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УВОД 
 

Национални парк је шире просторно подручје (минимум 2000ha), које 

представља један или више екосистема мало или нимало измењењних људском 

делатношћу или настањивањем, коме животињске и биљне врсте, 

геоморфолошки слојеви и биљна и животињска станишта дају посебан научни, 

образовни и рекреативни значај или у коме постоје природни пејзажи велике 

лепоте.1  

Међу функцијама националног парка, приоритет заслужују заштитна, 

усмерена на очување и унапређење посебних природних вредности, и 

туристичка функција. 

Клисура Ђердапа и природно подручје уз клисуру, као просторна целина, 

површине  637.99 квадратна километра, са изузетним културно-историјским 

вредностима, значајним природним екосистемима по саставу изузетне 

вредности и реткости, објектима изворне флоре и фауне и добро очуваним 

шумама природног састава и изузетног изгледа, од 1974. године стављени су 

под заштиту као Национални парк Ђердап. 

Само управљање Националним парком заснива се на заштити 

биолошког, геолошког, пејзажног диверзитета и укупног споменичког наслеђа 

уз примену потребних мера санације и реконструкције осетљивих екосистема, 

тј. активних мера заштите; одрживом туризму и рекреацији, промовисању 

традиционалне производње и укључивању становништва у све видове 

управљања, заштите и развоја ширег подручја, у циљу: 

 Очувања површинских и подземних вода од загађења и нерационалног 

коришћења, 

 Заустављања даљег нарушавања и деградирања животне средине, 

 Очувања чистоће ваздуха, 

 Рационалног коришћења простора за изградњу, 

 Заштите и узгој шума и њихових општекорисних функција, 

 Рекултивација деградираног земљишта, 

 Очувања културних добара, 

 Очувања биљног и животињског света. 

Мастер рад је темељен на методологији која се користи у изради 

стратешких развојних докумената, а обухвата: 

• основну анализу стања туризма у Националном парку Ђердап, 

• SWOT анализу, 

                                                 
1 Јовичић, Д., (1997): Развој туризма и заштита природе у националним парковима, 

ВЕЛАРТА, Београд, стр. 25. 
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• дефинисање визије туристичког развоја, 

• дефинисање приоритета и стратешких циљева, 

• дефинисање индикатора успешности туристичког развоја у Националном 

парку Ђердап. 
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1. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА 
 

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

се користе у процесу предузимања дугорочних управљачких одлука у циљу 

развоја датог организационог система.2 

Управљање (регулација) развојем означава систем легитимног утицања 

на понашање појединаца и друштвених / интересних група према претходно 

постављним циљевима. 

Управљање развојем туристичке дестинације (дестинацијски менаџмент) 

може се дефинисати као пословна активност која, по моделу партнерства, спаја 

и координира рад различитих пословних и других субјеката из јавног и 

приватног сектора у окружењу. 

У развоју сваке туристичке дестинације учествује више специфичних 

група актера који се могу назвати и интересним групама или стејкхолдерима 

(stakeholder). Како би се туристички производ сматрао обједињеним или 

интегрисаним, мора де се оствари међузависност и партнерство између кључних 

учесника у одрживом развоју туризма, пре свега из области пословног сектора, 

али и јавних и цивилних структура на одређеној дестинацији, што је у суштини 

један од предуслова за успешност тог процеса. 

Као главни учесници могу бити издвојени: јавни сектор (органи и 

институције на националном, регионалном и локалном нивоу), туристичка 

привреда, разни облици асоцијација (професионална удружења, невладине 

органиазције и др.), локално становништво, медији и туристи. 

Успешан развој туризма туристичке дестинације, у смислу економског 

напретка на локалном нивоу, је важан, јер обезбеђује запосленост и приходе 

локалном становништву, обезбеђује приход општине, а последично и свеукупни 

економски развој региона. 

Туристичке дестинације којима се успешно управља привлаче будуће 

инвеститоре, те својим развојем унапређују имиџ дестинације, а тиме и квалитет 

живота за локално становништво. 

Према Стратегији развоја туризма Републике Србије и Закону о туризму, 

управљање дестинацијом представља један од најзначајнијих фактора развоја 

конкурентности саме дестинације и оно се заснива на договору главних 

учесника туристичке привреде те дестинације – од локалних власти, 

                                                 
2 Стефановић,В., (2010): Туристички менаџмент,ПМФ,Ниш,стр.42 
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туристичких предузећа, организација и других заинтересованих страна о томе 

шта ће се и на ком тржишту понудити. 

 

Потребе израде стратегије туризма 

Туризам представља велики изазов, али и развојну шансу НП „Ђердап“. 

Иако постоји шанса да постане водећи извор прихода, ипак може се још радити 

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

током целе године. Такође, видљиво је и неоспорно да су природне вредности те 

које привлаче највећи број туриста, па ипак неплански развој туризма може 

довести до оштећења и губитка вредности од којих туристичка  индустрија  и 

зависи. 

Стратегија је потребна како би дала усаглашени оквир у коме менаџмент 

НП „Ђердап“ са својим партнерима може радити заједно на развоју и 

организовању туризма у парку.3 

1.1. Институционални аспекти управљања туризмом 

 

Конкурентске активности у туристичком простору, њихова оперативна 

ефикасност претпоставља као кључну полугу која детерминше концепт 

конкурентности и развоја и која се може успешно развијати само уз међусобну 

интеракцију и партнерство приватног и јавног сектора. То партнерство треба да 

буде развијано на обостраним интересима и максимално транспарентним. 

Нико не може подићи конкурентност туристичког простора уместо 

партнера који у њему делују. Кроз кооперацију и партнерство између актера 

јавног и приватног сектора у туристичком простору могуће је остварити 

кохезију интелектуалних, техничких и финансијских ресурса, чиме се 

најефикасније утиче на његову дугорочну конкуретност и успешност развоја. У 

ситуацији када је још увек присутна мањкавост дугорочних финансијских 

извора, када јавни и приватни актери немају довољно снаге за развојни узлет, 

очита је потреба за специјализованим агенцијама који директно улазе у 

инвестиционе пројекте, а истовремено и сами делују као предузетници у 

интересу што бржег развоја туризма. 

Стварање оперативног и професионалног актера који је умрежен са 

стејкхолдерима, као иницијаторима и партнерима на нивоу дестинација, 

представља једну примамљиву опцију којом се може унапредити оперативна 

ефикасност и конкуретност у туризму. Без успостављања партнерских односиа у 

кластерима или дестинацијама није могуће битније подићи постојећи ниво 

                                                 
3 Стратегија развоја одрживог туризма у Националном Парку Ђердап, 2010 
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атрактивности, маркетинга, продуктивности, па ни управљања у туризму. 

Наравно да је основни циљ да се успостави ефикасност управљања 

дестинацијом, која се не своди само на интелигентно управљање потенцијалом 

раста, већ и да подиже атрактивност за инвестирање и остварује укупну 

одрживост раста. Само јак леадершип може да успостави јасан модел развоја 

раста. Без јаких партнерских шема није могуће или је врло тешко кренути 

напред, односно без иноугурисања актера који верују у потребу дубоких 

структуралних промена, спремних на увођење и подржавање иновативних 

решења, као и уважавање искустава најбољих узорних пракси. Једино се на 

оваквој основи може обезбедити минимум могућних и потребних полуга за 

ефикасно и посвећено превладавање досадашње праксе и преузимање 

одговорности за конкурентски искорак у остваривању нове структуре 

туристичке индустрије, чији је размах управо у току. 

 

Табела 1. Слабости туристичког менаџмента дестинације Доње Подунавље 
 

не постоји довољна сарадња, између локалних самоуправа, њихових 

туристичких организација у процесима развоја туризма,  

недовољна сарадња између јавног и приватног сектора у процесима развоја 

туризма, 

недовољно су развијена знања и вештине управљачких система, пре свега 

локалних туристичких организација, хотела, мотела и других субјеката у 

туризму , 

нестручност у менаџменту, продаји, маркетингу и планирању туризма. 
 

Извор: Мастер план туристичке дестинације „Доње Подунавље“, 2006, Научно-истраживачки 

центар, Економски факултет Београд, Београд. 

 

Постојеће општинске туристичке организације локалних управа нису 

довољно оспособљене за поверавање надлежности управљања .За координирани 

развој туризма, неопходно је кадровска, техничка и материјална подршка 

локалним туристичким организацијама. Такође, сагласно одредбама Закона о 

туризму, за туристичку дестинацију Доње Подунавље, неопходно је покренути 

иницијативу и процедуру, уз испуњење свих предходних услова за 

успостављање субрегионалне туристичке организације. 

Ипак, повољна је околност да су у општина формиране општинске 

туристичке оранизације и да се њихов рад заснива на координацији,помоћи и 

посредовању на плану развоја туризма. Сазревају схватања да ове организације 

тесно сарађују на више линија рада,условљене ка циљу реализације туистичког 
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развоја и обликовање туристичког производа. Систем тих веза се креће у више 

праваца: 

- Туристичка организација – Туристичка организација Србије - 

Министарство економије (сектор за туризам) и друга сродна министарства 

- Туристичка организација - Општина оснивач (укључена у систем 

управљања развојем општина у делу туризма) 

-   Туристичка организација општина - Инвеститори домаћи и страни 

- Туристичка организација - као информациони сервис у функцији 

протока информација у више смерова (локални,интернет и др.) 

-  Туристичка организација - агенције 

-  Туристичка организација - угоститељска и друга предузећа и установе 

Туристичке организације све више треба обликовати на основама 

менаџмента тржишно орјентисне,са богатм лепезом услуга. Боравишна 

такса,туристичке накнаде и други сопствени приходи морају омогућити и 

унапредити њихов рад. Тако би се превазишло постојеће стање неадекватно 

организованих туристичко-информативних послова као и малог броја 

туристичко-информативних центара. Такође осим Мајданпека,остале 

туристичке организације немају организовану водичку службу. 

У процесу управљања у туризму очита је вишестрана природа ове 

индустрије и сложеност односа стејкхолдера, које је далеко теже успоставити 

међу разним субјектима и бројним секторима, него у другим областима. 

Успешно увођење приступа интелигентног управљања туристичком 

дестинацијом захтева велики степен поверења међу „главним играчима“. То 

природно доводи до закључка да је од пресудне важности добар избор лидера 

интелигентног управљања. Важан предуслов за развој туристичког простора 

јесте ефикасан оквир за интегрално управљање овим подручјем. Уз 

интегралност управљања иде и други кључни квалитативни фактор, а то је 

успостављање интелигентног управљања туристичким простором. Да би се 

стратегија управљања дестинацијом ефикасно ускладила са процесом уздизања 

и остваривања ланца вредности доживљаја посетилаца, овакве дестинације 

морају у потпуности да усвоје приступ интелигентног управљања као модела за 

остварење јавног и приватног партнерства..Уз истакнуту диверзификацију 

доживљаја посетилаца, интелигентно управљање је у директној вези са циљем 

постизања конкурентности. Ефикасно интелигентно управљање је кључна 

детерминанта конкурентности туристичке дестинације. Одговорност за усвајање 

овог приступа управо омогућава, кључан захтев из Националне стратегије 

развоја туризма, а то је заснивање партнерства јавног и приватног сектора. То 
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јесте очита слабост и недостатак у развојним токовима туризма на целокупном 

туристичком простору Србије.4 

 

1.2. Управљање заштићеним подручјем на примеру 

Националног парка Ђердап 

 

Концепт управљања Националним парком „Ђердап“ (НП „Ђердап“), 

заснива се на заштити природних вредности и ресурса, укупне биолошке и 

геолошке разноврсности, као и задовољењу научних, образовних, културних, 

туристичких, образовних и рекреативних потреба, у складу са начелима заштите 

природе и одрживог развоја. 

Планом управљања одређује се начин спровођења заштите, коришћења и 

управљања заштићеним подручјем, смернице и приоритети за заштиту и 

очување природних вредности заштићеног подручја, као и развојне смернице, уз 

уважавање потреба локалног становништва, при чему су правна лица, 

предузетници и физичка лица дужна да обављају делатности у заштићеном 

подручју у складу са планом управљања. 

Управљање заштићеним подручјем НП „Ђердап“ поверено је Јавном 

предузећу „Национални парк Ђердап“ (ЈП „НП Ђердап“), које је основано 5. 

јуна 1989. године као предузеће за заштиту и развој НП „Ђердап“. У складу са 

Законом о националним парковима од 1993. године ово предузеће послује као 

јавно предузеће са седиштем у Доњем Милановцу.5 

Заштићено подручје којим управља ЈП „НП Ђердап“, обухвата површину 

од 63.800 hа, на десној обали Дунава у дужини од 100 km, од средњовековне 

тврђаве Голубачки град до античког утврђења Диана код Караташа, ширине 

појаса 2 – 6 km. 

Критеријуми заштите и развоја НП „Ђердап“ заснивају се на принципима 

заштите биолошке разноврсности, заштите и унапређења посебних природних и 

културних вредности, контролисаног и мудрог коришћења природних ресурса, 

одрживог развоја подручја, односно зоне утицаја, на локалном и регионалном 

нивоу уз уважавање социо-економских фактора и квалитета живљења локалног 

становништва, усклађивања дозвољених видова коришћења природних ресурса 

са потребама заштите и очувања природног добра и развијање принципа 

усклађеног развоја и коришћења. 

 

                                                 
4 Мастер план туристичке дестинације „Доње Подунавље“, 2006, Научно-истраживачки центар, 

Економски факултет Београд, Београд. 
5 www.virtuelnimuzejdunava.rs/serbia/informations/pe-djerdap-national-park-.499.html  

 



Управљање стратегијом туристичког развоја Националног парка Ђердап 

10 

 

Основни циљеви управљања НП „Ђердап“: 

• очување, заштита и унапређење локалитета посебних природних 

вредности и реткости и њихово наменско коришћење за научна истраживања, 

едукацију, презентацију јавности и рекреацију, у складу са еколошким 

потенцијалима подручја,  

• очување, заштита и унапређивање предеоних и амбијенталних 

вредности подручја укључујући флору, фауну, земљиште, воду, ваздух, шуме, 

пашњаке и ливаде, ловну и риболовну фауну, уз њихово наменско коришћење 

на принципима одрживог развоја,  

• очување, заштита и унапређење културно-историјског наслеђа НП 

„Ђердап“,  

• организована, мултидисциплинарна и дугорочна научна 

истраживања Парка, едукација становништва, презентација и популаризација 

вредности Парка,  

• системским управљањем, контролом и надзором вршити 

спречавање нарушавања и деградације Парка,  

• усмерени развој постојећих и нових активности заснованих на 

потенцијалима и традицији заштићеног подручја и непосредног окружења, 

развој туризма, спорта, рекреације у складу са функцијама Парка, 

• успостављање свих видова сарадње са корисницима подручја 

националног парка и локалним заједницама у циљу оптималног коришћења 

подручја. 

 

Слика 1. Мапа Националног парка Ђердап, зоне заштите и резервати природе 
 

 
 

Извор: http://www.geografija.rs/nacionalni-parkovi/djerdap/derdap-proglasenje-i-zone-zastite 
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2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 
 

2.1. Простирање и границе 

 

Национални парк Ђердап се налази у североисточном делу Србије. 

Простире се са десне стране Дунава, захватајући његов непосредан приобални 

појас од тврђаве Голубачки град до бране и хидроелектране „Ђердап“, недалеко 

од туристичког насеља Караташ. По првобитном предлогу захватио је површину 

од 82.000 хектара, али је каснијим одређивањем граница смањен на 63.680 

хектара, што има извесне негативне последице за развој туризма. 

