Сувишне 

воде из језера отичу преливним делом брана и на тај начин се спречавају поплаве 

приобалног појаса, односно, одржава максимални ниво Ђердапског језера на надморској 

висини од 69,6 m. Бродске преводнице огромних димензија служе за превоз бродова из 

реке у језеро (узводно) и обратно. При високим водостајима језеро је дугачко 265 km а при 

средњим 132 km. Ширина језера се креће од 180 m (Мали казан) до 2 000 m 

(Доњемилановачка котлина). Максимална дубина језера прелази 90 m. Зависно од 

водостаја површина језера се креће од 170-253 km
2 

и по димензијама спада у ред највећих 

у Европи. 

Језеро каректеришу 

мале амплитуде водостаја што 

је последица велике повшине 

слива Дунава и његове 

релативно велике количине 

воде током целе године. 

Овакав режим протицаја и 

водостаја значајан је за рад 

хидроелектране „Ђердап“, 

одвијање пловидбе, риболова, 

туризма и степена загађености 

воде Ђердапског језера. 

    Слика бр. 7 – Ђердапска брана на Дунаву (извор: ribolov-nautika.com) 

“Интересантност језера и приобаља погодује различито туристичко активирање 

појединих локалитета, којих за изградњу потребних објеката има довољно, који се зависно 

од функционалне усмерености деле на три целине:  

 пријезерске,  

 панорамске и 

 специјалне” (Станковић, М. С., 2001.) 
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 Пријезерски локалитети се налазе непосредно уз обалу и погодни су за развој 

наутичког туризма и спортско-рекреативних активности на води.  

Панорамски се налазе на вишим брдима и заравнима са којих се пружа леп поглед 

на познате природне и културно-историјске вредности Ђердапа. 

Специјални локалитети су везани за природне и антропогене вредности какви су на 

пример: шумске састојине, врела, пећине, археолошки локалитети, стара насеља и тврђаве, 

гранични прелази и др.(Кићовић, М. Д. et al, 2012.) 

 

2.4. ЗАШТИЋЕНИ ПРЕДЕЛИ СРПСКОГ ПОДУНАВЉА 

 

 Уз обале Дунава, целим његовим током кроз Србију, нижу се једно за другим 

бројна природна добра. Нека од њих су под посебном заштитом, а разликују се по својим 

карактеристикама, врсти и значају. 

 У свом току кроз нашу земљу, Дунав је типично низијска река, тиха и спора. Својом 

снагом меандрира, мења корито, руши и односи обале, премешта и таложи муљ и песак, 

ствара нове спрудове, меандре, рукавце, мртваје, аде, обалске брежуљке и пешчане дине. 

Управо су баре, мочваре и ритови богати специфичним и вредним биљним и животињским 

светом. Данас су таква подручја сведена на релативно малу површину, али су још увек 

присутна. 

 „Основни разлог за нестајање или смањивање барско-мочварних површина јесу 

хидромелиорациони радови извођени у прошлом, а нарочито у овом веку, који су имали за 

циљ - регулацију тока Дунава подизањем одбрамбених насипа и изградњом мреже 

хидросистема Дунав-Тиса-Дунав. На тај начин, широка плавна подручја у приобаљу 

Дунава сужена су на најмању меру, што је утицало на основне карактеристике тих 

подручја. Мочварни предели претворени су у пољопривредна земљишта, а преостале 

површине се често користе као рибњаци. Услед измене услова станишта, аутохтона 

вегетација, флора и фауна претрпеле су значајне промене, разноврсност и бројност врста 

су редуковане. Подручја под шумом мењају свој изглед. Уместо старих шума врбе и 

тополе, јављају се нове, најчешће еуроамеричке тополе.“ (www.members.tripod.com) 

 

 ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ – На почетку тока Дунава кроз Србију, налази се 

регионални парк "Горње Подунавље", као први у низу бројних заштићених природних 

добара. Стављен је под посебну заштиту 1982. године. Налази се на деловима територија 

општина Сомбор и Апатин, на левој страни Дунава, на површини од 9.996 hа. 

 Ово подручје је, пре изградње насипа, Дунав често плавио, па је карактеристично 

благо заталасано земљиште са високим нивоом подземних вода. Ове специфичне еколошке 

прилике условиле су и појаву и развој биљног света који је богат и разноврстан, и варира 

од хидрофилних мочварних заједница (локвањи, рогоз, трска и високи шаш) до различитих 

типова шума (бела врба, брестово-јасенове шуме, заједнице реликтних шума храста 

лужњака). 
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Вегетацијска разноврсност, доста водених површина, повољни еколошки услови, 

омогућили су развој богатог и разноврсног животињског света из група инсеката, 

зглавкара, риба, птица и сисара. При томе, ловна фауна представља специфично обележје 

регионалног парка, а нарочито су значајне популације јелена, срна, муфлона, дивљих 

свиња и других врста. 

 На подручју Регионалног парка или у његовом окружењу, издвојени су и стављени 

под заштиту посебни споменици и резервати природе, најчешће као резервати за 

одржавање генетског фонда ретких и угрожених биљних и животињских врста и њихових 

заједница. До сада се под заштитом налази 8 резервата, укупне површине око 94 ha. 

Посебно је значајно станиште орла белорепана и црне роде, које се налази под заштитом 

од 1955. године, као научно-истраживачки резерват, на површини од 1.000 ha. 

 Поред природних резервата, на подручју "Горњег Подунавља" налази се 11 

споменика природе. Стављени су под заштиту као групе или усамљена стабла, због тога 

што представљају амбијенталну вредност или природну реткост. 

 Подручје "Горњег Подунавља" припада групи изузетно значајних појединачних 

природних вредности, заштићених просторних целина. Због тога ће у наредном периоду 

ово подручје бити идеално за уграђивање концепта одрживог развоја и одржавања 

биолошке разноврсности у сва планска програмска документа (Делић, Ј., Прентовић, Р., 

2009.) 

 Осим биолошке разноврсности, Горње Подунавље краси и аутентично културно 

наслеђе. Као резултат прилагођавања великој реци и њеним ћудима, настали су 

карактеристични изворни обичаји, ношње, језик, риболовни алат, чамци и јела која 

привлаче госте и Горње Подунавље чине атрактивном дестинацијом. 

(http://www.vojvodinasume.rs/ponuda/srp-gornje-podunavlje) Овај регионални парк поседује 

могућност боравишног, спортско-рекреативног туризма, излетничког и екскурзионог 

туризма, манифестационог, еко туризма и сеоског туризма. Овде се нарочито пружа 

могућност за развој еко туризма, посебно посматрање птица и дивљачи и заштићених 

биљних врста. 

 

 КАРАЂОРЂЕВО - Природно добро "Карађорђево" припада општинама Бачка 

Паланка и Бач. На основу еколошке валоризације, коју је спровео Завод за заштиту 

природе Србије, предложено је да се стави под заштиту као специјални резерват природе - 

резерват за одржавање генетског фонда високе дивљачи, у категорију од великог значаја. 

Површина специјалног резервата природе "Карађорђево" износи 2955,32 hа, a састоји се од 

две одвојене природне целине: подручје Мостонга и подручје Букински рит. Природно 

добро карактерише благо заталасан терен, са динамичним микрорељефом, што је 

карактеристика ритских подручја. 

 Букински рит се налази под директним утицајем вода Дунава и карактерише га 

типични ритско-шумски комплекс. На овом подручју евидентиране су: заједнице 

бадемасте врбе, беле врбе, црне тополе, тополе и пољског јасена. Букински рит има услове 

http://www.vojvodinasume.rs/ponuda/srp-gornje-podunavlje
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за развој разноврсне фауне, нарочито ретких врста рибе. На подручју Мостонге 

евидентиране су: заједница храстова и жестиља, заједница храста лужњака, пољског јасена 

и бреста. Куриозитет су природне реткости: бели локвањ, дремовац, иђирот и др. 

 За природно добро "Карађорђево" веома је значајна орнитофауна, коју чини 135 

врста птица, а од тога 51 врста су станарице. Посебну вредност имају: орао белорепан, 

сиви соко, бела рода, рида луња, прдавац. Такоде, у Букинском риту бораве и гнезде се 24 

птичје врсте које су на листи потенцијално угрожених у Европи, а 67 птичјих врста има 

статус природне реткости. 

 Фауна сисара - заступљена је бројним врстама глодара, бубоједа, зечева, 

волухарица, зверова и др. Типично обележје и фактор атрактивности природног добра 

"Карађорђево" јесте ловна дивљач, а нарочито: обични јелен, дивља свиња, јелен лопатар, 

муфлон, Вирџинијски белорепи јелен, срна и већи број врста ситне дивљачи (дивља мачка, 

куна златица, лисица, јазавац, твор, дивљи зец и др). 

 Поред екскурзионог и излетничког туризма, ово природно добро има изузетне 

потенцијела за развој риболовног и нарочито ловног туризма. Поред тога, развијен је и еко 

туризам, са акцентом на посматрању ретких и заштићених биљака, затим птица, риба и 

других животиња. 

  

НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА - Први вид заштите за подручје Фрушке 

горе установљен је 1948. године, када је проглашена за народно излетиште, као 

јединствени планински предео, са природним шумским комплексом и богатом флором и 

фауном. 1960. године је први пут законом проглашена за национални парк, према којем је 

за подручје Фрушке горе уведен савремени систем заштите и коришћења, на површини од 

25.393 hа. 

 Фрушка гора се налази на јужном ободу Панонске низије, као усамљено острвско 

побрђе, са највишим врхом Црвеним чотом (539 m). Протеже се непосредно уз десну обалу 

Дунава, у правцу запад-исток, од Љубе и Шаренграда на западу до Старог Сланкамена на 

истоку. Дужина јој је око 78 km, а ширина око 15 km. 

У геолошком погледу масив Фрушке горе је изграђен од разноврсних стена, које 

припадају различитим стратиграфским слојевима - од најстаријих палеозојских шкриљаца, 

па преко творевина горње креде, миоценских и плиоценских седимената, до квартарних 

наслага (леса и пескова) и најмлађих талога дилувијума и алувијума, који се и данас 

стварају. На многим геолошко-палеонтолошким локалитетима Фрушке горе нађена је 

богата и специфична фосилна фауна великог научног значаја, па многи геолози Фрушку 

гору с правом називају "огледалом геолошке прошлости". Само ова одлика и вредност 

Фрушке горе довољни су да се сврста у групу вредних националних паркова.    

 Што се флористичког богатства Националног парка тиче, евидентирано је 1400 

врста, од којих део представљају раритете или ендемите. Најзначајнији су: ловорасти 

јеремичак, плевика, бадемић, панонски јарић, панонска звезда и црни глог. Од бројних 
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животињских врста истичу се: јелен, јелен лопатар, дивља свиња, срндаћ; а од ретких 

врста сисара: дивља мачка, јазавац, куна златица и сиви пух. (Кићовић, М. Д., 2012.) 

