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УВОД 
 
 
  
 

Међу бројним туристичким вредностима које Србија има и које 
може пласирати на инострано тржиште, Подунавски регион Србије и 
река Дунав као главни мотив ове регије представљају значајан 
туристички потенцијал. Ова, увек актуелна тема, навела ме је да 
покушам, да кроз мастер рад представим Подунавски регион Србије и 
реку Дунав као плаву шансу наше земље, могућности валоризације како 
самог тока Дунава кроз Србију, тако и његовог приобалног дела. 
 Сматрам да Подунавски регион са свим својим компаративним 
предностима у односу на остале делове Србије може много да допринесе 
даљем развоју туризма у нашој земљи где заиста постоје неслућене 
могућности. Могућности значајнијег укључења у одрживи развој 
туризма и укупног простора дунавског региона Србије. На жалост, због 
политике која је вођена у бившој Југославији, а која је била 
прокламована кроз начело да треба развијати масовни туризам, јер 
доноси највише прихода, велики број континенталних потенцијалних 
туристичких дестинација није био довољно развијан. И неправедно је 
временом занемариван. Улагања су ишла у развој туризма на Јадранској 
обали и планинске ски центре. Од средине деведестих година се кренуло 
са оживљавањем неких идеја. Разлог лежи, свакако, у развоју свести, 
значају и улози коју туризам кроз своје мултипликоване ефекте може да 
има на покретање свеукупног друштвеног развоја. Дунав као европски 
коридор 7. са својим приобаљем је свакако једна од најважних ресурсних 
основа, коју би Република Србија морала да стави у функцију свог 
дугорочног туристичког развоја. 
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1. Тржиште 
 

 
Тржиште је место сусретања понуде и потражње. Место где се 

сусрећу они који “нешто” нуде и то “нешто” желе да продају и они који 
су заинтересовани да, сходно својим критеријумима, то нешто купе, 
генерално говорећи, може се назвати тржиште. Туристичко тржиште је 
део тржишта услуга терцијарног сектора, са свим карактеристикама које 
има тржиште услуга, али и са својим посебним какактеристикама. Према 
томе, туристичко тржиште је скуп односа понуде и тражње на подручју 
услуга и добара што служе за подмирење туристичких потреба на 
одређеном простору, односно скуп односа понуде и тражње који настају 
под утицајем туристичких кретања. Економски гледано, од изузетног 
значаја је чињеница да се у туристичким дестинацијама одвија кретање 
великог броја туриста који својом потрошњом директно доприносе 
развоју места, региона и целе земље. Туристичко тржиште као и свако 
друго тржиште, делује интеракцијом између понуде и потражње, која се 
одвија другојачије него код других тржишта.  

Основна особеност је та што је, по правилу, туристичка понуда 
просторно одвојена од туристичке тражње. Купац мора доћи, путовати 
до места где је понуда лоцирана. Тај појам просторне одвојености 
понуде и потражње подразумева: 

1) емитивни простор (концентрација туристичке тражње) и  
2) рецептивни простор (концентрација туристичке понуде).  

Туристичка понуда комуницира са туристичком тражњом 
специфичним каналима и начинима, Важну улогу, у том комуницирању, 
имају туристики посредници, који су обично лоцирани где је велика 
концентрација туристичке тражње. Купац, мора путовати до места где 
се налази понуда и, истовремено, користити услуге те исте понуде па се, 
тек тада, може говорити о почецима деловања туристичког тржишта. 
Чињеница да је туристичка потреба секундарног значаја основно је за 
схватање озбиљности деловања на туристичком тржишту. Туристичка 
тражња мора веровати промоцији и одлучити се на путовање, најчешће 
у непознато, проживети тамо свој привремени боравак и тек тада, на 
крају, сазнати и извести закључак, да ли је одлука избора одређене 
туристичке дестинације била исправна, то јест да ли су сва очекивања 
била испуњена.1 

 
                                                 
1  Стефановић В.,  Глигоријевић Ж., (2010), Eкономика Туризма, Ниш, стр 141-145 
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2. Дунавски регион Србије, основна обележја 
  
 

Дунавски регион Србије представља део ширег европског 
простора који се налази на обалама Дунава. Дунав протиче кроз 10 
европских држава у дужини од 2857 км и његов слив обухвата 817 000 
км2, а државе које припадају овом сливу (18 држава) обухватају око 
трећине површине Европе. Изградњом система Рајна-Мајна-Дунав у 
дужини од 3505 км и повезивањем Северног и Црног мора, Европа је по 
први пут постала пловна од севера ка југу, а Дунав постаје својеврсна 
кичма Европе и генератор укупног привредног развоја континента. 
Најзначајнији природни потенцијал читаве Дунавске регије је управо 
река Дунав. 

 
Слика 1. Ток реке Дунав кроз Србију 

 

 
 

Извор: (http://www.lukanovisad.rs/) 
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Са својих 588,5 км дужине тока кроз Србију представља један од 
најинтерсантнијих природних потенцијала. Слив Дунава у Србији 
обухвата преко 92% територије Србије, односно све реке црноморског 
слива на територији Србије уливају се у Дунав. Говорећи о дунавском 
региону у Србији и простору који он обухвата може се посматрати у 
ужем и ширем смислу. За ужи простор дунавског региона Србије могли 
би да узмемо градове и општине које се непосредно налазе на левој и 
десној обали тока Дунава кроз Србију. Међутим, овако уско посматран 
простор је неадекватан са територијалног, привредног, културног и 
демографског стајалишта јер чини само мали делић територије која је 
непосредно везана за обале Дунава. Стога би се као дунавски регион 
Србије требао посматрати шири географски простор који кореспондира 
са територијама управних области које се наслањају на обале Дунава као 
и подручја града Београда као посебне територијалне јединице у Србији. 
Тако дефинисан простор дунавског региона обухвата 8 управних 
области (Западнобачка, Јужнобачка, Сремска, Средњобанатска, 
Јужнобанатска, Подунавска, Браничевска и Борска) и град Београд. Овај 
простор обухвата 29329 км2 или чак 33% укупне територије Републике 
Србије. Он се наставља на суседне регионе у Мађарској, Хрватској, 
Румунији и Бугарској чиме се стварају претпоставке за даљу 
међуграничну сарадњу кроз повезивање потенцијала и стварање ширих 
регионалних могућности за привредни и туристички развој.2  

Ток Дунава би могао, према општим карактеристикама рељефа, да 
се подели на горњи или панонски део, који се пружа од уласка Дунава у 
Србију код Бездана и левом обалом се завршава код ушћа Нере у Дунав 
и доњи или планински (ђердапски) део који се пружа до ушћа Тимока у 
Дунав. Поред тога би могли на десној обали Дунава да издвојимо и 
сектор од Београда до Великог Градишта са својим карактеристикама. У 
оквиру горњег тока Дунава кроз Србију можемо, према природним 
карактеристикама тока, да издвојимо два дела и то део уз државну 
границу са Републиком Хрватском и део који иде северним падинама 
Фрушке Горе и наставља све до Београда, односно ушћа Саве у Дунав. 
Први део се одликује малим падом терена и брзином тока од око 4 до 5 
км/х. То је дало услове за формирање низа меандара и плавних подручја 
са речним острвима и ритском вегетацијом. Захваљујући оваквим 
природним потенцијалима проглашен је и Специјални резерват природе 
Горње Подунавље. Ток Дунава који иде северним падинама Фрушке 
                                                 
2 Штетић С., Цвијановић Д., Шимичевић Д., (2014.), Посебни облици туризма дунавског региона 
Србије, монографија, Институт за економику пољопривреде, Београд, стр 33-34. 
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Горе одликује се бројним кратким планинским токовима који се уливају 
у Дунав и са неколико већих ада од којих се истичу Велика Ада, 
Шашићева Ада, Черевићка Ада, Острво љубави и Мачков спруд. 
Фрушка Гора усмерава ток у правцу запад-исток. Овај део се завршава 
код ушћа Тисе у Дунав одакле Дунав тече ка Београду до ушћа Саве у 
Дунав где се формирало и Велико ратно острво. Сектор од Београда до 
Смедерева се одликује брдовитим обалама шумадијске греде и благо 
заталасаног побрђа, а после тога је доњи део долине Велике Мораве и 
ушће ове реке у Дунав.  

Најдинамичнији и најзанимљивији део тока Дунава кроз Србију 
представља ђердапски сектор са Ђердапском клисуром као највећом 
пробојницом Европе. Повезивањем Дунава и канала хидросистема 
Дунав-Тиса-Дунав ствара се јединствена понуда Дунавског региона која 
истовремено утиче на међусобно повезивање локалних заједница и 
целокупан рурални развој. И поред Дунава од хидрографских мотива 
важних за Дунавски регион можемо издвојити ток реке Саве са 207 км 
пловног пута у Србији, реку Тису, која представља највећу притоку 
Дунава и пловна је у Србији у својој укупној дужини од 164 км и доњи 
део тока Велике Мораве који је плован у дужини од свега 3 км. Заједно 
са пловним деловима Саве, Тисе, Бегеја и Велике Мораве добија се преко 
1.700 км пловних путева који чине пловну мрежу Србије и готово у 
целости се налазе у оквиру напред дефинисаног подручја Дунавског 
региона.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ситуациона анализа Горњег и Доњег Подунавља 

                                                 
3 Штетић С., Шимичевић Д., Стевановић С. (2012): Valorization of Serbian Waterways and 
possibilities for Regional Cooperation in the Development of the Danube Region Tourism u Danube 
Strategy – Strategic Significance for Serbia, уредници Јефтић Шарчевић Н. и Стојић Карановић Е., 
Institute for International Politics and Economics, Београд. 
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3.1 Ситуациона анализа Горњег Подунавља 
 
 

„Горње Подунавље” представља саставни део европског коридора 
VII, налази се у северозападном делу Србије (у оквиру АП Војводине) и 
захвата западни део Бачке, простирући се уз леву обалу реке Дунав. 
Највећим делом ово подручје се поклапа са Специјалним резерватом 
природе „Горње Подунавље”, где се на западу граничи са Парком 
природе „Копачки рит” у Хрватској, а на северу са Националним парком 
„Дунав-Драва” у Мађарској. Читаво подручје „Горње Подунавље” 
представља низијски терен чију окосницу чини велики ритски комплекс 
који се простире на територији Србије, Хрватске и Мађарске. Површина 
подручја износи 1.528 км2 и на њему данас живи 130.076 становника (са 
највећом густином насељености у урбаним центрима, Сомбору и 
Апатину). Главне природне атракције овог региона представљају 
Специјални резерват природе “Горње Подунавље” са својим 
биодиверзитетом и река Дунав као главни саобраћајни речни правац 
кроз Европу, са сопственим системом канала. Од додатних атракција 
могу се издвојити: Сомбор са својим старим језгром, салаши као 
аутохтони представници руралног начина живота, те разни сакрални и 
културни објекти. У понуди активности се могу пронаћи и лов, риболов, 
бициклизам и сл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 2. карта Горњег Подунавља 
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Извор: (www.vojvodinasume.rs) 

a) Специјални резерват природе „Горње Подунавље” налази се 
у западноm делу Бачке и чине га Моношторски и Апатински рит. 
Простире се на површини од 19.618 ха шума, ливада, бара и мочвара, 
укључујући саму реку Дунав и њене бројне меандре. Резерват се 
пружа дуж леве обале Дунава и посматрано у целини, представља 
једно од последњих великих еколошких ритских подручја на тлу 
европског континента. 

б) Привреда „Горњег Подунавља” базирала се на два 
општинскa центра (Сомбор и Апатин), са главним привредним 
гранама у пољопривреди (са тим повезано шумарство и 
водопривреда), те прерађивачкој индустрији („Апатинска пивара” и 
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„Сомболед”). У исто време туризам је доживео драстичан пад од краја 
90-тих година прошлог века. 