Границе Националног парка Ђердап још нису коначно одређене, а 

захватају извесне делове територија општина Голубац, Мајданпек и Кладово. За 

разлику од северне границе, која је представљена Дунавом, јужна је 

најнеодређенија. Протеже се развођем Дунава и Пека, као и највишим деловима 

Лишковца, Великог гребена и Мироча. Изван границе је остао један део слива 

Поречке реке, али непосредни слив Дунава представља доста јасну и географски 

лако дефинисану средину. 

Општина Голубац налази се у североистичном делу Србије и 

Браничевског округа. Граничи се са општинама Велико Градиште на западу и 

Кучевом на југу. Северну границу представља река Дунав, дуж које се протеже 

државна граница према Румунији. Важна карактеристика географског положааја 

ове општине јесте да се налази у контактној зони југоисточног, ободног дела 

Панонског басена и Карпатског планинског система, односно на обали реке 

Дунав код уласка у Ђердапску клисуру. Налази се измеду 44° 20' 44° 40' северне 

географске ширине и 21° 30' и 22° 00' источне географске дужине по Гриничу.  

Подручје општине захвата простор слива Дунава, од његовог уласка у 

Ђердапску  клисуру па до ушћа Песаче у Дунав, у површини од 376 km², број 

становника је око 10.000. Насељеност простора је врло ретка, на квадратном 

километру живи само 34 становника, што се сврстава међу 15 најређе 

насељених подручја у Србији.  

Град Голубац смештен је на десној обали Дунава удаљен је око сто 

двадесет километара од Београда. До Голупца се најлакше стиже магистралним 

путем М25.1 Београд-Кладово (Ђердапска магистрала), који је за општину и 

најзначајнији путни правац. И најзначајнији путни правац. Најближи аеродром 

је Никола Тесла у Београду. Природни положај Голупца на уласку у Ђердапску 
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клисуру ствара идеалне услове за спортове на води, тако да је Голубац и центар 

српског једрења.6 

Општину Кладово чине Кладово и још 22 насеља која се налази на 

истоку Србије, на површини од око 63.000 хектара. На истоку и североистоку 

Дунав представља границу, не само општине Кладово, већ и Србије са 

Румунијом. Слатинска река и планина Мироч чине границе са суседним  

општинама Неготин и Мајданпек. Општина захвата област Кључ, део Ђердапске 

клисуре и део Неготинске крајине. Место Кладово се налази на 22°36'26" 

географске дужине и 44°36'14" географске ширине и на 47m надморске висине. 

Кладово се налази у области названој  Кључ  на крајњем  југоистоку наше земље 

и задња је тачка на истоку према Бугарској и Румунији. Кладово је градић на 

крајњем истоку Србије, кога све више посећују туристи у жељи да открију 

лепоту краја, богатство историје, уживају у спорту и рекреацији, да осете чари 

нетакнутог, снагу Дунава и гостопримство мештана. 

Општина Мајданпек је општина у источној Србији, у Борском округу, у 

Тимочкој Крајини. Општина Мајданпек се простире на 932 km². Граничи се са 

општинама Бор, Неготин, Кладово, Голубац, Кучево и Жагубица. На северу се 

Дунавом граничи са Румунијом. Територија општине Мајданпек се налази у 

северном делу источне Србије у долини Малог Пека и захвата простор највећег 

шумског и рударског комлекса источне Србије. Простире се између Ђердапсиог 

језера на северу, Мироча (632 m) на североистоку, Дели Јована (1.133 m) на 

истоку, Стола (1.155 м) на југу, Малег Крша (929 m) и Великог Крша (1.148 m) 

на југозападу, северних обронака Хомољских планина (923 m) на западу и 

планинских масива Старице (796 m), Шомрде (803 m) на северозападу. Читав 

крај је богат рудама метала па самим тим и злата. Са традицијом испирача злата 

и старим алатима људи су испирали наносе шљунка у кориту реке у потрази за 

златом. Туристичка организација општине Мајданпек организује анимацију 

испирања злата за туристе у непосредној близини Рајкове пећине. 

2.2. Туристичко-географски и саобраћајно-географски положај 

 

Са аспекта туризма и амбијенталних одлика, подручје Националног 

парка „Ђердап“ састоји се из две предеоне целине: (1) акваторије Дунава / 

водоакумулације са приобаљем, која се пружа од улаза у Национални парк код 

Голупца, преко Ђердапске клисуре, до бране хидроелектране „Ђердап I“ где се 

амбијент у потпуности мења (нестаје клисура и отвара се широки брежуљкасти 

простор са урбаним елементима) и (2) брдско-планинске руралне зоне 

                                                 
6 Стефановић В., Ђекић Т, Шаћировић С, „Менаџмент природних ресурса у 

пограничним  општинама  источне и југоисточне Србије“, ПМФ Нип, 2013 
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северног Кучаја и Мироча, пресечене долином Поречке реке (извориште на 

Дели Јовану) на западну и источну целину.7 

Развој туризма је започет на Ђердапском језеру, подручју Националног 

парка „Ђердап“, археолошком налазишту „Лепенски вир“ и општинским 

центрима са више културно-уметничких и спортских манифестација, 

природним и културно-историјским знаменитостима, ловиштима и једном броју 

села у којима су видљиви почеци сеоског туризма засновани углавном на 

локалној иницијативи. 

Постојећа туристичка и рекреативна понуда, с обзиром на потенцијале, 

није довољно развијена и афирмисана, а још мање организована и повезана, 

како међу општинама на подручју Националног парка, тако и са суседним 

општинама у Србији и Румунији. 

Ђердапско језеро има повољан положај према асфалтном путу који 

повезује Београд, преко Пожаревца, Великог Градишта и Доњег Милановца, са 

Кладовом и Неготином. Овај пут је назван „Ђердапска магистрала“ и сада се на 

неколико деоница реконструише. Од Београда до Кладова растојање је 254 km. 

Повољан положај Ђердапског језера према поменутом саобраћајном правцу има 

посебну туристичку вредност, јер је то једна од друмских веза наше земље са 

Румунијом. 

Дунав и Ђердапско језеро представљају својеврсну саобраћајницу. 

Дунав, као интернационална река, има велики пловни значај, који се обогаћује 

изградњом нових канала и пристаништа. Међутим, у садашњим условима 

речног путничког саобраћаја, када наша земља нема класичну белу флоту, 

неколико хидрокрилних пловних објеката, не утичу битније на оживљавање 

туристичког промета. Пловидба Дунавом и Ђердапским језером је интересантан 

туристички доживљај. Могућности упознавања археолошких локалитета, 

средњовековних тврђава и савремених градова у приобалном појасу, гаранција 

су богатог садржаја туристичког путовања. 

Национални парк (НП) Ђердап који се простире дуж тока Дунава од 

Голупца до Кладова заузимајући простор од 63.608,45 ха представља један од 

најзначајнијих националних паркова природне баштине Европе. Са десне стране 

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

града Дијана је простор са високом концентацијом геоморфолошких, 

хидролошких и биогеографских ресурса и значајним споменицима културе 

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

културом Лепенског вира), преко остатака римске цивилизације, до 

                                                 
7 Мастер план туристичке дестинације „Доње Подунавље“, 2006, Научноистраживачки 

центар, Економски факултет у Београду, Београд, стр. 23 
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средњoвековног и турског периода. Од културе Лепенског вира која сведочи о 

развоју живота људи у праисторији у Ђердапској клисури је остварен 

континуитет материјалног живота до данас. За Римљане, који су у овој области 

затекли неолитску и бронзану културу, Дунав је представљао природну 

одбрамбену препреку коју су Тиберије, Клаудије и Домицијан и Трајан 

учврстили формирајући ланчано изграђени Лимес. Трајанова табла чини његов 

део односно део Трајановог пута као великог грађевинског подухвата тога доба.  

Ђердапска клисура је највећа клисура - пробојница у Европи и састоји се 

од четири клисуре и три котлине: Голубачка клисура, Љупковска котлина, 

клисура Госпођин вир, Доњомилановачка котлина, Велики и Мали казан, 

Оршавска котлина и Сипска клисура.  

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

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

воде је 5 до 48 m. У продужетку је Љупковска котлина, дужине 10 km. Стране 

језерског басена се дижу до 150 m, а обала је ситно разуђена, јер су на ушћима 

притока мали заливи. Госпођин вир је друго сужење на Ђердапском језеру. 

Дугачко је 15 km, а кречњачке, пешчарске, гнајсне и порфиритске стране дижу 

се над водом 550 m. Дубина воде премашује 90 m. Неколико видиковаца може 

се уредиги за туристичке потребе. Доњемилановачка котлина је највеће 

проширење на Ђердапском језеру. Дугачка је 19 km и широка 2 km. На благо 

издигнутом терену, непосредно уз језеро, развио се Доњи Милановац, све 

познатији по хотелу „Лепенски вир“. Низводније се смењују Велики и Мали 

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

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

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

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

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

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

побољшани услови пловидбе.8 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8 Станковић, М. С., (2002.): „Туризам Србије“, Географски факултет Универзитета у 

Београду, Београд, стр. 223. 
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3. ПРИРОДНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 
 

3.1. Природне одлике 

 

Национални парк „Ђердап“ због својих значајних и очуваних природних 

особености, шумских састојина, ретких биљних и животињских врста, 

геоморфолошких, хидролошких, научних, културних, естетских и туристичких 

вредности, НП „Ђердап“ се убраја и сврстава у природна и културна добра 

националног и међународног значаја.  

У пејзажу НП „Ђердап“ се издвајају клисура, шумовито брдско-

планинско залеђе, зоне крашког рељефа и насељена подручја. Доминантна црта 

у пејзажном лику НП „Ђердап“ је сама клисура са својим теснацима и 

котлинским проширењима и пространим језером. Динамична и контрасна 

морфологија овог дела долине Дунава, као и велика акумулација, основна су 

обележја Ђердапског подручја. 

Изузетна атрактивност водотoка Дунава, његовог акумулационог језера, 

клисура као и приобаља, представља вредност читавог подручја и посебан 

садржај за формирање туристичке тражње. Та зона је са особеностима 

специфичног карактера, везане за природни амбијент Дунавског потенцијала, 

али и неодвојиву органско-природну туристичку условљеност са обостараним 

утицајима на ближе залеђе и богату гравитациону спону са градско насељским 

садржајима, планинско брдских, континентално климатских и амбијенталних 

вредности. 

Река Дунав представља највећу речну пробојницу у Европи, а његов 

ђердапски део по својим биогеографским, пејзажним и амбијенталним 

вредностима, представља опште привлачан и специфичан феномен и без сумње 

је најважнија туристичка вредност овог региона.  

Биогеографска обележја ове дестинације веома су значајна за развој 

туризма, а највише се односе на вредност и богатство шумама. Преко 70% ове 

дестинације је покривено вредним и очуваним шумама, са преко 50 врста 

дрвенастих или шумских заједница, од којих су 35 реликтне од великог научног 

значаја. Очуване предеоне целине издвојене су у специјалне и опште резервате 

природе, са посебним режимом заштите и презентације, који су такође од 

посебног значаја за развој туризма. 

Бројни планински врхови представљају несвакидашње видиковце, са 

којих се пружа поглед на импресивну лепоту Дунава. 

Геоморфолошки туристички ресурси имају непосредно и посредно 

дејство на друге ресурсе и просторне системе. Утичу на климу и 
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микроклиматске специфичности простора, хидрографске ресурсе, биљни и 

животињски свет, типове предела, правце кретања у простору, начин 

коришћења простора и др.9 

По својим стратиграфским, петролошким, палеонтолошким и 

геотектонским одликама подручје НП „Ђердап“, представља изузетну ризницу 

докумената о историји развитка земљине коре, сложености геолошких процеса 

и променама палео еколошких услова. Један од најистакнутијих примера 

геолошких вредности Ђердапа су слојеви стена на одсеку брда Гребен и кањона 

Бољетинске реке, богати фосилним остацима амонита и друге изумрле морске 

фауне, који илуструју непрекидни стратиграфски развој јуре и доње креде, 

односно периода у геолошкој еволуцији који је трајао око 80 милиона година. 

У геолошкој грађи сливног подручја клисуре која је претворена у велику 

ђердапску акумулацију, учествују стене различитог састава и старости. 

Доминирају кристаласти шкриљци магматске и метаморфне стене, наслаге 

мезозоика и кенозоика који обилују палеонтолошким налазима. Основно 

морфолошко обележје су стрме стране клисуре кањонског изгледа кроз који се 

пробија Дунав, терен испресецан дубоким бочним клисурицама и разноврсни 

крашки облици рељефа,од којих је најпознатија Пајкова пећина.10 

Хидролошки ресурси -  Национални парк „Ђердап“ ослоњен је на 

најзначајнији водни ресурс Европе, реку Дунав, која саобраћајно повезује не 

само северозапад са југоистоком континента, већ и сам Европски континент са 

Азијом, Африком и целим светом. Та веза се остварује како копненим, тако и 

речним путем. 

Подунавље, у средишњем делу Европе, заузима једну трећину 

континента. Узимајући у обзир сам Дунав (основни ресурс тог комплексног и 

многостраног богатства) и њене притоке, слив Дунава обухвата целу Мађарску 

и Румунију, велике делове Немачке, Чешке републике и Републике Словачке, 

Аустрије, Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Србије, Бугарске и мање 

делове Украјине, Молдавије, па и Албаније. Зато је и разумљиво, што су се за 

ову реку, дугу 2.857 km, за њен економски потенцијал, интересовали одувек не 

само народи који живе на њеним обалама, и на обалама њених притока већ и 

они који такође желе да користе предности речног ресурса и водених путева. 

Дунав је по дужини и разгранатости слива једна од већих река у свету 

(31. по реду), док је после Волге највећа и најдужа пловна река у Европи. За 

велика транспортна пловила Дунав је плован у дужини до 2.414 km, а 

                                                 
9 Максин М., (2012): „Туризам и простор“, Департман за туристички и хотелијерски 

менаџмент, Универзитет Сингидунум, Београд, стр. 89. 
10 Амиџић Л., (2005): „Национални паркови Србије“, Завод за заштиту природе Србије, 

Београд, стр.19. 
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трансевропски пловни пут, у дужини од 3.505 km створен повезивањем Мајне и 

Дунава нуди нове могућности за развој саобраћаја, трговине и других 

привредних грана земаља из речног басена Рајне и Дунава. Ова европска речна 

магистрала повезује сада близу 500 милиона становника Европе и 

најатрактивња привредна подручја континента, која се међусобно економски 

допуњавају. 

Река Дунав се формира спајањем река Бреге и Брига код Донаушингена 

(Donauschingen). Са 120 важнијих притока његов слив обухвата површину од 

близу 817.000 km². Његове 34 притоке су такође пловне, а најзначајније су Илер 

(Iller), Лех (Lech), Ин (Inn), Енс (Еnns), Морава, Ваг (Vah), Хрон, Драва, Ипол, 

Тиса, Сава, Велика Морава, Серет и Прут. 