 Значај овог Националног парка за туризам није потребно наглашавати, с обзиром да 

је ово једна од најпосећенијих дестинација излетничког туризма. С обзиром на велико 

културно богатство, изражено у манастирима и бројним споменицима, ово је и значајна 

дестинација екскурзионог туризма. Велико природно и културно богатство, близина 

великих градова, добра локална повезаност, утичу позитивно на развој манифестационог, 

боравишног, сеоског, ловног, и еко туризма на простору парка. 

 

КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ – је ритски комплекс, са леве и десне 

стране Дунава, поред насеља Ковиљ и Петроварадин, по којима је добио име. Са северне 

стране ограђен је одбрамбеним насипом и високом обалом. Налази се у најнижем делу 

алувијалне равни Дунава, са облицима рељефа који настају под директним утицајем тока 

Дунава. 

 Ковиљско-петроварадински рит, као специјални резерват природе, захвата 

површину од 4 840,605 hа. Битне одлике Ковиљско-петроварадинског рита, које чине да 

овај простор има посебну природну вредност, су: 

 

 очуваност и разноврсност изворних орографских и хидрографских облика ритова 

(острва, аде, водени рукавци, меандри, ритске баре и мочваре); 

 очуваност и бујност изворних биљних заједница ритова (ритске шуме, ливаде, 

трстици, шевара); 

 разноврсност и богатство фауне, нарочито птица мочварица и риба и присуство 

ретких и проређених животињских врста. 

 На подручју Ковиљско-петроварадинског рита, богатство шумске вегетације се 

састоји од: заједница бадемасте липе, беле врбе, заједница беле врбе и црне тополе, 

заједница беле тополе са црним глогом. Напуштена корита - мртваје, рукавци Дунава, баре 

и канали, пружају идеалне услове за живот разноврсним воденим биљкама. Главни 

чланови овог екосистема су бели и жути локвањ, ретке флорне врсте које се налазе на 

листи за Црвену књигу флоре Србије. 

 На подручју Ковиљско-петроварадинског рита развио се разноврстан и бројан 

животињски свет из групе зглавкара, риба, птица, водоземаца и сисара. Ковиљско-

петроварадинског рит је оптимално место за мрест риба и раст младунаца. На овом 

подручју евидентирано је 46 врста риба. Рит је насељен претежно рибама из породице 

шарана, а бројни су и представници штука, сомова, гргеча и других. 

 На подручју "Ковиљско-петроварадинског рита" забележено је 172 врсте птица, од 

чега 103 врсте имају статус природне реткости. Посебан значај за Ковиљско-

петроварадински рит има колонија птица мочварица на Царском спруду, која је стављена 

под заштиту 1976. године као научноистраживачки резерват. Од птица су посебно 

заступљене: сива чапља, мала бела чапља, гак, мала жута чапља и банатски соко. 



Правци развоја речног туризма на Средњем Подунављу 
 

 
20 

 

 Од сисара значајни су: глодари, лисица и хермелин. Ловна дивљач, као што су: 

срне, дивље свиње и дивље патке, по бројности није богата, али је значајна за одржавање 

еколошке равнотеже и даје атрактивност простору. (Павлица, К., Пајовић, Т., 2002.) 

 Поред локалитета Шлајз који преставља стециште љубитеља природе, пецароша и 

шетача, прави сусрет са природом може се доживети и на локалитету Тиквара, где су 

изграђени Еколошко-едукативни центар и осматрачница за птице. Ковиљско-

петроварадински рит представља наш најрепрезантивнији и најатрактивнији очувани 

ритки комплекс и као такав пружа велике могућности за научно-образовни, екскурзиони, 

ловни, риболовни и све популарнији еко туризам. (www.ekobalans.net ) 

 

 БАНАТСКА (ДЕЛИБЛАТСКА) ПЕШЧАРА - се налази на крајњем југоистоку 

Војводине, у јужном Банату, на територији пет општина: Ковин, Вршац, Бела Црква, 

Алибунар и Панчево. Има статус специјалног резервата природе, са површином од 29 

639,59 hа.  

 Делиблатска пешчара је 

геоморфолошка формација еолског 

порекла, настала у делувијуму, припада 

ретком природном феномену, 

јединственом у Европи, са моћним 

наслагама еолског песка и израженим 

динским рељефом. Због тога је 

Делиблатска пешчара названа "Европска 

сахара", или "најстрарија пустиња у 

Европи".  

Слика бр. 8 – Делиблатска пешчара (Извор: www.panacomp.net) 

Комплекс пешчаних маса, на површини од преко 380 км
2
, елипсоидног облика, 

окружен је плодним лесним пољопривредним површинама. Дине жутог и сивог песка, са 

максималним висинама близу 200 метара надморске висине, југоисточно-северозападног 

(ЈИ-СЗ) правца простирања, као што је усмерен и цео комплекс Банатске пешчаре .  

 Због велике количине песка, не постоје површински токови, а водоносни слој се 

налази на већој дубини. Пешчару карактеришу велике дневно-ноћне и летње-зимске 

амплитуде колебања температуре ваздуха и површине тла, рани јесењи и позни пролећни 

мразеви, недостатак влаге. Кошава је доминантни ветар, који често дува ураганским 

брзинама (до 180 km/h).  

 У Банатској пешчари владају специфични и екстремни еколошки услови станишта, 

који су условили специфичан живи свет, са доминацијом карактеристичних пешчарских и 

степских врста. Од укупне површине пешчаре, шуме покривају 61%, жбунаста вегетација 

19%, травна заједница 14% и 5% су остале површине. Садашње стање природних 

вредности Банатске пешчаре резултат је дугогодишњег деловања антропогеног утицаја, 

нарочито на природне процесе који се одвијају.   

http://www.ekobalans.net/
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 Флора Делиблатске пешчаре има преко 900 врста, значајни су бројни раритети, 

реликти и ендеми, као што су: Панчићев пелен, банатски божур, степски божур, степски 

бадем, шерпет, панонски козинац, гороцвет, ковиље, Китаибелова љубицица, преко 10 

ретких врста орхидеја. За ово подручје карактеристичне су бујне популације клеке, јединог 

самониклог четинара Панонске низије. Фауна Делиблатске пешчаре је, такође, веома 

специфична и разноврсна, са бројним раритетима и ендемима међу типичним пешчарским, 

степским и шумским врстама, као на пример: мрављи лав - од инсеката; банатски соко, 

орао крсташ, орао кликташ, пчеларица - од орнитофауне; степски скочимиш, слепо куче, 

степски твор, текунице, затим бројни представници ловне дивљачи (дивља свиња, срна, 

јелен, лисица и др) - од сисара. Вук на Пешчари има једина стална станишта у Војводини.  

На подручју Делиблатске пешчаре заступљено је око 40 биљних и преко 200 

животињских врста, у статусу природних реткости, за чија су станишта прописани режими 

најстрожије заштите првог степена. У поступку израде "Црвене књиге флоре Србије", 

сачињена је Црвена листа са списком преко 400 врста биљака, од којих преко 50 врста 

расте на простору Делиблатске пешчаре. 

(www.eko.vojvodina.gov.rs/index.php?q=srp_deliblatska_pescara) 

Што се туризма тиче, овај природни резерват пружа услове за одвијање 

едукативног туризма, ловног туризма, излетничког, сеоског и еко туризма.  

 

 НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП – налази се на самој граници са Румунијом. 

Пружа се уз десну обалу Дунава, од Голубца до Караташа код Кладова, у дужини од 100 

km, и обухвата уски планински појас ширине 2-8 km и висине од 50-806 m изнад Дунава. 

Национални парк формиран је 1974. године а стварно његово проглашење десило се 1983. 

године, када је Скупштина Србије донела Закон о Националном парку Ђердап и утврдила 

његове границе. Површина парка је 63 500 ha. Обухвата територије општина Голубац, 

Кладово и Мајданпек и највећи је Национални парк у Србији. (Јовичић, Д., 2006.) 

 Биљни и животињски свет националног парка Ђердап је веома разноврстан и богат, 

са доста примерака реликтних врста. „На овом простору егзистира преко 1 100 врста 

васкуларне флоре од којих неке представљају остатак древне, термофилне терцијалне 

флоре која је током Великог леденог доба знатно осиромашена.“ (Кићовић, Д. et al, 2012.) 

Од примерака ове древне флоре у Националном парку Ђердап заступљене су: мечја леска, 

копривић, орах, јоргован, медунац, сребрне липе, маклен, грабић, црни јасен, зеленика.

 Од животињског света посебно се издвјају: медвед, рис, вук, шакал, сури орао, сова 

ушара, црна рода, сива чапља, корморан. Овај део Дунава веома је познат по крупној риби 

и развијеном риболову. Данас комерцијални риболов све више замењује спортски риболов. 

Типичне крупне рибе у Ђердапском језеру су: моруна, јесетра, паструга, сим и сом. 

Национални парк Ђердап има три степена заштите, зона најстрожег, I степена 

заштите и зоне II и III степена заштите. Зона нaјстрожег, I степена заштите на површини од 

2 644 ha или 4,2 % парка обухвата 16 природних резервата, 4 споменика природе и 4 

непокретна добра. (Кићовић, М. Д. et al., 2012.) 

http://www.eko.vojvodina.gov.rs/index.php?q=srp_deliblatska_pescara
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 Слика бр. 9 – Мапа НП Ђердап са природним резерватима (Извор: www.ceecec.net) 

Голубачки град са масовним зидинама и кулама, једна је од најсликовитијих твђава 

Подунавља, окружена је веома интересантним и ретким биљним заједницама које 

представљају праву природну реткост. Чине их ниски и високи шибљаци јоргована, јасена 

и грабића, шуме храста, букве и ораха. Површина овог резервата је 24 ha. 

 Природни резерват Бојана, са површином од 24 ha, је станиште чисте аутохтоне 

врсте ораха и ретких врста мачје леске, црног јасена, граба, маклена и др. Кањон 

Бољетинске реке назван Гребен је значајан геолошко-геоморфолошки природни споменик 

са великим бројем фосила, извијених бора, интересантних пирамида и других облика, као 

и ендемичних и реликтних биљних врста. Представља најзанимљивији локалитет чувен 

код нас као и у свету као Мало Колорадо Ђердап. Простире се са десне стране Дунава у 

виду појаса ширине 500 m, дужине 4 000 m, површине 100 ha. (Кићовић, М. Д. et al., 2012.) 

 

 

3. КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ 
 

 На десној обали Дунава налазе се многи значајни историјски трагови Старог Рима, 

средњег века, периода Отоманског царства и Аустроугарске монархије. Континуирани низ 

објеката са културно-историјским вредностима ове обалске зоне може се пратити од 

Београда до Кладова у дужини од око 240 km. Дуж ове обалске линије наизменично су 

распоређени: 
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 археолошки локалитети, 

 остаци римских утврђења и градова, и 

 средњевековне моћне тврђаве. 

