
 

 

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ 

 

Детерминанте и индикатори конкурентности туристичке 

дестинације: Студија случаја Доњег Подунавља 

 

МАСТЕР РАД 

 

 

 

Ментор:                                                                                                  Кандидат: 

др Јелена Петровић                                                                             Јелена Зарковић 139 

                                                                   

 

Ниш, 2017. 

 



 

 

 

ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

НИШ 

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА 

Редни број, РБР:   

Идентификациони брј, ИБР:  

Тип документације, ТД: Монографска 

Тип записа, ТЗ: текстуални / графички 

Врста рада, ВР: мастер рад 

Аутор, АУ: Јелена Зарковић 

Ментор, МН: др Јелена Петровић 

Наслов рада, НР: Детерминанте и индикатори конкурентности 

туристичке дестинације: Студија случаја Доњег 

Подунавља 

Језик публикације, ЈП: Српски 

Језик извода, ЈИ: Енглески 

Земља публиковања, ЗП: Р. Србија 

Уже географско подручје, УГП: Р. Србија 

Година, ГО: 2017. 

Издавач, ИЗ: ауторски репринт 

Место и адреса, МА: Ниш, Вишеградска 33. 

Физички опис рада, ФО: 
(поглавља/страна/цитата/табела/слика/графика/прилога) 

 

Научна област, НО: Туризам 

Научна дисиплина, НД: Менаџмент и маркетниг туристичке дестинације 

Предметна одредница/Кључне речи, ПО:  

УДК  

Чува се, ЧУ: Библиотека 

Важна напомена, ВН:  

Извод, ИЗ: Конкурентност туристичких дестинација по моделу 

који је предложио Crouch, може се анализирати на 

основу атрибута груписаних у оквиру следећих 

детерминанти: кључни ресурси и атракције, 

фактори подршке, ситуациони услови, менаџмент 

дестинације и политика дестинације, планирање и 

развој.Основни циљ рада је анализа конкурентности 

општина Доњег Подунавља као туристичке 

дестинације. 

Датум прихватања теме, ДП:  

Датум одбране, ДО:  

Чланови комисије, КО:      Председник: 

Члан: 

Члан, ментор: 

 

 

 



 

 

 

ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

НИШ 

KEY WORDS DOCUMENTATION 

Accession number, ANO:   
Identification number, INO:  
Document type, DT: Monograph 
Type of record, TR: Textual / graphic 
Contents code, CC: University degree thesis 
Author, AU: Jelena Zarković 
Mentor, MN: drJelena Petrović 
Title, TI: Determinats and indicators of competitiveness of 

tourist destination: Case study of Lower Danube 

Language of text, LT: Serbian 
Language of abstract, LA: Engish 
Country of publication, CP: Republic of Serbia 
Locality of publication, LP: Serbia 
Publication year, PY: 2017. 
Publisher,PB: Authors reprint 
Publication place, PP: Niš, Višegradska 33. 
Physical description, PD: 
(chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes) 

 

Scientific field, SF: Tourism 
Scientificdiscipline, SD: Management and marketing of tourist destinations 

Subject/Keywords, S/KW:  

UC  
Holding data, HD: Library 
Note, N:  
Abstract, AB: The competitiveness of tourist destinations based on the 

model proposed by Crouch, can be analyzed on the basis 

of attributes grouped in the following determinants: key 

resources and attractions, factors of support, situational 

conditions, destination management and destination 

policy, planning and development. The main goal of this 

paper is to analyze the competitiveness of the 

municipalities of the Lower Danube as a tourist 

destination. 

Accepted by the Scientific Board on, ASB:  
Defended on, DE:  
Defended Board, DB:               President: 

Member: 

Member, Mentor: 

 

 

 



 

 

 

 

БИОГРАФИЈА 

 

Јелена Зарковић рођена 09.06.1989. у Кичеву, у Македонији. Основну школу 

завршила у Врању. Након завршене Основне школе, уписује Средњу музичку школу у 

Нишу, и завршава је 2008. године. Исте године уписује Основне академске студије 

географије на ПМФ-у, и завршава их 2012. године. Мастер академске студије уписује исте 

године и завршава их 2017. године, пријавивши тему за мастер рад под називом 

„Детерминанте и индикатори конкурентности туристичке дестинације: Студија 

случаја Доњег Подунавља“ код професорке Јелене Петровић.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

САДРЖАЈ 

 

УВОД .......................................................................................................................................................... 1 

I ПОЛОЖАЈ ДОЊЕГ ПОДУНАВЉА .................................................................................................. 3 

1. Општине туристичког подручја „Доње Подунавље“ ...................................................................... 5 

II ПРИРОДНО - ГЕОГРАФСКЕ И АНТРОПОГЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНА 

ДОЊЕГ ПОДУНАВЉА .......................................................................................................................... 7 

1.Туристичка понуда општине Велико Градиште ............................................................................... 7 

1.1 Изворни елементи туристичке понуде општине Велико Градиште ......................................... 7 

               1.1.1. Положај Великог Градишта.............................................................................................. ..7 

               1.1.2. Природне карактеристике Великог Градишта.................................................................9 

1.2. Изведени елементи туристичке понуде општине Велико Градиште ..................................... 12 

               1.2.1. Антропогене туристичке вредности ...............................................................................12 

               1.2.2. Материјална база развоја туризма....................................................................................13 

1.3. Специфични облици туризма у општини Велико Градиште ................................................. 15 

2. Туристичка понуда општине Голубац ............................................................................................ 16 

2.1 Изворни елементи туристичке понуде општине Голубац ....................................................... 16 

               2.1.1. Положај општине Голубац................................................................................................16 

               2.1.2. Природне карактеристике општине Голубац..................................................................17 

2.2. Изведени елементи туристичке понуде општине Голубац..................................................... 20 

               2.2.1. Антропогене туристичке вредности................................................................................20 

               2.2.2. Материјална база развоја туризма....................................................................................24 

2.3. Специфични облици туризма у општини Голубац ................................................................. 25 

2.4. Карактеристике туристичког промета у општини Голубац ................................................... 26 

3. Туристичка понуда општине Мајданпек ........................................................................................ 27 

3.1. Изворни елементи туристичке понуде општине Мајданпек .................................................. 27 

               3.1.1. Положај општине Мајданпек............................................................................................27 

               3.1.2. Природне карактеристике општине Мајданпек..............................................................29 



 

3.2. Изведени елементи туристичке понуде општине Мајданпек ................................................. 34 

               3.2.1. Антропогене туристичке вредности................................................................................34 

               3.2.2. Материјална база развоја туризма....................................................................................38 

3.3. Специфични облици туризма у општини Мајданпек ............................................................. 40 

3.4. Карактеристике туристичког промета у Доњем Милановцу ................................................. 43 

4.Туристичка понуда општине Кладово ............................................................................................. 45 

4.1 Изворни елементи туристичке понуде општине Кладово ....................................................... 45 

               4.1.1. Положај општине Кладово................................................................................................45 

               4.1.2. Природне карактеристике општине Кладово..................................................................46 

4.2. Изведени елементи туристичке понуде општине Кладово .................................................... 48 

               4.2.1. Антропогене туристичке вредности................................................................................48 

               4.2.2. Материјална база развоја туризма....................................................................................52 

4.3. Специфични облици туризма у општини Кладово ................................................................. 54 

4.4. Карактеристике туристичког промета у општини Кладово ................................................... 55 

5. Туристичка понуда општине Неготин ............................................................................................ 57 

5.1. Изворни елементи туристичке понуде општине Неготин ...................................................... 57 

               5.1.1. Положај општине Неготин................................................................................................57 

               5.1.2. Природне карактеристике општине Неготин..................................................................58 

5.2. Изведени елементи туристичке понуде општине Неготин .................................................... 62 

               5.2.1. Антропогене туристичке вредности................................................................................62 

               5.2.2. Материјална база развоја туризма....................................................................................66 

5.3. Специфични облици туризма у општини Неготин ................................................................. 67 

III УКУПАН ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ ДОЊЕГ ПОДУНАВЉА ................................................. 69 

IV  КОНЦЕПТУАЛНО - ТЕОРИЈСКИ  МОДЕЛИ КОНКУРЕНТНОСТИ ................................. 75 

1. Појам туристичке дестинације ........................................................................................................ 75 

1.1. Концепти туристичке дестинације – традиционални и савремени ........................................ 77 

1.2. Елементи туристичке дестинације ........................................................................................... 78 

1.3. Типологија туристичке дестинације ........................................................................................ 81 

1.4. Основне карактеристике туристичке дестинације .................................................................. 83 

1.5. Животни циклус туристичке дестинације ............................................................................... 85 

1.6. Интересне групе у развоју туристичких дестинација ............................................................. 87 



 

V. ТЕОРИЈСКИ ОКВИР КОНКУРЕНТНОСТИ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ .................. 89 

1. Појам конкурентности ..................................................................................................................... 89 

1.1. Дефинисање појма конкурентности ......................................................................................... 89 

1.2. Конкурентност туристичке дестинације .................................................................................. 89 

               1.2.1. Облици конкурeнтности туристичке дестинације.........................................................93 

1.3. Детерминанте конкурентности туристичке дестинације ........................................................ 94 

1.4. Индикатори конкурентности туристичке дестинације ........................................................... 96 

1.5. Модели конкурентности туристичке дестинације .................................................................. 97 

               1.5.1. Модел конкурентности туристичке дестинације  (Crouch и Rich)................................97 

               1.5.2. Интегрисани модел конкурентности (Kim.C,Dwyer.L) ...............................................102 

               1.5.3. Модел конкурентности Светског економског форума  

(T&TCompetitivenessIndex).......................................................................................................................105 

VI СТУДИЈА СЛУЧАЈА – КОНКУРЕНТНОСТ ДОЊЕГ ПОДУНАВЉА ................................ 107 

1. Kарактеристике основног узорка испитивања ............................................................................. 107 

        1.1. Анализа резултата испитивања................................................................................................109 

АНЕКС ................................................................................................................................................... 118 

УПИТНИК .......................................................................................................................................... 118 

ЗАКЉУЧАК .......................................................................................................................................... 125 

ЛИТЕРАТУРА ...................................................................................................................................... 126 

 



 

УВОД 

 

Конкурентност као појам данас се све више употребљава у свим аспектима 

привреде једне земље. Сходно томе конкурентност има велику улогу и у туризму. Са 

постојањем већег броја туристичких дестинација на туристичком тржишту, јавља се 

конкурентски однос између њих. Дестинације које стагнирају у развоју, врло брзо падају 

на дну лествице туристичке потражње, и бришу се са туристичке мапе. Зато се увек треба 

борити, напредовати, јер је данас туристичко тржиште постало „борбени ринг“, где места 

има само за оригиналне победнике.  