Ток и слив Дунава се по географско-физичким и геолошким особинама 

састоји од три дела: Горњи алпски део, који се протеже до бечког басена у 

дужини од око 970 километара и има изразито планински карактер. Средишњи 

део се налази у Панонској низији и од Комарна у дужини од близу 950 km 

протеже се до ушћа Тимока у Дунав. Доњи ток Дунава, у дужини од око 930 km, 

протеже се од Турну Северина до ушћа. Средњи и доњи део Дунава има 

карактеристике равничарске реке, малог пада и мале брзине воде, а два 

најатрактивнија чворишта су на средњем току, Ђердапски сектор, и Делта 

Дунава на доњем току. Ђердапски сектор везује средишњи са доњим делом тока 

и слива Дунава, захватајући њихове делове у дужини од 119 km.11 

Паневропски коридор VII (река Дунав) је једини пловни пут од десет 

паневропских коридора. Од Келхајма до ушћа у Црно море код Сулине, на 

дужини од 2.414 km тај коридор има третман европског пловног пута 

међународног значаја. Сектор Дунава, од Бездана до Тимока, дужине 588 km, од 

којих су гранични сектори према Хрватској 137,6 km и према Румунији 229,35 

km, представља окосницу српске мреже унутрашњих пловних путева. 

Одређивањем овог паневропског коридора је потврђен његов међународни и 

континентални значај, а представља изузетан потенцијал за Републику Србију.12 

Највеће језеро на подручју Националног парка „Ђердап“ је вештачко 

акумулационо Ђердапско језеро или језеро Ђердап, које се налази на Дунаву у 

источној Србији на граници са Румунијом. Настало је 1972. године када су 

Србија и Румунија изградиле хидроцентралу „Ђердап I“. Језеро лежи у 

                                                 
11 Стојић - Карановић., Е., (2005): „Дунав - река сарадње”, Београд, Међународни 

научни форум „Дунав - река сарадње”, Београд, стр. 17. 
12 Закон о просторном плану РС од 2010 до 2020. године, И Окружење и општа оцена 

стања просторног развоја РС, 1. Територија РС у ширем европском окружењу, 2010, 

„Службени гласник РС”, бр. 88. стр. 5. 
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Ђердапској клисури. На обали језера које припада српској страни, налази се НП 

„Ђердап”. 

Језеро Ђердап је дугачко преко 100 километара, а на најширем месту 

широко је 8 километара. Највећа дубина достиже 100 метара. Површина језера 

је 253 km², од чега је 163 km² на српској а 90 km² на румунској страни. По 

величини је четврто на Балкану и највеће у Србији. Језеро је малих амплитуда 

водостаја и са котлинским секторима чији су обалски делови приступачни са 

копнене и језерске позиције и прелазима ка језерском дну који су постепени, 

што представља добру предиспозицију за формирање природних плажа. На 

језеру се одржавају разне међународне регате и манифестације на води.13 

Климатске карактеристике Националног парка „Ђердап“ одређује 

доминантна умерено континентална клима условљена Панонском и Влашком 

низијом са релативно благим зимама и не тако жарким летима. Због велике масе 

Дунава и заклоњености подручја клима је временом измењена тако да се 

разликује од климе околних области. Просечан број снежних дана са снежним 

покривачем је 32 дана, а дебљина снежног покривача у обалном појасу је од 10 

до 20 cm до 150 cm у планинским областима. Бујну вегетацију омогућавају 

обилније падавине у овој области и то у количини од 650 mm до 800 mm. 

Просечан број кишних дана у години је 82 (мај и јун су месеци са највећом 

количиним падавина). 

Температурни режим у овој области варира од периода са средњом 

дневном температуром вишом од 5°C (просечно 260 дана у години) до периода 

са просечном дневном температуром од 15°C, која се сматра летњом сезоном и 

има 149 дана (почетак маја, крај септембра). Од краја јуна па све до краја 

августа је период купалишне сезоне, са просечном дневном температуром изнад 

20°C. Тропских дана, са температуром изнад 30°C је око 40. У Голупцу 

најдоминантнији ветар је кошава, који дува из југоисточног правца, а Доњи 

Милановац једно је од места у Србији са највише сунчаних дана у години.14 

Флора Националног парка „Ђердап” је изузетно богата у еколошком 

смислу. На подручју Националног парка нађено је преко 1000 врста, само у 

ужем приобалном подручју. Значајно је присуство, бројност и 

распрострањеност ретких биљних врста, међу којима су посебно значајне врсте 

које су знатно смањиле ареал и бројност у Европи. Од бројних врста флоре 

посебно треба поменути значајније врсте попут: мечје леске, Панчићевог 

маклена, сребрне липе, кавкаске липе, ораха, храста медунца, јоргована, 

                                                 
13 http://infocentarsrbije.com/djerdapsko-jezero 
14 Станковић, М. С., (2002.): „Туризам Србије“, Географски факултет Универзитета у 

Београду, Београд. 



Управљање стратегијом туристичког развоја Националног парка Ђердап 

19 

 

ђердапске лале (којој је Ђердапска клисура једино станиште на свету), кострике, 

златне папрати. 

Фауна Националног парка „Ђердап” карактерише се бројношћу и 

разноврсношћу врста. Од крупне дивљачи најзначајнија је јеленска дивљач. На 

читавом подручју Националног парка срећу се и срнећа дивљач, дивље свиње, 

зечеви, лисице и друге врсте. У долинама река и у низијским деловима Парка 

срећу се јаребице, препелице и фазани, а на Дунаву живи најразноврснија фауна 

птица мочварница. У кањону Ђердапа насељене су и дивокозе.15  

 

3.2.  Заштићена природна добра на простору Националног парка 

Ђердап 

 

Заштићена природна добра су релативно велике територије изузетне 

лепоте где један или више екосистема нису промењени људским деловањем и 

где биљни и животињски свет, геолошке и морфолошке особености имају 

посебан значај за науку, образовање и рекреацију. 

На основу националних прописа из области заштите природе, 

међународних конвенција и програма и других документа, природне вредности 

на подручју Просторног плана стекле су статус заштићених природних добара, 

као заштићена подручја и заштићене врсте дивље флоре и фауне, и/или статус 

подручја и врста од међународног значаја за заштиту природе.16 

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

природних резервата и један регионални природни парк. Ови делови заштићене 

природе су истовремено природњачки и туристички најинтересантнији делови 

Ђердапске клисуре у ширем смислу речи. 

Постојећи објекти законом издвојених и посебно заштићених делова 

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

површина 24 ha, заједно са комплексом средњовековне тврђаве, која има 

историјску и културну вредност. Босман-Соколовац обухвата приобални део 

Ђердапске клисуре и има површину од 281 ha. Бојана је резерват површине 27 

ha. Чока њалта са Песачом обухвата 354 ha ниских шума маклена, јоргована и 

мечје леске. Цигански поток је законом заштићена аутохтона шума ораха на 

површини од 18 ha. Шомрда је резерват од 14 ha. Клисура Бољетинске реке – 

Гребен је резерват површине 100 ha. Реч је о геолошко-геоморфолошкој 

реткости, стеновитим одсецима који се спуштају до Дунава, а обилују 

фосилима. Лепенски вир је резерват код истоименог археолошког налазишта. 

                                                 
15 http://www.npdjerdap.org/priroda/fauna/ 
16 ППППН НП „Ђердап“, (2012), Институт за архитектуру и урбанизам, Београд, стр. 19 
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Захвата површину од 21 ha. Познат је по бројним реликтним биљним врстама и 

оквир је најстаријег организованог неолитског насеља код нас. 

Законом је издвојен и заштићен Регионални природни парк Велики и 

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

Трајанова табла. Површина која је законом заштићена износи 899 ha. Реч је о 

природним и културно- историјским вредностима, стрмим странама, крашким 

облицима рељефа, шумама јоргована и видиковцима. Постојећим законом 

посебно издвојени и заштићени делови националног парка „Ђердап“ указују на 

његово непроцењиво природно и културно-историјско богатство. 

 

Слика 2. Велики Штрбац и Велики казан 

 
 

Извор: https://tamoiovde.wordpress.com/tag/strbac/ 

 

На основу националних прописа из области заштите природе као и 

међународних конвенција и програма, природне вредности Националног парка 

Ђердап стекле су заштитни статус. 

Подручја са међународним заштитним статусом су:17 

 - Међународно значајна подручја за птице - IBA подручја (Important 

Bird Areas): установљена по програму Birdlife International под именом - Ђердап, 

које обухвата простор националног парка (са 170 забележених и око 200 

претпостављних врста - врсте међународног ранга, значајне за номинацију 

подручја су: мали вранац, орао кликташ и патуљасти орао) и Мала Врбица, које 

обухвата ритове, лесне одсеке и рибњак између Кладова, Костола и Мале 

                                                 
17 План управљања националним парком Ђердап за период 2011-2020 год. (2012), Доњи 

Милановац, стр.7.  
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Врбице (са 120 забележених и око 170 претпостављних врста – врсте 

међународног ранга значајне за номинацију подручја су белобрка чигра и 

пчеларица).  

- Међународно значајна биљна подручја – IPA подручја (Important 

Plant Areas), установљена по програму Plantlife International - PlantEuropa под 

именом: Ђердап и Кладово-Радујевац.  

- Одабрана подручја за дневне лептире – PBA подручја (Primeе 

Butterfly Аreas) по програму Butterfly Conservation Еurope, установљена под 

именом: Ђердап (са укупно 104 врсте и 8 циљних врста) и Мали крш (86 и 7 

врста), а у непосредној близини и подручја Дели Јован (67 и 4) и Стол – Велики 

крш (101 и 13 врста).  

- ЕМЕРАЛД подручје идентификовано/установљено под именом 

Национални парк Ђердап као део мреже подручја (Emerald Network оf Аreas оf 

Special Conservation Interest - AsCI) значајних са становишта примене 

Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта 

(Бернска конвенција) у Србији; ИБА и ЕМЕРАЛД подручја представљају 

окосницу европске еколошке мреже НАТУРА 2000 кроз коју се врши примена 

кључних аката ЕУ у области заштите природе - Директива о стаништима 

(Council Directivе 92/43/ЕЕC оf 21 Маy 1992 он the conservation оf natural 

habitats аnd оf wild fauna аnd flora) – на основу које се идентификују и штите 

тзв. Special Аreas оf Conservation (SAcS) и Директива о птицама (Council 

Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds) – на основу 

које се идентификују и штите тзв. 

- Резерват биосфере – Национални парк Ђердап као једно од 8 подручја 

у Србији која су планирана за установљење резервата биосфере по програму 

UNESCO „Човек и биосфера“ (МаB). 

- Подручје светске баштине – Национални парк Ђердап као подручје на 

прелиминарној листи добара које је Република Србија предложила за упис у 

UNESCO листу добара светске баштине на основу Конвенције о заштити 

светске културне и природне баштине (World Heritage Convention) 
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4. АНТРОПОГЕНЕ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ 
 

4.1. Културно наслеђе Ђердапа 

 

Добра културног наслеђа имају основни значај за развој туризма. 

Различите врсте културних добара могу бити предмет интересовања туриста и 

оне укључују како материјалне тако и нематеријалне производе одређене 

културе у прошлости, тако и живу културу, односно начин живота одређене 

заједнице. 

Захваљујући специфичним и јединственим условима, изузетно повољним 

за живот, у Ђердапској клисури је остварен континуитет материјалног живота и 

развоја духовне културе, од праисторије до данас. Многобројна археолошка 

налазишта, очувани историјски споменици римског, средњовековног и турског 

периода, смењују се са новим насељима на самој обали Дунава. 

На територији НП „Ђердап“ заштићен је и велики број културно-

историјских добара са својом околином. Нека од ових добара проглашена су и 

за добра од изузетног значаја и уживају посебну заштиту државе. То су: 

Голубачки град, Лепенски вир, Трајанова табла, Диана каструм. 

На подручју Националног парка заштићено је или предвиђено за заштиту 

62 непокретна културна добара – категоризовано 9, регистровано 27, 

евидентирано 15 и идентификовано 11 добара. 

Важан елемент историјског и културног идентитета Ђердапa чини 

разноврсно и вредно непокретно културно наслеђе, у првом реду археолошка 

налазишта, као што је праисторијско насеље Лепенски вир (6500 до 4500 година 

п.н.е), који са налазиштима Власац и Падина представља најстарије налазиште 

из мезолитског периода на овом подручју. Изузетну културну вредност имају 

налазишта рударења из праисторијског периода (Рудна Глава) и из 

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

остаци фортификацијских грађевина у приобаљу Дунава из римског и 

рановизантијског периода – остаци римског Лимеса на Дунаву, градитељски 

подухвати римског императора Трајана на изградњи пута кроз Доњу Клисуру и 

моста преко Дунава, овековечени у запису „Трајанова табла“ (1. век) и јасно 

видљиви на локалитету Диана-Караташ, споменици средњовековне војне 

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

Значајан историјски печат оставило је преграђивање тока Дунава, 

потапање и пресељење насеља: Добра, Доњи Милановац, Мосна, Велико 

Голубиње, Мало Голубиње, Текија и Сип (око 8400 становника), са којима је 

потопљен и велики део археолошких налазишта, међу којима 14 претходно 
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регистрованих и 2 евидентирана добра. Недовољан степен истражености 

сврстава археолошка налазишта у угрожену и у недовољној мери заштићену 

категорију културног наслеђа, што посебно долази до изражаја приликом 

изградње нових објеката у приобалном појасу Дунава. 

У последње две деценије на овом подручју нису настављена 

истраживања и касни се са утврђивањем статуса заштите за регистрована 

(последњи је регистрован 1987. године) и евидентирана добра. 

Категоризована непокретна културна добра:18 

• културна добра од изузетног значаја (7) – Лепенски вир, Трајанова 

табла, Понтес (Трајанов мост), Тврђава Голубац, Диана - Караташ, Краку Лу 

Јордан и Рудна глава,  

• културно добро од великог значаја – Фетислам,  

• заштићено културно добро – остаци фортификације „Кастел” на 

Мирочу: (Документација народног градитељског наслеђа је фрагментарна и за 

сада није валоризована од стране установа заштите споменика културе, тако да 

се о фонду народног градитељства, очувању континуитета и заштити 

етнолошких вредности може говорити тек након темељних истраживања). 

У наредном прегледу дата су категоризована непокретна културна добра: 

Неолит - Археолошки локалитет Лепенски Вир је најистакнутији 

споменик културе на подручју Ђердапа и сматра се једним од најзначајнијих 

праисторијских локалитета у Европи. Смештен је на десној обали Дунава у 

Ђердапској клисури. Овај локалитет, био је седиште једне од најважнијих и 

најсложенијих култура праисторије. Садржи 7 сукцесивних насеља и 136 

објеката који су изграђени у периоду од око 6500. до 4500. године пре наше 

ере.19 

Слика 3. Изглед главног налазишта Лепенског Вира 
 

 
   

Извор: http://sr.wikipedia.org/wiki/Лепенски_Вир 

                                                 
18 ППППН НП „Ђердап“, (2012), Институт за архитектуру и урбанизам, Београд, стр. 23 
19 Радојчић Н. и Васић В., (2003): „Археолошко путовање Ђердапом“, Народни музеј 

Београда & Еколибри, Београд, стр.48. 
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Римски лимес - Трајанова табла део је ансамбла римских споменика на 

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

градитељска подухвата у Ђердапу – Пут кроз Ђердап и изградњу римског 

канала у близини данашње Хидроелектране Ђердап 1. Уклесана је у стену, 

правоугаоног је облика и на њој је текст на латинском посвећен римском цару 

Трајану. Првобитно је била постављена на 1,5 метар изнад римског пута поред 

Дунава. На основу натписа претпоставља се да је део ђердапског пута у Доњој 

клисури изградио Трајан у оквиру припрема за рат против Дачана, односно да је 

100. године завршена та последња, најтежа деоница. Изградња римског пута и 

великог броја утврђења показује значај Ђердапа за Римску империју, све до 

коначног освајање Дакије почетком 2. века.  Натпис на табли био је уклесан у 

шест редова, али се данас јасно очитавају само три. Од њене богате рељефне 

декорације очуван је једино фриз са представом орла, као и фигуре крилатих 

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

надстрешница са касетираном таваницом. Изградњом хидроелектране Ђердап 

(1963—1972) потопљен је римски пут. Одлучено је да се Трајанова табла исече 

и постави на виши ниво, тако да буде видљива са реке.20 

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

града Турн-Северина у коме се налази музеј „Ђердапа II“. Мост датира из 

периода 103 - 105. г.н.е., а градио га је чувени градитељ Аполодор. О 

Трајановом мосту, његовом изгледу и техничким појединостима, остали су 

сачувани неки подаци из литерарних извора, у којима се наводи да је то био 

камени мост са 20 стубова у води невероватне висине без темеља, око 45 m, са 

растојањем између стубова од око 51 m.21 

Средњи век - Голубац је град стратешког карактера, саграђен на стени 

изнад Дунава, са донжоном на највишој тачки, а осталим кулама и зидовима 

лепезасто постављеним у два реда према најслабијој страни - западу. Подигнут 

је на улазу у Ђердапску клисуру. Први пут се помиње у првој половини XIV 

века као Мађарски град. Од Мађара га је на управљање добио Деспот Стефан 

Лазаревић.82 У XV веку је предат Турцима. Данас велики проблем представља 

фреквентна саобраћајница – Ђердапска магистрала која пролази кроз сам 

Голубачки град.22 

Тврђава Фетислам је саграђена на темељима римског утврђења Занес. 