 

3.1. АРХЕОЛОШКА НАЛАЗИШТА 

 

3.1.1. ВИНЧА 

 

 Винча је највеће и најзначајније истражено неолитско насеље у Србији. 

Археолошка истраживања на локалитету Бело Брдо потврдила су постојање културних 

слојева дебљине 10,5 m. У њима има трагова неколико узастопних насеља. Најстарији слој 

у коме су откривене јаме тумачене као земунице, у дубини 9,1-10.5 m, припада 

старчевачкој групи, док је у вишим слојевима заступљена винчанска култура у свим 

фазама свога развитка (око 2600. до 2000. године пре нове ере). Површински слојеви до 3 

m дубине садрже измешан материјал неолитске и каснијих епоха, махом бронзаног доба. 

Ископавања у Винчи пружила су обиље материјала, оружја и оруђа од камена, грнчарију, 

делом локалног производа делом импортовану, и велики број статуета. Цео тај материјал 

систематски је обрађиван али још није у целини објављен. Значај ископавања у Винчи 

лежи у утврђивању карактера целокупне неолитске културе у средњем делу Балкана, и 

њеног унутрашњег развитка. Уз то, импортовани предмети и везе са другим подручјима 

омогућавају и утврђивање временских односа ове неолитске културе према одговарајућем 

развоју у Мађарској (Потиска група), егејском подручју и у доњем Подунављу. Својом 

јединственом стратиграфијом Винча остаје и данас једно од најзначајнијих налазишта 

средње и југоисточне Европе. Сем Белог Брда, постоје у Винчи и много други, мање 

значајни локалитети са археолошким налазима разних епоха, од неолитског до латинског и 

римског периода. (Станковић, С., 2001.) 

 Од 3000 разноврсних предмета пронађених у Винчи, који данас красе многе 

музејске збирке у Србији и иностранству, фигурина која представља Велику Мајку 

најупечатљивије одсликава односе друштва, које је живело у апсолутном складу са 

природом, чији су божански, регенеративни циклуси слични женским. Преко 1000 

фигурина из Винче представљају женски принцип, симбол рађања, али и мајку која 

даноноћно бди над својом породицом. (Шећеров, В., 2004.) 

 

3.1.2. СТАРЧЕВО 

 

 Старчево се налази на левој обали Дунава, 8 km од Панчева, северозападно од села 

Старчева. Због изузетног значаја откривених налаза локалитета Старчева (нарочито 

специфичне керамике сликане белом, црном и црвеном бојом), култура средњег неолита на 

простору централног Балкана добила је име старчевачка култура. На овом локалитету 

откривене су земунице, пречника 2-6 m, кружног и елипсоидног облика, од којих су две 
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садржале пећи. У самом насељу, међу земуницама је пронађено неколико гробова, као и 

бројни предмети, камено и коштано оруђе и оружје. Проучавање специфичне старчевачке 

керамике и њених веза са сликаном керамиком неолитских култура у Подунављу, Грчкој и 

Блиском Истоку омогућава откривања праваца кретања првих носилаца неолитских 

култура у нашим областима. Старчевачка култура је у својој најмлађој фази, периоду 

старијег неолита, била паралелна са вичанском културом. (Шећеров, В., 2004.) 

 

3.1.3. ЛЕПЕНСКИ ВИР 

 

 Археолошко налазиште Лепенски вир налази се поред ушћа Бољетинске реке у 

Дунав. У три културна слоја, поређани су један изнад другог, остаци осам насеља са 

посебним поставкама, грађевинским објектима, ситним предметима и скулптурама. 

 „Ради се о плански изграђеном насељу са 136 очуваних основа кућа површине 5,5 

до 30 m
2
. Све оне су трапезоидног облика, имају огњишта у облику правоугаоника, иза и 

испред којих су у под уграђене скулптуре од камена, док је околни простор омеђен 

лепезасто и кружно постављеним каменим плочама. Подови су од чврстог материјала, са 

танким углачаним белим или ружичастим премазом. Куће трапезоидног облика условљене 

су потковичастим изгледом терена на којем су настале. Служиле су за становање и 

религиозне обреде. На скулптурама се запажа природна фигуративност и апстрактно-

геометријска стилизација. Скулпторски се обликује само глава, препознатљива по лучно 

извијеним обрвама, дугом носу, великим широким устима и наглашеним ушима. 

Закључује се да форма камених облутака јајастог облика има магијску моћ, те се ликовно 

није смела нарушавати.“ (Станковић, С., 2001.) 

Оно што налазима у Лепенском виру даје особен уметнички значај јесте чињеница 

да је са мало техничких поступака остварен висок стваралачки домет. Ово утолико пре 

што је култура овог локалитета трајала од око 8000. до 4500. године пре наше ере, што је 

оригинална и самоникла, и као таква значајна за познавање опште културе човечанства. 

Због изградње хидроелектране и стварања акумулационог језера у Ђердапу, тераса 

Лепенски вир је 1971. потопљена, а остаци праисторијског насеља пренети су на оближљи 

плато. Ту је изграђена и музијска зграда, у којој су приказани резултати археолошких 

истраживања на Лепенском виру и изложени најзначајнији археолошки налази, као и 

копије најлепших камених скулптура из светилишта насеља Лепенски вир, чији се 

оригинали налазе у Народном музеју у Београду. (Алексић Ј. et al, 1996.)
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Слика бр. 11 – Идол 

пронађен у Лепенском 

виру (Извор: 

www.studyblue.com) 

Слика бр. 10 – Некадашњи изглед насеља Лепенски вир (Извор: www.poezija.6forum.info) 

 

 Поменута неолитска налазишта на простору тока 

Дунава кроз Србију, показују да је Дунав још од 

најранијих времена био есенцијални чинилац у животу и 

раду људи. Ова велика река је пружала воду за пиће, храну 

у изобиљу и заштиту. Данас, ова вредна археолошка 

налазишта пружају увид у далеку прошлост, и поред 

научно-истраживачког, имају још неколико функција, од 

којих је једна и туризам. Овде је нарочито изражен 

екскурзиони туризам и научно-образовни. Винча, 

Старчево и Лепенски вир су део туре „Дунавом кроз 

историју“ која има за циљ да упозна туристе са наслеђем 

које су ове културе оставиле у објектима и скулптурама. 

Посетама музејима са збиркама скулптура и музејима на 

отвореном, покушава се приближити начин живота, 

обичаји, веровања који су владали пре 4000-8000 година. 

 

 

 

 



Правци развоја речног туризма на Средњем Подунављу 
 

 
26 

 

3.2. РИМСКА УТВРЂЕЊА И ГРАДОВИ 

 

 Дунав је као природна граница одувек имао изузетан стратешки значај, па су и 

Римљани у последњим деценијама I и почетком II века на његовим обалама успоставили 

границу. Да би се спречили продори варвара, погранична утврђења додатно су ојачана 

крајем III и у првој половини IV века. Северне области Царства биле су поново угрожене 

миграцијама разних народа у последњој четвртини IV века, а граница је коначно пробијена 

средином V века, када су Хуни и њима потчињена племена освојили и порушили бројне 

тврђаве на дунавској граници и градове у унутрашњости. За време Јустинијанове 

владавине (527-565) враћени су изгубљени положаји на десној обали Дунава, што показују 

остаци многобројних утврђења из овог периода. 

 Опоравак Ромејског царства није, међутим, био дугог века и само неколико 

деценија касније Авари, заједно са Словенима, су почели да угрожавају северне границе 

Царства у Илирику. После освајања Сирмијума 582. године, у неколико наврата су напали 

територију Царства. Пошто су све војне снаге повучене у престоницу због рата са 

Персијом и могућности побуна, северне границе су остале без заштите, препуштене на 

милост и немилост варварских племена. Нови напади Авара и Словена уследили су у првој 

четвртини VII века, када су уништени остаци ромејске управе у Илирику. После 

неуспешне опсаде Константинопоља 626. године, Авари су се повукли у матичне области 

северно од Дунава, док су Словени запосели територију Балкана. (Шпехар, П., 2010.) 

 

3.2.1. ВИМИНАЦИЈУМ 

 

 Виминацијум је археолошко налазиште у близини Старог Костолца, 12 километара 

од Пожаревца. Овај римски војни логор и град настао је у I и трајао до почетка VII века. 

Био је један од најзначајнијих легијских логора на Дунаву, а извесно време и главни град 

римске провинције Горње Мезије (Moesie Superior), која је обухватала највећи део Србије, 

северну Македонију и део северозападне Бугарске. 

Под Хадријаном стекао је статус муниципија, града са високим степеном 

аутономије који подразумева и независну градску управу. За владавине Гордијана Трећег 

постаје колонија римских грађана и добија право ковање локалног новца. У оквирима 

римске управе био је то највећи статус који један град може да досегне. Овде је 211. 

године Септимије Север прогласио царем свога сина Каракалу. Виминацијум имао је више 

десетина хиљада становника, док је логор око кога је настао град имао чак 6.000 војника. 

Након најезде варвара (Авара и Хуна) под вођством Атиле град је разорен 441. године. 

Обновљен је као погранично војно утврђење 535. године, за време владавине цара 

Јустинијана I (527-565.) када и митрополија у Вимиинацијуму. Са доласком Словена на 

остацима Виминацијума настаје насеље Браничево.  

 Истраживања су дала изузетно богат и значајан археолошки материјал. Пронађене 

су занатске радионице, а и пећи за печење опеке. Пронађене су терме, које су биле главно 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
http://sr.wikipedia.org/wiki/1._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/7._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%9A%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD_III
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/441
http://sr.wikipedia.org/wiki/535
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD_I
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B0%D0%B2%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5
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састајалиште Римљана. Ископано је шест базена, а негде се назиру и осликани зидови са 

цветним и животињскм мотивима. Ископан је у Маузолеј, за који се претпоставља да је 

гробница цара Хостилијана, сина цара Трајана Деција, које је боравио у Виминацијуму 

током 251. године. Пронађено је више гробница са изузетним фрескама. Две фрескама 

осликане гробнице потичу из доба паганства, закључује се по декорацији флором и 

фауном живих боја. Фреско-сликарство је, уз налазе гробница пружало значајне податке о 

почецима хришћанства на овим просторима. Налаз гробница са Небеским јахачем и 

Христовим монограмом пружају идеју како се паганство преображавало у хришћанство. 

Откривена је Северна капија утвђења, а потојале су још три, што указује на моћни систем. 

Пронађено је и мноштво новчића. Највише ипак, у гробницама у које су полагане са три 

крчага (за уље, вино, воду) и новчићем у устима – да Херону плате превоз на онај свет.  