в) Улазак туризма на развојну сцену „Горњег Подунавља” део 
је општег економског и структурног преображаја овог подручја. У 
томе постоје исти или слични узори околних транзиционих земаља. 
Улазак у туристички бизнис „Горњег Подунавља” се, такође, може 
сматрати и као одговором на глобализацију, где је индустрија услуга 
и економија искуства створила нови простор за многе, до јуче 
непознате и неактивне регије, да у туризму могу наћи простор за раст 
и развој. 
 

Табела 1. Природни ресурси значајни за развој туристичког тржишта у области 
Горњег и Доњег Подунавља 

 
Горње Подунавље Доње Подунавље 
1) Специјални резерват природе 
Горње Подунавље 

1) Национални парк Ђердап и 
Ђердапско језеро 

2) Добар географско-саобраћајни положај, Коридор 7 (река Дунав) 
3)  Локација подручја на граници 
Србије, Хрватске и Мађарске 

3) Повезаност са коридором 10 
преко Пожаревца 

4)  Просторна разноврсност подручја коју карактеришу: 
5)  - Урбани центри : Сомбор, 
Апатин, Бач и Бачка Паланка, 
- Специјални резерват природе 
"Горње Подунавље", 
- Бројне сеоске амбијенталне 
целине на читавом простору, 
- Широко распрострањени 
рурални простор. 
 

5) - Урбани центри: Велико 
Градиште, 
Голубац, Мајданпек, Кладово и 
Неготин. 
- Бројне сеоске амбијенталне 
целине, 
- Широко распрострањени 
рурални простор. 
 

6)  река Дунав са приобаљем 
7) Умерено континентална клима и разноврсна флора и фауна 

 
Извор: (Цвијановић, Д., (2014), Туристичко тржиште у Дунавском региону, 

Институт за економику пољопривреде Београд, стр. 151.) 
 
 
 Због значаја који могу да имају на развој туризма овде посебан 
акценат се ставља на: 
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 1) Специјални резерват природе "Горње Подунавље", који 
припада ритском терену који се простире на територији три државе: 
Мађарске, Хрватске и Србије. Реч је о специјалном резервату који се на 
северу граничи са Националним парком "Дунав-Драва" у Мађарској, а 
на западу се граничи са Парком природе "Копачки рит", лоцираним у 
Репулици Хрватској. Специјални резерват природе "Горње Подунавље" 
чине "Моношторски" и "Апатински рит". Укупна површина му је 19,618 
хектара. Терен обухватају шумски предели, ливаде, мочваре и река 
Дунав. 
 
 2) Национални Парк "Ђердап ", лоциран је у доњем току реке 
Дунавод Голупца до Кладова. Укупна површина му је 63.608 хектара. 
Реч је о једном од укупно пет националних паркова у Републици Србији. 
Одликује се високом концентрацијом геоморфолошких, хидролошких и 
биогеографских ресурса. Око националног парка простире се и заштитна 
зона чија је укупна површина 90,629 хектара; 
 

Слика 3. "Ђердапско хидроакумулационо језеро" 
 

 
 

Извор: (www.srbija.travel.rs) 
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3) "Ђердапско хидроакумулационо језеро", представља највеће 
вештачко језеро у Републици Србији. У зависности од рада 

Хидроелектране " Ђердап " површина му варира од 170 до 253 км2. 
 
 
 

3.2 Ситуациона анализа Доњег Подунавља 
 
 

Туристичко подручје „Доње Подунавље" простире се у 
источној Србији, дуж леве обале Дунава, на његовом току између 
Великог Градишта и ушћа Тимока. Према копненом залеђу ово 
подручје пружа се вододелницом између слива Дунава и слива 
Мораве, а преко Великог брда, Ракобарског виса и Шомрде, 
спуштајући се на југ до Хомољских планина, Малог и Великог крша 
и Дели Јована; У административном смислу, туристичко подручје 
„Доње Подунавље“ обухвата пет општина источне Србије: Велико 
Градиште, Голубац, Мајданпек, Кладово и Неготин;  

1) Геоморфолошки, ово подручје је веома атрактивно. 
Најважнији геоморфолошки облик је Ђердапска клисура. То је: 
највећа клисура Европе, дужине 98 км; композитна клисура која се 
састоји од 4 клисуре и 3 котлине; антецендентна речна долина и 
највећа клисура пробојница у Европи; клисура у којој је измерена 
највећа речна дубина у Европи пре изградње ХЕ „Ђерадап 1“, 82 м 
(након изградње бране дубина је 90 м); и клисура у којој ширина 
Дунава варира између 2000 м у Доњомилановачкој котлини, до 150 м 
у клисури Казан.  

2) Највеће језеро подручја, али и највеће вештачко језеро 
Србије, јесте Ђердапско: настало изградњом бране и хидроелектране 
„Ђердап I“; површине која варира у зависности од висине водостаја и 
креће се од 170 до 253 км2, а дужине од 135 до 265 км; 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. 
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Табела 2. Друштвени услови значајни за развој туризма у области Горњег 
и Доњег Подунавља 

 
Област Горњег Подунавља Област Доњег Подунавља 
1) Као значајни потенцијали за развој неког од урбаних видова туризма 
се издвајају општине: 
 
2) Сомбор , Апатин , Бач и Бачка 
Паланка. На овом подручју живи 
130,076 становника по попису из 
2002 године. 
 

2) Велико Градиште,  Голубац , 
Мајданпек, Кладово и Неготин. На 
овом подручју живи 121,306 
становника по попису из 
2002 године. 
 

3) Затим ту су и бројне сеоске амбијенталне целине, као представници 
руралног начина живота људи у овом подручју 
 

 
 
 
 
 
 
 

4) Културно историјски 
споменици: 

Бројни културно - историјски 
споменици. Овде у првом реду 
наглашавамо археолошке 
локалитете: 
- "Лепенски вир" 
- "Дијана" 
- "Голубачки град" 
- остаци "Трајановог моста" и 
"Трајанове табле" 
- разноврсни кастели али и 
 остаци "Српске народне 
архитектуре " 
 

5) Архитектура - у урбаним и сеоским срединама која је 
карактеристична 
 
6) Мултиетничност - која претпоставља широку лепезу различитих 
садржаја везаних за обичаје и живот мештана подручја на којима би 
требало инсистирати у културној понуди овог подручја. 
 
7) Фолклор и народна радиност - као саставни део традиције 
 

Извор: (Цвијановић, Д., (2014), Туристичко тржисте у Дунавском региону, 
Институт за економику пољопривреде Београд, стр. 152) 
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4. ТРЖИШНА АНАЛИЗА 
 

4.1 Тржишна анализа Горњег Подунавља 

Према доступним подацима, на подручју „Горњег Подунавља“ 
тренутно постоји око 1.000 кревета у разноврсним смештајним 
капацитетима. 

 На целом подручју постоје само два хотела - хотел „Интернацион“ 
у Сомбору и „Спа хотел Јунаковић“, који су ниског степена 
квалитета (оба су у очекивању процеса реструктурирања и 
реновације). Наведени хотели остварују ниске оперативне 
резултате са заузећем капацитета на годишњем нивоу од 26% 
(„Јунаковић“) и 39% („Интернацион“), са просечно објављеним 
ценама од 20 до 40 евра; 

 Туристичко подручје „Горње Подунавље“ је у 2005. години 
привукло око 18 хиљада гостију, који су реализовали 78 хиљада 
ноћења, са просечном дужином боравка од 4,2 дана; 

 Посматрајући досадашње туристичке производе, доминирају 
пословни туризам (где највећи број долазака се остварује у 
Сомбору и Апатину као привредним центрима), ђачки и 
екскурзијски туризам (посете резервату, културолошким и 
историјским споменицима), бањски туризам (бања Јунаковић) и 
нешто мало наутичког туризма (врло мали број заустављања 
крузера због непостојеће инфраструктуре). Остали видови 
туризма су на ниском нивоу, односно препуштени индивидуалним 
и неорганизованим доласцима и ноћењима. 
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4.2 Тржишна анализа Доњег Подунавља 

 

 Национални парк (НП) ,,Ђердап“, који се простире дуж тока Дунава 
од Голупца до Кладова заузимајући простор од 63608,45 ха, 
представља заштићени простор са високом концентрацијом 
геморфолошких, хидролошких и биогеографских ресурса, и 
значајним споменицима културе цивилизација које су на овом 
простору егзистирале током прошлих времена (остаци заједница 
млађег каменог доба од 8000 година п.н.е, остаци римске 
цивилизације). Око зоне Националног парка простире се заштитна 
зона површине 90629,43 ха; 

Слика 4. Ђердапска клисура 

 

Извор: (www.npdjerdap.org) 
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 Упоређујући четири најзначајније европске реке (Волга, Дунав, Рајна 
и Елба), анализе су показале да је Дунав потенцијално најисплативији 
саобраћајни правац, а истовремено са великим потенцијалом 
повећања интензитета саобраћаја. Пловни пут Дунава је високо 
квалитетан пловни коридор (Коридор VII - Северно море - Рајна - 
Мајна - Дунав - Црно море) укупне дужине 2415 км. На том пловном 
путу, најатрактивнији сектор представља Ђердапска клисура, настала 
као пробојница кроз планински масив Карпата. 

 Што се тиче копненог саобраћаја, „Доње Подунавље“ је преко 
Пожаревца повезано са делом европског коридора X, који пролази 
кроз Србију. Ова веза се не може оценити као адекватна јер њена 
проходност и квалитет не задовољавају саобраћајне потребе овог 
дела Србије. Главни магистрални пут подручја представља 
Ђердапска магистрала - M25/1 (Пожаревац - Велико Градиште - 
Голубац - Доњи Милановац -Кладово); 

 Туристичко подручје „Доње Подунавље“ заузима површину од 3362 
км2, на коме живи 121.306 становника. У односу на попис 
становништва 1991. године, број становника на овом подручју 
смањио се за 16.350 становника; 

 Када је привреда у питању према званичним статистичким подацима, 
туристичко подручје „Доње Подунавље“, тј. пет посматраних 
општина, заједно су учествовале са само 0,88% у укупном 
друштвеном производу Србије. Висина друштвеног производа 
подручја по глави становника је износила 80.965 динара у 2005., што 
је за више од 40% испод просека Републике; 

 У подручју Доњег Подунавља постоји 19 регистрованих објеката за 
пружање услуга смештаја који располажу са 833 собе и 1.942 кревета. 
Највећи број основних смештајних јединица у подручју (соба и 
кревета) припада хотелима. У подручју постоји шест хотела која 
располажу са укупно 595 соба и 1.294 кревета. Низак је квалитет 
смештајних јединица; 

 Просечан степен заузетости свих капацитета у Доњем Подунављу је 
низак. Степен заузетости (мерен заузетошћу лежајева на годишњем 
нивоу) износи 25,3%, или 92 дана пуне заузетости капацитета. Хотели 
остварују просечан годишњи приход по соби одоко 4.512 евра; У 
подручју Доњег Подунавља је у 2005. години остварено 75.051 
долазака туриста по основу чега је реализовано 176.928 ноћења. 
Просечна дужина боравка туриста је била 2,4 дана; 
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 Релативно учешће укупног броја долазака туриста у Доњем 
Подунављу у укупном броју долазака у Србији у последње три 
анализиране године износи просечно 3,7 %, док је релативно учешће 
у броју ноћења мање и износи 2,7 %; 

 Највећи део промета се остварује по основу домаћег туризма. 
Релативно учешће иностраног туристичког промета је скромно и исто 
чини испод 6% у укупном промету Доњег Подунавља;  

 Укупан туристички промет који се данас остварује у подручју Доњег 
Подунавља је око 55% од промета који је оствариван током 80 - тих 
година. 