Данашњи облик је добила 1524. године, када је Махмуд II вршио припреме за 

освајање Европе. У својој бурној историји често је мењала „власника“, а 

                                                 
20 http://www.npdjerdap.org/kultura/trajanova-tabla/ 
21 http://www.virtuelnimuzejdunava.rs/srbija/kulturno-nasledje/arheoloska-mapa-

dunava/trajanov-most.83.html 
22 http://www.panacomp.net/vazduh?mesto=srbija_golubacka%20tvrdjava 
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дефинитивно је предата српским властима 26. априла 1867. године. У Кладову 

се тај дан слави као дан општине. Тврђава Фетислам је једна од 6 српских 

тврђава (Београд, Смедерево, Шабац, Ужице, Соко и Кладово), која је 1867. 

године предата Србима на управљање, када су Турци дефинитивно напустили 

ове просторе.23 

 

4.2. Tрадиционални догађаји и манифестације 

 

Туристички ефекти догађаја и манифестација заснивају се на богаству 

програма, условљеном разноврсношћу антропогеног наслеђа и локацијом 

одржавања са атрактивним природним туристичким вредностима, неговањем 

традиције и чувањем од заборава народних обичаја овог краја и у том смислу 

представљају значајан ресурс овог поднебља. Комплементарни су са 

производом културних рута и знатно обогаћују садржај туристичких активности 

у оквиру руте. 

Организовањем традиционалних манифестација туристичког, културног 

и спортског садржаја, подручје НП „Ђердап“ добија на атрактивности, а 

манифестације чине значајну компоненту интегралног туристичког производа и 

елемент садржајнијег боравка туриста.24 

На предметном подручју постоји око 40 манифестација локалног и 

регионалног карактера као и десетак манифестација које су од националног 

интереса и/или међународног карактера. Манифестације су везане углавном за 

културу, кулинарство и спортове на води. 

Значајне манифестације на овој дестинацији су: „Костолачки котлић“, 

„Златна бућка Ђердапа“ у Текији, Међународна изложба уметности у 

минијатури „Мајдан арт“ Мајданпек, „Дан Археолошког музеја Ђердапа“ 

Кладово, „Ноћи музеја“ Кладово. Веома су популарне и регате: „Међународна  

кајакашка  регата“  и „Међународно такмичење у једрењу“. 

Ове манифестације представљају само део туристичких, спортских и 

забавних манифестација које окупљају велики број учесника и посетилаца и које 

својим програмима и понудом представљају значајан туристички потенцијал у 

укупној понуди Ђердапа. 

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

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

                                                 
23 http://www.virtuelnimuzejdunava.rs/srbija/kulturno-nasledje/tvrdjave/kladovska-tvrdjava- 

(fetislam).107.html 
24 Загорац Д., (2011): „Културно-историјска баштина националних паркова у Србији“, 

Завод за проучавање културног развитка, Београд, стр. 18. 
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манифестацији воћари и виноградари представљају своје производе и бира се 

најбољи производ. 

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

Србију пролази у периоду током јула и августа. ТИД регата је највећа и најдужа 

речна Регата на свету, траје 61 дан и превесла се 2080 км реком Дунав. Креће из 

немачког града Инголштадта, а завршава се 28. августа у бугарском граду 

Силистри. Организатор Регате ТИД кроз Србију је Одбор за туризам Кајакашког 

савеза Србије. Основно правило ТИД-а је: пловидба Дунавом чамцима (кајак-

кану) које покреће човек сопственом снагом по етапним местима која се за 

сваку земљу утврђују на Међународној Конференцији. Етапна места у нашој 

земљи су: Апатин, Богојево, Бачко Ново село, Бачка Паланка, Нови Сад, Стари 

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

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

читавој дужини регате која као домаћин дочекује регату 4 пуна дана. 

Етно фестивал - Уз почетну помоћ америчке фондације УСАИД 2005. 

године је организован први фестивал под називом Етно фестивал источне 

Србије. Од тада се сваке године, крајем јула, ова манифестација организује у 

центру града са циљем промовисања традиционалних културних вредности овог 

краја. Бројни наступи фолклорних ансамбала и излагачки штандови 

произвођача рукотворина, домаће хране и пића, као и богат културно-забавни 

програм чине да кладовске улице оживе и дању и ноћу. 

Златна бућка Ђердапа - Једна од локалних манифестација новијег доба 

са најдужом традицијом од три деценије је Златна бућка Ђердапа, која се сваке 

године одржава у Текији у првој половини августа месеца. Везује се за 

такмичење у традиционалном улову сома бућком, али је богато испуњена и 

другим културнозабавним садржајима и догађајима. 

Регата трагом старих текијских аласа - Регату Трагом ђердапских 

аласа сваке године у мају организују Кајакашки клуб из Текије и ТОО Кладово. 

Плови се од Текије до Хајдучке воденице са организацијом једнодневног излета 

на води у најатрактивнијем делу Ђердапске клисуре. 

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

од стране ГИЗ-а ТОО Кладову, са намером да остане одржив и постане 

традиционалан. Концепција фестивала је да се Дунавом повезани градови и 

земље, чланови ДЦЦ-а у исте дане трајања фестивала кроз размену културних, 

привредних, спортских и туристичких вредности и потенцијала промовише и 

развија подунавски регион. Ове године је Blue week фестивал својим плавим 

светлима, песмом и игром, уметничким изложбама,спортским такмичењима, 

креативним радионицама,дечијим карневалима,приказима традиционалних 
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локалних знања и умења, зрачио седам дана од 19.-26.јуна у Кладову,Доњем 

Милановцу и Дробета-Турн Северину(Румунија). 

Ђердапска регата Текија – Кусјак - Регата ТКК је јулска четвородневна 

регата која стартује из Текије у раним јутарњим сатима и у четири етапе са 

паузама за ноћење стиже до Кусјака у суседној општини Неготин. Регата има 

традицију од једне деценије и учесници се враћају након четири дана на води 

препуни утисака и доживљаја. Организатор КК Текија и ТОО Кладово 

обезбеђују превоз пловила из Кусјака назад до Кладова или Текије. 

Изложба меда - Септембар месец је време одржавања Изложбе меда и 

пчеларских производа када пчелари из кладовске општине на тргу у центру 

града излажу своје производе. То је увек најбоља прилика да се и туристи и 

мештани благовремено припреме за зимски период надалеко чувеним 

кладовским медом. 

Државно првенство у једрењу – одржава се сваке године у августу у 

Голупцу, организатор је Једриличарски савез Србије у сарадњи са ТО Голубац и 

Спортским савезом Голупца. 

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

такмичење у једрењу за олимпијску и класу Оптимист, у организацији АЈК 

Београд и ТО Мајданпек. 

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

„Капетан Мишином брегу" организује се уметничка колонија. Обавеза домаћих 

и страних сликара који овде имају комплетно гостопримство је да оставе рад до 

два. 

Јоргован Фест - одржава се сваке године првог маја на Мирочу 

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

Неготину 

Обичаји Крајине - одржава се сваке године у јуну у Неготину 

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

Клењу, код Голупца у месецу јуну 

Традиционални вашар - одржава се сваке године у Неготину у јулу 

Међународни дан Дунава - Одржава се у више земаља кроз које протиче 

Дунав. Сваке године 29. јуна 

ТИН - Музички фестивал за децу и омладину - Одржава се у јулу у 

Доњем Милановцу 

Поречки котлић - одржава се сваке године у августу у Доњем 

Милановцу25 

 

                                                 
25 http://www.serbiaecotour.rs/sr/zasticena-podrucja/djerdap/aktivnosti/manifestacije 
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5. СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ 
 

На територији Националног парка „Ђердап“, смештајни капацитети су 

грађени на просторима ка којима је била изражена туристичка тражња, а 

геосаобраћајни положај је утицао и на концентрацију објеката уз главне 

саобраћајнице. 

Већина смештајних објеката се углавном налазе у градским срединама, а 

читаво залеђе је мало туристички искоришћено, упркос веома привлачних 

пејзажа и сеоских традиционалних средина. Тек последњих пар година 

примећује се повећање броја категорисаних објеката у домаћој радиности па и у 

сеоским домаћинствима што усмерава туристе на традицију и културу и начин 

живота на селу. Табеларно је приказан број и структура смештајних капацитета 

по општинама: 

 

Табела 2. Смештајни капацитети у општини Голубац 
 

Назив 
Хотел Голубачки 

град 

Смештај у 

домаћој 

радиности 

Укупно 

Број домћинстава -- 15 15 

Број смешт.јединица 48 67 113 

Број лежаја 91 150 241 
 

Извор: Подаци Туристичке организације општине Голубац 

 

Хотел „Голубачки Град“ Голубац, израз модерне архитектуре и 

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

Ђердапску клисуру. На територији општине је и једриличарски камп. 

 

Табела 3. Смештајни капацитети у општини Мајданпек 
 

Назив Хотел 

Лепенски 

вир* 

Хотел 

Касина 

Капетан 

Мишин 

конак 

Смештај у 

домаћој 

радиности 

Укупно 

Број 

домаћинстава 

- - -- 53 53 

Број лежаја 450 80 10 200 740 
 

Извор: Подаци туристичке организације општине Мајданпек 
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*У Хотелу Лепенски вир је реновирано 28 соба и 2 апартмана који сада 

пружају потпни комфор. Овај хотел поседује такође и сале за семинаре, 

конгресе, промоције, презентације, пословне састанке и то: конгресна сала (100 

места) „тихи салон“ (180 места) и шах сала (30 места). Новоотворени SPA & 

WELLNESS CENTAR хотела „Лепенски Вир“ предствља праву оазу мира и 

опуштености и уточиште од свакодневне напетости и брига. На територији 

општине је и једриличарски камп. 

 

Табела 4. Смештајни капацитети у општини Кладово 
 

Назив Хотел 

Ђердап 

Хотел 

Aqua 

star 

Туристичко 

насеље 

Караташ 

Ресторан  са 

преноћиштем 

Текија 

Укупно 

Број смешт. 

јединица 

140 54 -- -- 348 

Број лежаја 294 60 444 15 759 
 

Извор: Подаци Туристичке организације општине Кладово 

 

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

издвојен од градске вреве и главне саобраћајнице. Са својих осам спратова 

доминира градом, пружајући својим гостима предиван поглед на реку и суседну 

Румунију. 

Подручје Националног парка „Ђердап“ располаже са укупно 1740 лежаја 

у категорисаним објектима што је довољно да испуни први услов ,сагласно 

Закону о туризму, туристичке регије. Истраживањем на терену уочено је да 

постоји позитиван помак што се тиче квалитета смештаја у односу на претходни 

период. Знатан број објеката у домаћој радиности је категорисан што нам даје 

наду за један нови организованији приступ туризму, као врло значајној 

могућности привређивања. 
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6. ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ 
 

Још пре изградње бране и стварања Ђердапског језера, Ђердапска 

клисура и насеља у њој привлачила су пажњу туриста. Поред друмског 

саобраћаја, за долазак до Ђердапске клисуре и пролаз кроз њу коришћен је 

речни саобраћај. После стварања језера интерес туриста за Ђердапом је 

порастао. 

 

Табела 5. Туристички промет у општини Голубац у периоду 2004 – 2008. г. 

  
Голубац 

Година Доласци Ноћења 

Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Укупно 
  

2004 3721 284 4005 5740 347 6087 

2005 5145 241 5386 6836 715 7551 

2006 4320 210 4530 7589 314 7903 

2007 4305 295 4600 7296 375 7671 

2008 7540 634 8174 12495 719 13214 
 

 

Извор: Подаци Туристичке организације општине Голубац 

 

Табела 6. Туристички промет у општини Мајданпек у периоду 2010 – 2014. г. 
 

ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ У ОПШТИНИ МАЈДАНПЕК ЗА ПЕРИОД 2010-2014 

ГОДИНА  ГОДИНА         

Домаћи доласци домаћа радиност 2010 2011 2012 2013 2014 

Домаћи доласци хотел Л. Вир 856 854 821 754 589 

Домаћи доласци хотел Голден Инн 21,517 22,086 27,379 20,225 17,206 

УКУПНО ДОМАЋИ ДОЛАСЦИ      

Страни доласци домаћа радиност 22,373 22,940 28,200 20,979 17,795 

Страни доласци хотел Л. Вир 622 793 746 687 594 

Страни доласци хотел Голден Инн 2,985 3,536 3,331 3,896 4,134 

УКУПНО СТРАНИ ДОЛАСЦИ      

УКУПНО ДОЛАСЦИ 3,607 4,329 4,077 4,583 4,728 

Домаћа ноћења домаћа радиност 25,980 27,269 32,277 25,562 22,523 

Домаћа ноћења  хотел Л. Вир 2,574 1,696 1,796 1,459 1,243 

Домаћа ноћења  хотел Голден Инн 49,481 45,205 60,630 41,379 33,631 

УКУПНО ДОМАЋА НОЋЕЊА      

Страна ноћења домаћа радиност 52,055 46,901 62,426 42,838 34,874 

Страна ноћења хотел Л. Вир 843 1,199 1,139 986 951 

Страна ноћења хотел Голден Инн 8,269 7,896 6,065 8,100 7,771 

УКУПНО СТРАНА НОЋЕЊА 9,112 9,095 7,204 9,086 8,722 

УКУПНО НОЋЕЊА 61,167 55,996 69,630 51,924 43,596 
 

 

Извор: Подаци Туристичке организације општине Мајданпек 
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Табела 7. Туристички промет у општини Кладово у периоду 2004 – 2008. г. 
 

 
Кладово 

Година 
Доласци Ноћења 

Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни Укупно 

2004 23114 948 24062 58970 2788 61758 

       

2005 21849 1334 23183 51626 4201 55827 

       

2006 24332 711 25043 56335 2043 58378 

       

2007 20411 2106 22517 51357 5945 57302 

       

2008 21592 1528 23120 42717 2196 45913 

       
 

Извор: Подаци Туристичке организације општине Кладово 

 

Туристички промет у Голупцу се почео повећавати после 1983. године 

када је завршена изградња хотела „Голубачки град“. Садржај туристичког 

боравка се обогаћује посетама тврђави Голубачки град, на којој су само 

делимично изведени рестауратерски и конзерваторски радови те није добила 

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

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

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

ноћења. 