Слика бр.12 – Модел некадашњег изгледа Виминацијумa (Извор: www.cruisemyrivers.com) 

У XIX веку још су се јасно назирали обриси насеља, широке улице које се секу под 

правим углом, тргови, позоришта, купатила, водовод и градски бедеми. Данас су остали 

само делови. Мермерне скулптуре, надгробне плоче и саркофази, накит и посуђе из 

Виминацијума чувају се у Народним музејима у Београду и Пожаревцу. (wikipedia.com, 

20.10.2013.) 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%98
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/251
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%9B%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
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3.2.2. ДИАНА 

 

 Каструм Дијана убраја се у ред највећих и најбоље очуваних римских војних 

утврђења на римском лимесу. Налази се на стеновитој обали Дунава, око 2 км удаљено од 

хидроелектране ,,Ђердап” I, поред пута Текија – Кладово. Прво камено утврђење је 

четвороугаоног облика, димензија 140х134 m. План овог утврђења, коју је подигао Трајан, 

у основи је задржан све до краја антике. Поред бедема и главних комуникација, капија, 

унутар утврђења лоцирано је неколико објеката карактеристичних за римска војна 

утврђења: главни штаб или принципија, делови војничких барака, житнице.  

Слика бр. 13 – Остаци каструма Диана (Извор: www.panacomp.net) 

Према резултатима исраживања, овај логор подигнут је на простору још старијег 

утврђења које је подигнуто почетком I века, доласком првих војних формација на Дунав. 

По начину градње то је био дрвено-земљани логор који је, овим бедемима, брањен 

шпицастим ровом (V пресека). Следећа значајнија етапа у историји овог утврђења, у којој 

није било суштинских измена, везује се за династију Севера (III век). Додавањем бедема 

који су водили до Дунава, са северне стране, фортификација је знатно увећана. На Дијани 

су стратиграфски забележена оба велика сукоба са варварским племенима: са Готима 378. 

и Хунима 443. године, када је утврђење претрпело велика разарања.  
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 Уз војно утврђење, са западне стране, развило се пространо цивилно насеље, а са 

јужне и источне постојала је некропола од I до VI века. У подножју утврђења, око 100 m 

низводно, у самој стени, налазила су се два паганска храма, од којих је један, према 

жртвенику који је у њему нађен, био посвећен Јупитеру Долихену, у време цара Каракале, 

211. године. Ископавања су показала да уз пристаниште Дијана није губила значај током 

свих шест векова функционисања војне границе на Дунаву. Ово утврђење је дефинитивно 

напуштено после продора аваро – словенских племена, у време владе Маврикија Тиберија, 

крајем VI века. (Алексић, Ј. et al, 1996.) 

 

3.2.3. ТРАЈАНОВ МОСТ И КАСТРУМ PONTES 

 

 Трајанов мост налази се око 5 km низводно од Кладова, источно од села Костол. На 

десној обали Дунава штитило га је утврђење Понтес, а на левој – римски логор у Дробети 

(Турну Северин). 

 Мост је саграђен између 103 – 105. године п.н.е., у време између Првог и Другог 

рата цара Трајана са Дачанима. У исто време саграђено је и прво камено утврђење 

Понтеса. О градњи моста обавештавао је у свом спису, који је нажалост изгубљњн, 

градитељ моста архитекта Аполодор из Дамаска. Према тим подацима, запажањима о 

кориту Дунава и резултатима археолошких ископавања знамо да је мост имао 20 стубаца, 

и да је био дуг више од 1100 m. Стубови у кориту су димензија око 18-19 х 33-34 m. 

Анализа остатака текстова и запажања на терену показују да је Аполодор за време градње 

скренуо ток реке у рукавац који почиње код данашњег Фетислама – турске тврђаве 

западно од Кладова – и опет се спаја са Дунавом испред Мале Врбице, низводно од моста. 

Тако је већина стубова грађена на сувом. Не зна се када се мост срушио. То се вероватно 

догодило пошто су пропала четири ступца које је Аполодор подигао на пешчаном спруду, 

ближе румунској обали. Два ступца на румунској страни срушена су 1909. године ради 

лакше и безбедније пловидбе Дунавом. Преостали ступци у кориту снимљени су сонаром у 

време ископавања. 

 Кастел Понтес постојао је пре Трајана. Откривени су остаци земљаног бедема са 

унутрашњим потпорним делом. У унутрашњости су се налазиле дрвене бараке за смештај 

војске. Изгледа да су постојале две фазе ове грађевине од којих је каснија – из времена 

Домицијана (81 – 96) или почетка градње моста, док се ранија не може ближе временски 

одредити. 

 Камени кастел био је офанзивног типа. Значајни захвати учињени су под 

Константином Великим (311 – 337). Тада је, поред осталог, преуређена јужна капија и 

саграђена житница (horreum), која заклања источну капију. Крајем VI века кастел је 

дефинитивно напуштен.  У средњем веку обнавља се живот у унутрашњости напуштеног 

кастела. Постоје три фазе насеља са кућама грађеним од камена и дрвета, са пећима. Оне 

се датују од краја VIII до X века. Насеље је вероватно страдало у време сукоба цара Јована 

Цимискија (969-976) с Бугарима или са Самуиловом државом.  (Алексић, Ј. et al, 1996.) 



Правци развоја речног туризма на Средњем Подунављу 
 

 
30 

 

3.2.4. ТРАЈАНОВА ТАБЛА 

 

 Tabula Traiana је натпис уклесан у стени поред Дунава, у Ђердапској клисури, 2,5 

km узводно од Текије, посвећен римском цару Трајану. Део је групе античких споменика 

на римском путу којем припадају и остаци моста којег је Трајан саградио преко Дунава. 

Трајанова табла je дугачка 3,2 m и висока 1,8 m и првобитно је била постављена на 1,5 m 

изнад римског пута поред Дунава. Табла је, заједно са делом пута, 1969. исечена и по 

вертикали премештена на виши ниво да би се заштитила од подизања нивоа Дунава до 

кога је дошло после изградње 

Хидроелектране ,,Ђердап I”. 

(Станковић, С., 2001.) 

 Натпис на табли је уклесан у 

шест редова, али се данас очитавају 

само три. Од њене богате рељефне 

декорације очуван је једино фриз са 

представом орла, као и фигуре крилатих 

генија. Испод натписа је фигура која 

клечи, вероватно Данубиус, а изнад је 

надстрешница са касетираном 

таваницом. (www.serbia.travel ) 

Слика бр. 14 – Трајанова табла (Извор: www.virtuelnimuzejdunava.rs) 

 У преводу са латинског, на Трајановој табли пише: ,,Император цезар, син 

божанског Нерве, Нерва Трајан Август, победник над Германима, велики понтиф, четврти 

пут постављен за трибуна, отац домовине, конзул по трећи пут, планине је исклесао и 

поставио греде од којих је направљен овај пут”. (Станковић, С., 2001.) 

 Што се тиче неочуваности грађевина у оквиру остатака римских грађевина, криви 

су сви, а највише држава која није била заинтересована за очување ових локалитета. 

Познато је, на пример, да је деспот Ђурађ Бранковић наредио да се камени блокови из 

Виминацијума уграде у тврђаву у Смедереву. Било је чак разматрано да се локалит уништи 

да би се несметано експлоатисао угаљ. Слична судбина задесила је и друге локалитете, где 

и локално становништво није много марило за римске остатке, па је користило камен за 

сопствене потребе, а новчиће и остале ископане предмета продавало на пијаци. Међутим, 

постоје и примери ангажовања државе на очувању ових остатака, нарочито у последњим 

годинама. На пример, приликом изградње бране на Дунаву и подизања нивоа воде, 

Трајанова табла је у једном комаду одсечена од обалне стене и подигнута на двадесетак 

метара виши простор. Постоји и иницијатива министарства културе Србије, да се на месту 

некадашњег Трајановог моста поставе ласери који би својим сноповима исцртавали 

некадашњи изглед моста. ласери би светлели ноћу, а када би га дотакао неки брод, илузија 

би нестала.  

http://www.serbia.travel/
http://www.panacomp.net/uploaded/trajanova_tabla-tabula-traiana-djerdap-gorge.jpg
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Слика бр. 15 – Петроварадинска тврђава  

(Извор: www.nsparty.rs) 

 Поред културно-образовног и екскурзионог туризма, на овим локалитетима је 

развијен и манифестациони туризам. манифестација „Римска ноћ“, установљена у оквиру 

Виминацијума за циљ има популаризацију античког наслеђа на територији Србије. 

(http://www.ajmonegde.com) Манифестација обилази све остатке римских градова у Србији, 

а представљена је низом акција и концерата на самим локалитетима. Ова манифестација се 

одржава крајем августа и повезује 600km пута богатог античким наслеђем. Такође, Србија 

је део интернационалне транс-дунавске туре – „Путевима римских императора“. Идеја 

пројекта је произишла из чињенице да је 17 римских императора рођено на територији 

данашње Републике Србије. Ова тура обухвата важне римске локалитете уз Дунав и јужно 

од Дунава. Овај пројекат се сматра једним од националних брендова Србије, а намера је да 

повеже сва места са богатим наслеђем. Пут прати, данас замишљену, границу која је 

некада била административна граница Римског Царства, такозвани Лимес. 

 

3.3. СРЕДЊЕВЕКОВНЕ ТВРЂАВЕ 

 

3.3.1. ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА 

 

 Петроварадин као тврђава и насеље има 

континуитет из неолита. Из доба Римљана 

познато је утврђење Casum а из византијског 

периода Петракс. Проширио га је крајем XV 

века мађарски надбискуп Петрус де Варда, од 

чијег имена је изведен назив Петроварадин. 

Године 1526. освајају га Турци, који га 

напуштају почетком XVII века, да би га затим 

поново заузели. Тврђаву су дозидавали Турци 

и Аустријанци, са два моста била је спојена с 

утврђењем на левој обали Дунава, а изграђен 

је велики број подземних ходника. Велика 

борба око Петроварадина између Турака и Аустријанаца вођена је 1694. године, после чега 

се Турци повлаче ка Београду. Нови радови на тврђави трајали су до аустро-турског рата 

1716 – 1718. године. После победе, коју је извојевао Еуген Савојски, тврђава остаје под 

влашћу Аустрије до 1918. године. После Другог светског рата адаптацијама је добила нове 

функције и садржаје. У тврђави се налазе хотел, ресторан, Природњачки музеј Војводине, 

уметничке радионице, продавнице сувенира, паркинг простори, летње ресторанске терасе, 

Музеј Новог Сада, атељеи сликара, док је у предграђу посебно привлачан римокатолички 

манастир Светог Јурја. (Станковић, С., 2001., www.wikipedia.org) 

 

 

 

http://www.ajmonegde.com/
http://www.wikipedia.org/
http://www.panacomp.net/uploaded/petrovaradin/petrovaradin-fortress.jpg
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3.3.2. БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА 

 

 Ова тврђава представља величанствени споменик међународног значаја, који се 

уздиже изнад ушћа Саве у Дунав. Око ове тврђаве се развио данашњи Београд. У доба 

Келта на овом простору се развио и град назван Сингидунум. Римски каструм је најстарије 

утврђење које је овде подигнуто, као важно упориште на граници Римског царства. На 

рушевинама античког утврђања настала је прва словенска насеобина. Рановизантијска 

тврђава је била од белог камена који је бљештао са свог уздигнутог положаја, због чега је 

од IX века позната као Бели град – Београд. Више пута рушена и реконструисана, коначни 

изглед је добила крајем XVIII века. 