 

 

5. Тржишно позиционирање 

 

5.1 Тржишно позиционирање Горњег Подунавља 

 

„Горње Подунавље“ као туристичка дестинација део је европски 
најважнијег дунавског поплавног хабитата чији заштићени 
биодиверзитет представља светску баштину. С разноврсним културним 
супстратом и природним амбијентом смирене панонске равнице, 
“Горње Подунавље” испоручује аутентично туристичко искуство и 
различите опције за боравак, одмор и опуштање. Производе и 
активности који се формирају и презентују интернационалном 
туристичком тржишту усмерени су ка љубитељима природе и онима у 
потрази за специјалним активностима с којима ово подручје обилује.На 
исти начин домаћем и интернационалном тржишту нуде се нови и 
иновативни програми одмора и опоравка за све тржишне сегменте. У 
средишту овог ширег простора су пријатељски настројени људи, 
инспиративно културно и природно окружење као стубови нове 
регионалне туристичке дестинације која ће се креирати у надолазећим 
годинама. 
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5.2 Тржишно позиционирање Доњег Подунавља 

 

Туристичка регија „Доње Подунавље” наглашава величину лепоте 
и богатства Дунава и његовог приобаља. Позиционира се као мирна и 
раскошна река која слободно тече кроз високе клисуре, поред старих и 
модерних насеља као и кроз подручја дивље природе, којом доминира 
велики број видиковаца и атракција у залеђу. Туристичка регија „Доње 
Подунавље” нуди широки спектар рекреационих активности, прилику 
за инспирацију и едукацију где се могу видети зачеци прошлог начина 
живота, кроз примере праисторијских култура или кроз историјске 
архитектонске грађевине у изражајној али и донекле суровој околини. 
За посетиоце, креирају се пријатна искуства и доживљаји, они су 
целовито информишу о регији и пружа им се гостопримство и 
професионални систем услуга. Дестинацијом се управља кроз 
специјализоване активности на отвореном за све посетиоце, водећи 
рачуна о очувању ширег подручја Доњег Подунавља за будуће 
генерације. 

  

 
6. Туристички промет и карактеристике досадашњег 

туристичког развоја у оквиру Дунавског региона 
 

 
 
Узимајући у разматрање досадашње карактеристике туристичког 

развоја у оквиру Дунавског региона разматра се туристички промет, 
смештајни капацитети и кластерско удруживање које је веома битно за 
даљи развој читавог региона. Када су у питању доласци туриста у оквиру 
Дунавског региона примећен је приметан пад броја домаћих туриста 
који је у периоду од 2003. г. до 2011. г. преполовљен. Највећи пад од 350 
000 долазака је забележен у оквиру Београда, али и све остале области 
су забележиле пад долазака домаћих туриста изузев Сремске области где 
је забележен благи раст и Браничевске где је број долазака домаћих 
туриста задржан на скоро истом нивоу. Разлоге за ову појаву би требало 
тражити у више фактора, од пада укупне домаће привредне активности 
и укупне куповне моћи домаћег становништва до отварања граница и 
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безвизног режима за путовање у иностранство. Због карактера овог рада 
нећемо улазити дубље у анализу разлога већ ћемо само констатовати 
трендове који су тренутно присутни. Овакво стање броја долазака 
домаћих туриста је у складу са стањем присутним на територији читаве 
републике. С друге стране, број долазака страних туриста у оквиру 
Дунавског региона је више него дуплиран и у посматраном периоду је 
повећан за 290 000 долазака. Опет, највећи пораст броја долазака 
страних туриста је забележен у Београду, али и у свим осталим 
областима у оквиру овог региона. Разлоге за такво стање могли би да 
нађемо у отварању граница ка Европи чиме се отворила ‘’нова’’ 
дестинација коју страни туристи желе да истраже, али и у повећаном 
присуству страних компанија на домаћем тржишту чиме је повећана 
потреба за пословним путовањима. Управо због тога је највећи раст 
забележен у Београду и Јужнобачкој области где је Нови Сад, а то су 
уједно и два најзначајнија центра пословног туризма у Србији. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Табела 3. Доласци туриста у оквиру Дунавског региона од 2003.г. до 2011.г. (у 000) 

(Д – домаћи туристи, С – страни туристи) 
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Извор: (Републички завод за статистику, Општине у Србији 2004 – 2010 и Општине 
и региони у Србији 2012. – www.stat.gov.rs) 
 

 
 
Када су у питању смештајни капацитети у оквиру Дунавског 

региона можемо да разликујемо више врста смештаја од хотела, мотела, 
пансиона и преноћишта до облика смештаја који су у тешњој вези са 

Управна област 2003 2005 2007 2009 2011 

D S D S D S D S D S 

Град Београд 514 214 397,7 277 328,5 435,9 232,4 369,6 178,7 440,3 

Западнобачка 18 2,4 16 4 19,6 16 13,6 5,1 11,8 4,3 
Јужнобачка 65,1 26,5 50,7 32,7 61,7 54,8 52,7 50,7 53,2 69 
 
Сремска 
 

 
18,5 

 
3,7 
 

 
23,7 
 

 
8,2 
 

 
27,9 
 

 
9,3 
 

 
30,1 

 
6,7 

 
21,4 
 

 
5,7 
 

Средњобанатска 20,2 3,6 24,5 4,9 11,2 3,4 15 6,3 12,2 7,5 

Јужнобанатска 18,7 4,4 18,2 5,5 18,7 5,2 18,5 6,9 16 6 

Подунавска 24,3 3,2 20,1 3,5 23,2 7,8 21,8 12,6 11,8 6,1 

Браничевска 20,9 1,5 24,9 2,2 29,5 1,9 25,4 3,2 21,5 3,1 

Борска 72,2 2,5 64,9 4,3 65,7 5,5 56,7 6,2 59,6 9,7 

Укупно за 
Дунавски регион 

771,9 261,8 640,7 342,3 586 529,8 466,2 467,3 386,2 551,7 

% од укупног 
броја у Србији 

46,5 77,2 41,7 75,7 36,39 76,1 33,9 72,4 29,6 72,2 
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окружењем и простором који туристи посећују. Хотелски смештајни 
капацитети су углавном сконцентрисани у највећим градовима, па тако 
хотели у Београду и Новом Саду чине преко 70% укупног броја хотела у 
региону. Само у Београду се налази преко 54% свих хотела у Дунавском 
региону. Поред Београда и Новог Сада хотели се налазе и у осталим 
градским центрима као што су Вршац, Зрењанин, Кладово итд. 

 Поред градова хотелски капацитети који су у одређеној мери и 
обновљени и увећани налазе се у бањама овог региона. Међутим, за 
развој руралних простора у оквиру региона значајнији су смештајни 
капацитети који се налазе у оквиру традиционалних објеката 
карактеристичних за одређено подручје, а који су спремни за прихват 
гостију и приватних кућа, али и кампова. Тако су за делове региона који 
се налазе у оквиру Војводине карактеристични салаши као 
традиционална пољопривредна добра која су прилагођена потребама 
савремених посетилаца и туриста, али и етно куће, чарде и етно села, док 
су за делове региона у централној Србији карактеристична сеоска 
домаћинства која се укључују у туристичку понуду. Број ових 
специфичних смештајних и угоститељских капацитета се константно 
повећава што је добро за укупан развој руралних простора. 

Занимљиво је истаћи да у оквиру Дунавског региона постоји 
неколико агро и туристичких кластера. Кластерско удруживање 
различитих носилаца понуде у оквиру пољопривреде и туризма треба да 
ојача позицију чланова кластера, али и обезбеди даљи развој региона. 
Посебно је повољно то што се упоредо развијају и агро и туристички 
кластери чијим приближавањем може да се омогући развој комплексне 
понуде региона на туристичком тржишту. Комуникација унутар 
кластера је подједнако битна као и комуникација између кластера, а 
нарочито због тога што се територијално преклапају па би њихова 
интеркластерска координација дала још повољније резултате. 4 

 
 
 

 
 

Табела 4. Туристички кластери у Дунавском региону 
 

                                                 
4 Вуковић П., Цецић Наташа, Цвијановић Д. (2007): „Одрживи туристички развој руралних 
подручја Србије“, Економика пољопривреде, Год./Вол. ЛИВ, бр./Н0 2 (261-392), стр. 369- 
379 
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Назив кластера Тип кластера Број

чланова 
кластера 

Разлог оснивања
кластера 

Агро кластер Туристички 
кластер 

21 Кластер 
туристичке 
привреде и 
институција 
које су 
заинтересоване за 
развој туризма на 
подручју 
Подунавља. 
Усмерен је ка 
развоју туризма на 
подручју читавог 
Подунавља у 
Србији 

Фонд кластер 
здравственог 
туризма 
Војводине 

Туристичко -
здравствени 
кластер 

82 Усмерен је ка 
повезивању 
Здравствених и 
туристичких 
предузећа, 
локалних 
самоуправа, 
научних и 
образовних 
институција у 
циљу 
јачања и развоја 
различитих облика 
и форми 
здравственог 
туризма на 
подручју 
Војводине 

Асоцијација за 
развој пословног 
и 
манифестационог 
туризма 

Туристички 
кластер 

14 Кластер 
туристичке 
привреде и 
институција 
које су 
заинтересоване за 
развој пословног и 
манифестационог 
туризма на 
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подручју 
Војводине 

Туристички 
кластер 
Срем 

Туристички 
кластер 

23 Циљ кластера је да 
се кроз развој 
етно, еко, сеоског, 
ловног, 
манифестационог 
и осталих облика 
туризма развије 
рецептивни 
туризам у Срему, а 
кроз јачање малих 
и средњих предузе
ћа 

Кластер 
Сомборски 
салаши 

Туристички 
кластер 

31 Окренут је ка 
развоју одрживе 
пољопривреде, 
руралног туризма 
и традиционалних 
пољопривредних 
газдинстава 

 
Извор: (www.pks.rs, www.klasteri.gov.rs, www.spaklaster.rs)  

 

На основу увида у кластере у Табели 4. може се закључити да 
постоје бројне сличности међу њима и да то треба искористити у 
међукластерској сарадњи. Усмерени су ка одрживом туризма који се 
базира на јачању руралних подручја и добро је што се позивају на 
одрживу пољопривреду, укључивање локалних заједница и повезивање 
привредних и научно образовних институција. Ови кластери су 
усмерени ка јачању туристичког производа и потенцијала рецептивног 
туризма кроз развој више различитих облика туризма. 
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7. Дефинисање најважнијих посебних облика туризма и могућих 
праваца развоја 

 
 
Досадашњи развој туризма Дунавског региона базирао се на 

практично само две дестинације. То су Београд и Нови Сад. Тако су 
Београд и Јужнобачка област у којој се налази Нови Сад апсорбовале 
близу 80% од укупног броја долазака туриста у регион и преко 90% 
долазака страних туриста. Остатак дунавског региона је био практично 
запостављен, а то се нарочито односи на рурална подручја.  