 

Табела 8. Број посетилаца локалитета Лепенски Вир по годинама 
 

ГОДИНА ПОСЕТИЛАЦА 

2006 14.560 

2007 24.657 

2008 23.034 

2009 2.886 

2010 / 

2011 17.442 

2012 31.582 

2013 32.702 

2014 26.321 

УКУПНО 173.184 
 

Извор: Туристички инфо центар, Доњи Милановац 
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У 2007. години у општини Мајданпек је било 36.370 долазака у хотелима 

са 66.996 ноћења. Само локалитет Лепенски вир је имао 25.000 посетилаца, 

наутички туризам преко 200, крузера у односу на претходну годину од 7 на 25, 

тако да је у односу на 2006. двоструко повећан број посетилаца. У 2008. се ниво 

посетилаца задржао, ниво ноћења у хотелима био приближно исти али се у 

приватном смештају утростручио. То су јасни показатељи да се иде узлазном 

линијом и да се букирања и опредељења туриста, не само са нижим платежним 

способностима, већ и страних више нагиње ка приватном смештају.  

 

Табела 9. Статистика посетилаца Рајкове пећине 
 

ГОДИНА ГРУПЕ 
ИНДИВИДУАЛН

О 
СТУДИЈСКЕ УКУПНО 

2006 4.905 0 709 5.614 

2007 7.341 762 604 8.707 

2008 6.659 328 582 7.569 

2009 5.627 286 354 6.267 

2010 5.984 223 448 6.655 

2011 4.794 437 196 5.427 

2012 5.376 341 388 6.105 

2013 4.098 755 283 5.136 

2014 2.334 136 1.240 3.710 

УКУПНО 47.118 3.268 4.804 55.190 

 

Извор:  Туристички инфо центар, Доњи Милановац 

 

У годинама најинтензивнијих туристичких кретања Кладово је имало 

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

релативно добри показатељи јер је реч о боравку учесника различитих 

екскурзија по Ђердапу и повременим конгресним скуповима који се одржавају у 

овом граду. И једни и други посетиоци се кратко задржавају. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управљање стратегијом туристичког развоја Националног парка Ђердап 

33 

 

7. ВРСТЕ ТУРИСТИЧКОГ ПРОМЕТА 
 

У својој укупној турисичкој понуди национални парк Ђердап се 

представља као посебна и заокружена туристичка целина по много чему 

јединствена и непоновљива у Европи и свету. Атрактивност туристичких 

мотива , везаних за Ђердапску клисуру са њеним морфолошким и 

хидрографским особинама се, без претеривања, не може упоредити са сличним 

феноменима у националним парковима Европе.26 

Национални парк „Ђердап“ својим природним и антропогеним 

туристичким мотивима, постојећом саобраћајном повезаношћу са изворима 

туристичке тражње, рецептивним капацитетима на својој територији и у 

непосредном окружењу, пружа повољне услове за више врста туристичких 

кретања, током читаве године. 

 

7.1. Наутички туризам  

 

Ова врста туризма условљена је постојањем пространог Ђердапског 

језера, које се, у континенталном простору који га окружује, намеће као 

својеврсна средина за пловидбу. Наутички туризам, под којим подразумевамо 

пловидбу на мањим и већим објектима у циљу одмора, разоноде и посете 

туристичким знаменитостима, на Дунаву има дугу и богату традицију. Дунав 

протиче 54 км дуж северне границе општине Мајднанпек. Овај пловни пут  

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

Доњем Милановцу на 990 км од Црног мора.27 

С обзиром на све повољније услове пловидбе на сектору Ђердапа, могуће 

је очекивати повећање промета. Иако Дунав кроз Србију тече дужином од 588 

km, наша земља спада у ред оних подунавских земаља које имају изванредне 

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

нарочито оних за масован превоз путника и туриста.  

Акумулација Дунава на простору Доњомилановачке котлине је створила 

добре услове за једрење на води. Поред задовољавајуће водене површине и 

регатног поља и северозападни ветар – горњак пружа идеалне услове за 

рекреативне једриличаре  и такмичаре у овом спорту. Доњи Милановац је, 

захваљујући оваквим условима, више од 35 година домаћин једриличарима из 

земље и региона на традиционалном Купу Ђердапа у једрењу који се одржава у 

последњој недељи  Августа сваке године. 

                                                 
26 Национални парк Ђердап, Памтивек природе и човека, 1996, стр.192 
27 http://www.toom.rs/ 
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Табела 10. Број присталих крузера по годинама 
 

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Р. 

бр. Назив брода 

Број 

пристанака               

1 L EUROPE 4 9 8 7 6 7 6 4 

2 BEETHOVEN 3 8 8 0     

3 RIVER CLOUD  6 2 0   2 1 

4 BASILEA RHENUS  1 0 0     

5 JOSEF BRANDER  1 0 0     

6 SWISS TIARA   1 3 2 1 2 2 

7 SWISS CROWN    3     

8 RIVER COUNTESS    6 5 6 6  

9 RIVER PRINCESS    6 6 2 2  

10 VIKTORIA    1     

11 VIKING NEPTUNE    8     

12 RHAPSODY    4 4    

13 AURELIA    6 6 8 5  

14 RIVER DUCHESS    8 8 2 2  

15 VIVALDI    8 7 8 5 4 

16 

JOHANN 

STRAUSS    5 5 3 2  

17 SWISS GLORIA    5 6 6 6 4 

18 SWISS RUBY    1     

19 PRIMADONNA     9 16   

20 SERENADE 1     1 2 1 1 

21 SOFIA      7 6 2 

22 ELEGANT LADY      5   

23 

ROUSSE 

PRESTIGE      4 5 4 

24 MS NESTORY      1 1  

25 ULM      1   

26 TUI MAXIMA      1   

27 VISTA PRIMA      1 1 1 

28 

AMADEUS 

ELEGANT      1 1  

29 MS SERENITY      3   

30 

DER KLEINE 

PRINZ      1 2 4 

31 BELVEDERE       5 2 

32 RIVER EXPLORER       3  

33 RIVER BEATRICE       1  

34 ALINA        2  

35 

AMADEUS 

BRILIANT       1  

36 SOUND OF MUSIC        1 

37 CLASSICA        1 

38 IMAGERY        12 

39 FILIA RHENI        4 

40 VISTA EXPLORER        5 

41 PRINCESS SOPHIE        1 

42 RIVER ART        2 

43 ISTER GRANUM        1 

44 TRANQUILITY        4 

            

Укупно 7 25 19 71 65 86 67 60 400 
 

Извор – Туристички инфо центар, Доњи Милановац 
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7.2. Манифестациони туризам  

 

Основа за развој манифестационог туризма на територији националног 

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

наглашеним спортским и културним садржајем. Спортске манифестације могу 

се везати за Дунав, као велики полигон наутичког туризма, купалишног туризма 

и других спортова на води. Повремене регате, такмичења у веслању и пливању, 

могу привући велики број такмичара и гледалаца. Културне манифестације 

туристичког значаја организоване су до сада у више подунавских градова. За 

ђердапски сектор Дунава, с обзиром на богатство споменика и могућност 

њихове туристичке валоризације кроз манифестациони туризам, потребна су 

знатна средства за опремање локалитета. За туристичке манифестације посебно 

су погодне средњовековне тврђаве, Голубачки град и Фетислам. Туристичке 

манифестације морају се базирати на богатству фолклора Подунавља, источне 

Србије и Румуније, како би се велико и туристички интересантно пространство 

представило у целини. 

7.3. Излетнички туризам 

 

Излетничка туристичка кретања ка националном парку „Ђердап“ су 

развијенија од неких других врста туристичког промета. Најмасовнија су из 

правца Београда, Војводине, Шумадије и источне Србије. Одвијају се у виду 

организованих група посредством туристичких агенција, управа школа, 

синдиката радних организација удруженог рада, али и знатним учешћем 

индивидуалаца, односно, породица. Већина излетника опредељује се за посету 

бране хидроелектране „Ђердап“ и археолошког насеља Лепенски вир, 

комбинујући боравак на Ђердапу на различите начине. Учесници екскурзија 

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

оближњим градовима Кладову, Неготину и Мајданпеку. Екскурзионо 

упознавање Ђердапа за један дан своди се на површне информативне утиске о 

овом простору, те се намеће потреба боље организације прихвата учесника 

екскурзија и систематског упознавања са бројним природним и антропогеним 

туристичким вредностима.  

 

 

 

 



Управљање стратегијом туристичког развоја Националног парка Ђердап 

36 

 

7.4. Ловни туризам  

 

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

којој се ловни туризам може упражњавати само уз најстрожију контролу 

одстрела и то само у посебно организованим ловиштима. Очуваност природе и 

разноврстан живи свет, са доста представника ловне дивљачи и птица, уз 

могућност прихрањивања и вештачког размножавања, ради попуњавања 

ловишта, може дати добре резултате. Ловни туризам захтева посебну 

организацију прихвата ловаца, водичке службе, контроле и одржавања ловних 

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

риболовног туризма на Ђердапском језеру и његовим планинским притокама. 

 

7.5. Транзитни туризам  

 

Дунав на сектору националног парка „Ђердап“ представља границу 

према Румунији. Промет путника из Србије ка Румунији и из Румуније ка 

Србији, био је најмањи 1975. године (1.158.386), а највећи 1979. године 

(4.571.966). Знатан део промета одвија се на пограничном прелазу „Ђердап“, 

преко бране за истоимену хидроелектрану. Kроз национални парк „Ђердап“ 

развијена су транзитна кретања на међународној релацији. Наравно, постоји и 

транзит унутар наше земље. Он је усмерен углавном по упоредничкој оси 

националног парка „Ђердап“ из правца Београда и Поморавља ка Прахову и 

Неготину, те га је могуће боље усмеравати и користити са аспекта туризма. У 

комбинацији са другим врстама туризма, транзит путника може бити економски 

значајнији него до сада. 

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

Доњи Милановац је европска бициклистичка рута Еуро Вело 6, бициклистички 

коридор који спаја Атлантски океан и Црно море. Важан део ове руте пролази 

магистралним путем М 25-1, дуж Ђердапске клисуре а бициклисти се најчешће 

задржавају у Доњем Милановцу. Осим ове званичне бициклистичке руте коју 

прати адекватна туристичка сигнализација, постоје и алтернативне 

бициклистичке руте које омогућавају посету споменицима природе и културне 

баштине.28 

 

 

                    

                                                 
28 Туристички инфо центар, Доњи Милановац 
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Табела 11.  УКУПНО БИЦИКЛИСТИ 2013. ГОДИНЕ 
 

Редни 

број Држава Број долазака Број ноћења 
1 ДОМАЋИ 2 2 
2 Немачка 80 108 
3 Француска 47 49 
4 Швајцарска 18 18 
5 Аустрија 14 16 
6 Холандија 12 17 
7 В. Британија 14 17 
8 Белгија 8 12 
9 Шпанија 7 7 
10 САД 6 7 
11 Пољска 5 5 
12 Аустралија 5 5 
13 Италија 2 2 
14 Ј. Африка 2 2 
15 Хрватска 2 2 
16 Нови Зеланд 2 2 
17 Јапан 2 2 
18 Ирска 2 2 
19 Канада 1 2 
20 Чешка 1 1 
21 Кина 1 1 
22 Румунија 1 1 
23 Мађарска 1 1 

УКУПНО 

СТРАНЦИ  233 279 

УКУПНО  235 281 
 

Извор:   Туристички инфо центар, Доњи Милановац 

 

7.6. Омладински туризам 

   

У туристичким кретањима ка Националном парку Ђердап учествује велики број 

младих. Као учесници ескурзија они упознају најинтересантније делове 

Ђердапа. Младима је намењено туристичко насеље "Караташ", као својеврстан 

центар омладинског туризма. У наредном периоду овој врсти туризма потребно 

је посветити већу пажњу. Наравно да добре резултате могу дати школе у 

природи. Центре омладинског туризма треба концептирати тако да омогућују 

боравак за учење, спорт и рекреацију током целе године. Омладинским 

туризмом, по систему школа у природи или стручна пракса, могу бити 

обухваћени и студенти туризма, географије, биологије, шумарства, геологије, 

хидротехнике, археологије, пољопривреде, историје уметности и други, јер се за 

исте могу наћи одговарајући радни забавни садржаји. Омладински туризам се не 

сме посматрати искључиво кроз економске ефекте. Његов развој мора бити 
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подстицан са ширих форума и организација, јер су његове ванекономске 

функције - васпитање и образовање, прека потреба на којој почива богатство 

живота младих. 

 

Слика 4 – Бициклисти, Доњи Милановац 

 
 

Извор - http://www.toom.rs/ 

 

Слика 5 – Видиковац и излетиште Капетан Мишин брег 

 
 

Извор - http://www.visitserbia.org 

 

 

  

 

 

 

http://www.toom.rs/
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8. SWOT АНАЛИЗА 
 

SWОТ анализа ослања се на утврђивање снага (Strenghts) и слабости 

(Wеакnesses) саме компаније као и шансе (Оpportunities) и претње (Тhreats) 

околине на позицију компаније на тржишту.29 Израда SWOT анализе доприноси 

даљем наглашавању важности стратегије развоја туризма, усмерене на 

промовисању предности и њихове примене, елиминисању слабости, 

искоришћавање датих могућности и избегавање претњи. 

 

Табела 12. SWOT анализа 

ЈАКЕ СТРАНЕ СЛАБЕ СТРАНЕ 

Постојећи туристички објекти Проблем отпада 

Представа о туризму Ђердапа која потиче 

из прошлости 

Недостатак образовања и подизања свести, 

ниска свест локалног становништва о 

туризму 
Туристичке организације Инфраструктурни проблеми 

Сарадња између општина на концепту 

Дунавске ривијере 
Непостојање туристичког производа 

Културна добра (неолитско насеље 

Лепенски вир), традиционални обичаји 

(бућка, испирање злата, обрада дрвета), 

фестивали и манифестације. 

Недовољна видљивост Јавног Предузећа 

НП „Ђердап“ 
 

Гостољубивост локалног   становништва Лоше познавање страних језика и 

недостатак кадрова  

 

Контакти са универзитетима и 

институтима 
Слаба сарадња између учесника у 

туристичкој привреди 
МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

Домаћи природни производи Земља није чланица ЕУ (правне препреке) 

Улагање у пољопривреду 
Не постоји план о носећем капацитету у 

случају изненадног повећања броја туриста 
Повећање интересовања за алтенативне 

облике туризма 
Неразумевање концепта одрживог туризма 

Могућност приступања ЕУ фондовима, 

прекогранични пројекти 
 

Владин подстицај за привредни развој  

Међународна сарадња  

Развој туристичких рута  

Летње школе за децу  
Проширење тренутне понуде и сарадња са 

околним селима на организацији догађаја 
 

Активно цивилно друштво  
 

Извор: Стратегија развоја одрживог туризма у Националном парку Ђердап (2010) 

                                                 
29 Стефановић В. (2011.): Маркетинг у туризму. ПМФ, Ниш 
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ЈАКЕ СТРАНЕ 

 

Постојећи туристички објекти (хотели, ресторани, приватни смештај) 

Хотел Лепенски вир је највећи туристички објекат у НП „Ђердап“. Базен 

и објекти за спортове на отвореном доступни су, углавном, за госте хотела. 