 Основу тврђаве чине два дела: 

1. Горњи Град – обухвата плато некадашњег римског каструма,византијског дела, одн. 

Деспотовог Града и артиљеријског проширења према копну, ка југу и истоку, и 

2. Доњи Град – обухвата Милутиново Западно Подграђе и Деспотово Подграђе на 

обали, артиљеријско проширење ка истоку. 

 Београдска тврђава је одувек имала изузетно повољан стратешки положај. Налази 

се на граници Панонске низије и Балканског полуострва, на раскрсници путних праваца и 

на ставу две велике реке – Саве и Дунава.  

Ова тврђава данас представља претежно типично артиљеријско утврђење, али се 

могу видети и остаци других епоха. Остаци римског каструма могу се у траговима видети 

у основи северног и западног бедема Горњег Града, док се најочуванији остаци Деспотовог 

града налазе у североисточном делу Горњег града. Београдска тврђава је најатрактивнија 

туристичка вредност за посетиоце нашег главног града. Најавише је изражена њена 

излетничка функција. У њој се налазе Војни музеј, више тврђавских капија, сат-звоник, 

стари римски бунар, црква Ружица, средњевековна кула Небојша. 

(http://www.beogradskatvrdjava.co.rs/Историја-Београдске-тврђаве_2178-74_2176 ) 

3.3.3. ГОЛУБАЧКА ТВРЂАВА 

 

 Голубачка тврђава је један од најбоље очуваних средњовековних градова на тлу 

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

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

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

га освојили одмах после Косовске битке и задржали га до 1402. Од тада до 1427. био је у 

власти деспота Стефана Лазаревића. Сегединским миром 1444. Голубац је уступљен 

деспоту Ђурђу Бранковићу, да би 1458. опет припао Турцима. Крајем ХVII века и између 

1718. и 1739. био је под влашћу Аустријанаца, а затим су га све до 1867., с мањим 

прекидом за време I српског устанка, држали Турци. (Јанићијевић, Ј., 2005.)Мађари су га 

звали Galambocz, Немци Taubersburg, а Турци Гиверђинлик. Саграђен је на стрмом 

стеновитом обронку изнад саме реке. Цео је озидан каменом. На највишој тачки налази се 

http://www.beogradskatvrdjava.co.rs/Историја-Београдске-тврђаве_2178-74_2176
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најјача кула цилиндричног облика. Под њом се налази горње, уже двориште града, а ка 

западу, одакле је приступ једино могућ, изграђена су два застора зидова и четвртастих 

кула које међу собом затварају доњи део града. На обали је било пристаниште за ратне 

шајке. Ту има на зиду трагова отвора 

зграда за становање. Голубац је био 

замишљен као град за борбу хладним 

оружјем. Отвори за топове виде се 

само на једној касније дозиданој, 

турској кули, а један мали отвор 

налази се на кули према брду. У 

једној од средњих кула виде се 

остаци капеле. Све куле, осим главне, 

су четвртастог облика. (Станковић, 

С., 2001.)  

Слика бр. 16 – Голубачка тврђава (Извор: www.beleske.com) 

 

3.3.4. ФЕТИСЛАМ 

 

 Ова средњовековна тврђава, укупне површине око 18 hа, налази се на самој обали 

Дунава, на уласку у град Кладово, из западног правца. Чине је две целине, Велико и Мало 

утврђење – Кастел, који је уклопљен у већу, млађу тврђаву.  

 Велика тврђава – Велики град, како се још назива, највећих димензија 480х260 m, у 

основи је полигонална, касносредњовековна, са 6 полигоналних кула, повезаних бедемима, 

са зиданим пролазима, окружена 

воденим ровом, и са покретним 

мостовима, испред све три главне 

капије. Изнад лучно засведених, 

главних улаза, Дунавске, Ороспи и 

Варош капије, током последње 

обнове и реконструкције, 

постављени су почасни натписи, 

којима се велича султан Махмут II 

(1818 – 1839), у време када је 

тврђава добила садашњи изглед.  

 

Слика бр. 17 – Тврђава Фетислам (Извор: www.opusteno.rs) 

 Старија, знатно мања тврђава типа кастела (Мало утврђење), правоугаоног облика, 

укупних димензија 90х60 m, заузима највиши део терена близу обале. Састоји се из горњег 

и приобалног дела. На угловима су и данас високо очуване њене двоспратне, кружне куле, 

повезане бедемима са зупчастим врхом. 
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 Овај средњовековни положај, имао је бурну историју, често мењајући господаре, 

који су га прилагођавали својим војно – стратешким потребама. Од 1818 године, током 

прве половине ХIХ века, представљала је турско упориште. Тврђава је напуштена 1867. 

године када су је Турци, као и остале утврђене градове, предали Србији. (Кондић, Ј., 2009.) 

 

3.3.5. РАМ 

 

 Тврђава Рам се налази у селу Рам на обали Дунава, између Великог Градишта и 

Костолца. Саграђена је на стени која се са источне стране спушта ка реци. Данас познату 

тврђаву подигли су Турци (султан Бајазит II) 1483. године за одбрану од Угарског упада. 

Иако је релативно добро очувана, неопходни су конзерваторски радови да би се заштитила 

од пропадања. (http://tovg.org/ramsku-tvdava/ ) 

 

3.4. ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ СРПСКОГ ПОДУНАВЉА 

 

На обали Дунава одржавају се бројне манифестације које окупљају велики број 

домаћих и страних посетилаца. 

Већину њих је могуће сврстати као: 

1) Туристичке манифестације које негују и унапређују изворно народно 

стваралаштво – „Апатинске рибарске вечери“, фолклорни фестивал „Јоргован 

фест“ на Мирочу, „Сеоска олимпијада“ у доњем Милановцу; 

2) Гастрономске приредбе – риболовни котлић „Златни котлић“ у Голупцу, који 

обухвата такмичење у риболову, спремање рибље чорбе и рибљих специјалитета, 

„Карловачка берба вина“ у Сремским Карловцима; 

3) Манифестације које негују и развијају културно-уметничко стваралаштво – 

фестивал домаће драме „Стеријино позорје“, Београдски интернационални 

театарски фестивал „Битеф“, највећи музички фестивал на отвореном „Exit“ у 

Новом Саду, Међународни филмски фестивал „Фест“ у Беоргаду, 

Интернационални дечји фестивал „Радост Европе“, затим Београдски џез 

фестивал, Фестивал монодраме и пантомиме, Фестивал „Флаута увек и свуда“, 

Gitar art фестивал, Београдски сајам књига; Сајмови и изложбе – Сајмови 

туризма, наутике, аутомобила, лова и риболова, пољопровреде у Београду и 

Новом Саду; БЕЛЕФ, БЕМУС, Београдски фестивал документарног и 

краткометражног филма, Ноћ музеја, Дани европске баштине; 

4) Привредне, промотивне и остале туристичке манифестације – 29. јун „Дан 

Дунава“, „Beer fest“ у Београду; 

5) Спртско-рекреативне приредбе – Београдски маратон, „Туристичка Дунавска 

Интернационална Регата“ од Апатина до Брзе Паланке, Првенство Србије у 

једрењу у Голупцу, „Златна бућка Ђердапа“ у Текији. (www.serbia.travel) 

 

http://tovg.org/ramsku-tvdava/
http://www.serbia.travel/
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4. МАТЕРИЈАЛНА БАЗА ТУРИЗМА 

Потез Дунава од Београда до Кладова, Поред природних и истроијских атракција, нуди 

веома развијене туристичке капацитете у друштвеном и приватном сектору. 

Табела бр. 3 – Категоризација хотела по градовима на простору Средњег Подунавља 

Извор: www.visitserbia.org 

 Хотел Leopold I Fortress у Новом Саду је некадашњи хотел Варадин, налази се на 

Петроварадинској тврђави, одакле се пружа предиван поглед на Дунав. Овај ексклузивни 

хотел са 5 зведица, нуди луксузни смештај у ренесансној згради са панорамским погледом. 

Хотел, поред услуга хране и пића, поседује и сауну, spa и wellness центар као и fitness 

центар. (Извор: www.leopoldns.com) 

 Хотел President у оквиру БГ СЦ Ковилово, категоризован је са 5 звездица. Налази 

се на левој обали Дунава, 12 km од центра Београда. Хотел располаже са 17 соба и 10 

апартмана, на два спрата, опремљених луксузним намештајем. Поред елегантног ресторана 

и аперитив бара, хотел поседује и конгресни центар, капацитета до 250 особа. На 26 ha, 

осим хотела President, налази се и спортска хала са теренима за мале спортове, фитнес 

 ***** **** *** ** 

Сомбор   Хотел Андрић, 

Вила Кронић 

 

Бачка Паланка   Фонтана  

Нови Сад Fortress Leopold I Sole mio, 

Хотел Центар, 

Car-Royal 

Apartments-

Rooms 

Фонтана,  

Аурора, 

Сајам, 

Велики, 

Dash 

Star, 

Панорама, 

Путник,  

Дуга, 

Mediteraneo,  

Сремски 

Карловци 

   Дунав 

Београд President, 

Hyatt Regency 

Majestic, 

Queen’s Astoria 

Design, 

Begrade City 

Hotel, 

Prestige, 

Balkan, 

Невски, 

Европа 

 

Tash inn, 

Центар 

Балашевић, 

Elegance, 

Union, 

Србија 

Nacional, 

Семлин 

Велико 

Градиште 

   Сребрно језеро 

Кладово  Aquastar Danube Ђердап, 

Лепенски Вир 
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центром и сауном, затим отворени спортски терени, отворени базен и уређени простор за 

пикник. (Извор: www.president-belgrade.rs) 

 Хотел Hyatt Regency се налази у Новом Београду, на левој обали реке Сава. Један 

је од најлепших и најлуксузнијих београдских хотела. Располаже са 302 собе, које су 

опремљене по најновијим стандардима хотелијерства. Софистициран луксуз хотела 

употпуњен је апартманима који су опремљени у складу са врхунским стандардима и 

најмодернијим светским трендовима, Поред смештаја, Hyatt обезбеђује и услуге банкет и 

кетеринг сервиса, у некој од сала за састанке и конференције. У оквиру хотела налазе се и 

два ексклузивна ресторана, два бара, као и fitness центар и spa, опремљен најсавременијом 

fitness опремом. (Извор: www.visitserbia.org, www.hyattregencybeograd.rs) 

 Хотел Aquastar Danube у Кладову се налази у непосредној близини археолошких 

налазишта Диана и Трајановог моста, тврђаве Фетислам, а веома су близу и природни 

камени мостови на Вратни. Овај објекат са 4 звездице опремљен је са 42 високо квалитетне 

собе и 9 луксузних апартмана, који својим изгледом и опремљеношћу спадају у најлепше и 

најбоље у доњем току Дунава. На површини од 800 m
2 

простире се spa и wellness центар, 

са базеном са сланом водом, саунама, кадама за ароматерапију и бројним фитнес 

машинама. (Извор: www.serbia-tourism.org) 

5. ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 

Туристички промет на простору тока Дунава кроз Србију испољио је драстичан 

раст од 1965. године, да би достигао свој максимум 1985. године. У следећих 10 година 

дошло је до значјног опадања, нарочито иностраног туризма, као последица економске 

кризе у привреди крајем 80-их година и уведених економских санкција нашој земљи 

почетком 90-их година што је кулминирало NATO бомбардовањем 1999. године. Тако је 

обим туристичког промета, у целој земљи, а и у српском Подунављу, опао за скоро 70% у 

подледњој деценији XX века. Прва деценија XXI века донеле су економску и политичку 

стабилност нашој земљи, што је посредно довело до опоравка и поновног успона туризма. 