Србија је земља великих природних и антропогених богатства, које треба 

максимано искористити, усмерити и развити у правом правцу. Типичан пример туристичке 

регије која је богата и природним и антропогеним вредностима јесте „Доње Подунавље“. 

Регија обухвата територију пет општина, и нема сумње да Доње Подунавље представља 

значајну туристичку дестинацију као мање или више заокружену географску целину са 

расположивим атрактивним, комуникативним и рецептивним факторима.  

Предмет овог рада је истраживање конкурентности на примеру Доњег Подунавља 

обрадом модела конкурентности, истичући следеће најважније факторе: факторе 

атрактивности, потпомажуће факторе и ресурсе, туристичку политику дестинације, 

планирање и развој, имиџ и одреднице конкурентности. 

Основни циљ рада јесте да се укаже на значај Доњег Подунавља у развоју туризма 

наше земље, ради остваривања дугорочне предности над конкурентима. Акценат је 

стављен на анализу фактора конкурентности који подстичу туристе да посете одређене 

дестинације. 

Задатак на примеру Доњег Подунавља као туристичке дестинације је дефинисање 

мисије, смернице и циљеве развоја туризма, као и приоритетне правце развоја туризма, 

како би се уз поштовање садашњих и потенцијаних захтева туриста, како на домаћем, тако 
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и настраном туристичком тржишту обезбедила конкурентска предност и успешно 

позиционирање на туристичком тржишту. 

Са циљем бољег утврђивања конкурентности, у раду је учествовало 50 испитаника 

у анкети, који су се бавили утврђивањем квалитативне оцене, на основумерења нивоа 

задовољства туриста, имиџа дестинације, квалитета објеката и услуга и других фактора.  
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I ПОЛОЖАЈ ДОЊЕГ ПОДУНАВЉА 

 

Доње Подунавље се простире  у источној Србији, дуж леве обале Дунава између 

Великог Градишта и ушћа Тимока у Дунав. Ово подручје пружа се вододелницом између 

слива Мораве и слива Дунава, преко Великог брда, Ракобарског виса и Шомрде, где се ка 

југу спушта до Хомољских планина, Малог и Великог крша и Дели Јована. 

Карта бр.1 - Положај туристичког подручја „Доње Подунавље“ 

 

Извор: http://www.danube-research.com/ 

Доње Подунавље заузима површину од 3362 km
2
 , на коме живи 121,306 

становника.
1
 Имајући у виду близину источно-медитеранског правца као једног од три 

кључна туристичка тока у Европи, и речног коридора Рајна – Мајна – Дунав, можемо 

закључити да Доње Подунавље има стратешки значај. Значајне саобраћајнице су 

Ђердапска магистрала, М-25-Београд – Пожаревац-Велико Градиште – Голубац-Доњи 

Милановац – Кладово-Прахово као и његова повезаност са коридором X. У односу на 

Београд (највећи емитивни центар у земљи) има повољан туристичко географски положај  

јер се може стићи како друмским, железничким тако и речним саобраћајем. Међутим у 

односу на друге градове Србије положај је нешто неповољнији посебно у зимским 

                                                             
1
http://webrzs.stat.gov.rs 

 

http://www.danube-research.com/
http://webrzs.stat.gov.rs/
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месецима због лошег одржавања саобраћајница. Са друге стране уколико узмемо у обзир 

близину аеродрома у Београду и Нишу и повезаност у оба правца преко Пожаревца и 

Параћина међународним путним коридором X, закључујемо да чине ову дестинацију 

доступну страним туристима. 

Значајан је и пловни  пут Дунав као и железничке везе Београд – Смедерево –

Пожаревац – Мајданпек – Бор – Зајечар - Прахово и Београд – Ниш – Зајечар-Неготин који 

нису на задовољавајућем нивоу. Упоређујући четири најзначајније европске реке (Волга, 

Дунав, Рајна и Елба), утврђено је да Дунав има најисплатљивији саобраћајни правац, јер је 

пловни пут Дунав високо квалитетан пловни коридор (Коридор VII: Северно море-Рајна-

Мајна – Дунав-Црно море. На том пловном путу налази се најатрактивнија Ђердапска 

клисура, настала као пробојница кроз планински масив Карпата, која је уједно једна од 

најатрактивнијих туристичких вредносту у Доњем Подунављу. 

Карта бр.2 - Пловни пут Дунава у оквиру европских крузинг путева 

 

Извор: http://www.gaeltravel.com/ 

 

 

http://www.gaeltravel.com/


 

5 
 

1. Општине туристичког подручја „Доње Подунавље“ 

 

Доње Подунавље је простор на коме се налази висока концентрација како 

природних тако и антропогених туристичких ресурса, са различитим степеном заштите, 

очуваности и валоризације за потребе туризма. Заправо за ово подручје можемо слободно 

рећи да је туристички потенцијал, у коме се прожимају природни и антропогени ресурси, 

са културом, историјом и традицијом народа који су на овом простору живели и оних који 

ту и данас живе. Међутим,са друге стране морамо споменути да  на путу његове потпуне 

туристичке активацијепостоје бројне препреке. Пре све га се мисли на лошу повезаност 

подручја са главним копненим коридорима и транзитни саобраћај, који се обавља кроз 

Национални парк. Са економског становишта недостаци су: низак степен економске 

развијености, проблем приватизације, висок степен незапослености, депопулација 

становништв, неповољна структура и само образовање становништва.  

 У административном смислу туристичка дестинација Доње Подунавље обухвата 

територију пет општина Источне Србије: Велико Градиште, Голубац, Мајданпек, Кладово 

и Неготин.  

Карта бр.3 - Туристичко подручје „Доње Подунавље“ 

 

Извор: https://www.google.rs 

 

https://www.google.rs/
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Ради бољег сагледавања општина, њихових туристичких потенцијала којима оне 

располажу у наредном делу рада, даћемо укратко приказ свих пет општина са њиховим 

потенцијалима. 
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II ПРИРОДНО - ГЕОГРАФСКЕ И АНТРОПОГЕНЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНА ДОЊЕГ ПОДУНАВЉА 

1.Туристичка понуда општине Велико Градиште 

1.1 Изворни елементи туристичке понуде општине Велико Градиште 

1.1.1. Положај општине Велико Градиште 

 

Општина Велико Градиште се налази у подножју Карпата и Хомољских планина, на 

ушћу Пека у Дунав. Општина припада Браничевском округу на североистоку Србије.  

Општина лежи на 1.059. километру на десној обали реке Дунав. Тако да се својим 

северним границама ослања на реку Дунав у дужини од 20 km, на западу границу у 

геоморфолошком смислу чини побрђе - вододелница између слива Велике Мораве и Пека. 

Док на истоку границу чини долина реке Пек. Пошто се град налази на самом улазу у 

Ђердапску клисуру, са правом носи епитет „предворје“ Ђердапа.  

Велико Градиште се на истоку у административном смислу граничи са општином 

Голубац и Кучево, на југу и југозападу са општином Мало Црниће, на западу са општином 

Пожаревац, док северну границу чини државна граница са Румунијом и река Дунав.  
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Карта бр.4 -  Географски положај општине Велико Градиште 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=veliko+gradiste+slike+mape& 

 

Општина је од Београда удаљена око 110 km. Јужним делом општине пролазе 

магистрални пут Београд – Кладово, који представља главни саобраћајни коридор општине 

и железничка пруга. Магистралним путем општина се повезује са Коридором X, са једне 

стране и националним парком „Ђердап“ са друге стране. Град има изузетне могућности за 

развој воденог саобраћаја на Дунаву, посебно уколико се узме податак да се у самом граду 

налазе пристаништа и царинарница за све стране бродове који на овом сектору плове. 

Железнички саобраћај на територији општине није развијен, а најближа ваздушна лука је у 

Београду, аеродром „Никола Тесла“.  

Општина заизима површину од 344 km
2
, територија опшине обухвата 26 насеља, а  

према попису из 2002. године на територији општине живи 20.659 становника. 

 

 

 

https://www.google.rs/search?q=veliko+gradiste+slike+mape&
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1.1.2. Природне карактеристике општине Велико Градиште 

 

Природни туристички ресурси састоје се од свих природних елемената и фактора 

који поседују високи степен атрактивности, рефлектују географску средину и могу бити 

валоризовани у туристичке сврхе. Према својим релевантним својствима, ови ресурси се 

могу класификовати као геоморфолошки, климатски, хидрографски и биогеографски, као 

и заштићена природна баштина.
2
 

Велико Градиште као што смо напоменули представља „предворје“ Ђердапа и 

велико пристаниште за све бродове који плове Дунавом. Општина је претежно 

равничарског карактера, дуж обале Дунава од села Рама до Голупца некада се налазила 

пространа Рамско-голубачка пешчара, која је данас „умртвљена“ вештачки засадима 

багрема. 

Клима на територији општине је умерено – континентална, са топлим летима и 

хладним зимама. Средња годишња темепература ваздуха износи 11,2
0

C, док је просечна 

годишња количина падавина 672 mm. Током јула и августа Велико Градиште је често 

најтоплији град у земљи.  

 Значајан и главни хидролошки ресурс општине је река Дунав и Сребрно језеро. 

Након изградње Хидроелектране „Ђердап I“ ниво реке Дунав је порастао, вода је зашла у 

рукавац, стварајући Сребрно језеро.  

 Некада је овај крај био веома богат шумама, док је данас потпуно друга ситуација. 

Шуме данас захватају једва око 200 хектара. Преовладава багремова шума, по којој је и 

познато излетиште Бели Багрем добило име.  

 На територији општине највећа концентрација туристичких ресурса налази се у 

непосредној близини Дунава, односно њговој обалној зони од Рамске тврђаве, преко 

Сребрног језера и његове туристичке зоне „Бели багрем“ до града Великог Градишта. 

                                                             
2
 Терзић, А., Перспективе развоја културне руте Тврђаве на Дунаву у функцији обогаћивања туристичке 

понуде,  Географски институт „Јован Цвијић“, Београд, 2014, стр. 28. 
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Од природних туристичких вредности истичу се река Дунав, Сребрно језеро, брдо 

Горица, Лабудово окно, Ада Чибуклија и друге вредности. Река Дунав са Сребрним 

језером је најзначајнији туристички ресурс општине. Управо на овом сектору Дунав 

достиже највећу ширину до 2.000 m и са правом носи епитет „дунавско море“. Код села 

Затоња постоје одлични услови за једрење јер ветрови дувају 200 дана годишње из правца 

југоистока, истока и свероистока. Поред Дунава и Пека, окосницу развоја туризма чини и 

Сребрно језеро, настало преграђивањем рукавца Дунава, дугачко 14 km, широко око 300 m 

и просечно дубоко 8-9 m. Језеро спада у групи вештачких језера, богато је рибом (смуђ, 

сом, шаран...) и представља прави рај за риболовце. У поподневним сатима, када сунце 

почиње да залази иза Карпата, сунчеви зраци чине да језеро има сребрни одсјај, па је по 

томе језеро и добило име. Захваљујући снажним пумпама, ниво воде у језеру је стално 

нижи од нивоа Дунава, па је тако обезбеђен доток свеже воде. У језеру је уловљен шаран 

тежак чак 45 kg, који је оборио Гинисов рекорд.   