Такође, општинске туристичке организације нуде програм укључења приватног 

смештаја. Ресторани и кафићи су разноврсни и имају различите циљне групе. 

Препоруке: 

Наставити са унапређењем квалитета понуде постојећих смештајних 

капацитета и подстаћи више мештана да се укључе у издавање соба туристима, 

што би ојачало одрживу понуду у туризму. Сарадња на свим нивоима треба да 

буде омогућена да би се постојећи објекти искористили на адекватан начин. 

 

Представа о туризму Ђердапа која потиче из прошлости 

Област око ђердапске клисуре поседује туристичку вредност која траје 

више деценија. Тако, хотел Лепенски вир има дугу традицију у угошћавању 

школских екскурзија и спортских екипа. Хотел нуди атрактивне понуде за 

групе, спортске терене за тренинге и има низ других погодности. За велики број 

домаћих и исностраних гостију који посећују Ђердап, утисци су позитивни. 

Препоруке: 

Ова чињеница се може искористити за привлачење туриста, али на начин 

који би искусио нови дух Ђердапа са смештајем у кућама локалног 

становништва и пакетима одрживог туризма. 

 

Туристичке организације 

Све три општине на којима се простире НП „Ђердап“ имају своје 

туристичке организације. Бројне активности и сарадње са националним и 

међународним институцијама охрабрују локално становништво за развој 

туризма. Општинске туристичке организације су укључене у израду планова и 

стратегија за развој туризма у региону. 

Препоруке: Да би се обезбедио ефикасан одрживи развој туризма у НП 

„Ђердап“, било би неопходно обезбедити континуирану сарадњу свих учесника 

у развоју туризма. 

 

Сарадња са другим општинама на концепту Дунавске ривијере 

Концепт Дунавске ривијере постоји као идеја већ дужи низ година. У 

Мастер плану туристичке дестинације Доње Подунавље наводе се планови 

инфраструктурних инвестиција на теритирији општина Велико Градиште, 
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Голубац, Мајданпек и Кладово, које би требало да добију пристаништа и 

додатну инфраструктуру за туристе. План за инвестиције је веома амбициозан и 

обухвата како приватне тако и јавне инвестиције. Општине сарађују на пољу 

развоја туризма, али конкуренција је веома приметна. 

Препоруке: Како развој Дунавске ривијере доводи до масовног развоја 

туризма, требало би урадити детаљне процене утицаја развоја ривијере на 

природне и културне вредности и друштвено-економске аспекте, и на основу 

тих процена предузети будуће кораке. 

 

Културна добра (неолитско насеље Лепенски вир), традиционални обичаји 

(бућка, испирање злата, обрада дрвета), фестивали и манифестације 

Регион има богату и разноврсну културу и традицију. Манифестације и 

фестивали већ привлаче туристе у овој области. Сам Национални парк има 

велики потенцијал за одрживо коришћење културних богатстава. 

Препоруке: Бројни туристички пакети се могу организовати у циљу 

промовисања културе и историје. Циљне групе могу бити разнолике јер су и 

манифестације бројне. Идеја о оснивању радионица о очувању старих заната 

може бити веома охрабрујућа за очување локалне традиције. 

 

Гостољубивост локалног становништва 

Људи у овој области су традиционално гостољубиви. Недавне економске 

промене, незапосленост и изолација од великих градова, миграције људи и 

слично даје им подстицај за још јачи контакт са туристима. У неким 

случајевима, иако гостољубиво, локално становништво је исувише сумњичаво 

према новим контактима. 

Препоруке: Организовати образовне дугорочне програме за локално 

становништво и омогућити учешће у развоју туристичких пакета. 

 

Контакти са универзитетима и научним институцијама 

Управа НП „Ђердап“ остварује сарадњу са универзитетима и научним 

институцијама. Студенти Биолошког, Шумарског, Природно-математичког 

факултета из Београда и Природно-математичког факултета из Новог Сада 

долазе ради истраживања. Студенти Факултета физичке културе много година 

уназад су долазили у Доњи Милановац на праксу. Поред студената и бројних 

универзитетски професори сарађују са већ поменутим институцијама. 

Препоруке: Да би охрабрили одрживи развој туризма у региону, учешће 

представника различитих универзитета је више него добродошло. 
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СЛАБЕ СТРАНЕ 

 

Проблем отпада 

Проблем отпада је значајан у многим аспектима. Влада Републике 

Србије преко Министарства животне средине и просторног планирања са 

локалним властима ради на решавању проблема. Иако има још пуно посла, 

процес прикупљања отпада је започет. 

Препоруке: Едукација и повећање свести су врло битни за локалну 

заједницу. Фокус едукације би требало да буде превенција, тј. одржива 

потрошња, а тек онда решавање проблема отпада. 

 

Недостатак образовања и подизања свести, ниска свест локалног 

становништва о туризму 

Већ је поменуто да локалном становништву недостаје свест о заштити 

животне средине, зажтити природе и значају туризма. Главни разлог се може 

наћи у образовању становника: већина има завршену основну или средњу 

школу и њихови послови су углавном у индустрији, руднику или 

пољопривреди, без могућности за даље образовање. 

Препоруке: Студијске посете, семинаре и тренинге би требало 

организовати. Боље образовање и другачија искуства, као и лакши приступ 

информацијама могу допринети подизању свести. 

 

Инфраструктурни проблеми 

Недостатак инвестиција у предходном периоду проузроковао је о{те}ење 

путева, зграда, као и ло{е снабдевање водом. Такодје су присутни и проблеми у 

канализационом систему. 

Препоруке: Чињеница је да локалне власти делом могу да утичу на 

повећање инвестиција у инфраструктуру, али је потребна боља сарадња 

ресорних министарстава и локалних власти. 

 

Непостојање туристичког производа 

Иако су могућности за развој туризма велике, недостаје континуиран 

туристички производ. Различите групе туриста посећују регион: ученици, 

спортски тимови, породице, ловци, бициклисти, али све чешће и индивидуални 

туристи, и свима на располагању стоји исти програм: посета културни-

историјским споменицима. 
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Препоруке: Подршка заинтересованим странама да дефинишу 

туристички производ и циљне групе туриста је неопходна. Постоје бројне идеје, 

али оне нису усклађене. 

 

Лоше познавање страних језика 

Дуги низ година руски језик је био веома заступњен као страни језик у 

школама у Србији. Због немогућности употребе, већина становништва на 

територији НП „Ђердап“ је заборавило стечено знање. Последњих година 

енглески језик постаје доминантан, али га старије становништво не познаје. 

Проблем са страним језицима је нарочито приметан када међународни бродови 

пристану. 

Препоруке: Одређени број становника говори румунски језик и требало 

би део понуде усмерити на туристе из Румуније. Млади који говоре енглески би 

морали бити више укључени у догађаје који пружају могућности коришћења 

овог језика. 

 

Недовољна видљивост Јавног Предузећа НП „Ђердап“ 

ЈП НП „Ђердап“ је под ингеренцијом Министарства животне средине и 

просторног планирања. Као јавно предузеће, ЈП НП „Ђердап“ је обавезан да свој 

рад и активности стави на увид јавности. Због мера заштите, запослени су у 

обавези да ограниче деловања локалног становништва, што може да представља 

проблем. 

Препоруке: Да би се унапредио однос између локалног становништва и 

НП „Ђердап“, требали би се чешће организовати састанци, на којима би се 

изложиле и објасниле активности НП „Ђердап“. 

 

Слаба сарадња између учесника у туристичког привреди 

Постоји недостатак сарадње на многим нивоима. Комуникација је 

недовољна и доводи до стагнације по многим питањима. 

Препоруке: Састанци би требало да се организују често и да се подстиче 

комуникација и сарадња. Од користи би били и тренинзи и семинари, како би 

све заинтересоване стране пронашле интерес да учествују. Улога организација 

цивилног друштва је важна јер они немају политичке или профитабилне 

интересе. 
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МОГУЋНОСТИ 

 

Домаћи природни производи 

Већина популације у НП „Ђердап“ живи у кућама. Велики број сеоских 

домаћинстава производи домаћи сир, димљено месо, сланину, мед, џемове, 

традиционалне слаткише од воћа, поврћа. Традиционална пића, ракију и вино, 

производе многе породице. 

Препоруке: Домаћи природни производи могу бити дистрибуирани 

локалним ресторанима и другим угоститељским објетима. Такође, на отвореном 

тржишту домаће хране и других производа могу се продавати туристима. 

 

Улагање у пољопривреду 

У последњих пар година Влада Републике Србије је развила стратегију и 

акциони план за пољопривредни и рурални развој. Отворени су фондови за 

стимулацију малих предузећа у пољопривреди. После много година изолације 

ово је врло стимулативни механизам за становнике НП „Ђердап“. 

Препоруке: Конкурсиње за средства захтева писање предлога пројекта за 

које локално становништво нема искуства. Било би пожељно повезати НВО и 

локално становништво како би се стекло искуство у писању и имплементирању 

пројеката и стимулисало да своју производњу повежу са туризмом. 

 

Повећање интересовања за алтенативне облике туризма 

Интересовање за ове алтенративне облике турима је у порасту у Србији. 

У неким регијама као што су Ваљевске планине или општина Косјерић, постоји 

читава мрежа села у којима је развијен сеоски туризам. Маркетинг ових села је 

добар, тако да становници Ђердапа имају прилике то да виде преко медија и 

тако схвате да би сеоски туризам била добра прилика и за њихов регион. 

Препоруке: Студијска путовања би била први корак у ангажовању 

локалног становнштва да искористи могућности који постоје. 

 

Могућност приступања ЕУ фондовима, прекогранични пројекти 

У погледу стимулације прекограничне сарадње и јачег економског 

развоја региона, различити фондови институција ЕУ су отворени за 

аплицирање. На пример фонд ЕУ за реконструкцију (ЕАР) учествовао је у 

планирању и оживљавање рада Туристичке организације општине Мајданпек. 

Рад на решавању проблема отпада ђердапске регије је такође делом подржан од 

стране ЕУ фондова. Конкурисање за ЕУ фондове захтева многе ствари: знање 

страних језика, искуство у писању развојних пројеката, обавештавању, 
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извештавању, итд. Из досадшњег искуства се примећује да су само институције 

из овог региона (туристичке организације и Општине) успешно могле да 

аплицирају и раде на овим пројектима. 

Препоруке: Бројне организације цивилног друштва би требало да буду 

обучене и припремљне за конкурисање за ЕУ фондове или макар да буду 

партнери у пројектима. 

 

Владин подстицај економског развоја 

У протеклих пар година Влада Републике Србије је преко различитих 

министарстава стимулисала економски развој у руралним областима. 

Национални инвестициони план је један од таквих механизама. Доступни 

фондови из овог плана су велики али аплицирање за пројекат захтева одређено 

самофинансирање. За економски неразвијене области ово самофинансирање је 

тешко изводљиво. Фондови су отворени и за друштвене организације, али је 

конкурисиње презахтевно за већину заинтересованих организација. Једна од 

препрека је и префинансирање пројектних активности. 

Препоруке: Како ће фондови бити отворени и следећих година, 

правовремено планирање локалних организација и институција може 

обезбедити новчана средства за развој понуде одрживог туризма. 

 

Међународна сарадња 

Међународна сарадња у контексту заштите животне средине и туризма је 

шанса за побољшање тренутне ситуације (заштита природе и одрживи развој 

заједнице). Како ова сарадња захтева кооперацију на различитим нивоима, 

постојеће препреке би могле бити уклоњене. 

Препоруке: Укључити локалну заједницу у процес доношења одлука. 

Учествовањем на међународним скуповима и догађајима би се омогућило боље 

разумевање важности овакве врсте сарадње. 

 

Развој туристичких рута 

Поред већ функционалне бициклистичке руте Еуровело 6, постоји још 

планова за развој туристичких рута. Већ развијена идеја о “Путевима Римских 

императора“, која се протеже од Сремске Митровице до Лебана, делом укључује 

и НП „Ђердап“. Међународни пут Via Carpatica је још једна рута у којој би 

могао да се наđе НП „Đердап“. 

Препоруке: Развој пакета одрживог туризма у НП „Ђердап“ који ће бити 

укључен у ове руте занчајна је шанса. 
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Летње школе за децу 

У Србији летње школе за децу нису широко распрострањене. Постоје 

само пар школа које су углавном организоване од стране организација цивилног 

друштва. Управа Националног парка има идеју о оснивању летње школе где би 

деца стицала знања о животној средини. Школе би похађала деца локалног 

становништва и из других делова земље. Претпоставља се да би летња школа 

имала позитиван утицај на локалну младу популацију. Они би схватили значај 

Националног парка, заштите животне средине и планирали будући живот у 

региону.  

Препоруке: Први корак би био сарадња организација цивилног друштва 

са управом Националног парка о оснивању летњих школа. Детаљно планирање 

је неопходно обзиром да је циљна група врло осетљива. 

 

Проширење тренутне фестивалске понуде и сарадња са другим местима на 

организацији манифестација 

У неким местима на територији НП „Ђердап“ већ дуго година се 

организују различите манифестације. Понекад организатори ових активности 

показују завидан ниво сарадње локалног становништва (нпр. Дани Дунава) 

Препоруке: Бројне асоцијације, удружења, клубови и школе требало би 

да буду активније укључене у припрему програма и реализацију фестивала и 

догађаја. Фестивали би могли бити добра прилика за додатну зараду локалног 

становништва. 

 

Активно цивилно друштво 

Генерално гледано друштвене организације се потстичу на рад у целој 

Србији. Влада Републике Србије је усвојила Закон о друштвеним 

организацијама. Закон регулише статус друштвених организација (структура, 

чланство, планирање, фондови). 

Препоруке: Јачање капацитета друштвених организација на Ђердапу је 

неопходно за њихов будући рад. Ентузијастима који су вољни да раде потребна 

је подршка да би применили своје идеје и реализовали своје активности. 

Локалне организације цивилног друштва требало би да буду више укључене у 

програме међународне сарадње. 
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ПРЕТЊЕ 

 

Земља није чланица ЕУ (правне препреке) 

Како су земље у окружењу већ чланице ЕУ или су у процесу 

придруживања, позиција Србије полако прилази статусу кандидата. 

Усклађивање националног законског система са ЕУ је почело, а процес није 

лако извршити. 

Препоруке: Стимулација локалних власти и становништва у учествовању 

у процесу доношења одлука на националном нивоу. Међународна сарадња и 

студијска путовања у земље у окружењу помогле би у избегавању ових претњи. 

 

Не постоји план о носећем капацитету у случају изненадног повећања броја 

туриста 

Одговорне владине институције као што су Министарство економије и 

регионалног развоја, сектор за туризам и Туристичка организација Србије су у 

процесу планирања и инвестирања у туризам Ђердапске регије, а притом се 

незнатна пажња посвећује проблему носећег капацитета ове изузетно вредне 

регије. 

Препоруке: Како ће улагања у развој туризма бити све већа и приватни 

сектор ће моћи да улаже у туристичку инфраструктуру (хотели, ресторани). 

Сарадња са осталим учесницима је пожељна како би се дефинисао носећи 

капацитет НП „Ђердап“ и наставило планирање. 

 

Неразумевање концепта одрживог туризма 

Преведено на српски језик одрживи туризам (онима који нису упознати 

са концептом одрживог развоја) звучи збуњујуће. Концепт одрживог туризма је 

лоше усвојен на националном нивоу. На пример, у Стратегији развоја туризма у 

Републици Србији, одрживи туризам није ни поменут, док су термини сеоски, 

етно и екотуризам коришћени. Проблем није само у терминологији него и у 

концепту сеоског и екотуризма. 