Током друге половине XX века у туристичком промету је апсолутно доминирао 

домаћи туризам. Реално је очекивати да у наредном периоду дође до значајнијег раста 

иностраног промета, који ће резултовати и обимнијом туристичком потрошњом. У 

Српском Подунављу најзначајнији туристички центри са највећим обимом туристичког 

промета су Београд, Нови Сад и Ђердапски део Дунава. (Извор: Јовичић, Д., 2006.) 

У досадашње развоју туризма Београда може се уочити да је број туриста и 

остварених ноћења константно растао. 1970. године главни град је посетило 677 163 

туриста који су остварили 1 333 492 ноћења. 1980. године број туриста прешао је преко 

милион туриста са преко 2 милиона ноћења. Након 1990. године, због свих проблема у 

којима се наша земља налазила, обим туристичког промета константно опада, да би поново 

почео да расте тек после 2005. После 1995. године, очигледно је да број домаћих туриста 

постепено опада, док истовремено расте број страних туриста.  
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Taбела бр. 4 – Број туриста и остварених ноћења 1970-2005. у Београду 

 ТУРИСТИ НОЋЕЊА 

Година Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Укупно 

1970. 376 332 300 831 677 163 734 093 599 399 1 333 492 

1980. 704 186 342 775 1 064 961 1 343 396 704 667 2 048 063 

1990. 948 424  426 109 1 374 533 1 463 539 704 126 2 167 665 

1995. 842 711 65 338 908 049 1 380 602 163 442 1 544 044 

2000. 707 340 88 477 795 817 1 204 302 213 886 1 418 188 

2005. 397 677 277 108 674 785 775 754 590 583 1 366 337 

Извор: Завод за информатику и статистику града Београда 

Нови Сад је други најзначајнији градски турстички центар у Србији. Препознатљив 

је по богатој култури и мултиетичности становништва, а у последње време и по музичком 

фестивалу „Exit“, те привлачи све већи број страних туриста.  

Табела бр. 5 – Број туриста и остварених ноћења у периоду 1970-2005. у Новом Саду 

 ТУРИСТИ НОЋЕЊА 

Година Домаћи Страни Укупно Домаћи  Страни Укупно 

1970. 48,5 15,6 64,1 77,7 32,3 110 

1975. 65,4 17,3 82,6 110,4 41,6 152 

1980. 50,2 24,7 74,9 97,5 48,5 146 

1985. 101 29,4 130 198,3 56,7 255 

1990. 73,3 31,6 105 126,7 62,3 189 

1995. 47,5 11 58,5 100,8 24,4 125,2 

2000. 73,9 13,7 87,5 132,7 27,7 160,4 

2005. 40,6 24,3 64,9 66,5 47,8 114,3 

Извор: Туристичка организација Новог Сада 

 Приказана табела показује да је број туриста и ноћења у сталном порасту у периоду 

од 1970-1985. године. Од 1990. године почиње опадање туристичког промета, због 

нестабилне ситуације у држави, које траје током 90-их година. Првих година XX века 

долази до оживљавања туристичког промета, нарочито страних туриста, што се може 

приписати популарности „Exit“ фестивала међу страним посетиоцима. За разлику од 

страног, домаћи промет опет доживљава пад, највероватније због опадања куповне моћи 

грађана. 

Табела бр. 6 – Промет тур.бродова и туриста кроз пристаниште у Новом Саду 2002-2005. 

Година 2002. 2003. 2004. 2005. 

Тур. бродови 

који су пристали 

29 64 121 297 

Укупан број 

путника 

1563 4687 15504 38055 

Извор: www.turizmologija.com 

 Табела број   која даје податке о промету туристичких продова и туриста кроз 

пристаниште у Новом Саду, приказује константно повећање броја страних бродова за око 

100% сваке године, а туриста и за преко 300%. 
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 Још пре изградња бране и стварања вештачког језера, Ђердапска клисура и насеља 

у њој привлачили су пажњу туриста. После стварања језера, интересовање туриста за 

национални парк је порало, док се туристички промет у Голупцу почео повећавати након 

изградње хотела „Голубачки град“ 1983. године. Промет туриста и број ноћења у Текији је 

веома мали у односу на стварне туристичке вредности овог дела Ђердапске клисуре, 

Међутим, после 2000. године и Текија бележи благи пораст туристичког промета. 

(Станковић, М. С., 2000.) 

 Омладинско-туристички центар „Караташ“ је најпосећенији туристички центар 

Ђердапа. Налази се у близини хидроелектране, павиљонског је типа и располаже са 600 

лежаја и коплетном спотском инфраструктуром на отвореном и затвореном простору. 

2003. године овај центар је посетило 33 147 туриста, који су остварили 100 835 ноћења. 

Највећи број туриста чине учесници разних екскурзија, као и спортских и културних 

манифестација. (www.djerdapturist.rs) 

 У годинама најинтензивнијих туристичких кретања средином 80-их година, 

Кладово је посећивало близу 20 000 туриста са преко 53 000 ноћења. 2005. године обим 

туристичког промета је превазишао обим из 1985. са преко 23 000 туриста и близу 56 000 

ноћења. Углавном су то учесници екскурзија и конгресних скупова који се одржавају у 

хотелима „Ђердап“ и „Аquastar Danube“. (Станковић, М. С., 2000.) 

6. МОГУЋИ ОБЛИЦИ ТУРИСТИЧКОГ ПРОМЕТА 
 

 „Реке се за туризам везују двоструко – као мотиви кретања и као саобраћајни 

путеви. Речни туризам се углавном карактерише рекреативним елементима, тако да Дунав 

са приобаљем пружа могућности за развој купалишно-рекреативног, спортско-

рекреативног и спортско-риболовног туризма (пливање, веслање, једрење, спортски 

риболов и сл.).“(Јовичић, Д., 2006.) 

 Купалишно-рекреативни и спортско-рекреативни туризам су нарочито развијени, с 

обзиром да Дунав протиче поред великих градских насеља и кроз густо насељене зоне. 

Међутим, могућности за развој ових видова туризма су донекле смањене због загађености 

воде. Упркос томе, постоје локалитети на којима загађеност воде није велика, те је могуђе 

одвијање купалишног туризма. То је случај са Ђердапским језером, затим са Сребрним 

језером код Великог Градишта, а и са неким деловима речног тока – Смедеревска ада, 

Грочанска ада, Бела Стена код Београда, Фрушкогорски сектор. 

 На пловним рекама и речним језерима, укључујући Дунав  и два Ђердапска језера, 

постоје услови за наутички туризам (крузинг и јахтинг), који се одликује у путовању и 

дужем боравку на води. Захваљујући модерним и комфорним пловилима (јахте, бродови-

хотели), на рекама постоје и туристичка путовања у трајању од 20-ак, па и више дана. 

Веома су повољне и могућности за развој спортско-наутичког туризма, што подразумева 

регате и друге облике такмичења у веслачком, једриличарском и мото-наутичком спорту. 

За развој наутичког туризма услов је постојање одговарајућих бродова и бродских 
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пристаништа. За прихватање јахти и, нарочито, за њихово зимовање, потребна су 

специјално уређена пристаништа и зимовници и, у том смислу, два Ђердапска језера имају 

добар потенцијал. 

 Планински део Ђердапа пружа погодне услове за развој планинског туризма, али 

он није развијен, нити постоји материјална база за његов развој. У досадашњем развоју 

туризма на Ђердапу, потенцијал је био стављан искључиво на обалне делове, а није се 

размишљало о повезивању речног са планинским туризмом на Мирочу и Великом 

Гребену. 

Слика бр. 18 – Клисура Мали казан (Извор: www.srbijauslici.blogspot.com) 

 Дунав има потенцијал за развој и домаћег и иностраног туризма. Са становишта 

тржишта, Дунав је најизразитија дестинација масовне локалне и регионалне тражње, а као 

пловни пут, са Ђердапском клисуром, хидроелектранама и одређеним културно-

историјским споменицима на својим обалама, Дунав је веома атрактивна река за 

међународну туристичку тражњу.  

 Поред излетничког промета везаног за локалну тражњу, Дунав је атрактиван и за 

целу нашу земљу. У овом погледу, у досадашњем периоду посебно се афирмисао 

школски екскурзиони туризам. Генерално гледано, понуду за удаљенијом домаћом 

тражњом треба комбиновати са неком другом туристичком вредношћу, као што је Београд, 

главни град наше земље, или манастири као највећа културно-туристичка вредност Србије. 

 На међународном тржишту, Дунав се може пласирати у склопу шире понуде ове 

европске реке, у сарадњи са другим подунавским земљама („девет подунавских земаља“, 

„четири престонице: Беч – Братислава – Будимпешта – Београд“, „европске кухиње“ и сл.) 
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или као један од репрезентативних мотива туристичке понуде Србије (Београд, Ђердап, 

манастири, бање, Копаоник). (Јовичић, Д., 2006.) 

 За развој међународног туризма, али и привлачење удаљеније домаће потражње 

битно је формирање адекватне туристичке флоте, као и изградњу и уређење центара 

понуде на основу одређене специјализације (лов, риболов, фолклор, уметност и сл.). 