Будући развој туризма унутар Дунавског региона требало би да се 
базира на искоришћавању потенцијала руралних простора. Рурални 
простори овог региона су у непосредном контакту са очуваном 
природом и њеним заштићеним деловима, а управо то се у савременом 
развоју туризма третира као основни ресурс одрживог развоја туризма и 
читавог простора. Ови аспекти су до сада великим делом занемаривани 
и нису у довољној мери искоришћени ни на домаћем ни на иностраном 
тржишту. Наравно, овај регион располаже и значајним антропогеним 
ресурсима који сежу у најраније периоде људске цивилизације на овим 
порсторима (Лепенски вир, Старчевачка и Винчанска култура), преко 
периода римске владавине, средњовековних утврђења, турске 
доминације па све до ослобођења Србије и до данашњих дана. 
Материјални трагови људског присуства у континуитету од преко 7000 
година су присутни на простору Дунавског региона. Поред тога 
нематеријално наслеђе представља још један битан део укупног наслеђа 
овог региона. 
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Слика 5. Археолошко налазиште Лепенски вир 
 

 
 

Извор: (virtuelnimuzejdunava.rs) 
 

У оквиру Дунавског региона постоје различити облици туризма 
који су мање или више развијени, као и потенцијали за развој нових 
туристичких производа намењени потенцијалним сегментима. 
Узимајући у обзир просторне и економске карактеристике могуће је 
читав регион поделити на три макроцелине и то Горње Подунавље, 
Доње Подунавље и метрополитен подручје Београда и Новог Сада. У 
овако дефинисаним макроцелинама идентификовани су постојећи и 
потенцијални облици туризма.5 Оваква подела није лоша јер узима у 
обзир разлике које су евидентне међу овим макроцелинама. У оквиру 
табеле 5. су приказани актуелни и потенцијални производи посебних 
облика туризма у овим макроцелинама. 
                                                 
5 Цвијановић Д., Вуковић П., (2012): „Улога маркетинга у туризму дунавског региона Србије“, 
Институт за економику пољопривреде, Београд, 2012, 2012, ИСБН 978-86-6269-010-4 ЦИП 
338.487:659.1, ЦОБИСС.СР-ИД 193036300 
. 
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Табела 5. Актуелни и потенцијални производи посебних облика туризма у 

Дунавском региону Србије 
 
Актуелни туристички производи Потенцијални туристички производи 

Горње Подунавље  

Пословни туризам – у урбаним 
центрима Сомбору и Апатину. 
Ексурзије – које би обухватале посете 
Специјалном резервату природе „Горње 
Подунавље“, као и културно-
историјским споменицима подручја. 
Бањски туризам – који се првенствено 
односи на „Спа хотел Јунаковић“ 

Наутички туризам – који је у самом 
почетку развоја. Неки инфраструктурни 
објекти за развој овог вида туризма су 
изграђени, и дали су досада одређене 
резултате, а неки су у почетку изградње. 

Рурални (сеоски) туризам – Подручје 

АП Војводине пружа велику „лепезу“ 
различитих могућности, било да је реч о 
туризму који би се директно ослањао на 
боравак туриста на сеоским 
газдинствима, било да је реч о повезаним 
видиовима туризма, који у 
основи имају боравак туриста у 
руралним подручјима. 
Ловни и риболовни туризам – би 
подразумевао првенствено добро уређ
ену организацију ловног туризма, а онда 
и одговарајућа улагања која би дала и 
ефекте. 
Гастро туризам – би се заснивао на 
богатој традицији „војвођанске кухиње
“ 
и органски произведеној храни за којом 
данас влада велика тражња на 
туристичком тржишту. 

„Фото-сафари“ – би се заснивао на 

очуваности Специјалног резервата 
природе „Горње Подунавље“ и великом 
броју ретких врста птица који у њему 
бораве. 
„Бајк-туризам“ - подразумева изградњу 
одговарајућих бициклистичких стаза и 
пратеће инфраструктуре која би 
задржала бициклисте на пропутовању 
кроз ове крајеве. 

Доње Подунавље  
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Наутика – Подручје пружа изузетне

могућности за развој наутике, која би 
могла да привуче велики број 
заинтересованих туриста у подручја 
Великог Градишта, Голубца, Доњег 
Милановца, Текије, Кладова, 
Михајловца. 
Екскурзије – које обухватају посете 
археолошким локалитетима: „Лепенског 
вира“, „Дијане“, „Голубачког града“, 
остацима „Трајановог моста“, као и 
хидроцентрали „Ђердап“. 
Кратки одмори – за овај вид туризма 
подручје има капацитете на Сребрном 
језеру, Кладову, Доњем Милановцу, као 
и подручју Националног парка „Ђердап“.
Пословни туризам – већ постоје 
извесне активности у подручју Доњег 
Милановца, Кладова, Голубца и 
Сребрног језера. 
Рурални (сеоски) туризам – за овај вид 
туризма постоје добре перспективе у 
подручју Неготина, као и насељима у 
зони иоко Националног Парка „Ђердап“. 

Ловни туризам – са извесним 
улагањима ван територије подручја 
Националног Парка могла би да се уреде 
нека ловишта са адекватном 
инфраструктуром, како би могао да се 
развија овај вид туризма. 
Риболовни туризам – Читаво подручје 
у сливу реке Дунав пружа одличне 
услове за развој риболобног туризма. У 
том смислу неопходна су одређена 
улагања у места на којима би се риба 
хранила („хранилишта“), мрестила и 
пецала. 

Фото-сафари – Подручје Националног 

Парка „Ђердап“ пружа идеалне услове 
за развој овог вида туризма за којим 
данас постоји велика потражња у 
Западно европским земљама, као и у 
САД и Јапану. 
Гастро туризам – Бројни гастрономски 
специјалитети карактеристични за ово 
подручје пружају идеалне могућности за 
развој овог вида туризма. 

Метрополитен подручје Београда и

Новог Сада (укључујући и Смедерево) 
 

Пословни и манифестациони туризам - 
административни, културни, привредни 
и образовни центри у Републици Србији 
односно у АП Војводини – Београд и 
Нови Сад – сваки појединачно, поседују 
одговарајућу ресурсну основу за развој 
производ пословног туризма. 

Туризам специјалних интереса – који 
би могао да се заснива на 
културноисторијском 
наслеђу градова, различитим 
могућностима које пружа НП „Фрушка 
Гора“, уметности, гастрономији, 
спортскорекреативним 
садржајима итд. 

Рурални (сеоски) туризам – за шта 

објективно постоје добре ресурсне 
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Ексурзије – које обухватају посете

великом броју културно-историјских 
споменика у сва три града. 
Кружне туре – град Београд се већ 
налази у неким програмима на нивоу 
Европе али ради потпуног унапређења 
туризма и Нови Сад, а затим и 
Смедерево могу да се нажу у овим 
програмима (првенствено имајући у 
виду њихову локацију на реци Дунав). 
Догађаји – Велки број манифестација 
које се одржавају у свим градовима 
може, али и већ привлачи велики број 
туриста. Оне са највећим бројем 
посетилаца су свакако: „EXIT “ у 
Новом Саду, „Belgrade Beer Fest“ у 
Београду и 
„Смедеревска јесен“ у Смедереву 
Наутички туризам – који је у самом 
почетку развоја. Неки инфраструктурни 
објекти за развој овог вида туризма су 
изграђени, и дали су досада одређене 
резултате, а неки су у 
самом почетку изградње 

перспективе, а који би могао да се 
развија у залеђу градова. 
Ловни туризам – који може да употпуни 
туристичку понуду овог подручја. У свој 
области послује велики број ловачких 
удружења. 
Риболовни туризам – који би се 
ослањао првенствено на локацију 
подручја на реци Дунав са притокама 
итд. 

 
Извор: (Преузета табела из: Цвијановић Д., Вуковић П., (2012): „Улога маркетинга у 

туризму дунавског региона Србије“, Институт за економику пољопривреде, Београд, 2012, 
ИСБН 978-86-6269-010-4, ЦИП 338.487:659.1, ЦОБИСС.СР-ИД 193036300.) 

 

Узимајући у обзир карактеристике простора, расположивост 
природних и антропогених потенцијала тренутно се као најразвијенији 
производи у оквиру Дунавског региона могу навести пословни и градски 
туризам у Београду и Новом Саду уз могућност развоја ових облика 
туризма у Смедереву, Вршцу, Сомбору, Сремској Митровици итд. С 
обзиром да се ради о већ развијеним туристичким дестинацијама у 
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Србији, они  наглашава6 се потреба развоја посебних облика туризма 
унутар руралних простора и то активирањем постојећих ресурса 
укључујући и одрживу пољопривреду у складу са принципима одрживог 
развоја. При томе се као облици туризма који имају перспективу развоја 
у будућности наводе: 

- еко туризам – који ће се базирати на развоју туризма у 
националним парковима и специјалним резерватима природе строго 
пазећи да се не наруши њихова еколошка стабилност, 

- наутички туризам – у овом случају Дунав чини окосницу 
развоја, али посебан акценат треба ставити на канале система Дунав-
Тиса-Дунав и притоке Дунава уз изградњу одрживих капацитета за 
прихват наутичких туриста (мини марине и неопходни сервиси за текуће 
одржавање пловила), мањих смештајних капацитета и угоститељске 
мреже, 

- ловни туризам – ловство има дугу традицију у Дунавском 
региону уз бројна активна ловачка друштва и ловишта што треба 
искористити у јачем развоју ловног туризма, али пазећи на носивост 
капацитета ловног туризма7, 

- културни туризам – бројно и разноврсно културно-историјско 
наслеђе уз нематеријално наслеђе бројних етничких заједница на овом 
простору представља одличну базу развоја овог облика туризма, 

- гастро туризам – посебан акценат треба ставити на развој путева 
вина као туристичке понуде уз презентацију аутентичних јела 
карактеристичних за поједине делове дунавског региона, али и кроз 
класичну понуду угоститељских објеката, 

- школски и екскурзиони туризам – богатство наслеђа и очуваних 
предела чине идеалну комбинацију за едукативне и екскурзионе туре, 

- рекреативни и излетнички туризам - близина великих градских 
центара, лака доступност, поседовање терена за бављење различитим 
спортовима на води и копну представљај идеалне улсове за развој ових 
облика туризма, 

- манифестациони туризам – поједине манифестације у 
Дунавском региону (попут вршачког Грожђебала и Карловачке бербе 
грожђа) имају дугу традицију, док друге (ЕXIT) имају велику посећеност 

                                                 
6 Штетић С., Шимичевић Д. (2013): Relationship between tourism and sustainable development 
of rural areas in The Danube Region, Thematic Proceedings - International Scientific 
Conference Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of 
Serbia strategic goals realization within The Danube region 
7 Прентовић Р., Курјачки А., Цвијановић Д. (2012): „Hunting in rural areas of Backa“, Економика 
пољопривреде 3/2012., Београд, стр. 385-400. 
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што би требало искористити у даљем развоју манифестационог туризма 
који се заснива на култури, гастрономији, спорту, музици итд., 

- рурални туризам – поједини наведени облици туризма који се 
предлажу у овој подели се у великој мери преплићу са руралним 
туризмом и представљају саставни део руралног туризма.  