Слика бр.1 - Сребрно језеро 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=srebrno+jezero&rlz 

 

Острво у Великом Градишту представља велику речну аду између Дунава и 

Сребрног језера.  Острво је изузетно по лепоти, међутим на острву се налазе викендице 

које су бесправно подигнуте и нарушавају природни амбијент. Део туристичке зоне под 

власништвом је општине, док је други закупио инвеститор и започео реализацију пројекта 

„Велико Градиште на Дунаву". 

 

https://www.google.rs/search?q=srebrno+jezero&rlz
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Ада Чибуклија такође речно острво у близини села Рам је острво центар птица 

селица које с јесени долазе из правца средње и северне Европе, северозападне Азије, тако 

да је највећа концентрација птица у јануару. Интересантно је то да је пре пар година једна 

међународна експедиција идентификовала само на десној деоници око 136.000 примерака 

25 птичијих врста. Тренутно, Ада Чибуклија представља велики потенцијал за фото-

сафари, а 2006. године проглашена је резерватом природе. 

 

Од природних вредност у Великом Градишту се истиче и туристичка зона „Бели 

багрем“. Зона је обрасла багремовом шумом, испресецана је ливадама, пољопривредним 

површинама и каналима. Зона се надувезује на дунавску обалу и на југу се простире до 

пожаревачког пута. Затим излетиште Горица и Јаз. Брдо Горица прекривено је 

листопадним и четинарским шумама, богато дивљачина коме је развијен ловни туризам. 

Брдо се налази низводно од села Рам у лактастом скретању реке Дунав. На излетишту 

постоје више видиковца са којих се пружа поглед на Дунав, Румунију и Војводину. 

Излетиште пружа инзваредне услове за параглајдинг. Локално излетиште Јазје излетиште 

уређено за потребе купача, које се налази 1 km узводно од ушћа реке Пек у Дунав.  

 

Слика бр.2 - Туристичка зона „Бели багрем“ 

 
 

Извор: https://www.google.rs/search?q=turisticka+zona+beli+bagrem&rlz 

 

 

 У Великом Градишту развијен је риболов дуж обале Дунава од Рама до Голупца и 

ловни туризам који регулише ловиште „Рамски рит“. 

https://www.google.rs/search?q=turisticka+zona+beli+bagrem&rlz
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1.2. Изведени елементи туристичке понуде општине Велико Градиште 

1.2.1.Антропогене туристичке вредности 

 

Од антропогених вредности требамо споменути стару градску чаршију, тврђаву 

Рам, сакралне објекте - манастир Нимник, црква св.архангела Гаврила, римско војно 

утврђење Ледерата, римски град Пинкум и друге антропогене вредности. У граду се налазе 

и библиотека „Вук Караџић“, која поседује велики број књига, читаоницу, галерија 

„Милана Басарабића“, ликовна галерија и музеолошко одељење. 

Тврђава Рам се налази у истоименом селу 30 km североисточно од Пожаревца, 

између Костолца и Великог Градишта на обали Дунава. Сматра се да су тврђаву саградили 

Турци, како би оснажили одбрану границе између Смедерева и Голупца од угарских 

напада. Данас тврђава представља споменик културе. Приступ тврђави је доступан, иако 

тврђава није ни инфраструктурно, ни туристички уређена. Основне атракције овог 

локалитета су: археолошко налазиште „Ледерата“, „Караван-сарај“ као и православна 

црква коју највише посећују екскурзионе групе. 

Слика бр.3 - Рамска тврђава 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=ramska+tvrdjava 

 

Старо језгро Великог Градишта познато као Стара Градиштанска чаршија је језгро 

у коме су још увек очуване куће и зграде из XVIII и XIX века. Ове куће говоре о развијеној 

https://www.google.rs/search?q=ramska+tvrdjava
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вароши током прошлих времена, где је интересантна легенда о томе како је Велико 

Градиште добило име. Легенда каже да је још у нека стара времена у овај град сваког дана 

стизала двоколица са разном рибом. На питање трговцу зар мора баш сваки дан да долази, 

следио је одговор“Морам велики град иште (тражи)“. Тако је овај град добио име.  

Манастир Нимник је манастир из времена Косовског боја. У манастиру је била 

једна од првих школа на овом подручју. Сматра се да је манастир добио име по речима 

влашке девојчице која је на питање Турака, где је манастир и има ли хајдука, одговорила 

само са “nušćunimik“, што у преводу значи „не знам ништа“.Турци су је ту посекли. Када 

су је родитељи нашли, око њене главе затекли су плавичасти ореол. Волови, који су вукли 

кола са девојчициним телом, хтели су да иду само ка манастиру. Девојчица је била 

сахрањена у порти манастира и изнад њеног гроба подигнута мала капела за коју народ 

данас верује да има лековита својства и називају је „светињом“.  

У општини се одржавају многобројне манифестације током године: „Међународна 

смотра дечијег фолклорног стваралаштва Браничевског округа“, изложба паса свих раса 

севезног нивоа, обележавања светског дана музике-концерта на Дунавском кеју, музички 

фестивал „Царевчеви дани“, турнир у одбојци на песку, ТИД- међународна веслачка 

регата, песнички сусрети „Рамска свитања“, фестивал цвећа, вашар Св. Илија, 

обележавање дана рођења Властимира Павловића Царевца и многе друге.  

ТИД- међународна веслачка регата је највећа и најдужа речна регата на свету јер 

траје 61 дан у дужини од 2080 km тока Дунава. Регата је веома популарна у свету,јер поред 

учесника из подунавских земаља, учествује и велики број веслача са других континената. 

Кроз Србију пролази 17 дана под организацијом Одбора за туризам Кајакашког савеза 

Србије.  

1.2.2. Материјална база развоја туризма 

 

Општина Велико Градиште учествује са 17, 74% у укупном броју кревета у Доњем 

Подунављу.  
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На територији општине од смештајних капацитета издвајају се: хотел „Сребрно 

језеро“, хотел „Србија“, хотел „Дунав“, хотел „Вила Брег“, вила „Лаго“, мотел 

„Ветрењача“, „GuesthouseVilla Стевић“, Вила „Сунце“, апартмани „Бранка Цветковић“, 

апартмани „Пантић“, вила „Тамарис, вила „Мило“ и остали.  

Хотел „DanubiaPark „ налази се на обали Сребрног језера, на 75 минута вожње од 

Београда. Хотел је део SilverLakeResort-a, малог света забаве и уживања. Располаже са 47 

стандардне двокреветне собе, 5 супериор двокреветне собе, салу за доручак која прима 80 

особа, салу за пушаче, камин салу, ресторан „Сидро“ позициониран на самој обали 

Сребрног језера, модерну конференцијску салу, са 210 места и могућност поделе на три 

мање сале, фитнес и спа центар, тереном за тенис, тереном за мини голф, aqua клуб са 5 

базена, „Silverlake“ привезиште, базен, бициклистичку и џогинг стазу, игралиште за 

најмлађе.  Свака соба опремљена је посебним купатилом, LCD телевизором са кабловском, 

мини баром, телефоном, сефом, феном и wi-fi конекцијом. Гостима хотела на располагању 

су соба за особе са посебним потребама, коришћење aqua клуба, baby опрема, услуге 

паркинга, услуге прања и пеглања веша.  

 

Слика бр.4 - Хотел  „DanubiaPark“ 

 
 

Извор: https://www.google.rs/search?q=hotel+Danubia+Park 

 

https://www.google.rs/search?q=hotel+Danubia+Park
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Вила „GuesthouseVilla Стевић“ се налази на самој обали Сребрног језера, 2km од 

Великог Градишта. Поседује биљни врт и spa центар. Свака соба има засебно купатило са 

туш кабином, феном за косу, пешкиром, тв-ом, клима уређај, балкон и интернет конекцију.  

Вила Динчић је удаљена свега 300 m од Дунава и Сребрног језера. Све собе су 

опремљене сопственим купатилом, бежичним интернетом, тв-ом, телефоном. Испред виле 

се налази бесплатни паркинг и врт. Салон и аперитив бар су на располагању гостима виле.  

 

1.3. Специфични облици туризма у општини Велико Градиште 

 

На територији општине Велико Градиште развијено је  неколико облика туризма. 

То су пре свега наутички туризам на Сребрном језеру, због  регате. Развијен је и спортско-

наутички туризам. Поред овог вида на језеру је развијен и купалишно-рекреативни и 

спортско-риболовни туризам. Повремене регате, такмичења у веслању и пливању привлаче 

велики број такмичараи гледалаца. 

Један од облика који је најразвијенији у општини је манифестациони туризам који 

привлачи велики број туриста. Пре свега због великог броја манифестација које се 

организују у Великом Градишту.  

Омладински туризам (екскурзиони туризам), затим излетнички туризам посетом 

Сребрног језера, Рамске тврђаве, туристичке зоне „Бели багрем“. Конгресни и спа туризам 

који последњих година привлачи велики број туриста. Услове спа и конгресног туризма на 

територији општине Велико Градиште се пружају  у хотелу „DanubiaPark“. 
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2. Туристичка понуда општине Голубац 

2.1 Изворни елементи туристичке понуде општине Голубац 

2.1.1. Положај општине Голубац 

 

Општина Голубац се налази у североисточном делу Србије и припада Браничевском 

округу. На западу општина се граничи са општином Велико Градиште док се на југу и 

југоистоку граничи са Кучевом и Мајданпеком. Северну границу чини река Дунав, која 

уједно чини и државну границу Србије и Румуније. Важно обележје географског положаја 

јесте да се налази у контактној зони југоисточног обода Панонског басена и Карпатског 

планинског система. Налази се на десној обали реке Дунав која представља кључну и 

најважнију географску карактеристику општине. Хидролошко-геоморфолошку границу 

општине представља долина реке Пек на западу и благо заталасана побрђа на југу и 

истоку.  

Од главног града Београда општина је удаљена 130 km. Најзначајнији путни 

коридор је Ђердапска магистрала, која повезује Београд и Кладово. Поред магистралног 

пута М25.1 значајна су и три регионална правца: R108  Браничево-Љешница долином 

Пека, R256 Голубац - Турија и  R108a Голубац - Малешево - Зеленик. Магистрални пут 

М25.1, иако је најзначајнији путни правац, пролази кроз саму Голубачку тврђаву 

(споменик културе I степена заштите), где су прокопана два тунела, што је нарушило и 

отворило пут девастацији.  