 Под екотуризмом се углавном мисли на одговорна путовања и посете областима 

релативно очуване природе да би се уживало у природним вредностима, као и свим 

пратећим културним објектима из прошлости и садашњости. Међународно друштво за 

екотуризам (The International Ecotourism Society, TIES) овај облик туризма дефинише као 

,,одговорно путовање у област природе, којим се чува животна средина и одржава 

благостање локалног становништва”. (Драговић и сар., 2009.). Могућности за развој 

екотуризма у Подунављу заснивају се на очуваним природним екосистемима, 

археолошким налазиштима и историјским споменицима, здравој води и храни, и 

гостољубивости. Такође, разноврсна обележја аутохтоне културе употпуњују овај крај који 

се, због тога, може сматрати потенцијалном еко-дестинацијом. (Воза и Станковић, 2009.) 

 Обнављање путничког водног саобраћаја Дунавом утицаће на развој екотуризма 

захваљујући могућности кружног путовања туриста према овој дестинацији; на пример, 

одлазак бродом, а повратак аутобусом. То отвара могућности да путовање до, рецимо, 

Кладова, обухвати и евентуална заустављања због одмора, што омогућава да се туристи 

презентују различити доживљаји. У том смислу, посматрање предела нетакнуте природе са 

брода је сасвим другачији доживљај који има своје чари. Путовање (као и крстарење) 

Дунавом пружа и додатне доживљаје по основу његовог статуса граничне реке која 

физички раздваја две државе. (Чомић и Калмић 2007., Катић, А. et al, 2011.) 

 Ловни и риболовни туризам. Основа развоја ловног туризма је богатство и 

разноврсност ловном дивљачи. Подручја уз Дунав представљају јединствене пределе 

каквих је врло мало у Европи. Ловишта Подунавља сматрају се најбогатијим ловиштима 

јелена, срне, дивље свиње, лисице, зеца, вука, те друге високе и ниске дивљачи. Приобални 

терени Дунава и његових притока, али и бројна језера у околини, омиљене су дестинације 

риболоваца. Међутим, услед недостатка смештајних капацитета (колиба, брвнара, 

ловачких домова и уређених камп простора) изостају очекивани ефекти овог вида туризма 

што је у супротности са богатством потенцијала које овај предео има за развој ловног и 

риболовног туризма. У доњем Подунављу заживеле су бројне манифестације које 

афирмишу богатство речне фауне и ловишта. (Павлица, К., Пајовић, Т., 2002., Катић, А. et 

al, 2011.) 

Пешачки туризам. Посебно примамљива могућност за проширење понуде туризма 

у Подунављу огледа се у чињеници да кроз Србију пролази Европски пешачки пут (ЕПП) – 

деоница Е7 кроз западни део Србије, а деоница Е4 кроз источни део Србије. Прва траса Е4 

кроз Србију, почиње у Кањижи, па се наставља преко Меленаца, Царске баре и 

Делиблатске пешчаре до Београда, Смедерева, Рама, а потом Ђердапском клисуром, 

наставља до Гамзиграда, Пирота, до кањона реке Јерме и планине Руј. За другу стазу Е7 
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потребно је месец и по дана да би се прешла, а њена маршута иде следећим током: Палић, 

Зобнатица, Бања Јунаковић, Бач, Карађорђево, Сремски Карловци, Фрушка гора, Засавица, 

Ваљевске планине, Рајац, Опленац, Мокра Гора , Сопоћани, Студеница, Голија, Милешева, 

Копаоник, Ђавоља Варош, Јастребац, Власина и планина Дукат.У Европи постоји пет 

милиона туриста пешака, а у Србији постоји 17.000 планинара. Међутим пешачењем се не 

баве само планинари, него и туристи заинтересовани за културу, уметност и упознавање 

нових крајева, што је за Србију права прилика да се укључи у нове туристичке токове, с 

обзиром да има оно што може да заинтересује туристе пешаке. Како би туристи пешаци 

остали у Србији дуже и уживали у нашим пешачким стазама потребно је трасе проверити и 

прилагодити потребама пешака, поставити систем обележавања и сигнализације, описати 

цео пут и навести места за преноћиште, исхрану и прву помоћ. (Милојковић и сар. 2011., 

Катић, А. et al, 2011.) 

 

Слика бр. 19 – Туристичке атракције у Ђердапу уз приказ дела Европског пешачког пута 

(Извор: www.ciklonaut.com) 

 Богато природно наслеђе доњег Подунавља омогућује идеалну основу и за ширење 

посебног облика туризма – бициклистичког туризма. Овај облик туризма, који се може 

схватити и као рекреациони облик туризма, најчешће укључује једно ноћење или дневну 

посету, при чему вожња бициклом представља основни део боравка. Развој ове врсте 
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туризма постаје све значајнији ,,социолошки феномен” који подразумава слободу кретања, 

упознавање и поштовање природних лепота и локалних аутентичности. (Витић и 

Јовановић 2007.) 

Сеоски туризам има изузетне могућности у посматраној регији. Оно на чему треба 

да се ради је активирање села Подунавља, а основни предуслов је туристичко и комунално 

опремање села као и активности развоја специфичних програма угоститељства и 

производње, развој еколошке пољопривреде, развој специфичних облика смештајних 

капацитета (етно, сеоски туризам, еко кампови и др.), развој културно-забавних садржаја и 

програма, развој специфичних манифестација везаних за село (кампови, вашари, 

фолклорно оживљавање села), развој саобраћајне инфраструктуре, едукација домаћина. 

Сеоски туризам има скоро неограничене могућности у погледу обогаћивања понуде, јер 

садржаји могу бити и догађаји из свакодневних радова: косидба, сетва, жетва, посела, 

свадбе, славе, разни обичаји. (Штетић, С., 2008.) 

 

7. СТЕПЕН РАЗВОЈА НАУТИЧКОГ ТУРИЗМА СРБИЈЕ 
 

 Наутички туризам је појава која има своје корене још од првих човекових речних, 

језерских или поморских путовања у сврху забаве, доколице, рекреације и других 

туристичких мотива. Глобални наутички туризам се данас може поделити у две главне 

подгрупе:  

1. Море и активности везане уз море; 

2. Мирне воде (реке, језера) и активности везане уз мирне воде. 

„Наутички туризам везан уз мирне воде је пловидба рекама и језерима, који осим 

главног мотива пловидбе укључује и коришћење свих објеката наутичке инфраструктуре и 

комплементарних производа и услуга у функцији туризма (марине, пристаништа и везови, 

смештај, исхрана, забава, култура).“ (Horwath Consulting Загреб, 2005.) 

Наутички туристички производ везан уз мирне воде може се поделити на: 

 Индивидуалну пловидбу власника бродова на рекама и језерима - мали бродови за 

2-4 особе; 

 Чартер, тј. изнајмљивање бродова и једрилица ради пловидбе рекама и језерима са 

малим и средњим бродовима за 4-12 особа; 

 Кружна путовања рекама - организовани пакети путовања рекама од стране 

туроператора и дестинацијских менаџмент компанија - већи и велики бродови 

намењени групама људи од 20, па чак до 300 особа. (Храбовски-Томић, Е., 2008.) 

Светско наутичко тржиште мирних вода је концентрисано на три центра: Европу, 

реку Нил и Далеки Исток (посебно река Јангце). У Европи има преко 15.000 пловних 

километара, што укључује и канале. Најпопуларније реке у Европи су Дунав, Рајна, Нева, 

Волга, Елба, Сена, Рона и По. Крстарење рекама у свету је у 2003. години порасло на 1,3 

милиона путника, што представља повећање од 11% у односу на 2002. годину. Исте године 
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Дунав је проглашен за најпопуларнију реку (392.766 путинка). После Дунава следе Нил са 

266.978 путинка и Јангце са 151.459 путника. (Horwath Consulting Загреб, 2005.) 

 Наутичком туризму константно расте популарност, с обзиром да представља 

атрактивну форму модерног туристичког саобраћаја. У току последње деценије 20. века, 

овај вид туризма бележи највеће стопе раста. То потврђују подаци да је током поменутог 

периода глобална тражња за међународним путовањима расла по стопи од 4,3% а тражња 

на тржишту крузева од чак 7,9%. (WTO, 2003.).  Око 5,7 милиона туриста је учествовало у 

крузевима 1999. године, док је 2006. године број туриста порастао на 16 милиона туриста. 

Очекује се да ће 2012. године тај број достићи 20 милиона. (Dowling, 2006.) 

 Наутички туризам има висок тренд раста, а највећи пораст очекује се управо у 

нашем делу Европе. На 37. генералној скупштини Дунавске туристичке комисије, 

одржаној од 2. до 6. децембра 2008. године, закључено је да ће у будућности у 

Подунавском земљама неки од најпопуларнијих видова одмора бити бродски, 

бициклистички и кампинг туризам. Прогноза је и да ће до 2020. крстарења, одн. "крузинг 

бизнис" бити један од водећих на планети у индустрији туризма. (Симовић, П. et al, 2010.) 

 Према истраживању вршеном за потребе Стратегије развоја туризма Србије у 

главне клијенте наутичког туризма спадају: брачни парови без деце, групе пријатеља, 

индивидуални гости. Под називом речног наутичара може се сматрати туриста који, у 

просеку, годишње користи 3 одмора, а овај му представља други или трећи одмор. Долази 

из претежно урбаних средина, више или високо је образован, стар између 25 или 55 година 

(парови су најзаступљенији у групи од 45-55 година, групе пријатеља од 25-35 година, а 

индивидуалци у групи од 35-45 година). (Horwath Consulting Загреб, 2005.) 

Туристичка сезона крузева Дунавом траје од марта до новембра. У понуди су 

различити туристички аранжмани бројних туроператора, у трајању од десетак дана до 

четири недеље. 

Туристички програм „Источном Европом до Црног мора“ компаније Grand Circle 

Travel, подразумева крстарење Дунавом кроз 5 држава: Мађарска, Хрватска, Србија, 

Бугарска и Румунија. Овај програм траје 13 дана, од којих туристи чак 3 проводе у Србији, 

где су као главне атракције издвојени Београд, Нови Сад и „Гвоздена капија“. (Grand Circle 

Travel, 2004.) 

На истим принципима је формиран и туристички програм „Источна Европа и Црно 

море“, компаније Vantage Delux World Travel, у трајању од 13 дана, где се такође 3 дана 

проводе у Србији, уз задржавања у Београду, Новом Саду и Ђердапу. Ова иста компанија 

организује и путовање „Велико крстарење рекама Европе“, које обухвата крстарење 

Рајном, Мајном и Дунавом, односно пролази кроз осам земаља: Холандију, Немачку, 

Аустрију, Мађарску, Хрватску, Србију, Румунију и Бугарску. Овај туристички аранжман 

траје 27 дана, од којих се три проводе у Србији. (Vantage Delux World Travel, 2005.) 