Узимајући у обзир претходне поделе, али и карактеристике 
региона у природном,друштвеном, културном и економском смислу 
могу се дати смернице будућег развоја туризма у оквиру региона који би 
се заснивао на следећим облицима туризма: 

- наутички туризам – узимајући у обзир да је тренутно скоро 
комплетна мрежа пловних путева у саставу Дунавског региона потребно 
је приступити јачем и организованом развоју овог облика туризма, а 
нарочито када су у питању потребе власника појединачних пловила; 

 
Слика 6. Голубачка тврђава 

 

 
 

Извор: (www.golubac.rs) 
 

- бањски и здравствени туризам – иако је тренутно у оквиру 
региона 
уређено само 10 бања за туристичке посете, потенцијали развоја бањског 
и здравственог туризма су знатно већи, а будући развој би се требао 
заснивати на савременим принципима превенције и укупне 
психофизичке кондиције; 
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- туризам заштићених делова природе – богатство различитих 
врста заштићених делова природе намеће неопходност њиховог 
укључивања у туристичке токове, 

- културни туризам – разноврсност културно-историјских 
вредности и богатство укупног материјалног и нематеријалног наслеђа 
представља одличну основу за развој ових облика туризма, 

- градски туризам – Београд и Нови Сад као развијени урбани 
туристички центри ће и у будућем периоду задржати доминацију, а 
требало би пажњу посветити осталим градовима у региону и њиховом 
укључивању на тржиште градског туризма, 

- пословни туризам – пословни туризам је тренутно 
најразвијенији у Београду,  Новом саду, али се кроз одређена улагања 
може брзо развијати у у осталим деловима региона, наравно уз 
одговарајуће материјалне и људске ресурсе, 

- рурални туризам –рурални туризам са палетом различитих 
ниша у оквиру њега, а с обзиром да дунавски регион има изразито 
рурални карактер мора бити у центру пажње будућег развоја туризма у 
овом простору. Управо се пажња треба усмерити на ове облике туризма, 
анализирајући природне и антропогене ресурсе и материјалну базу за 
њихов развој. Посебна пажња треба бити обраћена и на одрживу 
пољопривреду и њену улогу и утицај на развој туризма у Дунавском 
региону. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Туристичко тржиште Метрополитен подручја "Београд - Нови 
Сад" 
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8.1  Ситуациона анализа 
 

Када се говори о урбаном или градском туризму у оквиру 
Дунавског региона природно је да се у први план стављају Београд и 
Нови Сад као највећи градови у Србији и административни, економски, 
туристички и научни центри Републике и Покрајине. Ова два града 
апсорбују највећи део туристичког промета и ноћења страних и домаћих 
туриста у оквиру читаве Републике Србије и далеко су испред осталих 
градских туристичких центара у оквиру Дунавског региона. У оквиру 
табеле 6. дат је преглед броја туриста и остварених ноћења у оквиру 
Београда и Новог сада као и њихово учешће у оквиру читавог региона. 

 
Табела 6. Број туриста и ноћења у Београду и Новом Саду у 2011. години (Подаци 

за Београд су за 2012. годину) 
 

Град Број туриста Број ноћења 

 домаћи страни домаћи страни 

Београд* 189375 471299 493531 937853 

Нови Сад 43422 63011 937853 142623 

Учешће у 
укупном 
промету 
Дунавског 
региона (у 
%) 

60,22 96,81 56,85 56,85 

Izvor:  (https://zis.beograd.gov.rs/upload/G_2012S_16.pdf, Opštine i regioni Srbije 2012 
– www. stat.gov.rs) 

 
 
Београд и Нови Сад имају доминантан положај у оквиру 

Дунавског региона када је у питању остварени туристички промет и број 
ноћења туриста. Они заједно апсорбују 60% домаћих туриста који 
посећују овај региона и чак 96,81% страних туриста који посећују 
Дунавски регион. Другим речима, скори сви страни туристи који дођу у 
овај региона долазе у Београд и Нови Сад. Иста ситуација је и када се 
говори о оствареним ноћењима од стране туриста у Београду и Новом 
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Саду. Преко 56% ноћења домаћих туриста оствари се у ова два града и 
преко 95% ноћења иностраних туриста.  

Остала туристичка места у оквиру региона имају занемарљив број 
страних посетилаца који остваре испод 5% ноћења страних туриста који 
посете Дунавски регион. Овај податак није изненађење, када се зна да је 
Београд водећи туристички производ Србије, а Београд и Нови Сад су 
једине препознатљиве дестинације на иностраномн уристичком 
тржишту.  

 
Слика 7. Београд 

 

 
 

Извор: (www.bglucky.com) 
 

Они се од осталих туристичких места у оквиру региона издвајају 
својом величином, туристичком и осталом инфраструктуром и 
супраструктуром, то су једина два сајамска града у региону, у њима се 
налази највећи део хотела Србије као и капацитети за одржавање 
пословних састанака, конгреса, изложби и спортских манифестација, оба 
леже на Дунаву, једини стално отворени међународни аеродром је у 
Београду и недалеко од Новог Сада, оба града су директно на друмском 
коридору X, неке од најпознатијих музичких манифестација у Европи и 
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свету се одржавају у овим градовима (“Exit” који је један од водећих 
музичких догађаја у Европи и “Beer Fest” који је један од водећих 
фестивала пива и музички догађај на Балкану и Србији). Поред тога ова 
два града имају богату историју, културно-историјско наслеђе које сеже 
у праисторију (остаци винчанске и старчевачке културе, остаци из 
римског периода, средњовековног периода, из доба владавине Турака и 
Аустроугара итд.), велики број кутурних институција (само у Београду 
се налази преко 180 галерија, више од 20 биоскопа и позоришта и више 
од 40 музеја, богат ноћни живот по коме је главни град Србије 
препознатљив на туристичкој мапи Европе (Нови Сад га у овом сегменту 
прати, али је понуда далеко мања него у Београду), савремену 
трговинску мрежу са неким од најмодернијих и највећих тржних центара 
у Србији, али поседују и специфичне просторе унутар градског подручја 
који туристима пружају различите могућности. 

Слика 8. Нови Сад 
 

 
 

Извор: (www.novisad.travel.rs) 
  
 

И у другим државама у окружењу главни административни центри 
и велики градови спадају у најразвијеније туристичке дестинације тих 
држава (Будимпешта, Беч, Праг, Рим, Атина, Солун итд.), а то је у складу 
са примећеном тенденцијом повећаног интересовања туриста за великим 
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градовима као туристичким дестинацијама. Поједини градови постају 
толико загушени туристима у току викенда, празника и делимично 
годишњих одмора па то утиче на укупан квалитет живота локалног 
становништва, али и доживљаја туриста који их посећују.  

Овде треба напоменути и то да Београд бележи знатно већи број 
посета туриста него Нови Сад и они остваре преко 7 пута више ноћења 
него туристи у Новом Саду. Дакле и између ова два града постоји велика 
разлика са далеко доминантнијом позицијом Београда. Поред 
комуникативних фактора и атракција које ова два града поседују на 
развој туризма у њима утиче развој хотелских и других смештајних 
капацитета. Постоји директна веза између броја и дистрибуције 
смештајних капацитета и броја туриста и остварених ноћења у једној 
дестинацији, наравно уколико дестинација поседује атрактивне 
факторе.8 Опоравак и модернизација смештајних капацитета у Србији 
почиње у првој деценији XXI века, након дуже паузе када је мало или 
нимало улагано у смештајне капацитете који су били у веома лошем 
стању са застарелом опремом, зградама и недовољно обученим 
кадровима.  

Почетак XXI века може да се посматра као најновија фаза у развоју 
хотелске понуде Србије која се условно може поделити на предфазу која 
је трајала до 2006. и коју карактерише процес приватизације, 
реконструкције и ревитализације постојећих капацитета и почетну фазу 
коју карактеришу промене у структури, броју, намени (овде се мисли на 
мултифункционалност хотелских објеката) и квалитету хотелских 
капацитета. Хотели представљају најзначајније смештајне капацитете за 
развој туризма у Београду и Новом Саду. Тако се у хотелима у Београду 
оствари 70% ноћења свих домаћих и страних туриста. У табели 7. је 
приказано кретање броја хотела у Београду у последњих 7 година. 

 
 
 

Табела 7. Кретање броја хотела и гарни хотела у Београду у периоду од 
2006.г. до 2013.г. (На прелазу из 2013.г. у 2014.г. отворен је и најновији хотел у 

Београду, “Crown Plaza” са 416 соба) 
 

                                                 
8 Шимичевић Д., Штетић С. (2013): Просторна дистрибуција и структура хотелских капацитета у 
Београду и утицај на остварени туристички промет, Међународни зборник научних и стручних 
радова са IX Међународног нау;но-стручног симпозијума Хотелска кућа 2013, стр. 
417-426. 
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Година 2006 2007 2008 2009 2011 2013* 

Бр хотела 43 45 47 49 54 59 

 
Извор: (Шимичевић Д., Штетић С. (2011): Changes in hotel offer of Belgrade driven 

by tourist demand, 1st Belgrade Interantional Tourism Conference – Conference 
Proceeedings, str. 545557.i http:// turizam.mfp.gov.rs) 

 
 

Поред хотела у Београду и Новом саду последњих година се 
отвара и велики број хостела који представљају мање луксузну, 
јефтинију алтернативу, а намењени су првенствено млађим туристима 
који не желе да троше већину свог буџета за путовање и на смештај. Они 
су спремни да се одрекну дела квалитета хотелског смештаја за нижу 
цену како би имали више средстава за упознавање са животом 
дестинације у којој бораве. У овом тренутку у Београду послује преко 
150 хостела, док је тај број у Новом Саду нешто мањи и креће се око 50 
хостела (ово су процене на основу доступних података на wеб 
презентацијама туристичких организација Београда и Новог Сада, али и 
независних интернет портала који нуде услуге смештаја). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табела 8. Број хотела и гарни хотела у Србији, Београду и Новом Саду и њихова 
структура у 2014.г. 

 
Категорија 
хотела 

Србија Београд Нови 
Сад 

Категорија 
гарни 
хотела 

Србија Београд Нови 
Сад 

Укупно: 262 42 13 Укупно: 69 18 11 
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I 
категорије 
(5*) 

11 4 2 I 
категорије 
(5*)

1 / 1 

II 
Категорије 
(4*) 

53 18 2 II 
Категорије 
(4*)

18 10 4 

III 
категорије 
(3*) 

67 13 7 III 
категорије 
(3*)

24 6 3 

IV 
категорије 
(2*) 

75 6 1 IV 
категорије 
(2*)

21 2 3 

V 
категорије 
(1*) 

20 1 1 V 
категорије 
(1*)

5 / / 

 
Извор: (Шимичевић Д., Штетић С. (2013): Просторна дистрибуција и структура 

хотелских капацитета у Београду и утицај на остварени туристички промет, 
Међународни зборник научних и стручних радова Хотелска кућа, стр. 417-426., 

www.turizam.rs) 
 

 
За развој градског туризма у Београду и Новом Саду, као и у 

другим урбаним туристичким дестинацијама, посебан значај имају и 
специфични урбани простори као саставни део тих дестинација. 
Употреба специфичних простора се заснива на принципима одрживог 
развоја који и у урбаним туристичким дестинацијама данас има 
прворазредни значај. Недостатак квалитетних простора за развој 
туризма намеће потребу активирања и употребе специфичних простора 
који се често не идентификују од стране менаџера у дестинацијама као 
битан ресурс, а са друге стране врло често се на њима заснива 
туристичка понуда градова. Шимичевић9 специфичне урбане просторе 
дефинише као ,,све оне просторе унутар урбаних целина чија је улога 
била да обезбеде сигурност и лакше функционисање градова и њихов 
развој у складу са захтевима становништва и историјском ситуацијом у 
којој се налазе, али чија је примарна улога промењена или потпуно 
ишчезла и сада представљају делове дестинацијског производа’’. Као 
што се види из ове дефиниције постоји више врста специфичних 
простора и они се могу груписати у неколико основних група и то: 
 

                                                 
9 Шимичевић Д. (2011): Место специфичних простора у одрживом развоју градских туристичких 
центара на примеру Београда, Туристичко пословање бр. 7, стр. 105 – 111. 
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- Простори са објектима наслеђа као што су утврђења, замкови, 
старе зграде, историјска места, амбијенталне и архитектонске целине и 
слични простори; 
Овакви простори од прворазредног значаја у Новом Саду и Београду су 
Петроварадинска и Београдска тврђава, затим Скадарлија, храм Светог 
Саве, Николајевска црква, Синагога црква имена Маријиног, 
археолошка налазишта и читав низ других простора, 

- Комунална инфраструктура у коју спадају тргови, улице, гробља, 
мостови, насипи и сва она инфрастрктура која омогућава 
функционисање градова; и ови простори су данас постали значајни део 
туристичког производа градова, а у Београду и Новом Саду могу да се 
издвоје Трг Републике, новобеоградски и земунски кеј, Трг слободе, 
Дунавска улица итд., 

- Природно окружење и људском руком створене зелене зоне у 
које спадају паркови и парк шуме, реке и језера и њихове обале, речна 
острва, пећине и истакнути облици рељефа; када су у питању Београд и 
Нови Сад можемо споменути Авалу, Велико ратно острво, Кошутњак, 
Аду Циганлију, Штранд, Дунавски парк, Футошки парк, Дунав и Сава, - 
Индустријска и транспортна инфраструктура и објекти као што су 
фабрике, административне зграде, пробна постројења, аеродроми, 
железничке станице итд.; Можемо да споменемо ревитализацију старих 
магацинских простора уз савско пристаниште у Београду и њихово 
претварање у угоститељске објекте чиме је овај запуштени део приобаља 
понови оживео и привлачи и туристе и локално становништво и 

- Војни објекти и инфраструктура – ови објекти су само делимично 
у појединим случајевима употребљени у цивилне сврхе као што је војни 
аеродром Батајница на коме су одржавани авио митинзи, ауто трке и 
друге манифестације намењене љубитељима брзе вожње и аутомобила; 
напуштени војни објекти могу да се у одређеној мери искористе у 
туристичке сврхе, а најзначајнији за туристичку понуду Београда и 
Новог Сада су већ споменуте тврђаве као стари војни објекти из 
прошлости. 
 