Речни саобраћај има веома велики потенцијал због пловног пута Дунава, али је 

предуслов за његов интензивнији развој уређење приобаља и пристаништа. Железнички 

саобраћај на територији општине Голубац није развијен, док је најближа ваздушна лука 

аеродром „Никола Тесла“ у Београду. 

Општина Голубац се простире на површини од 368 km
2
 са просечном густином 

насељености од 24 становника по km
2
.Општина обухвата 24 насеља. Према попису из 2002. 

године на територији општине Голубац живи 9.913 становника. 
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2.1.2. Природне карактеристике општине Голубац 

 

Најистакнутији геоморфолошки облик у рељефу на територији општине је 

Голубачка клисура, која је уједно и прва клисура у низу композитне долине Ђердапа. 

Након Голубачке клисуре, река Дунав улази у Љупковску котлину, где се налази и 

потопљено ушће Дробљанске реке. На крајњим источним деловима општине, почиње 

клисура Госпођин вир, позната по џиновским лонцима и подводним стенама, где је 

измерена највећа дубина Дунава од 90 m. 

Клима на територији општине је умерено-континентална. Средња годишња 

температура ваздуха је око 11°C, при чему је јануар најхладнији, а јул најтоплији месец. 

Кошава је у овом делу најдоминантнији ветар, који дува из југоисточног правца. 

Хидрографска мрежа није значајно разграната, значајан водоток је река Дунав, а од 

мањег значаја су Гувањски и Дедински поток источно од Голупца. Управо на територији 

ове општине Дунав достиже највећу ширину на свом току кроз Србију, 5-6 km. Река Пек 

протиче кроз западни део општине. Шуме су углавном распрострањене у западним и 

јужним деловима општине на територији Националног парка „Ђердап“. 

Голубачка клисура, део предела Соколац-Власац, кањон реке Брњице, део Шомрде, 

подручје око Голубачке тврђаве и Чезава-Каструм Нове, су природне предеоне целине 

другог степена заштите. На територији општине Голубац највећа концентрација 

туристичких ресурса је уз приобаље Дунава. Од природних вредности истичу се кањон 

Брњичке реке, Голубачка клисура, Црни врх, Туманска река, река Дунав. У овом делу 

Дунав представља огромну водену површину, погодну за развој различитих активности на 

води и у њеном приобаљу. Воде Дунава у овом пределу богате су ихтиофауном. Развијени 

су лов и риболов, где постоје риболовачке дестинације: терени за смуђа, шарански терени 

и терен за сома. 

 

Од Голубачке тврђаве започиње Голубачка клисура дужине 13,5 km са веома 

стрмим стеновитим странама до чак 300 m изнад нивоа реке. Клисура је прво сужење на 
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почетку композитне долине Ђердапа. Име је добила по граду Голупцу. Завршава се 

Љупковском котилином код грда Љупкова у суседној Румунији.  

Слика бр.5 - Голубачка клисура 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=golubacka+klisura&rlz 

Кањон Брњичке реке обухвата слив реке Брњице. Уз сам кањон пружа се једна од 

најлепших пешачких стаза. Стаза има три слепа завршетка: на Црном Врху, у пећини 

Гаура Веи и у Великом извору. Дуга је 21 km, и једна је од најатрактивнијих вредности у 

Националном парку због тога што представља најдужи водоток у самом парку. За туристе 

су веома атрактивни слапови и вирови поред којих се пролази као и насеље Раковица са 

салашима. Управо на овом подручју се налази и најлепши видиковац - Црни врх, одакле се 

пружа поглед на Дунав, Национални парк и Румунију.  

Национални парк Ђердап налази се у североисточном делу Србије, на граници са 

Румунијом. Формиран је 1974. године, а његово стварно проглашење уследило је 1983. 

године. Парк се простире дуж тока Дунава, од Голупца до Кладова, заузимајући простор 

од 63.608,46 ha. У административном смислу обухвата подручја општине Голубац, 

Мајданпек и Кладово.Национални парк представља заштићено подручје земље или мора, 

издвојено ради очувања њихове целовитости, једног или више екосистема, 

геоморфолошких, геолошких, естетских, пејзажних, археолошких, антропогених и других 

вредности, неизмењених или мало измењених човековим утицајем у било ком облику.
3
 

                                                             
3
Група аутора, Основе заштите и унапређења животне средине, Универзитет у Приштини са седиштем у 

Косовској Митровици, Косовска ,Митровица и Београд,  2012, стр. 167. 

https://www.google.rs/search?q=golubacka+klisura&rlz
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Национални парк „Ђердап“ је наш највећи и најкомплекснији национални парк, са 

богатством флоре и фауне, мноштвом културно-историјских споменика, раскошним 

геоморфолошким и хидрографским мотивима, прелепим пејзажним амбијентима.
4
 

У парку су издвојене три зоне заштите- зона првог најстрожијег степена заштите, 

зона другог и трећег степена заштите. Прва зона обухвата 16 природна резервата, 4 

споменика природе и четри непокретна добра. Значајни су „Голубачки град“, „кањон 

Бољетинске реке“, „Лепенски вир“, резервати „Татарски вис“, „Јеленска стена“, 

„Шомрда“, „Цигански поток“, „Власац“, „Голубинска глава“  и остали. Значајан је и 

средњовековни град Рам, туристички центар „Караташ“... Од укупне површине парка, 

18,117 ha, или 28,5 % је у оквиру општине Голубац ( 49,3 % од њене укупне површине). “. 

Простор Националног парка и његове заштитне зоне обухвата чак 235 km
2
 територије 

Голупца. Територији општине припадају четири строга резервата природе: „Босман-

Соколовац“, „Голубачки град“, „Бојана“ и „Татарски вис“. 

Карта бр. 5 - Географски положај Националног парка „Ђердап“

 

Извор: http://www.npdjerdap.org/ 

 

Кроз резерват природе „Босман-Соколовац“ пролази истоимена стаза здравља. Уз 

литице изнад Дунава, пролази се поред прелепих видиковаца са погледом на клисуру 

                                                             
4
 Јовичић, Д., Туристичка регија Србије, Универзитет у Београду Географски факултет, Београд, 2009, стр 71. 

http://www.npdjerdap.org/
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Госпођин вир и румунски парк. Површина резервата је 281,34 ha, који се издваја по 

специфичној флори и по очуваној мезозојској фауни.  

На овом подручју развијен је ловни туризам као једна од могућности остваривања 

значајних динарских и девизних прихода, који се одвија строго контролисано. Ловиште 

„Туманска река“ коме управља Ловачко удружење „Голубац“, и  ловиште „Липовачка“ 

који се простире на самој територији парка и у њему је заступљена висока дивљач: срне, 

јелени, длакава црна дивљач, као и ситна дивљач. Воде Дунава су као што смо рекли 

богате ихтиофауном, па се риболовно подручје простире целом дужином обале Дунава. С 

пролећа и почетком риболовне сезоне, на стотине пецароша посете насеље Голубац и 

његову околину.  

Строги природни резерват „Голубачки град“ истиче се по постојању веома ретких 

биљних заједница и врста: ниски шибљаци јоргована, високи шибљаци јоргована, 

медунац, грабица, јасен, букова шума, храстова шума. 

 

2.2. Изведени елементи туристичке понуде општине Голубац 

2.2.1.Антропогене туристичке вредности 

 

Од антропогенх туристичких вредностиу општини Голубац истиче се 

средњовековна Голубачка тврђава, сам град Голубац, викенд насеља Винци и Усје, Чезава-

локалитет потопљеног културног добра, манастир Туман, црква св. Николе, етно музеј...  

Тврђава Голубац налази се на обали Дунава, у Општини Голубац, на улазу у 

подручје Националног парка „Ђердап“.
5

На основу историјских, архитектонских и 

археолошких података сматра се да је град настао у другој половини XIII и почетком  XIV 

века и да  су га градили Срби.
6
 

 

                                                             
5
 Терзић, А., Перспективе развоја културне руте Тврђаве на Дунаву у функцији обогаћивања туристичке 

понуде,  Географски институт „Јован Цвијић“, Београд, 2014, стр. 80. 
6
 Терзић, А., Перспективе развоја културне руте Тврђаве на Дунаву у функцији обогаћивања туристичке 

понуде,  Географски институт „Јован Цвијић“, Београд, 2014, стр. 80. 
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Слика бр.6 - Голубачка тврђава 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=tvrdjava+golubac&rlz 

 

Голубачки град је од 1949. године стављен под заштитом Завода за заштиту 

споменика културе. Међутим због свог историјског значаја и изузетне архитектонске 

вредности Голубачка тврђава је проглашена спомеником културе од изузетног значаја 

1979. године. Тврђава је уједно и најважнији туристички ресурс општине Голубац. Сматра 

се да је тврђава најбоље очувана средњовековна тврђава, има укупно девет кула од којих 

се једана највећа налази на највишем узвишењу. Међутим тридесетих година двадесетог 

века кроз тврђаву је пробијен магистрални пут а улазна капија је срушена. Данас се кроз 

тврђаву врши превоз тешког терета чиме се континуирано уништава. Такође тврђава је 

угрожена и радом каменолома, који је затворен, али је околни простор у потпуности 

девастиран. Данас је Голубачка тврђава запуштена, унутрашњи прилази кулама су трули и 

опасни, па је посматрање најбезбедније са спољне стране. Улаз у тврђаву иако је могућ 

пењањем уз зидине, није препоручљив из безбедносних разлога. Недостаци се огледају у 

недостатку туристичке сигнализације, неодговарајућој инфраструктури, неуређености и 

неопремљености простора, неорганизованом речном саобраћају, недовољним 

капацитетима електричне енергије... 

 

Изван тврђаве на простору Подграђа, након изградње обилазнице и тунела и 

уклањања зграда ПИМ-а, планиран је паркинг простор и наспрам паркинга пристан за 

бродове и привези за мала пловила. Испред паркинга према тврђави ситуиран је објекат 

визиторског центра, са санитарним блоком за посетиоце, информационим туристичким 

https://www.google.rs/search?q=tvrdjava+golubac&rlz
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пунктом, салом за изложбе и презентације, канцеларијом, а другом крилу је ресторан са 

великом терасом према води.  Између два крила планирано је постављање амфитеатра за 

излагање првих информација о споменику и одатле би полазиле две стазе до Тврђаве- 

једна поред воде, а друга између простора за одмор и археолошког парка. Једини објекат 

ПИМ-а који се неће уклањати у пројекту је дробилица која ће бити адаптирана за 

сликарске атеље, са становањем (Општина Голубац – Елаборат Тврђава Голубац, 2010). 

Програм се реализује у оквиру сарадње између Србије и Румуније, који финансира 

Европска унија.
7
 Овај споразум је потписан априла 2014. године у Влади Србије. 