И остали туроператери који организују путовања дуж Дунава настоје да Србију 

представе туристима кроз програм у трајању од 3 дана, што значи да су туроператери 

препознали атрактивност наше земље, и углавном је слично оценили. (Драгин, 2008.) 
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„Међутим, да би се испунили неопходни услови за развој наутичког туризма у 

Србији потребно је: 

 Обезбедити квалитетну инфраструктуру (марине, бензинске станице, бројна 

привезишта и пристаништа на местима од интереса); 

 Постојање једне или више домаће чартер компаније (или локалне чартер компаније 

на релацији нпр. Београд - Нови Сад, Београд - Ђердап и сл.) које би имале 

сопствене флоте бродова, као и њихова комерцијализација путем стандардних 

канала дистрибуције; 

 Сарадња са специјализованим операторима на начин да се дестинација/река укључе 

у њихову понуду; 

 Учествовања на међународним сајмовима и специјализованим туристичким 

сајмовима као што је Дунавска туристичка берза (Danube Travel Mart). Дунавска 

туристичка берза је начин да се природне лепоте и културне знаменитости у 

близини Дунава, а на територији Србије, презентују Европи и свету, односно 

многобројним туроператорима. Такође је важно и учествовање на сајмовима 

наутике које посећују индивидуални наутичари (они ретко посећују стручне берзе 

које су намењене туроператорима); 

 Штампане брошуре и мапе за потребе промоције на сајмовима; 

 Снажна дестинацијска менаџмент компанија која ће координирати све активности; 

 Доступност информација - инфо пунктови који би били на располагању наутичара 

за све врсте информација од временске прогнозе и водостаја на рекама до 

информација о смештајним капацитетима, манифестацијама, бензинским пумпама и 

сл., а које би такође биле опремљене цамцима који би могли да притекну у помоћ 

наутичарима који имају одређених проблема током пловидбе; 

 Израда ГИС (географских информационих система) које би биле доступне и преко 

интернета са уцртаним свим објектима и локалитетима на Дунаву.“ (Катић, А. et al, 

2010.) 

Према информацијама добијеним из истраживања у оквиру Стратегије развоја 

туризма Србије из 2005. године (с обзиром на кретања на глобалном туристичком 

тржишту, трендове у коришћењу слободног времена и, с тим повезане, промене у 

захтевима тражње, као и постојећу ресурсну основу Србије) дошло се до закључка да 

тренутно достигнути ниво конкурентности Србије у сфери наутике није претерано добар 

(просечна оцена износи 1,6 на скали од 5). Међутим, такође је и евидентно да Србија има 

веома добар ресурсни потенцијал за развој овог производа. 

7.1. ПРОГРАМИ РАЗВОЈА НАУТИЧКОГ ТУРИЗМА 

Програми привредног развоја усмерени су на унапређивање предуслова за 

привлачење страних и домаћих инвестиција у Србију у циљу значајне подршке 

социоекономском развојном процесу. Програм развоја наутичког туризма (NTD – 
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Nautical Tourism Development) је један од 14 приоритетних пројеката Програма привредног 

развоја Војводине. Циљ му је развој наутичке инфраструктуре и изградња неопходних 

објеката, да се повеже регион са дунавским речним турама и доведу туристи у Подунавље. 

 За потребе NTD пројекта урађена је Студија мреже марина на Дунаву, која 

анализира начине искоришћавања потенцијала које ова река има. Студијом је у 16 

подунавских општина утврђено 56 потенцијалних локација, од којих је 13 означено као 

примарно: Нови Сад (зимовник), Сремски Карловци, Апатин, Канал Богојево, Велики 

Канал, Бачко Ново Село, Тиквара, Беочин, Стари Сланкамен, Стари Бановци, Ушће 

Тамиша, Ковин (зимовник) и Стара Паланка (слика 20). Предложена је и категоризација 

будућих марина, која подразумева техничку опремљеност привеза, места за чување 

пловних објеката, сервисне услуге, ресторан, бензинску пумпу, чуварску службу итд. 

(Катић, А et al, 2010.) 

Слика бр. 20 – Положај марина на Дунаву након завршетка пројекта (Катић, А et al, 2010.) 

Прва марина из овог Програма са бензинском пумпом и другим пратећим 

садржајима изграђена је у Апатину, која је, летње туристичке сезоне 2009. године, 

примила већи број јахти, чамаца и других пловила туриста наутичара. Урађен је План за 

изградњу марине на локацији „Велики канал“ у Сомбору, а у току је израда планова за 

изградњу марина у општинама Бела Црква, Сремски Карловци, Инђија, Баћ и Панчево. 

Очекивани резултати Пројекта НТД су : 

 Отварање нових радних места, 

 Пораст запослености и прихода локалног становништва, 

 Већи девизни и динарски прилив од туризма. 

Групација за наутичку привреду и туризам Привредне коморе Србије - NATUS 

спровела је током 2009. године истраживање „Дунав 2009“. Основни циљ истраживања је 
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био прикупљање података из области наутичког туризма, посебно о капацитетима 

стационарних објеката за прихват чамаца и јахти (марине, пристаништа, привезишта). 

Стање ових објеката је значајан предуслов за развој туризма и стављање природних, 

културних и материјалних ресурса Подунавља у функцију интензивног развоја. Резултати 

истраживања показују да се наутички туризам на Дунаву интензивно развија и да је број 

објеката за прихват чамаца и јахти у последњих 5 година готово дуплиран. Посебно је 

интензиван раст на току Дунава кроз Војводину и Београд. Новину у односу на претходне 

године чини и неколико објеката у рангу марина у Апатину, Новом Саду, Земуну и 

Београду. Како је Правилник о категоризацији објеката наутичког туризма завршен, ови 

објекти имају и званични статус марина са по неколико „пропелера“ као ознакама 

категорије. (Blumen group d.o.o.) 

7.2. ДУНАВСКА СТРАТЕГИЈА 

Европска комисија је у јуну 2009. године добила мандат од Савета ЕУ за израду 

заједничке свеобухватне стратегије за земље дунавског слива. После дужих припрема и 

низа скупова и 8. децембра 2010, Европска комисија усвојила је завршни документ 

Стратегије. Најзад, 24. јуна 2011. Савет ЕУ донео је закључак у коме је позвао све актере 

да се активно укључе у спровођење Стратегије, чиме је процес усвајања Стратегије 

окончан. Допринос Србије огледа се и у чињеници да је она један од координатора, и то за 

две области Стратегије - науку и транспорт. (http://www.dunavskastrategija.rs/sr/?p=29) 

У јуну 2010, годину дана пре него што је Савет ЕУ усвојио документ Дунавске 

стратегије, Влада Републике Србије утврдила је своје циљеве и приоритетне области од 

њеног највећег интереса. Општи циљ је коришћење потенцијала Дунава као значајног 

ресурса за одрживи развој Републике Србије. Приоритетне области: 

1) Развој транспорта, енергетике и информационо-комуникационих технологија 

(ИКТ) дуж читавог тока Дунава; 

2) Заштита животне средине и одрживо коришћење природног богатства у сливу 

реке Дунав; 

3) Економски развој и јачање регионалне сарадње у региону Подунавља; 

4) Успостављање система сигурне пловидбе и афирмација принципа владавине 

права у сливу реке Дунав; 

5) Стварање економије знања кроз сарадњу у региону Подунавља и активна улога 

науке у постизању циљева Стратегије. 

 Учешће у Дунавској стратегији ЕУ, Србији (са 24 општине које директно излазе на 

Дунав и са преко 80 општина које му гравитирају) се отварају велике могућности везано за 

развој инфраструктуре, заштите животне средине, туризма, транспорта и др. Захваљујући 

средствима из ЕУ фондова биће реализована два пројекта који су до сада спремни за 

финансирање, а то су измештања тунела из Голубачке тврђаве и увођење струје и 

http://www.dunavskastrategija.rs/sr/?p=29
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изградња канализације у области Сребрног језера. Такође, многобројни пропратни 

догађаји везани за Дунавску стратегију су већ одржани или ће бити одржани. 

Многобројни проблеми отежавају развој ове области, а један од кључних проблема 

су неправилно регулисане таксе на пловила. Од 35 одобрених локација за марине у Србији, 

једино је Апатин успео да направи марину са 400 везова, 160 кабина и бензинском пумпом 

на понтону, какву на целом току Дунава осим Апатина има још једино Беч. Привредна 

комора Србије и Групација за наутичку привреду и туризам – NATUS припремили су и 

пројекат "Инфо центар за наутички туризам у Србији са Инфо пунктовима". У циљу 

побољшања инфраструктуре, увођења дигитализације и побољшања капацитета за 

промоцију наутичког туризма, пројекат предвиђа изградњу инфо центра у Београду и инфо 

пунктова у Апатину, Новом Саду и Кладову. (Катић, А. et al, 2010.) 
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ЗАКЉУЧАК 
 

 Поред тога што је Дунав сам по себи туристичка вредност, ја сам у овом раду 

покушала да преставим бројне туристичке вредности у његовом приобаљу, које могу, уз 

правилну валоризацију, бити мотив страним и домаћим туристима за путовање у ово 

туристички вредно подручје. За љубитеље природе, дуж Дунава се налази неколико 

заштићених природних добара, са интересантним и ретким птицама и животињама, међу 

којима су и два Национална парка. Поред тога, подручје Подунавља је насељено још у 

неолиту, па се од тадашњег периода до данас, дуж Дунава, смењују насеобине из 

различитих временских периода.  

 Поред ових туристичких вредности, подручје српског Подунавља има повољне 

климатске, хидролошке и геоморфолошке карактеристике. Још један предуслов за развој 

туристичке делатности је и материјална основа туризма, која је највише развијена у 

великим подунавским градовима – Београду и Новом Саду, док у Ђердапском делу, који је 

туристички атрактивнији, није довољно развијена. Потребно је инвестирати у туристичку 

привреду овог дела Подунавља.  

 Из свега горе поменутог, може се видети да је подручје Средњег Подунавља веома 

туристички атрактивно. Међутим, с обзиром на велике потенцијале, ово подручје није 

довољно валоризовано. Треба предузети акције на валоризовању и активирању овог дела 

Србије. Највише пажње треба посветити маркетиншком представљању туристичких 

вредности и информативним акцијама, а затим и правилном управљању и менаџменту 

туристичке привреде. 

 С обзиром да је просечни туриста који плови Дунавом, туриста средњих година, 

високо образован, треба посветити посебну пажњу садржајима који би привукли ове 

туристе да се више задржавају у градовима Србије кроз које Дунав протиче. Ту мислим на 

информативне пунктове које би наутичке туристе обавештавале о атракцијама дуж Дунава 

али и осталим деловима Србије. Такође, требало би организовати копнене туре, у сарадњи 

са крузинг компанијама, које би кретале од лука и посећивале нека од заштићених 

природних или културних добара у непосредној близини.  

 У суштини, треба учинити све напоре, материјалне и организационе, да би се 

повећао број наутичких туриста у Србији и ниво потрошње који они остварују у нашој 

земљи. 
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