Ова подела специфичних урбаних простора може бити и 
детаљнија и шира што у одређеној мери зависи и од карактериостика 
конкретног града. Београд и Нови Сад као урбане туристичке 
дестинације поседују наведене специфичне просторе и они су у значајној 
мери већ укључени у туристички производ ових дестинација. Ипак, 
постоји простор да се они још снажније укључе као део туристичке 
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понуде и да се искористе у даљој ревитализацији и одрживом развоју 
ових градова као туристичких дестинација. 
 
 1) Природни услови значајни за развој туризма: 
 

a) У Београду. Имајући у виду да је Београд престоница и да са 
приближно 2.000.000 становника представља највеcћи урбани центар 
Републике, сагледавање природних потенцијала значајних за развој 
туризма се може извршити уколико се просторно разграничи 
целокупна територија на одговарајуćе туристичке зоне. Званично у 
Стратегији развоја туризма града Београда, предложена је подела у 
следеcће зоне: 

 
 

Табела 9. Туристичке зоне у области Града Београда 
 
I) Урбане зоне II) Акватичне зоне 

1) Старо језгро Београда 
2) Старо језгро Земуна 
3) Приобаље Дунава 
 4) Савски амфитеатар 

1.Акваторија Дунава са рукавцима и 
каналима 
2. Акваторија Саве са Савским језером, 
Чукаричким рукавцем и зимовником 
3. Језеро "Велико Блато" лоцирано 
између Овче и Борче 
4. Језеро Дубоки поток у Барајеву 

III) Парковско-рекреативне зоне IV) Еколошке-туристицке зоне 

1. Кошутњак / Топчидер 
2. Бањичка шума 
3. Звездара - парк шума 
4. Степин луг - парк шума 
 

1. Ада Циганлија / АдаМеђица / 
Макиш 
2. Ратно острво / острво Чапља 
3. Ада Хуја и Великоселски рит 
4. Авала са долином Завојничке 
реке 
 

 
Извор : "Стратегија развоја туризма града Београда", Институт економских наука, 

Београд, 2009 год. 
 
 
б) У Новом Саду. Природне атрактивности дестинације Нови Сад 
значајне за развој туризма одликују се високим степеном 
атрактивности , међу којима као највредније треба споменути: 
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 Национални парк " Фрушку Гору "; 
 реку Дунав као међународни речни пловни пут; 
 добар географско - саобраcћајни положај – локација дестинације 

на европским коридорима 7 и 10; 
 флору и фауну у непосредном окружењу Новог Сада, а која би се 

најбоље могла представити туристима на: Фрушкој Гори, у 
Ковиљско -Петроварадинском риту и Бегечкој јами; 

 умерено - континенталној клими; 
 просторном разноврсношcћу коју карактерише урбано градско 

језгро Новог Сада, Петроварадин са трђавом, Сремски Карловци, 
Сремска Каменица и Фрушка Гора са свим садржајима. 

 
 
в) У Смедереву. У значајне природне потенцијале за развој туризма у 
Смедереву треба уврстити: 

 реку Дунав (Коридор 7) са приобаљем 
 "Југово" које представља одличан излетничко-спортски терен 

лоциран на путу ка Београду. 
 Шалиначки луг, који обухвата површину од око 19 хектара и 

представља једно од последњих остатака некада 
распрострањених лужниково-јасенових шума старости око 300 
година, а у којој има укупно 311 стабала. Ова шумска формација 
има и своју посебну вредност, јер стабла по својим димензијама, 
старости, изгледу и стању, представљају природне реткости и 
природне споменике ботаничког карактера. Под заштитом је 
државе III категорије.  

 
 Шалиначко језеро; 
 Умерено - континенталну климу; 
 Флору и фауну; 
 Просторна разноврсност подручја коју карактеришу урбано 

језгро Смедерева са трђавом, рурални предели у непосредној 
близини града, приобаље Дунава итд. 

 
Слика 9. Смедеревска тврђава 
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Извор: (www.smedеrevskatvrdjava.com) 
 
 
2) Друштвени услови значајни за развој туризма 
 
С обзиром на чињенице : 
- Да су сва три града Београд, Нови Сад, Смедерево у историји Србије 
оставили неизбрисив траг, 
- Да су Београд и Нови Сад највећи административни центри на нивоу 
Републике односно покрајине, 
- Да је Смедерево два пута у историји представљало престони град, 
- Да су Сремски Карловци са укупним културно - историјским ресурсима 
посебан драгуљ лоциран на Дунаву, 
- Као и да укупан број друштвених ресурса значајних за развој туризма 
на читавом простору "Метрополитен подручја" је велики, овде ће се у 
кратким цртама навести за сваки од градова и њихових подручја 
друштвени услови важни за развој туризма. 

 
 

I) у Београду 
 
а) Бројни културно-историјски споменици у урбаном делу града и на 
периферији (Због бројности и значаја за историју Србије овде неће бити 
набрајани). 
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б) Велики број музеја и галерија (Због њихове бројности и значаја овде 
неће бити набрајани). 
в) Различите амбијенталне целине на макро, и на микро нувоу. Макро би 
подразумевао у зонама које су веcћ раније наведене, а микро би 
подразумевао оне као што су: Скадарлија, Косанчиcћев венац, Обилићев 
венац, Дворски комплекс на Дедињу, старо језгро Земуна, "Гардош", 
велики број паркова лоцираних на читавом подручју града итд. 
г) туристички комплекси у непосредној близини центра града као што су 
на пример: Ада Циганлија, Кошутњак, планине Авала и Космај итд. 
д) велики број спортских и рекреационих објеката на читавом подручју 
Београда. 
ђ) Велики број културних манифестација као што су: ФЕСТ, БЕЛЕФ, 
БИТЕФ, БЕМУС и сл. 
е) Велики број туристичких манифестација као што су: "Улица 
отвореног срца", " Belgrade Beer Fest", "Карневал бродова" итд . 
ж) Конгресни центар "Сава". 
з) Различити угоститељски објекти за забаву карактеристични за Београд 
итд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 10.  Ада Циганлија 
 



47 
 

 
 

Извор: (www.belgradian.com) 
 
II) У Новом Саду 
 
а) Бројни културно-историјски споменици у урбаном делу града и на 
периферији који због бројности и значаја за историју Србије и АП 
Војводине. 
б) Велики број музеја и галерија који због бројности и значаја за историју 
Србије и АП Војводине. 
в) Различите амбијенталне целине као на макро, тако и на микро нивоу. 
На макро би подразумевао у зонама као што су град Нови Сад, 
Петроварадин Сремски Карловци, Сремска Каменица, Беочин, итд. На 
микро би подразумевао: Старо урбано језгро око Трга Слободе, 
Петроварадинску Тврђаву, Трг око фонтане "Четири лава", у Сремским 
карловцима, Сремску Каменицу, "Змајевац", бројна излетишта на 
Фрушкој Гори итд. 
г) Туристички комплекси у непосредној близини центра Новог Сада (као 
што су на пример бројне плаже на Дунаву од који је свакако највећа и 
најзначајнија "Штранд", затим излетишта на Фрушкој Гори итд. 
д) бројни спортски и рекреациони инфраструктурни објекти. У Новом 
Саду то је хала "Спенс" као и фудбалски стадион "Карађорђе" али и 
бројни други. 
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ђ) Велики број културних манифестација, као што су на пример: 
"Стеријино позорје", "Змајеве дечије игре", "Бранково коло" и сл . 
е) Конгресни центар "Мастер" смештен на Новосадском Сајму. 
ж) Велики број угоститељских објеката карактеристичних за град Нови 
Сад, као и подручје АП Војводине . 
 

Слика 11. Петроварадинска тврђавa 
 

 
 

Извор: (www.visitserbia.org) 
 
 
 
 
 
 
III) У Смедереву 
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а) Велики број културно - историјских споменика међу којима треба 
споменути:  
• Смедеревску тврђаву; 
• Саборни Храм Светог великомученика победоносца Георгија; 
• Зграда старог Општинског дома; 
• Општински суд; 
• Бројне споменике; 
• Главни градски трг; 
• Зграду гимназије Смедерево; 
• "Карађорђев дуд"; 
• Црква Успења Пресвете Богородице из XV века; 
• Краљевска резиденцијална вила "Златни Брег" итд.; 
б) Музејски и галеријски простор; 
в) Амбијенталне целине као што су урбано језгро Смедерева, Тврђава, 
излетнички терен "Југово" и различите руралне амбијенте у непосредној 
околини града; 
г) туристички комплекси: Тврђава, излетиште "Југово", Краљевски 
резиденцијални комплекс око виле "Златни Брег"; 
д ) спортске и рекреационе објекте; 
ђ ) велики број манифестација од којих је свакако најпознатија " 
Смедеревска јесен "; 
е ) Велики број угоститељских објеката лоцираних уз реку Дунав итд.10 
 
 
Рецептивни капацитети: 
I) у Београду 
 
Врста смештајног 
објекта 

Категорија Укупан  
Број 

Хотели 5* 6 
4* 12 
3* 21 
2* 13 
1* 3 

Хотели Укупно 55 

Мотели Укупно 2 

                                                 
10  Цвијановић Д., (2014.), Туристичко тржиште у Дунавском региону, монографија, Институт за 
економику пољопривреде, Београд, стр. 158-160. 
 