 

Слика бр.7 - Планиран изглед Голубачке тврђаве 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=tvrdjava+golubac&rlz 

 

Насеље Голубац је насеље које се налази на обали Дунава. Своје приобаље није 

привео намени, јер има недовршену марину без адекватне инфраструктурне опремљености 

и приобаље које је неуређено у дужини од 12 km. Две значајније зграде у насељу су зграде 

у улици Цара Душана које се налазе на списку Републичког завода за заштиту споменика 

културе. Најзначајнија и најпосећенија туристичка манифестација у Голупцу је 

традиционални „Голубачки котлић“, који се одржава већ 40 година. Током дана одигравају 

се разне игре: скијање на води, једрење, игре без граница, пецање на пловак, старе 

чобанске игре, турнир у баскету, игре за најмлађе, док је централни догађај кување рибље 

                                                             
7
 Терзић, А., Перспективе развоја културне руте Тврђаве на Дунаву у функцији обогаћивања туристичке 

понуде,  Географски институт „Јован Цвијић“, Београд, 2014, стр. 83. 

https://www.google.rs/search?q=tvrdjava+golubac&rlz
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чорбе. Увече се проглашава победник и организује богат забавни програм. Манифестација 

привлачи велики број посетилаца, дневно око 1000 гостију.  

 

Значајни је и локалитет потопљеног културног добра - Чезава који се налази на 

мањем полуострву испод Ђердапске магистрале. На том простору откривен је археолошки 

локалитет „Нове“. Сматра се да је реч о остацима римског утврђења са подграђем, 

пристаништем и некрополом, које датира из периода од I до IV века нове ере. Био је под 

управом Виминацијума и представљао једну од већих станица на путу ка Никомедији. 

Данас, нажалост  већи део локалитета се налази под водом.  

Насеље Винци и Усиње налазе се узводно од Голупца, на самој обали Дунава. Реч је 

о два готово спојена насеља у густој боровој шуми. На овом подручју обала Дунава је 

идеална за плажу и омиљено је место бројних туриста и излетника током лета.  

Од сакралних објекта требамо споменути манастир Тумане, посвећен Св. 

Архангелу Гаврилу, који се налази 8 km од Голупца. Манастир је данас значајан културно -

историјски споменик општине. Потиче из XIV века и задужбина је Милоша Обилића. На 

свега 2 km од манастира налази се испосница Св. Зосима, која је преуређена и прилагођена 

посетиоцима.  У близини испоснице налази се извор воде, у виду мањег водопада, за који 

важи да има чудотворне лековите особине.  

Пројектом ГТЗ „Eurovelo 6“ направљена је бициклистичка стаза дуж Ђердапске 

магистрале која пролази и кроз општину Голубац. Стаза пролази и кроз строго заштићени 

резерват природе „Босман-Соколац“ и иде ка Шомрди.  
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2.2.2. Материјална база развоја туризма 

 

Општина Голубац учествује са 8.17 % у укупном броју кревета у Доњем 

Подунављу. Што је доводи на последње место од свих општина које припадају Доњем 

Подунављу.  

 

Хотел „Голубачки град“ је хотел модерне архитектуре и савременог хотелијерства. 

Налази се на десној обали Дунава у строгом центру града. Поред самог хотела налази се 

уређени кеј дужине од 2 km. Хотел располаже са 50 соба, 140 лежајева, 2 ресторана, салом 

за састанке, ТВ салоном, теретаном, кладионицом и баштом на Дунаву. Хотел има 

повољан стратешки геосаобраћајни положај, због коридора VII, међутим недостаци хотела 

су запуштеност путне и речне инфраструктуре, лоша кадровска структура, недостатак 

туристичке сигнализације... 

 

Слика бр.8 - Хотел „Голубачки град“ 

 
Извор: https://www.google.rs/search?q=hotel+golubacki+grad+slike&rlz 

 

Поред хотела услуге смештаја пружају и вила „Дунавски рај“. Вила је смештена на 

7 km од Голупца и налази се на 500 m од обале Дунава. Окружена је боровом шумом. Свака 

соба располаже са посебним купатилом са туш кабином, балконом са којег се пружа 

поглед на врт. У понуди има ресторан, бесплатан интернет, паркинг и терен за одбојку. 

Затим, апартман „Дедине“ у Голупцу, Вила „Маја“, апартман „Богојевић“ и виле, 

апартмани и куће за издавање које пружају услуге смештаја. 

https://www.google.rs/search?q=hotel+golubacki+grad+slike&rlz
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Слика бр.9 - Вила „Дунавски рај“ 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q 

 

 

2.3. Специфични облици туризма у општини Глубац 

 

На територији општине Голубац развијен је викенд туризам који се одвија у 

насељима Винци и Усиње. Насеља се налазе на обали Дунава па је у њима развијен и 

купалишно-рекреативни туризам и излетнички који привлачи не само туристе из околних 

места већ и из региона.  

 

Један од видова туризма који је развијен у Голупцу је и манифестациони, где се пре 

свега мисли на традиционалну манифестацију која се већ 40 година одржава у овом крају – 

„Голубачки котлић“.  

 

 Излетнички туризам са обиласком природних туристичких вредности: кањон 

Брњичке реке, Голубачка клисура, Туманска река, река Дунав, Национални парк „Ђердап“ 

и антропогених туристичких комплекса. Највећи интензитет излетничких туриста је у 

мају, јуну, септембру и октобру. Излетнички туризам се не треба ограничити на 

упознавање само два или три објекта или локалитета. Јер општина Голубац са околним 

општинама у Доњем Подунављу нуди много више. Што изускује дуже задржавање 

излетника и бољу презентацију туристички интересантних археолошких локалитета, 

видиковца, трагова Римљана и Турака, средњовековних тврђава, законом заштићених 

природних комплекса... 

https://www.google.rs/search?q
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Културни туризам није у већој мери развијен иако постоје инзванредни услови за  

организовање овог вида туризам. Као што је организован обилазак средњовековне 

Голубачке тврђаве. 

 

Ловни и риболовни туризам као специфични облици туризма. Очуваност природе и 

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

прихрањивања и вештачког размножавања, може дати добре резултате и донети велике 

приходе општини.  

 

2.4. Карактеристике туристичког промета у Голупцу 

 

Туристички промет је забележио повећање у периоду од 1980.до 1988. године. У 

периоду од 1990 до 1993.године бележи се смањење туристичког промета.  

Табела бр.1 - Туристички промет у Голупцу од 1980-1994.године. 

Година ГОЛУБАЦ 

Туристи Ноћења 

1980. 1 391 2 137 

1981. 3 435 4 466 

1982. 4 473 5 440 

1983. 2 521 5 602 

1984. 6 584 25 475 

1985. 8 275 19 495 

1986. 7 785 21 068 

1987. 7 370 15 534 

1988. 8 087 17 217 

1989. 7 573 14 177 

1990. 8 418 15 565 

1991. 6 850 13 276 

1992. 2 370 4 642 

1993. 1 868 3 913 

1994. 4 256 6 609 
Извор: Стефановић, В., Економско-туристички значај Дунава са посебним освртом на Ђердап, Универзитет у 

Нишу ПМФ, 2013. стр. 65. 
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Из табеле видимо да се туристички промет у Голупцу почео повећавати тек након 

1983. године изградњом хотела „Голубачки град“. Голупцу припада око 40 km обале 

Ђердапског језера, које је при улазу у клисуру веома широко и погодно за купање и 

наутику. Туристички садржај обогаћује и сама тврђава Голубачки град, као и оближњи 

манастир Туман, и спомен-обележје на Црном врху.  

 

3. Туристичка понуда општине Мајданпек 

3.1. Изворни елементи туристичке понуде општине Мајданпек 

3.1.1. Положај општине Мајданпек 

 

Општина Мајданпек се налази у североисточној Србији дуж тока Дунава. Обухвата 

јужне делове брдско-планинског простора венца Карпата. На северу од Мајданпека у 

Ђердапској клисури налази се место Доњи Милановац на 22 km. Околина Мајданпека је 

брдско –планинска, на североистоку га окружује планина Мироч, на истоку Дели Јован, на 

југу планина Стол, Мали Крш и Велики Крш на југозападу, на западу Хомољске планине а 

на северозападу планински масив Старице и Шомрде.Поред Дунава, Мајданпек се налази у 

водотоку још две реке: Пека и Поречке реке, које су биле погодно тло за развој културе и 

цивилизације на овим просторима.  

Мајданпек се први пут помиње 1560. године у једном турском документу, као 

кованица речи „Медени пек“ (мед је стари српски назив за бакар, а пек је на старогрчком 

овчје руно).
8

У административном смислу општина се на северозападу граничи са 

општином Голубац, на западу и југозападу са општинама Кучево и Жагубица, на истоку са 

општином Кладово и Неготин, на југу са општином Бор, док се на северу налази река 

Дунав која представља природну границу са Румунијом. Површина општине Мајданпек је 

                                                             
8
 Стефановић, В., Економско-туристички значај Дунава са посебним освртом на Ђердап, Универзитет у 

Нишу ПМФ, 2013. стр. 80. 
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932 km
2
,  њену територију чине 14 насељена места, и на самој територији живе 23.703 

становника. 

 

Карта бр.6 - Географски положај општине Мајданпек 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=opstina+majdanpek&rlz 

Општина Мајданпек се налази на пловном путу Дунав. Са Београдом је повезана 

магистралним путем Београд-Кладово (Ђердапска магистарла). Од главног града је 

удаљена 190 km, док је са коридором повезана преко Пожаревца и Параћина. Значајне 

друмске саобраћајнице које повезују општину са окружењем су магистрални путеви М-24 

(из правца Неготина), М-25.1. (из правца Голубац-Поречки мост), као и регионални путеви 

Р-104 (Брза Паланка - Мироч-Поречки Мост - Мајданпек-Дебели Луг - Јаскова-

Жагубица), Р-104а (Јасикова - Влаоле - Горњане-Бор) и Р-106 (Поречки мост-Милошева 

кула - Заграђе - Зајечар-Бор). 

Ђердапска магистрала иако је најважнији транзитни правац у општину, пролази 

кроз зону првог степена заштите у Националном парку. Па је стање на тој магистрали 

https://www.google.rs/search?q=opstina+majdanpek&rlz
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веома лоше – постоји велики број одрона и камена на коловозу, а честа клизишта се тешко 

отклањају.  

Северним ободом општине протиче река Дунав која је део међународног коридора 

VII (Рајна - Мајна-Дунав) који повезује Северно и Црно море. На територији општине 

постоји железничка пруга. Са Београдом општина је повезана пругом која  иде преко 

Кучева и Пожаревца, са Нишоми Праховом пругом која иде преко Бора и Зајечара. 