Препоруке: Брошуре о одрживом туризму издате од стране организација 

цивилног друштва које се баве овим проблемом су добар пример материјала 

који би могао да буде коришћен у објашњавању појама одрживи туризам. Било 

би пожељно организовање тренинга и семинара о одрживом развоју и одрживом 

туризму. Промоција је добар пример у развоју одрживог туризма и требало би је 

ојачати на националном нивоу. 
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9. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 
 

У овом поглављу су представљени стратешки правци развоја туризма у 

Националном парку „Ђердап“. 

На основу процене из претходног поглавља и разматрања контекста 

политике развоја, дефинисани су приоритетни проблеми и приступ развоју 

туризма. Представљена су циљна тржишта. Стратегија је формулисана путем 

визије и сета функционалних циљева на основу којих се могу предузети даље 

акције. 

 

9.1. Приоритети деловања 

 

1. Радити заједно 

Потребно је обезбедити ефикасно укључивање свих актера у планирање, развој 

и управљање туризмом у НП Ђердап, као и одржавати добру комуникацију са 

њима. 

2. Маркетинг 

Потребно је подићи свест о НП „Ђердап“ као атрактивном одредишту, 

признајући изузетну природну и културну баштину, као и статус Националног 

парка. 

3. Популаризација 

Потребно је осигурати се да посетиоци Ђердапа могу бити коректно 

информсани о различитим местима и активностима које је могуће доживети у 

целом НП „Ђердап“, као и да цене његове посебне квалитете. 

4. Квалитет и добродошлица 

Потребно је одржавање и унапређивање квалитета туристичке понуде на 

територији НП „Ђердап“ за све посетиоце. 

5. Посебности и „откривање“ НП „Ђердап“ 

Потребно је развити већи број понуда за посетиоце који желе да искусе и 

уживају у јединственим квалитетима и у посебности природне и културне 

баштине Ђердапа. 

6. Предузећа и привреда 

Потребно је јачање и унапређавање пословања туристичких предузећа у области 

Ђердапа. 

7. Управљање заштитом животне средине и њено очување 

Потребно је одржати висок степен квалитета животне средине у области 

Ђердапа, подстицати разумно управљање заштитом животне средине и 

подржати њено очување од стране свих учесника у туризму. 
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8. Менаџмент посетилаца 

Потребно је подстаћи оптималан промет посетилаца Ђердапа и минимизирати 

негативне друштвене и еколошке утицаје на животну средину и загушење 

саобраћаја. 

9. Учешће заједнице 

Потребно је укључити представнике локалних заједница у планирање и развој 

туризма у области Ђердапа и обезбедити побољшање њиховог квалитета 

живота. 

 

9.2. Циљна тржишта 

 

При одређивању будућих туристичких тржишта највећа пажња се 

посвећује постојећим ресурсима. Из поменутих анализа се закључује да главна 

туристичка понуда треба бити орјентисана ка тржиштима рекреативно-

излетничког, наутичког, спортског, омладинског, културног туризма и активног 

одмора. 

 

9.3. Визија 

 

НП „Ђердап“ је водећи Национални парк на Балкану препознат по свом 

одрживом руковођењу туристичког развоја и квалитету туристичке понуде. 

Туристи уживају у природним и културним вреднистима, поштују природу, 

локалну традицију. Свесни су шта НП „Ђердап“ нуди, разумеју значај заштите 

Националног парка и спремни су да је подрже. НП „Ђердап“ од својих 

туристичких активности остварује добит и усмерава средства на даљи развој 

туризма. Локално становништво је задовољно обимом туризма и активно се 

укључује у туристичке активности. 

 

9.4. Плански и стратешки оквир одрживог развоја у НП 

„Ђердап“ 

 

У складу са Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. 

године, Законом о планирању и изградњи, Законом о заштити животне средине, 

Законом о заштити природе, као и Правилником о садржини, начину и поступку 

израде планских докумената утврђен је поступак израде просторних планова, 

регионалних просторних планова, просторних планова јединица локалне 

самоуправе и просторних планова подручја посебне намене. 
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Просторним планом, као мултидисциплинарним комплексним 

документом, утврђују се: циљеви, стратешка опредељења развоја, правила и 

режими заштите, уређења и коришћења простора, позиција и капацитети 

приоритетних туристичких локалитета у складу са квалитетом ресурса и 

могућношћу рационалног инфраструктурног опремања, фазе, мере и 

инструменти имплементације, потреба разраде просторних планова 

одговарајућим урбанистичким плановима и програмима. 

При изради просторних планова врши се и стратешка процена утицаја 

просторних планова на животну средину и елементе одрживог развоја, при чему 

се предвиђају мере за смањење негативних утицаја и мере заштите и дају 

смернице за израду стратешких процена утицаја на нижим хијерархијским 

нивоима планирања и пројектовања. 

Просторно планирање промовише се као један од инструмената 

одрживог развоја који може да понуди интегралан развој територија, чији је 

основни задатак планирање одрживог територијалног развоја као општег 

стратешког оквира за опште и секторске политике.30 

Поред просторних планова, као регулаторни секторски развојни 

документи за туристичке регије и дестинације (макро и микро), све више се 

актуелизују пословни или мастер планови чија израда је посебно уобичајена у 

земљама у транзицији, где се интензивно отварање нових развојних могућности 

сматра нужним и где представљају интервентне бизнис планове парцијалног 

територијалног обухвата. Општу структуру ових планова представљају: анализа 

постојећег стања, циљеви (по правилу у функцији инвеститора/наручиоца 

плана), развојни модел туризма, план конкурентности, могућности и потребе 

инвестирања, маркетинг план одређеног туристичког производа са проценом 

профитабилности и план примене. 

Координирајућу и интегришућу улогу, у стратешком планирању и 

усмеравању одрживог развоја туристичких подручја и центара, имају просторно 

и енвајеронментално планирање и управљање уређењем простора и квалитетом 

животне средине. 

За подручје Просторног плана посебне намене Националног парка 

„Ђердап“ (ППППН НП „Ђердап“) посебно су релевантне одредбе Посторног 

плана Републике Србије од 2010. до 2020. године, Регионалног просторног 

плана Тимочке крајине, Стратегије регионалног развоја Републике Србије за 

период од 2007-2012. године, Национална стратегија одрживог развоја, 

Националне стратегије Србије и Црне Горе за приступање ЕУ (2005), Стратегије 

                                                 
30 Максин М., Пуцар М., Милијћ С., Кораћ М., (2011): „Одрживи развој туризма у 

Европској Унији и Србији“, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд, стр. 

100. 
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развоја туризма Републике Србије, Стратегије развоја енергетике Републике 

Србије до 2015. године, Стратегије пољопривреде и руралног развоја Републике 

Србије за период од 2014 до 2024. године, Стратегије управљања отпадом за 

период 2010-2019. године и Стратегије развоја шумарства Републике Србије. 

Приликом израде ППППН НП „Ђердап“ (2013), као веома значајног 

планског документа за развој подручја узети су у обзир и други развојни и 

плански документи: 

Генерални Мастер план саобраћаја у Србији (Final Report, Witteveen-Bos, 

2009), Програм уређења основног наутичког пута Дунавом кроз Србију ДУНАВ 

2005 (Међународни научни форум „Дунав-река-сарадње“, Министарство 

трговине туризма и услуга Србије, 2005. година), Мастер план одрживог развоја 

руралног туризма у Србији (УНWТО, 2011), Мастер план туристичке 

дестинације „Доње Подунавље“, Мастер план културноисторијске руте „Пут 

римских царева“, Просторни план општине Кладово, Просторни план општине 

Голубац, Просторни план општине Кучево, расположиве фазе израде 

Просторног плана општине Мајданпек, План детаљне регулације за 

ревитализацију тврђаве Голубачки град, План детаљне регулације подручја 

археолошког локалитета Лепенски вир у општини Мајданпек, стратешки, 

развојни и акциони планови и документи за поједине општине (еколошки 

акциони планови, локални еколошки акциони планови, стратешки планови у 

области управљања водама, отпадом, програми развоја туризма, студије о 

природним и културним добрима и др).31 

Планским и развојним документима дефинисане су основне одлике 

посматраног подручја: 

• Подручје НП „Ђердап”, према карактеристичним географским, 

историјским, функционалним и културним карактеристикама припада 

просторној целини Источне Србије као целини изузетних природних и 

културних одлика, али тешко угрожених демографских потенцијала, са 

значајним проблемом обнове демографске структуре, богатим биолошким и 

културним диверзитетом, уз значајан хидропотенцијал Дунава.  

• Подручје НП „Ђердап” припада Дунавској развојној осовини од 

примарног значаја у Србији, односно ширем простору који је функционално 

упућен или повезан на реку Дунав, са могућностима трансграничне сарадње са 

Румунијом у заштити природних и културних добара (нарочито повезивање 

Националног парка и парка природе „Гвоздена врата”). У окружењу подручја 

Просторног плана су регионални центри Пожаревац и Зајечар. Подручје Плана 

                                                 
31 ППППН НП „Ђердап“ (2012), Институт за архитектуру и урбанизам, Београд, стр. 44. 



Управљање стратегијом туристичког развоја Националног парка Ђердап 

52 

 

се налази ван функционалних урбаних подручја, са перспективом формирања до 

2020. године.  

• Доње Подунавље дефинисано је као приоритетна туристичка 

дестинација са мањим учешћем целогодишње понуде. У приоритете до 2014. 

године сврстан је туринг правац коридора Дунава који обухвата: путне туринг 

правце (путеви културе, бициклизма и др), пловне туринг правце у функцији 

наутичког туризма (предвиђа се изградња марина и пристана) и др.  

• Коридор VII, међународни пловни пут Дунавом, представља 

потенцијал за прекограничну сарадњу Републике Србије кроз бројне 

иницијативе које третирају стратешке теме заштите и развоја на подручју 

Подунавља, еврорегиона и др. Просторна интеграција и функционална 

повезаност регионалних целина, неопходна је за остварење веће територијалне 

кохезије и за јачање развојних капацитета.  

• Приоритетно је дефинисање бициклистичке руте „EuroVelo 6“, а 

после 2014. године активности развоја саобраћајне инфраструктуре су усмерене 

ка реконструкцији државног пута I реда Голубац – Ђердап I, изградњи 

обилазница Голупца, Мајданпека и Кладова, као и реконструкцији преводница 

на Ђердапу. 

• Међу стратешким приротетима посебна пажња се даје повећању 

инсталисаних снага на постојећим хидроелектранама „Ђердап I“ и „Ђердап II“, 

реконструкцији електрана и далековода (ДВ) као и изградњи ДВ 110 kW 

Мајданпек II – Мосна и ТС 110/h kW Мосна. Перспективне потребе за јачањем 

енергетских капацитета Србије коришћењем хидропотенцијала указују на 

могућност евентуалне изградње реверзибилне хидроелектране „Ђердап III“.  

• Највећи део подручја Просторног плана сврстано је у подручја 

веома квалитетне животне средине. У подручја загађене и деградиране животне 

средине сврстава се урбано подручје Мајданпека, а у подручја угрожене 

животне средине речна пристаништа на Дунаву. Прекогранична загађења имају 

утицаја на загађивање вода Дунава и квалитет воде Ђердапског језера. 

Стратешки приоритет је побољшање квалитета површинских и подземних вода, 

реализација постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у Мајданпеку, 

обезбеђење рационалног коришћења воде у индустрији и енергетици увођењем 

нових технологија и рециркулације.  

• За стицање међународног статуса заштите предлаже се НП 

„Ђердап“ за упис у Листу резервата биосфере (Програм УНЕСKО-а „Човек и 

биосфера“) и Листу светске културне и природне баштине УНЕСKО. У циљу 

јачања прекограничне сарадње Србије у области заштите природе, у планском 

периоду посебан значај има НП „Ђердап“. У приоритетна културна подручја 

која треба да уживају посебан третман сврстано је приобаље Дунава са 
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праисторијским локалитетима, римским лимесом и средњовековним тврђавама 

(Голубац, Лепенски Вир, Диана, Понтес).  

 

9.5. Стратегијски оквир развоја туризма на националном и 

локалном нивоу 

 

На основу концентрације различитих типова туристичких ресурса у 

појединим деловима Републике Србије, дати су оквири за диференцирано 

позиционирање појединих туристичких кластера, где се Дунав, коме припада и 

подручје НП „Ђердап“, позиционира као туристичко подручје са изузетним 

потенцијалима за развој, подручје које је атрактивно, инспиративно и 

креативно. 

Река Дунав, у оквиру ресурсно заокруженог туристичког подручја 

Републике Србије, са предложеним оквиром туристичког структурирања и 

позиционирања садржи све елементе који одређује смернице развоја туризма 

које: 

- истичу препознатљиво географско подручје за идентификацију и 

туристичко позиционирање,  

- указују на аутентичне производе и понуду који би се могли 

пласирати на домаћем и међународном туристичком тржишту,  

- препоручују јасну везу са природним, културним и емотивним 

вредностима поднебља и људи који стварају туристичку понуду у најширем 

смислу речи.  

Стратегија је основа за реформу система у области туризма и за израду 

програмских, нормативних и других докумената из области туризма.  

На локалном нивоу стратегијом економског развоја општине дате су 

смернице и подстицаји за све секторе привреде укључујући и сектор туризма.  

Методологија за израду Стратегије одрживог развоја локалне заједнице 

настала је као резултат активности Пројекта Exchange 2 (у периоду од 2008 до 

2010. године) - Заједничка подршка локалним самоуправама, у циљу 

методолошке стандардизације процеса стратешког планирања за потребе 

Сталне конференције градова и општина и локалних самоуправа у Србији.32 

Стратегија одрживог развоја локалне заједнице наслања се на оквирни 

план Миленијумских развојних циљева УН. На националном нивоу је усклађена 

са Националном стратегијом одрживог развоја Републике Србије и другим 

националним стратегијама које се тичу одрживог развоја локалних заједница. 

                                                 
32 Стратегија одрживог развоја општине Кладово 2010-2020. година, 2010, Општина 

Кладово, Кладово, стр. 10. 
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Одрживост захтева од људи да користе природне ресурсе у оној мери која им 

дозвољава да се ти ресурси природно обнове. 

Голубац - У Стратегији локалног економског развоја општине Голубац 

за период 2010 до 2014. године33, питање развоја туризма је изузетно наглашено, 

што произилази из целокупног садржаја Стратегије. У делу Стратегије који се 

односи на туризам дат је преглед туристичких потенцијала Голупца, природних 

и антропогених, од значаја за развој туристичког производа. Такође, наводи се 

да је, поред улагања у путну инфраструктуру, неопходан развој и пратећих 

објеката, садржаја и услуга у оквиру понуде наутичког туризма. Сматра се да 

културна понуда општине треба добрим делом да буде усмерена према развоју 

туризма. Констатује се да је једна од препрека у развоју туризма недостатак 

образованих кадрова, те да су запослени у сектору туризма углавном без 

формалног образовања из ове области. 

За главни туристички производ општине Голубац сматрају се кратки 

одмори, а као главни извор тражње становници Београда, док се као 

потенцијали за инвестирање наводе туризам (Дунав, Национални парк 

„Ђердап”, Тврђава Голубачки град), пољопривреда (воћарство, сточарство, 

повртарство, лековито биље) и рударство (лапорац, камен, шљунак). 