50 
 

Хостели Укупно 46 

Виле, пансиони и 
апартмантски објекти 

Укупно 5 

Преноћишта Укупно 5 

Кампови Укупно 2 

 
Извор: (ТО Београд , децембар 2011 год ) 
 
II) У Новом Саду 
 
Врсте смештајног 
објекта 

Категорија Укупан број 

Хотели 5* 1 
4* 1 
3* 4 
2* 4 
1* 1 
Укупно 11 

Пансиони 4* 1 

Хостели  2 

Приватан смештај 4* 10 

Остали смештајни 
објекти 

Салаши 4 

Преноћишта 11 

 
(Извор: скупштина града Новог Сада, децембар 2011 год ) 
 
 
III) У Смедереву 
Послује један "Хотел" са укупно 33 соба, рестораном од 120 места и 
другим пратећим садржајима.11 

8.2 Актуелни и потенцијални туристички производи у 
Метрополитен подручју Београд - Нови Сад 

 
 

                                                 
11 Цвијановић Д., (2014.), Туристичко тржиште у Дунавском региону, монографија, Институт за 
економику пољопривреде, Београд, стр 159 – 163. 
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Најзаступљенији туристички призводи тренутно су: 
 
 1) Пословни и манифестациони туризам - као главни 
административни, културни, привредни и образовни центри у 
Републици Србији односно у АП Војводини - Београд и Нови Сад - сваки 
појединачно, поседују одговарајућу ресурсну основу за развој пословног 
туризма. 
 2) Екскурзије - које обухватају посете великом броју културно-
историјских споменика у сва три града. 
 3) Кружне туре - град Београд се веcћ налази у неким програмима 
на нивоу Европе али ради потпуног унапређења туризма и Нови Сад, а 
затим и Смедерево могу да се нађу у овим програмима (првенствено 
имајући у виду њихову локацију на реци Дунав). 
 4) Догађаји - Велики број манифестација које се одржавају у свим 
градовима може, али и веcћ привлачи велики број туриста. Оне са 
највеcћим бројем посетилаца су свакако: "ЕXIT" у Новом Саду, 
"Belgrade Beer Fest" у Београду и" Смедеревска јесен". 
 

Слика 12. “Beer Fest” у Београду 
 

 
Извор: (www.belgradebeerfest.com) 

 
 
 5) Наутички туризам - који је у самом почетку развоја. Неки 
инфраструктурни објекти за развој овог вида туризма су изграђени и 
дали су досада одређене резултате, а неки су у самом почетку изградње. 
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 6) Туризам специјалних интереса - који би могао да се заснива на 
културно-историјском наслеђу градова, различитим могућностима које 
пружа НП "Фрушка Гора", уметности, гастрономији, спортско- 
рекреативним садржајима итд. 
 7) Рурални (сеоски) туризам - за шта објективно постоје добре 
ресурсне перспективе, а који би могао да се развија у залеђу градова. 
 8)  Ловни туризам - који може да употпуни туристичку понуду 
овог подручја. У овој области послује велики број ловачких удружења. 
 9) Риболовни туризам - који би се ослањао првенствено на 
локацију подручја на реци Дунав са притокама итд.12 
 
 
 

 
8.3  Визија развоја туризма у Метрополитенском подручју Београд 

- Нови Сад 
 
 Дугорочно гледано "Метрополитен подручје" Подунавског 
региона треба видети као саставни део Европске туристичке понуде, са 
високим квалитетом услуга, широком лепезом туристичке понуде, 
умреженог у великом спектру различитих пословних активности које би 
се обављале на Европском, регионалном и локалном нивоу, а које би се 
ослањале на туризам и које би као такве доносиле подручју значајне 
приходе. Развој туризма треба да се одвија првествено кроз начела 
одрживог туристичког развоја који би валоризовао богато културно-
историјско (антропогено) наслеђе, као и очуван природни амбијент и 
који би омогуcћио туристичку експлоатацију свих: 
 

 природних ресурса; 
 реке Дунав; 
 културно - историјског наслеђа; 
 ловних и риболовних терена на читавом подручју; 
 широко распрострањеног руралног амбијента. 
 

 
 

                                                 
12 Цвијановић Д., (2014.), Туристичко тржиште у Дунавском региону, монографија, Институт за 
економику пољопривреде, Београд, стр 162 – 163. 
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8.4 Могућности за унапређење туристичке понуде 
 
 С обзиром на комплексност проблематике овде ће се у кратким 
цртама навести само неки од циљева који би допринели унапређењу 
развоја туризма у овом подручју. У годинама које следе потребно је 
првенствено: 

1. радити на позиционирању "Метрополитен подручја" на домаћем и 
међународном туристичком тржишту. 

2. континуелно унапређивати промотивне активности подручја. 
3. изградити имиџ са тачно прецизираним туристичким производима 

који би привукли одређене циљне групе туриста, како са домаћег, 
тако и са међународног тржишта. 

4. Успоставити одговарајући операциони систем управљања на нивоу 
читавог подручја, чиме би се омогућила примена свих начела и 
принципа маркетинг и менаџмент пословања. 

 У свему важну улогу треба да одиграју Влада, одговарајуćе 
ресорно Министраство, ТОС, локална администрација, али и привреда 
од чијег инвестирања у развој туризма много зависи његова будућност. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.5 Могућности градова дунавског региона као ,,City break” 
дестинација 
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Један од најбрже растућих сегмената на међународном 
туристичком тржишту јесте сегмент кратких или ,,short break” путовања, 
а у оквиру њих посебно се истичу ,,city break” путовања као део 
путовања у градове као туристичке дестинације. Упркос релативно 
малом броју радова који се баве оваквим путовањима опште је 
прихваћена дефиниција по којој су то путовања у градове која не трају 
дуже од 3 дана и приликом којих туриста посећује само један град без 
боравка у другим дестинацијама и при томе доживљавају град кроз 
његове различите садржаје. Разлози учествовања у оваквим путовањима 
могу да се групишу на две основне групе разлога. Прва група разлога је 
конзумирање културних атрактивности града, а друга група разлога је 
доживљавање града кроз локалну гастрономију, забаву, ноћни живот, 
људе или другим речима атмосферу града у коме се туристи налазе.  

Сегмент ,,city break’’ путовања бележи стопе раста које су далеко 
изнад просечних стопа раста туризма као целине и крећу се између 13% 
и 20%, зависно од извора који их наводи. Постоје потешкоће у 
статистичком праћењу ових путовања јер многе дестинације не бележе 
једнодневне посетиоце или једноставно не идентификују ове туристе као 
посебну групу, али је неспорно да ова путовања бележе изузетно брз раст 
и све су занимљивија туристима. Два главна тржишта за овај вид 
путовања су Северна Америка и Европа, а томе можемо да додамо и 
поједине државе Азије. Само у 2010. г. забележено је 115 милиона 
оваквих путовања.13 Разлози за брз раст ових путовања леже у: 
- повећаној доступности нискобуџетних летова, нарочито у Европи, који 
повезују многе европске градове и тиме отварају нове дестинације;  
-учешће нискобуџетних летова у укупном авио саобраћају Европе је у 
2012. г. достигло 31%, 
- тренду скраћења дужине трајања одмора, а истовремено повећању 
броја појединачних одмора у току године, 
- новој перцепцији градова као занимљивих туристичких дестинација, 
- новој улози интернета у доношењу одлуке о путовању и могућности 
брзе резервације путовања од куће, 
- целогодишњој атрактивности градова као туристичких дестинација, 
односно одсуству класичне туристичке сезоне у градовима. 
 

Овде треба истаћи да су велики градови далеко занимљивији 
туристима као дестинације јер они живе 24 часа дневно 365 дана у 
                                                 
13 Работић Б. (2013): City break holidays – a selective form of tourism, Hotel link Vol.14, No. 2, стр. 578-
586. 
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години. Мултифункционалност тих градова утиче на њихову повећану 
атрактивност као туристичких дестинације јер у том случају пружају 
посетиоцима могућност избора на који начин ће провести време док 
бораве у њима. Међуодноси који настају преплитањем многобројних 
функција које ови градови поседују утичу на специфичну атмосферу 
коју туристи траже у оквиру оваквих путовања и стварају ,,магичну’’ 
слику града који никад не спава и непрестано комуницира са његовим 
посетиоцима. 14 

Услове за развој градског туризма у оквиру Дунавског региона 
поседују само Београд и Нови Сад, с тим да је Београд много боље 
изградио имиџ дестинације која не спава и која је на располагању 
туристима током читавог дана, што потврђује и број туриста који долази 
у Београд. Туристи долазе у Београд претежно ради забаве, ноћног 
живота и ,,специфичне’’ атмосфере коју нуди туристима, а која је 
препозната од стране посетилаца и медија. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. SWOT анализа  
 
 
9.1  SWOT анализа Горњег Подунавља 
 
 
 

                                                 
14 Patikas C. (2013): Development of Thessaloniki, Greece as a City Break TourismDestination - 
Consulting Project, International Hellenic University - School of Economics and Business Administration, 
Solun. 
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СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 Сомбор - град дрвећа, познат и у 
свету 

 Геостратешки положај територије 
у близини значајних европских 
коридора X и VII 

 Присуство активне 
мултикултуралне у мултијезичке 
популације 

 Присуство пловних канала 
повезаних са Дунавом погодних 
за развој наутичког туризма 

 Културно богатство, историјско и 
етничко наслеђе 

 Ниске тарифе у односу на суседне 
земље 

 Велики потенцијал природних 
ресурса- специјални резерват 
природе „Горње Подунавље и 
могућност развоја ловног и 
риболовног туризма, посматрање 
птица и рекреативног туризма 

 Развијање посебних аспеката 
такозваног „емотивног туризма” у 
складу са чињеницом да је овде 
живело преко 100 000 
подунавских Немаца 

 Присуство верских објеката 
погодних за развој верског 
туризма 

 Богатсво руралних салашких 
амбијената погодних за развој 
сеоског туризма 

 Постојање природних лечилишта 
и лековитост воде 

 

 Недостатак финансијских 
средстава за реализацију 
програма из области туризма 

 Недостатак свести и потребног 
знања о туристичким 
могућностима овог краја 

 Недовољно коришћење и 
мотивација кадрова који раде у 
туризму 

 Лоша законска регулатива из 
области туризма 

 Недовољна подршка државе и 
локалне самоуправе 

 Недовољна хоризонтална 
кординираност и слаба 
умреженост институција туризма 

 Недостатак локалне и глобалне 
визије из области туризма 

 Недовољно коришћење 
постојећих туристичких 
капацитета и њихова техничка 
заосталост 

 Недовољна повезаност и развој 
руралних инфраструктура 
(путеви, телефони, водоводна и 
канализациона мрежа према 
селима и салашким насељима) 

 Застарелост и запуштеност 
здравствених, бањских и 
геотермалних извора 

 Недовољна тежња ка иновацијама 
 Недостатак „здравих” идеја 
 Непостојање закона о природним 

лечилиштима 

 
 
 
 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 
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 Вода као природни потенцијал 
 Развој пројеката и добре праксе 

у програмима прекограничне 
сарадње и међурегионалне 
сарадње са ЕУ 

 Обнова и изградња нових 
смештајних капацитета: 
хотелских. бањских, ловних, 
руралних... 

 Развој нових техника дијагнозе 
и терапије у бањским 
Иечилиштима 

 Наставак процеса приватизације 
туристичких капацитета. 
Изградња спортских 
туристичких капацитета како на 
копну тако и на води 

 Усаглашавање и либерализација 
визног режима са ЕУ и 
суседним државама 

 Изградња цивилног аеродрома 
„Сомбор” 

 Пројекти за јачање мреже 
локалних Регионалних и 
магистралних путева 

 Отварање нових граничних 
прелаза 

 Могућност организовања 
различитих видова 
манифестација и превазилажење 
манифестација из локалних 
оквира 

 Могућност добијања брендова 
за одређене локалне производе 

 Могућност активирања разних 
облика здравственог туризма 
активирањем и бољим 
искоришћавањем геотермалних 
и бањских потенцијала. 