 

3.1.2. Природне карактеристике општине Мајданпек 

 

Територија општине је претежно брдско-планинска, где су најмаркантнији облици 

рељефа планине: Мироч, Шомрда, Дели Јован, Велики крш, Мали крш, и планина 

Старица. На територији општине Мајданпек простире се Ђердапска клисура, кањон 

Бољетинске реке, кањон реке Градашнице, Рајкова пећина, пећина Градашница на 

падинама Мироча, једна од најдубљих јама у Србији - Ракин понор, Ибрин понор и 

Буронов понор на планини Мироч, језеро Велики Затон, језеро Казанског потока, 

Данилово врело, река Пек, Поречка река, Бели извор и друге природне туристичке 

вредности. Кречњачки састав планина створио је предиспозиције за формирање крашког 

рељефа.  

Симбол и заштитни знак Мајданпека је управо планина Старица. Са планине се 

пружа изванредан поглед на рударске копове и град, и управо се у подножју ове планине 

налази Рајкова пећина. Планина је погодна за школу планинарења, због благих успона и 

оштрих литица за туристе авантуристичког духа. Такође планина је богата разноврсним 

биљним и животињским светом. 
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Слика бр. 10 - Планина Старица 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=planina+starica&rlz 

 

 

Клима је умерено континентална са просечном температуром ваздуха од 7,73º C. 

Око Дунава клима је умерено континентална док је у брдско-планинском делу оштра са 

више снежних падавина. Падавине су обилније него у околним подручјима и просечно 

износе 786 mm годишње.  

Од хидролошких објеката најзначајнија је река Дунав која тече северном границом 

општине са атрактивним обалама и заливима.  На територији општине Дунав прави велики 

„лакат“ у коме се налази Доњемилановачка котлина са градом Доњи Милановац. 

Доњемилановачка котлина је највеће проширење Ђердапа, дугачка 15km. На овом сектору 

нема вирова, вода је мирне површине, тако да постоје повољни услови за пристајне 

бродове и активности на води.  

Од других хидролошких ресурса значајни су и Поречка река, десна притока Дунава. 

Изградњом Хидроелектране „Ђердап I“ потопљено је ушће реке и на том месту је 

формиран Поречки залив. На обали залива постоји „Обљага маре“- викенд насеље. Залив је 

идеалан простор за уређење и коришћење за рекреативне и такмичарске спортове на води 

зато што се речни саобраћај не одвија у заливу. Река Златица која је некада била 

златоносна, а злато експлоатисали још стари Римљани. Река се улива у Дунав, такође 

градећи мањи залив. Река Пек такође позната по златоносности, где је за општину 

https://www.google.rs/search?q=planina+starica&rlz
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Мајданпек најзначајнији горњи ток у коме гради своју клисуру. Бољетинска река је такође 

за туризам значајна, јер се у њеном сливу налазе резервати природе: Лепенски вир, Кањон 

Бољетинске реке - Гребен, Цигански поток и Шомрда. Мало али нимало значајније језеро 

на територији општине Мајданпек је Златно језеро настало 1883. године када се маса 

шљунка и песка обрушила у долину Папренице створивши језеро. Језеро Велики Затон 

налази се у самом подножју планине Старице, 2 km од центра Мајданпека. На језеру је 

развијен спортски риболов као један од облика туризма.  

Биогеографске вредности су најзаступљеније у зони Националног парка „Ђердап“. 

Са површином Националног парка, укупна површина заштићених области на територији 

општине Мајданпек износи 636 km
2
. Заштићена подручја на територији Националног парка 

су строги резерват природе - станиште зеленика и мешовите шуме букве, јасена, граба и 

јавора, строги резерват природе – „Чока Нјалта са Песачом“, затим строги резерват 

природе - „Лепенски вир“, Кањон Бољетинске реке - строги резерват природе са јурско-

кредним фосилима, земљаним пирамидама, и реликтним и ендемичним врстама, језеро 

Балта Алушанту-Папренички поток споменик природе, пећина Градашница, део Шомрде-

природна предеона целина  II степена заштите, природни споменик „Главица“, 

геоморфолошки споменик природе - „Веља прераст“, природни простор око непокретног 

културног добра- предео око локалитета „Лепенски вир“ и природни споменици ван 

Националног парка- „Мали Штрбац“, „Коњска глава“, „Мустафа“, „Цигански поток“ и 

„Фиљешана“. 

 

На подручју Мајданпека налази се једна трећина националног парка „Ђердап“ са 

два обележена примарна улаза:  улаз „Тополница“ и „Капетанске ливаде“.Национални 

парк представља заштићено подручје земље или мора, издвојено ради очувања њихове 

целовитости, једног или више екосистема, геоморфолошких, геолошких, естетских, 

пејзажних, археолошких, антропогених и других вредности, неизмењених или мало 

измењених човековим утицајем у било ком облику.
9
 

                                                             
9
 Група аутора, Основе заштите и унапређења животне средине, Универзитет у Приштини са седиштем у 

Косовској Митровици, Косовска ,Митровица и Београд,  2012, стр. 167. 
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Ђердапска клисура на територији општине Мајданпек се сматра најлепшом 

композитном долином Дунава, јер обухвата Доњемилановачку котлину и клисуру Велики 

Казан. Управо се и најлепши видиковац налази над овом клисуром- видиковац Штрбац, 

који је уређен за посете и апартманским смештајем за туристе. 

Од подземних крашких облика велику пажњу туриста привлачи Рајкова пећина. 

Пећина се истиче по квалитетном пећинском накиту, који је изграђен од кристаластог 

калцита белог као снег, па даје утисак правог зимског леденог пејзажа. Пећина се налази 3 

km од Мајданпека, на изворишту малог Пека. Представља речну, тунелску пећину кроз 

коју протиче истоимена река-Рајкова река. Пећина се састоји од две физички одвојене, а 

хидрографски повезане пећине: Понорске и Изворске пећине. Свака од њих има суви и 

речни хоризонтални пећински канал. Суви канал је преграђен бигреним саливима и 

накитом, а речни сужењима и наносом. Рајкову пећину открио је крајем XIXвека Јован 

Цвијић. Реконструкцијом пећине повезана су два канала тако да се посетиоцима ове 

пећине пружа могућност кружног обиласка. Понорски део Рајкове пећине привлачи велику 

пажњу својом суровошћу пакленом буком воде, и пећинским накитом. Изворски део 

пећине је уређен за посетиоце, богатији је пећинским накитом. Обилазак пећине траје од 

40 до 50 минута.  

 

Слика бр.11 Рајкова пећина у унутрашњости 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=rajkova+pecina&rlz 

 

Пећина Градашница је једна од “Ђердапских пећина“ у којој су присутне силикатне 

формације на зидовима источног пасажа и пасажа са бранама. Налази се на планини 

https://www.google.rs/search?q=rajkova+pecina&rlz
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Мироч. Пећина није валоризована, али због своје атрактивности све више привлачи 

туристе. 

 

Пећине, јесте да су природне реткости, али оне на територији Доњег подунавља 

нису ретке, већ су бројне. Међутим хидрографска и спелеолошка појава извора – 

потајница, представља праву реткост. Карактеристика ове појаве је да час даје воду, час 

пресушује. 

Бигрена акумулација - „Бели изворац“ налази се у општини и представља споменик 

природе III категорије. Стављен је под заштитом крајем 2006. године, и представља 

посебну атрактивну предеону целину, доступну за посетиоце. Овим спомеником управља 

туристичка организација општине Мајданпек, која се брине о његовом уређивању, 

обележавању стаза за посетиоце, изради програма заштите и коришћења у туристичке 

сврхе. Познати природни камени мост у Доњем Подунављу је Ваља прераст, који се налази 

12 km од Мајданпека. Дужина прераста је 100 m, и то је заштићен простор који поред 

прерасти обухвата и истоимену планинску реку, 65 m узводно и 50 m низводно од саме 

прерасти, и по 100 mу ширини са обе стране прерасти. Прераст и река су веома атрактивни, 

и чине значајан амбијентални простор. 

 За туристе на територији општине Мајданпек уређене и означене су „Стазе 

здравља“ око Националног парка: Босман – Соколовац, дуга 10 km, веома атрактивана зато 

што се пење уз саме литице изнад Дунава до врха Соколовца где се пружа изванредан 

поглед на клисуру Госпођин вир. Следећа стаза је Кошо-брдо-Чока Нјалта, стаза дуга 

10km, Цигански поток-Шомрдски камен, дуга 12 km, Стаза Кањон Бољетинске реке дуга 

свега 1,8 km али најатрактивнија. Ту је и стаза која кружи око Доњег Милановца и језера 

Балту Алушонту до Главице дуга 5 km, стаза Буронов понор дуга 2,5 km. Пећина 

Градашница – стаза дуга 4,5 km, и стаза Велики и Мали Штрбац која води шумским путем 

од Поречке баре до Плоча. 

Такође на територији општине Мајданпек налазе се два ловишта и риболовно 

подручје који пружају изванредне услове за развој ловног и риболовног туризма. 

Разноврсност и бројност ихтиофауне огледа се у 58 стално насељених врста риба у Дунаву, 

од којих су најзначајније: сом, штука, смуђ, клен, кечига, мрена и остале врсте риба.   
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3.2. Изведени елементи туристичке понуде општине Мајданпек 

3.2.1.Антропогене туристичке вредности  

 

Од антропогених туристичких вредности истичу се: археолошки локалитет 

“Лепенски вир“, архео-металушки локалитет „Стара топионица“, локалитет „Окно“, 

Милошева кула, ски центар „Рајково“, Тенкина кућа, црква Св. Николе, црква Св. 

Апостола Петра и Павла, значајне манифестације које привлаче туристе су „Жене 

сликари“, „Сеоска спортска олимпијада“, изложбе- „Мајдан арт“ и многе друге. 

Археолошки локалитет “Лепенски вир“ налази се узводно 15 km од Доњег 

Милановца. Локалитет представља непокретно културно добро од изузетног значаја. На 

Дунавској тераси Лепенски вир у Ђердапу, испод наслага земље и песка, откривени су 

између 1965. и 1970 године уметнички споменици једне древне, дотад непознате 

преисторијске културе: сакралне грађевине, скулптуре од џиновских облутака и гравуре на 

камену, рожини и кости.
10

 То је било једно од најзаначајнијих открића ове врсте на 

територији Србије. Култура је стара око 8000 година. Сматра се да су на овом месту 

живели људи константно 2000 година и да су током тог периода прешли еволутивни пут 

од ловаца до сакупљача плодова до организоване друштвене економске заједнице. 