Кључна питања и правци развоја везују се за четири области:  

Кључно питање 1 – Развој туризма,  

Кључно питање 2 - Развој комуналне инфраструктуре,  

Кључно питање 3 - Развој малих и средњих предузећа,  

Кључно питање 4 - Развој пољопривреде.  

Остварење развоја туризма предвиђено је реализацијом програма (десет 

програма) и пројеката (педесет пројеката) из области туризма у складу са 

општим и посебним циљевима Стратегије локалног економског развоја општине 

Голубац. 

Мајданпек - Стратегија локалног економског развоја општине 

Мајданпек 2010 до 2014. године такође истиче развојни потенцијал туризма.34 

Стратегија наводи четири кључна питања развоја (или општа циља). То су: 

развој пољопривреде, развој туризма, развој комуналне инфраструктуре и развој 

предузетништва и малих и средњих предузећа. У том смислу, дата је листа 

посебних циљева и пројеката за њихово остварење. Како је листа обимна, 

издвојен је преглед општих и посебних циљева, као и програма који су директно 

или индиректно повезани са туризмом: 

                                                 
33 Стратегија локалног економско развоја општине Голубац 2010-2014. године, 2010, 

Општина Голубац, Голубац. 
34 Стратегија локалног економског развоја општине Мајданпек 2010-2014, 2010, 

Општина Мајданпек, Мајданпек. 



Управљање стратегијом туристичког развоја Националног парка Ђердап 

55 

 

Општи циљ: Развој туризма 

Посебни циљ: Стварање претпоставки и услова за развој туризма 

Програм: Израда планских, урбанистичких аката и пројеката уређења локација 

туристичких атракција, излетишта и подручја са потенцијалима за развој 

туризма; Успостављање регионалне и прекограничне сарадње у циљу развоја 

туризма; Унапређење рада локалних институција и служби за подршку развоја 

туризма; Категоризација туристичких места на подручју општине. 

Посебан циљ: Унапређење туристичке понуде и туристичких производа 

Програм: Планирање развоја наутичког туризма на Дунаву; Развој риболовног 

туризма.  

Посебан циљ: Развој осталих видова туризма и туристичких садржаја. 

Кладово - Стратегија одрживог развоја општине Кладово 2010 - 2020. 

године истиче област туризам као један од приоритета развоја. У овом раду 

издвојене су туристичке знаменитости општине: 

- Археолошка налазишта: Трајанова табла (Голо брдо) - период 

103-105 г.н.е, Transdierna -Текија, Понтес–Трајанов мост (Костол) - период 103-

105 г.н.е, Хајдучка воденица (Штрбац) – праисторијска и средњовековна 

некропола, римско и рановизантијско утврђење;  

- Тврђаве: Форт-Елизабетин (Ђеврин-XVIII век), Диана - Занес - 

римско и рановизантијско утврђење (период 102-103. године), Фетислам – 

Кладово (средњовековна-отоманска тврђава) из XVI века, пут Ртково – 

касноантичка тврђава, Вајуга – касноантичко и рановизантијско утврђење, Егета 

– Брза Паланка (римско и рановизантијско утврђење са насељем, путем и 

пристаништем); 

- Сакрални објекти: Манастир Свете Тројице у селу Манастирица - 

средњовековна црква под реконструкцијом, црква Светог Ђорђа у Кладову из 

XVIII века, црква у Корбову – задужбина породице Карађорђевић; 

- Балон-станица – индустријска баштина;  

- Етнокомплекс Брза Паланка;  

- Археолошки музеј Ђердапа у Кладову;  

- Културне и спортске манифестације. 

Фаза имплементације Стратегије одрживог развоја локалне заједнице је 

базирана на комбинацији акционог плана, организационе структуре и 

укључивању заинтересованих актера. Процес стратегије одрживог развоја 

локалне заједнице је инкорпориран и користи постојећу структуру у локалној 

администрацији.35 

                                                 
35 Стратегија одрживог развоја општине Кладово 2010-2020. година, 2010, Општина 

Кладово, Кладово, стр. 125. 
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10. СТАЊЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА 

ПОДРУЧЈУ НП „ЂЕРДАП“ 
 

Статус националних паркова Србије ближе је утврђен Законом о 

националним парковима према чијим одредбама су национални паркови 

стављени под заштиту државе, као подручја посебних природних вредности и 

одлика од еколошког, научног, културног, образовног и здравствено-

рекреативног значаја. 

Мањкавост легислативе везана је за Закон о националним парковима, као 

законског документа којим се, заједно са дугорочним програмом заштите и 

развоја непосредно регулишу заштита и развој националних паркова. Ургентни 

проблем управљања националним парковима и другим заштићеним природним 

добрима представља противправна изградња објеката која, осим угрожавања 

природних и културних вредности и квалитета животне средине заштићених 

подручја, проузрокује низ тешкоћа у вези обезбеђења комуналних функција 

(водоснабдевање и канализација, електрична енергија, сакупљање и евакуација 

отпада и др). Штета нанета природи и самовољно понашање инвеститора 

урушавају систем заштите животне средине и индикују немоћ државе да очува 

еколошки јавни интерес.36 

Стање животне средине на највећем делу подручја НП „Ђердап“ је 

повољно, осим у домену комуналне инфраструктуре (велики број неуређених 

сметлишта, нерегулисано одвођење отпадних вода). Највиши је квалитет 

животне средине у планинском појасу Националног парка у коме нема 

интензивнијих привредних активности и саобраћаја. На подручју Просторног 

плана (ван Националног парка) релативно је квалитетна животна средине, осим 

на простору општине Мајданпек која има карактер девастираног подручја услед 

активности у Рударско - топионичарском басену Бор, са местимичном потпуном 

девастацијом педолошког слоја насталог експлоатацијом минералних сировина. 

На загађење ваздуха највише утичу рударски објекти у Мајданпеку и 

индустријски објекти у Доњем Милановцу и Мосни. У њиховој непосредној 

близини забележене су високе концентрације суспендованих честица и тешких 

метала. Највећи извор прашине су бране флотацијских јаловишта, металуршка 

постројења и топлане. Један од извора емисије гасова и прашине представљају 

минирања у рудницима. Најугроженија су насеља близу копова, али се утицај 

прашине врло често простире и до граница Националног парка. Индустријски 

комплекс Турн Северина има значајан утицај на погоршање квалитета ваздуха у 

                                                 
36 http://www.aarhussu.rs/docs/usvojeni-propisi/ostali-propisi/Informacija-o-protivpravnoj-

izgradnji-objekta-u-nacionalnim-parkovima-i-drugim-zasticenim-podrucjima.pdf 
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Кладову и приобаљу Дунава. Обухваћени делови територија општина Кладово и 

Неготин могу се сврстати у подручја која немају већа негативна ограничења у 

погледу квалитета ваздуха, док се општина Мајданпек може сврстати у подручје 

са високим степеном загађења, нарочито сумпор-диоксидом, чађи и 

суспендованим честицама. 

Квалитет воде Дунава - на територији Националног парка је у IIа и IIb 

класи (квалитет воде Дунава на уласку у Србију је III/IV класа или ван класе), 

због чињенице да је ефлуентни притисак на Дунав загађивача са територије 

Србије мањи од способности његовог самопречишћавања и чињенице да 

ђердапске акумулације имају велики учинак на пречишћавање воде, делујући 

попут великог таложника – биореактора. Квалитет вода осталих речних токова 

(Бољетинске, Брњичке, Поречке реке и Пека) је посебно угрожен нутријентима, 

органским и неорганским загађењем (услед испуштања нетретираних 

комуналних отпадних вода и дренажних вода из пољопривреде) и тешким 

металима услед пробоја 35 бране на флотацијској депонији Ваља Фундата код 

Мајданпека. Нека од локалних изворишта су угрожена дивљим депонијама (у 

Сипу), испустима канализационих садржаја (у Кладову, Текији) и лошом 

санитацијом насеља. 

На квалитет земљишта утичу неадекватна пољопривредна пракса 

(путем неконтролисаног и неадекватног коришћења ђубрива и пестицида) и 

одсуства контроле воде која се користи за наводњавање. Квалитет земљишта 

озбиљно нарушавају и ерозиони процеси (екцесивна ерозија) – у сливу 

Косовице, око Велике Каменице, Подршке, Текије, Петровог села, Волује и 

ширем подручју Голупца; јака ерозија: у делу слива Поречке реке, на нагибима 

према Дунаву (Бољетин), око Волује, Тополнице, Кладушнице и Подршке, као и 

у Голубињу и др. 

Бука је изражена само у зонама непосредног утицаја индустријских 

постројења и експлоатације минералних сировина и њено дејство је локалног 

карактера. 

Концепт заштите и унапређења животне средине на посматраном 

подручју заснован је између осталог и на дефинисању следећих оперативних 

циљева заштите животне средине као што су: 37 

- утврђивање система мера за ограничавање утицаја активности 

које су у конфликту са заштитом природе и животне средине (активности 

експлоатације минералних сировина, развој индустрије, активности у оквиру 

енергетских постројења и просторна дисперзија депонија),  

- развој интегралног катастра загађивача,  

                                                 
37 ППППН НП „Ђердап“ (2012), Институт за архитектуру и урбанизам, Београд, стр. 47 
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- повећање обима инвестиција за заштиту животне средине, кроз 

инвестиционе фондове ЕУ,  

- развој интегралног информационог система заштите природе и 

заштите животне средине у оквиру геопросторног информационог система,  

- санација и рекултивација површина деградираних људским 

активностима и елементарним непогодама,  

- контрола емисије штетних материја и спречавање инцидентних 

неконтролисаних испуштања загађујућих материја у ваздух, воде и земљиште,  

- постизање доброг еколошког статуса Дунава, Бољетинске реке и 

других водотокова,  

- контролисано коришћење агротехничких мера које негативно 

утичу на животну  

средину,  

- унапређење чистоће десног приобаља Дунава и непосредног 

окружења изграђених целина, саобраћајних коридора и зона рекреације,  

- побољшање информисања и примарна едукација становништва и 

посетилаца о заштити животне средине и  

- повећање учешћа јавности у доношењу одлука које могу имати 

утицаја на квалитет животне средине. 
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11. МАСТЕР ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ 

„ДОЊЕ ПОДУНАВЉЕ“ 
 

Мастер план туристичке дестинације „Доње Подунавље“38 обухватио је 

шире подручје десне обале Дунава од Великог Градишта до излаза Дунава из 

Србије, територије пет општина: Велико Градиште, Голубац, Мајданпек, 

Кладово и Неготин. 

На овом подручју-туристичкој дестинацији идентификовани су услови за 

развој осам туристичких производа: одмори, наутика, кружне туре, МИЦЕ + 

пословна путовања, специјална интересовања, рурални туризам, спорт и 

догађаји. 

Предлог употребе простора конципиран је на окосници коју чине Дунав 

и Национални парк „Ђердап“, те су издвојене карактеристике за позиционирање 

и развој ове туристичке дестинације. 

Кроз предложене мере развоја туризма, које се односе на решавање 

актуелних проблема дестинације: инфраструктура, земљишна политика и др, 

дају се пројекције модела развоја и раста туристичких производа, портфолиа 

производа туристичке десинације „Доње Подунавље“, као и предлог мера, које 

се односе на модел управљања туристичком дестинацијом. Такође, предлажу се 

и мере и активности повезивања јавног и приватног сектора у туризму 

дестинације, чиме би се створиле претпоставке свеукупног економског развоја 

овог подручја. 

 

Мастер план културно-историјске руте „Пут римских царева“ 

Мастер планом културноисторијске руте „Пут римских царева“39, 

обухваћено је подручје итинерера од града Ниша и археолошког локалитета 

Медијана (лат. Mediana) до Трајанове табле на територији општине Кладово 

(Источна Србија). 

Мастер планом је осмишљено пројектно планирање система 

професионалне интерпретације ове руте од Медијане до Виминацијума (лат. 

Viminacium), укључујући и саме локалитете, а међу којима су кључни: 

Naissus/Mediana, Феликс Ромулијана (лат. Felix Romuliana) Трајанов мост, 

Дијана, Трајанова табла и Виминацијум (лат. Viminacium). Мастер планом 

културноисторијске руте „Пут римских царева“ су обухваћени локалитети из 

римског периода, али је наглашено и укупно културно наслеђе на овој 

                                                 
38 Мастер план туристичке дестинације „Доње Подунавље“, 2006, Научно 

истраживачки центар Економског факултета у Београду, Београд. 
39 Мастер план културноисторијске руте „Пут римских царева”, 2007, Економски 

факултет у Београду, Београд. 
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културноисторијској рути. Овим развојним документом у туризму, створен је 

оквир за усклађен, хармоничан систем истраживања, заштите и туристичке 

интерпретације руте и њених кључних атракција/локалитета. 

Мастер планом културноисторијске руте „Пут римских царева“, су 

дефинисани јасни циљеви ове туристичке руте кроз економске, друштвене, 

културне и циљеве везане за њихово непосредно окружење, а такође су и кроз 

акциони план дате мере за његову имплементацију. Предложене мере развоја 

туризма ове туристичке руте, садрже битне елементе понуде за имплементацију 

и комплетирање туристичког производа Ђердапa. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Национални парк „Ђердап“ представља простор са високом 

концентрацијом природних и антропогених туристичких ресурса, у различитом 

степену заштите, очуваности и валоризације за потребе туризма. То је простор 

који је неоспорно туристички високо потенцијалан, у коме се прожимају 

природне специфичности и атрактивности са културом, историјом и традицијом 

народа који су на овим просторима живели и оних који ту данас живе. Са овог 

гледишта истиче се следеће: река Дунав која на подручју „Доњег Подунавља“ 

пролази кроз најатрактивнији део свог тока пружајући услове за разноврсне 

активности на води; Ђердапска клисура – највећа композитна долина Европе, 

која обухвата разноврсне биодиверзитете на својој територији са археолошким 

локалитетима најстаријих цивилизација на европском тлу и културно-

историјским споменицима као сведочанствима прошлих времена у овом 

пограничном појасу, 

Подручје Ђердапа упркос бројним компаративним предностима у 

туризму није туристички развијена средина, ни на одговарајући начин 

позиционирана на туристичком тржишту. Изграђене туристичке понуде високог 

нивоа није било. У контрасту са богатим и разноврсним природним и културно- 

историјским ресурсима, постојећа туристичка понуда је остала релативно уска и 

усмерена на развој само неколико врста туристичких производа. Досадашњи 

развој туризма на овом подручју у целини посматрано, заснивао се углавном на 

понуди смештајних хотелских капацитета и пратећих изграђених туристичко-

рекреативних садржаја у градским центрима. Туристички ресурси ове 

дестинације, недовољно су искоришћени за развој различитих облика 

туристичких производа. Очигледно је да се ови капацитети и потенцијали са 

бројним атракцијама и изазовима за нове потребе и интересе могу развијати у 

сасвим нове облике и садржаје туристичких активности. 

Један од кључних фактора развоја подручја НП „Ђердап“ су разне врсте 

пројеката који треба не само да одиграју улогу покретача нових видова понуде, 

односно пружања услуга и позитивног доживљаја туриста, већ и да допринесу 

подизању нивоа друштвено-економског развоја читавог подручја. Неопходно је 

створити услове за развој туризма у смислу заштите животне средине од 

постојећих загађивача, решити питање одлагања и депоновања свих врста 

отпада, развоја комуналне и туристичке инфраструктуре, изградње и опремања 

марина, рецептивно - информативних пунктова на Дунаву, изградње 

визиторских центара, реконструкције постојећих смештајних капацитета и 

изградње нових. 
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