 Буџетска ограничења 
предвиђена за развој туризма 

 Недостатак средстава за 
развитак локалне и међународне 
инфраструктурне мреже 

 Недостатак јавних и приватних 
фондова из којих ће се 
финансирати послови туризма 

 Лоша организација и 
кординација институција из 
области туризма 

 Отпор према променама и 
реформама 

 Предрасуде према странцима 
које постоје код одређеног броја 
популације 

 Развој туризма у 
прекограничним регионима као 
конкуренција нашој туристичкој 
понуди 

 Наставак лоше приватизације 
неких туристичких капацитета 

 

 
 
9. 2 SWOT анализа Доњег Подунавља 
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СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 Шумско богатство од преко 
100000 ха-Национални парк 
„Ђердап” 

 Водно богатство, посебно река 
Дунав са изграђеним 
хидроелектранама „Ђердап I” 
код Кладова и „Ђердап II” 
(изван планинског подручја) 

 Специфичне климатске одлике 
подручја Ђердапске клисуре; 
подручје са добро очуваном 
животном средином, веома 
малим загађивањем земљишта, 
односно смањеним 
антропогеним утицајем на 
квалитет животне средине 

 Постојећа економска 
инфраструктура - поред 
хидроенергетске и пловидбене 
инфраструктуре „Ђердап”, 
пристани у Текији и Кладову, 
пристаниште и 
бродоградилиште у Кладову, 
индустријске зоне у 
Мајданпеку, Кладову, Доњем 
Милановцу и др. 

 Изграђена саобраћајна 
инфраструктура - друмска: 
магистрални путеви М24 - 
Пожаревац-Кучево-Мајданпек- 
Неготин; М25 - Кладово-
Неготин- Зајечар; М25 - 
Пожаревац- Голубац-Доњи 
Милановац- Кладово; водни 
саобраћај који је од 
међународног значаја 

 Туристички центри и пунктови 
за: а) стационарни туризам 
(Голубац са хотелом; Кладово 
са хотелом и омладинским 
кампом „Караташ”; Доњи 
Милановац са хотелом; Текија и 
Добра са мотелима идр.); б) 

 Недовољна искоришћеност 
најважнијих потенцијала, 
посебно Дунавског за развој 
саобраћајне привреде и туризма 

 Економско заостајање, посебно 
смањена инвестициона 
актнивност и успорен процес 
реструктуирања индустрије 
(власничко, производно и 
програмско) 

 Недостатак сопствених 
средстава и изостајање домаћих 
и страних инвестиција за 
улагање у развој и заштиту 
животне средине 

 Ниска буџетска средства 
локалних заједница, као 
резултат изражених тешкоћа у 
привреди али и недовољног 
утицаја локалних самоуправа на 
ресурсе јавних предузећа (ХЕ 
Ђердап, ЈП Национални парк 
Ђердап, ЈП Србијашуме, ЈП 
Србијаводе) 

 Изражена незапосленост као 
последица лошег стања 
пословања постојећих 
привредних капацитета и 
недостатака инвестиција у 
отварање нових 

 Неразвијеност примарних 
прерађивачких капацитета, као и 
капацитета мале привреде, 
посебно у руралним деловима 

 Недостатак локација за развој, 
неуређеност приобаља за 
потребе туризма 

 Неселективна и незаконита сеча 
шума, брање дивљих плодова, 
лековитог и ароматичног, а уз то 
и недовољна и надекватна 
информисаност становништва у 
циљу формирања модела 
еколошког понашања 
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манифестациони туризам 
(Текија- лов сома на бућку; 
Голубац - риболовни котлићи; 
фолклорни фестивали; регата у 
јеђрењу и веслању идр.); ц) 
Излетнички туризам (резервати 
природе, споменици природе, 
пећине, ХЕ „Ђердап” идр.); д) 
Ловни туризам (са изграђеним 
ловачким кућама у ловишту 
„Ђердап”); е) Риболовни 
туризам на Дунаву и Дунавском 
језеру, властитим рибњацима и 
ловном подручју Кључ 

 Заштићена природна добра: а) 
Национални парк „Ђердап” са 
изузетно очуваним и 
високовредним екосистемима, 
бројним ретким и угроженим 
биљним и животињским 
врстама и др; б) Паркови 
природе; ц) Строги резервати 
природе; д) Споменици 
природе;  

 Заштићена непокретна 
културна добра: а) Тврђава 
Голубац, део римског 
Лимеса, Трајанова табла и 
део пута Лепенски вир, 
споменици културе од 
изузетног значаја у оштинама 
Голубац, Кладово и 
Мајданпек; б) Понтес 
Караташ, Рудна глава, 
археолошка налазишта од 
изузетног значаја у 
општинама Кладово, Кучево 
и Мајданпек; ц) Тврђава 
Фетислам, Стара Топионица 
и друга непокретна добра од 
великог значаја у општинама 
Кладово, Мајданпек и 
Неготин. 

 Неконтролисано ширење 
насеља, првенствено везано за 
тзв. викенд изградњу; 
тенденција изградње викенд 
објеката без неопходне 
инфраструктуре 

 Већи део насеља су руралног 
карактера и захваћени процесом 
депопулације, што у многоме 
отежава њихово 
инфраструктурно опремање 

 Недовољна снабдевеност 
насеља и туристичких 
капацитета водом; недовољна 
изграђеност и непостојање 
система одвођења отпадних 
вода и незаштићеност водних 
ресурса од загађивања 

 Проблем животне средине због 
ниског нивоа развијености 
комуналних услуга, 

 Нефункционисање депонија у 
складу са савременим 
принципима одлагања 
комуналног отпада, загађивања 
речних токова, појава ерозије и 
бујица које угрожавају 
саобраћајну инфраструктуру и 
изазивају штете одношењем тла, 
загађивања тла отпадним 
водама 

 Недовољна изграђеност 
саобраћајне мреже и слабији 
квалитет локалних путева, 
недовољно одржавање путне 
мреже, перифеми положај у 
односу на важне магистралне и 
регионалне путне правце утицао 
је да је подручје Ђердапа изван 
главних транзитних токова 

 Недостатак квалитетне јавне 
расвете у насељима и 
туристичким локалитетима 

 Телекомуникациона 
инфраструктура на планском 
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подручју већим делом није на 
задовољавајућем нивоу како по 
квалитету тако и по капацитету. 

 

 
 
 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

  Река Дунав, национални парк 
заштићена природна и културна 
добра представљају окосницу 
међуопштинске, међурегионалне и 
трансрегионалне сарадње 

 Бројни и различити потенцијали за 
развој туризма, као што су: 
заштићене природне вредности; 
културно историјске вредности; 
река Дунав која представља не 
само значајан привредни 
потенцијал у производњи 
електричне енергије, већ и 
изузетно вредан природни ресурс и 
саобраћајни и туристички 
потенцијал (наутички, риболовни и 
др.); одличне могућности за развој 
ловног туризма и узгој оних врста 
дивљачи које природно настањују 
оваква подручја; могућности за 
развој транзитног (међуграничног), 
климатског, еколошког, сеоског, 
излетничког и других облика 
туризма; близина највећег 
туристичког тржишта (Београдског 
региона) 

 Пољопривредно еколошки 
потенцијал подручја са свим 
условима за производњу "здраве 
хране" и организовање мини - 
прерађивачких капацитета и 
стицање карактеристичног 
обележја "бренда" за специфичне 
производе 

 Настављање демографског 
пражњења и процеса 
старења становништва на 
руралном подручју 

 Недовољна међурегионална 
прекогранична и међународна 
сарадња на коришћењу потенцијала 
реке Дунав, као међународног 
водног коридора (ВИИ) за развој 
саобраћајне, туристичке привреде; 
Нерешавање питања стимулација и 
компензација у подручјима где су 
успостављени различити нивои 
заштите може пређстављати 
"ограничавајући фактор" за:  

а) усклађивање пољопривредне 
производње у оквиру Националног 
парка "Ђердап" са режимом 
заштите еколошке целине у чијем 
окружењу се одвија; 

 б) прилагођавање шумарства 
режиму заштите Националног 
парка "Ђердап" по степенима 
заштите уз услов очувања, 
унапређења и заштите шумских 
екосистема;  

ц) све облике експлоатације 
минералних сировина, укључујући 
и традиционалне, које треба да се 
елеминишу на подручју 
Националног парка "Ђердап";  
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 шумски потенцијал и производња 
дрвне масе, која може да се 
искористи за развој малих 
капацитета - производних и 
пратећих услужних делатности у 
ободним насељима, уз испуњавање 
еколошких критеријума у складу са 
прописима из области заштите 
животне средине; 

 Повећање капацитета пловног пута 
Дунава на око 50 милиона тона год. 
Потенцијал дијаспоре за различите 
видове укључивања у развој и 
унапређење животне средине 
(пренос знања и технологија, 
улагања у отварање нових 
капацитета, укључивање у 
изградњу туристичке 
инфраструктуре и слицно. 

  Јачање партнерства на 
међуопштинском, 
међурегионалном, међуграничном, 
међудржавном нивоу и заједничког 
наступа на тржишту. 

 Формирање нових индустријских 
зона и обезбеђење локација за 
развој туристичких и пратећих 
капацитета. 

 Стварањем повољних услова и 
менаџерског кадра који би 
конкретним програмима утицали 
на преусмеравање улагања уместо 
у "мртви" капитал у економски 
профитабилне пројекте. 

 

д) изостајање конкретних програма 
и пројеката за коришћење 
наменских фондова (домаћих и 
страних);  

е) неадекватан однос према 
природном и културно- 
историјском добру и њиховог 
"стављања" у функцију туристичког 
мотива; 

 ф) неадекватан развој и 
унапређење телекомуникационе 
инфраструктуре (мобилне 
телефоније, интернета и слично); 

г) неуспостављање ефикасног 
система организације управљања, 
финансирања и мониторинга;  

х) бесправна градња 
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ЗАКЉУЧАК 
 

 
Због велике дужине речног тока који припада нашој земљи, 

централне позиције на Дунаву, положаја Београда као главног града на 
Дунаву, постојања у Европи јединствене Ђердапске клисуре дуге 100 км, 
присуства већег броја урбаних насеља и културно-историјских 
споменика на обалама Дунава, Србија има предиспозиције да преузме 
водећу улогу у развоју туризма на читавом току Дунава. Скоро 20 % 
становништва Србије живи на обалама Дунава, а још увек нису 
сагледане све могућности његовог привредног активирања. У 
енергетици и водопривреди је доста учињено, али у саобраћају и 
туризму, где управо долази до израђаја међународна фунцкија Дунава, 
веома много заостајемо. Развој саобраћаја је свакако у највећем 
заостајању. Готово у потпуности неискоришћена саобраћајница 
Коридор VII – трансевропски водени пут реком Дунав, који је погодан 
за пловидбу на свих 588 километара кроз Србију, једнако је, ако не и 
важнија саобраћајница од Коридора X. Речни саобраћај треба да постане 
незаменљива и незаобилазна компонента транспортног система, а Дунав 
кичма развоја Србије. 

Атрактивни туристички потенцијал Србије још увек није довољнo 
валоризован, како на домаћем, тако и на иностраном тржишту. Србије 
није исправно тржишно позиционирана, јер упркос бројним 
атрактивним туристичким вредностима, туризам наше земље није 
адекватно представљен на иностраном туристичком тржишту. Развој 
туризма је од суштинске важности за редефинисање имиџа Србије у 
Европи и свету, а Дунав је један од приоритета у развоју туризма наше 
земље. Слика са којом страни туристи одлазе из Србије, утиче на све, на 
побољшање нашег имиџа, преко страних инвестиција до међународно 
пословних односа. Ангажованији и одлучнији приступ развоју туризма 
на Дунаву, требало би да означи суштински заокрет у политици развоја 
туризма у Србији и допринети да ток Дунава кроз Србију буде 
искоришћен на прави и просперитетан начин. Леп и атрактиван део 
његовог тока протиче кроз Србију. Тога морамо бити свесни, те зато 
морамо покушати искористити све могућности које ова река пружа и 
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учинити све напоре да кроз Дунав, прикажемо нашу бурну прошлост, 
помало суморну садашњост, али и светлију будућност. 
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