Становници су били прави урбанисти и градитељи, јер су градили куће трапезоидног 

облика, прекривене дрвном конструкцијом, лишћем и кожом животиња. У кућама су се 

налазила огњишта, жртвеници и камене скулптуре као божанства. Ово је највеће и 

најзначајније мезолитско и неолитско археолошко налазиште које је име добило по 

дунавском виру. Током ископавања откривено је седам насеља и 136 објекатакоји су 

изграђени у периоду од 6500 до 5500. година пре наше ере. Данас се локалитет налази у 

веома лошем стању, под конструкцијом склоном урушавању, чиме се доводи у питање 

заштита локалитета. Да не би до тога дошло покренут је поступак и изграђен план детаљне 

регулације археолошког локалитета „Лепенски вир“. Њиме се предвиђа заштита, уређење и 

презентација локалитета али и изградња научно-истраживачког и туристичко-рекреативног 

објеката.  

                                                             
10

  Министарство заштите животне средине Републике Србије, Национални парк Ђердап- Памтивек природе 

и човека – прво издање, IP „Ecolibri“, Београд, 1996, стр. 133 
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Слика бр.12- Лепенски вир: прародитељска скулптура из светилишта 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=lepenski+vir&rlz 

          Архео-металуршки локалитет „Стара топионица“ налази се на површинском копу 

рудника бакра у Мајданпеку. Место је познато по имену Стара управа или Стара 

дирекција. Од Мајданпека је удаљен 1 km.  На њему се налазе релативно добро очувани 

остаци старе топионице. Производња у овој топионици је 1858. године обустављена.  

Милошева кула се налази на узвишењу где се састају река Црњанка и Шашка, 

недалеко од села Рудне Главе и Доњег Милановца. Милошева кула представља остатке 

зидина града који датира из XIV века. Зидине куле сличне су манастирским зидинама. 

Према предању господар куле је био родом из Пореча. Представља редак средњовековни 

споменик који је данас запуштен, неуређен и без обележја.  

Локалитет „Окно“ води порекло из прелазног праисторијског периода са старије на 

млађу винчанску групу (средина или друга половина IV миленијума пре нове ере). 

Локалитет је откривен код села Рудна глава и сматра се најстаријим рудником, јамске 

подземне експлоатације у Европи. Сматра се да су тадашњи рудари следили природне 

канале рудне жиле и спуштали се до дубине од 20 m. Део локалитета је оштећен радом 

модерног рудника дневног копа, док постоји и неоштећени део који би могао да се 

истражи, и уреди за туристичке посете. 

„Панорамски путеви“ су на подручју Националног парка „Ђердап“ једини 

асфалтирани путеви. Они воде од Доњег Милановца преко Омана до Мајданпека. Такође 

https://www.google.rs/search?q=lepenski+vir&rlz
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постоји још један панорамски пут који је посут камен туцаником и води до видиковца на 

Великом Штрпцу. На Великом Штрпцу видиковац је уређен за посете туриста.Такође 

трећи потенцијални панорамски пут у Националном парку био би гребенски пут од 

Шомрде до Великог Штрпца. Сада на тој деоници постоје некатегорисани земљани путеви. 

Од сакралних објеката у општини се истиче црква Светих апостола Петра и Павла. 

Црква је изграђена у пориоду од 1856. – 1858. године од стране српске Владе која је за 

изградњу цркве довела стручњаке и раднике из иностранства. Сликару Урошу Кнежевићу 

била је поверена израда плана цркве, који се одлучио за такозвани „швајцарски стил“ који 

је у то време био распрострањен у Европи. Посвећена је Св. Апостолима Петру и Павлу, 

који су мајданпечки рудари узелиза своје заштитнике. Од тада па до данас сваке године 12. 

јула се слави Слава рудника и Црквена слава. 

Град Доњи Милановац је настао након изградње Хидроелектране „Ђердап I“ на 

обали Дунава. Данас град је атрактиван и потенцијални туристички центар у самом центру 

Националног парка и Ђердапске клисуре. Модерно је уређено насеље са градским парком 

и шеталиштем дуж обале Дунава. У њему се налази познати хотел „Лепенски вир“, градска 

плажа, спортски терени, а у непосредној близини се налази археолошко налазиште 

Лепенски вир. У Доњем Милановцу се налази и црква Св. Николе коју је подигао капетан 

Миша Анастасијевић 1840. године. Након изградње Хидроелектране „Ђердап I“ ова црква 

је потопљена и измештена на новој локацији у којој су смештени вредни предмети и 

остаци зидног сликарства. Црква поседује вредне предмете из старе поречке цркве па је 

стављена под заштитом. У граду на левој обали Дунава, пре Оршаве, налази се позната 

атракција новијег доба- монументална фигура дачког краља Децибала, урађена у 

природној стени код ушћа реке Мраконије у Дунав. 
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Слика бр.13 - Лице краља Децибала 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=figura+da%C4%8Dkog+kralja+Decebala&rlz 

На планини Мироч налази се истоимено село Мироч које представља предеону и 

етно амбијенталну целину. Село има изванредне услове за развој туризма а нарочито 

сеоског туризмазахваљујући богатству и лепоти планинских пејзажа. Може се назвати и 

ваздушном бањом због свог положаја и окружења са буковим и храстовим шумама богате 

флором и фауном. Шуме села су богате ситном и крупном дивљачи, и до сада је 

евидентирано 1300 врста лековитог биља. У селу постоје могућности производње здраве и 

еколошки чисте хране, како млека и млечних прерађевина, тако и воћа и поврћа. У атару 

села се у прошлости налазио стари римски град „GERULATIS “.  У центру села се налази 

чувени бунар Марка Краљевића, за који су везане многе легенде. 

Ски центар „Рајково“ налази се у близини Рајкове пећине на 4 km од центра 

Мајданпека. Ски центар поседује ски лифт типа сидро, капацитета 1100 скијаша на сат. 

Ски лифт опслужује две ски стазе. Ски центар највише посећују и користе локални 

становници, међутим планским улагањима и пројектовањем постигао би се његов 

регионални статус.  

 

 

https://www.google.rs/search?q=figura+da%C4%8Dkog+kralja+Decebala&rlz
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Слика бр. 14 - Ски стаза у ски центру „Рајково“ 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=Ски+центар+„Рајково“&rlz 

 

3.2.2. Материјална база развоја туризма 

 

Општина Мајданпек учествује са 24.47 % у укупном броју кревета у Доњем 

Подунављу. Испред ње се налази општина Кладово са 37.98 % учешћа у укупном броју 

кревета у Доњем Подунављу. 

Хотел „Лепенски вир“ налази се на падинама изнад Доњег Милановца на 161 m 

надморске висине, окружен шумом. Хотел има повољан положај јер се налази у средишту 

Националног парка „Ђердап“. Располаже са 200 двокреветних, 65 једнокреветних и 10 

апартмана, од којих је већина са погледом на Дунав. Све собе су опремљене телефоном, 

интернетом, телевизором, имају терасе и посебна купатила. У склопу хотела су главни 

ресторан са 500 седишта, аперитив бар, национални ресторан, тихи салон са 180 места, 

шах сала са 30 места и конгресна сала са 100 места. У понуди је и затворен 

полуолимпијски базен са теретаном и сауном, травнати терен за фудбал, са још три 

помоћна терена за тренинге, терен за кошарку, мали фудбал, тенис и одбојку. Праву оазу 

мира и опуштености од свакодневне напетости и бриге представља новоотворениspa и 

wellness центар у хотелу. Недостатак хотела јесте запуштеност путне и речне 

инфраструктре, неорганизованост речног саобраћаја, недостатак туристичке сигнализације 

и неодговарајућа туристичка инфраструктура. 

https://www.google.rs/search?q=Ски+центар+
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Слика бр.15 - Хотел „Лепенски вир“ у Доњем Милановцу 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=hotel+lepenski+vir&rlz 

 

 У самом центру Мајданпека, у подножју планине Старице налази се хотел 

„Goldeninn“***.  Хотел располаже са 120 лежајева у 12 једнокреветних, 36 двокреветних, 8 

трокреветних соба и 9апартмана. У саставу хотела је ресторан са 300 места, банкет сала, 

президент сала, конференцијска сала, лоби и кафе бар. За све госте хотела је обезбеђен 

паркинг и казино клуб у саставу хотела. Спортским екипама и индивидуалним гостима 

хотела на располагању је Спортски центар „6 Август“ са атлетским стазама, фудбалским 

стадионом, затвореним олимпијским базеном, са још два мања помоћна базена, сауна, 

стрељана, фитнес центар, спортска дворана намењена за кошарку, рукомет, одбојку, мали 

фудбал и остале мале спортове. У близини се налази и ски центар са жичаром капацитета 

1100 скијашана сат. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.rs/search?q=hotel+lepenski+vir&rlz
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Слика бр. 16- Хотел „Goldeninn“*** 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=hotel+gold+inn+majdanpek&rlz 

Поред ова два већа хотела услуге смештаја пружају и приватне куће, апартмани и 

станови за одмор у Доњем Милановцу и Мајданпеку.  

 

3.3. Специфични облици туризма у општини Мајданпек 

 

Стационарни туризам - најпогодније услове за дужи боравак пружа Доњи 

Милановац. Пре свега због постојања савремених туристичко-угоститељских објеката, 

развијене домаће радиности. Доњи Милановац се након изградње хотела „Лепенски вир“ 

наметнуо као средиште туризма не само у Националном парку већ и ђердапског сектора 

уопште. Садржај стационарног вишедневног боравка у Доњем Милановцу је богат и 

разноврстан, може задовољити потребе бројних туриста где се најдужи боравци остварују 

током лета, а највећа фреквенција гостију је за време празника. Дуг боравак најчешће 

остварују спортске екипекоје се припремају за такмичења. Међутим могућности за још 

већу посећеност постоје и огледају се бољем активирању природних и антропогених 

туристичких вредности, бољем квалитету услуга, побољшању ванпансионске понуде, 

сувенира, побољшању саобраћајне доступности и бољем коришћењу Дунава као 

привлачног пловног пута.  

https://www.google.rs/search?q=hotel+gold+inn+majdanpek&rlz
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У општини је развијен спортско рекреативни туризам, због постојања спортских 

хала, терена за спортове у спортско-рекреацином центру „6 Август“, ски центар „Рајково“, 

хотел „Лепенски вир“ изграђен као одмаралиште спортско-рекреативног карактера. Затим 

додатни терени као што су фудбалски стадион РФК „Мајданпек“, на Рудној Глави 

игралишта, терени... Такође незанемарљива је и најпопуларнија рута“EuroVelo 6“ која 

пролази и кроз Мајданпек. То је бициклистички коридор који спаја Атлантски океан и 

Црно море. Осим ове званичне бициклистичке руте који прати адекватна туристичка 

сигнализација, постоје и алтернативне бициклистичке руте које омогућавају посету 

споменицима природе и културне баштине. Зимски и ски туризам у ски центру „Рајково“. 

Једрење, као вид спортско-наутичког туризма на Дунаву. Акумулацијом Дунава на 

простору Доњемилановачке котлине је створила добре услове за једрење на води. Овде се 

организују такмичења на води и једрење. Управо захваљујући наведеним условима Доњи 

Милановац је више од 35 година домаћин једриличарима из земље и региона на 

традиционалном Купу Ђердапа који се одржава у последњој недељи Августа сваке године. 

Излетнички туризам на Дунаву - крстарење Дунавом са обиласком локална 

историјска обележја и музеје од Лепенског вира, Трајанове Табле до Фетислама и римских 

утврђења, панорамског разгледања Доњег Милановца. У Доњем Милановцу већ неколико 

година постоји саобраћајно пловило „General“. Пловило је са отвореном палубом и 

идеалан је за излете Ђердапом за мање групе туриста. За пар сати вожње колико траје тура 

могу се видети Ђердапска клисура, Трајанова Табла, DecibalRex, старе сигналне станице и 

остале природне и културне атракције. Брод има клупе за седење са столовима, па постоји 

могућност организације кетеринга на броду у сарадњи са локалним ресторанима. 

Излетнички туризам са обиласком планина Мироч, Дели Јован, Шомрда, Велики и 

Мали Крш и планина Старица. Посета Рајкове пећине, пећине Градашнице, бигрене 

акумулације - „Бели изворац“, Вратњанских камених мостова, шетња панорамским 

путевима у Националном парку... 

Културни туризам је на територији општине највише организован кроз омладинско-

екскурзионе посете ђака, студената и осталих група. Општина је богата културно-

историјским наслеђем где туристи највише посећују: археолошки локалитет “Лепенски 
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вир“, архео-металушки локалитет „Стара топионица“, локалитет „Окно“, Милошеву кулу, 

цркву Св. Николе, цркву Св. Апостола Петра и Павла... 

Лов и риболов – На територији општине Мајданпек је на Дунаву развијен спортски 

риболов. Риболовно подручје је саставни део великог риболовног подручја у оквиру 

Националног парка „Ђердап“ и обухвата око 6000 ha акваторије Дунава са Поречким 

заливом. Најинтересантније врсте риба за љубитеље пецања су:смуђ, шаран, сом и 

тостолобик. У општини лов регулишу два ловишта: Ловиште „Ђердап“ и Ловиште „Срна“ 

које се назива и „Тодорова река“. Најчешће се лове срне, дивље свиње, јелени, ниске и 

пернате дивљачи.  

Манифестациони туризам – Током године у Мајданпеку се организују многобројне 

манифестације које привлаче како локалне туристе тако и туристе из региона. То су 

манифестације које приказују традицију и обичаје народа „Ускршњи дани фолклора“, 

„Јоргован fest“, међународни фестивал фолклора „Орфео“, међународна изложба 

„Уметност у минијатури“, новогодишњи сајам „Култура, образовање и стваралаштво“. 

Затим спортске манифестације: „Сеоска спортска олимпијада“, манифестација „Дани 

Дунава“, фестивал спортско-забавног  карактера „Активно лето“, „DANUBEFUNFEST“- 

спортско забавна манифестација која окупља младе широм света, ''Eвропа куп'' и "куп 

Ђердапа у једрењу". Фестивал „Жене сликари“, фестивал гитаре- „Златна нота“, 

Међународни фестивал дечије и забавне музике за младе „ТИН“, „Поречки котлич“- 

такмичење у припремању рибље чорбе и паприкаша на традиционалан начин, и многе 

друге манифестације.  

Сеоски туризам је развијен на планини Мироч. Поред чистог ваздуха, прелепог 

пејзажа, богатог биљног и животињског света, планина пружа могућност развоја и етно 

туризма у селу Мироч. 
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3.4. Карактеристике туристичког промета у Доњем Милановцу 

 

Туристички промет је забележио повећање у периоду од 1980.до 1989. године. У 

периоду од 1990 до 1993.године бележи се смањење туристичког промета.  

 

Табела бр. 2 - Туристички промет у Доњем Милановцу од 1980.-1994.године 

Година ДОЊИ МИЛАНОВАЦ 

Туристи Ноћења 

1980. 29 115 125 277 

1981. 19 858 139 322 

1982. 21 157 104 733 

1983. 18 356 92 471 

1984. 36 018 111 758 

1985. 34 429 106 398 

1986. 32 565 94 729 

1987. 36 286 104 863 

1988. 33 345 95 708 

1989. 32 420 86 169 

1990. 28 551 94 691 

1991. 26 347 76 328 

1992. 25 507 94 928 

1993. 17 404 75 151 

1994. 24 089 80 037 
Извор: Стефановић, В., Економско-туристички значај Дунава са посебним освртом на Ђердап, Универзитет у 

Нишу ПМФ, 2013. стр. 65. 

 

Доњи Милановац, поред тога што се определио за целогодишњи туризам, има 

знатне месечне осцилације туристичког промета и ноћења туриста. Лети су најинтезивнија 

туристичка кретања, док у току зиме, нарочито у фебруару и децембру, туристички промет 

стагнира. Изразито доминирају домаћи над страним туристима.  

Доњи Милановац је најзначајнији туристички центар крај Ђердапског језера. Има 

пристаниште за веће пловне објекте, марину за наутичаре, уређено шеталиште поред 

језера, спортске терене у граду и крај хотела „Лепенски вир“, ресторан са летњом терасом 

„Капетан-Мишино здање“ и хотел А категорије „Лепенски вир“. Развија се као центар 
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стационарног, спортско-манифестационог, културно-манифестационог, конгресног и 

излетничког туризма. Истиче се повољним условима за припреме спортиста и краћи 

боравак ученичких екскурзија. Са око 30 хиљада туриста и 140 хиљада њихових ноћења, 

осамдесетих година се на посебан начин наметнуо туристичкој тражњи Ђердапа и Србије. 

Тада је почео примати и туристе из иностранства, али су они касније готово нестали. У 

ограничавајуће факторе развоја туризма спада прекид путничког водног саобраћаја из 

правца Београда.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11

Стефановић, В., Економско-туристички значај Дунава са посебним освртом на Ђердап, Универзитет у 

Нишу ПМФ, 2013. стр. 66. 
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4.Туристичка понуда општине Кладово 

4.1 Изворни елементи туристичке понуде општине Кладово 

4.1.1. Положај општине Кладово 

 

Кладово се налази на крајњем североистоку Србије, у подножју планине Мироч, у 

области Кључ, која је добила име по великом меандру Дунава по изласку из Ђердапске 

клисуре.
12

 

Карта бр. 7 - Географски положај општине Кладово 

 

Извор: http://www.kladovo.org.rs/polozaj-klima-i-stanovnistvo.htm 

 

                                                             
12

Стефановић, В., Економско-туристички значај Дунава са посебним освртом на Ђердап, Универзитет у 

Нишу ПМФ, 2013. стр. 82. 

http://www.kladovo.org.rs/polozaj-klima-i-stanovnistvo.htm
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Природне границе општине са једне стране представљају планина Мироч, Велики 

Гребен и Дели Јован, а са друге река Дунав.Општина Кладово се у административном 

смислу на западу граничи са општином Мајданпек, на југу и југоистоку са општином 

Неготин, њену северну границу чини река Дунав која уједно представља и државну 

границу између Србије и Румуније.На територији општине према попису становништва из 

2002. године живи 23.613 становника. Обухвата 23 насеља, површина општине је 629 km
2
, 

а густина насељености је 23 ст/km
2
. 

У погледу саобраћајног положаја општина Кладово има периферан саобраћајни 

положај у односу на главне копнене коридоре у Републици Србији. Највише се ослања на 

ток реке Дунав. Од Београда је удаљена 270 km а од Ниша 200 km. Најзначајнији 

саобраћајни коридори на територији општине су: магистрални пут М 25.1 који повезује 

Пожаревац-Велико Градиште-Голубац и Кладово, затим магистрални пут М25 који 

повезује Кладово, Неготин, Зајечар и Ниш, као и два регионална пута Р 250 и Р 104. 

Значајан саобраћај у општини Кладово је и речни саобраћај, који је недовољно 

искоришћен у односу на потенцијале којима Кладово располаже, где се пре свега мисли на 

пловни пут Коридор VII. Пловни пут Дунава представља важан фактор туристичких 

активности. Изграђени инфраструктурни капацитети, марине и пристаништа на овом делу 

Дунава нису довољни. Железнички саобраћај на територији општине Кладово није 

развијен јер не постоји железничка инфраструктура као и ваздушни саобраћај. 

 

4.1.2. Природне карактеристике општине Кладово 

 

Територија општине је претежно брдско-планинска, где изузетак чини њен 

најисточнији део који припада Влашко-понтијској низији. Са геоморфолошког 

становишта, територију општине можемо поделити на две целине: Доњи и Горњи Кључ. 

Доњи Кључ  чини 50,3 % укупне површине општине и чине га низија Кључ, дунавска 

тераса и алувијална раван Дунава. Горњи Кључ чини 49,7 % територију општине и 

претежно је брдско-планински терен планине Мироч.  
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Разграната хидрографска мрежа, са  Дунавом, равничарско-терасастим теренима 

поред обале и брдско планински предели са надморском висином до 500 m су најзначајније 

географске карактеристике општине.  

Клима је умерено-континентална, ветрови су честа појава и обично доносе обилне 

падавине. Снежни покривач се знатно дуже задржава на брдско-планинским пределима, 

док је у приобаљу Дунава краткотрајнији. 

Најзначајнији хидрогеолошки ресурс је река Дунав. Река Дунав протиче кроз нашу 

земљу на дужини од 588 km и једна је од две најдуже реке у Европи (2.850km). Настаје 

спајањем реке Берге и Бригах на палнини Шварцвалд у Немачкој. Прлазећи кроз осам 

европских држава: Немачку, Аустрију, Словачку, Мађарску, Хрватску, Србију, Румунију и 

Бугарску, река се улива у Црно море. Највећа измерена ширина Дунава је 2.500 m и  налази 

се  на улазу Дунава у Ђердапску клисуру. У Ђердапској клисури је уједно измерена и 

највећа дубина Дунава, чак 82 m. О великом хидроенергетском потенцијалу Дунава говори 

и градња најснажније хидроелектране на територији Србије- „Ђердап I“ отворена 1972. 

године. Касније 1984. године изграђена је и хидроелектрана „Ђердап II“, друга заједничка 

српско-румунска хидроелектрана на Дунаву. 

Река Дунав кроз општину Кладово протиче дужином од 91 km, пролазећи кроз 

Ђердапску клисуру и низијски део у коме је Дунав створио свој највећи меандар. Квалитет 

воде Дунава на овом подручју припада другој класи. Поред Дунава значајне су још две 

реке, Велика река и Подвишка река које се уливају у Дунав.  

Дунав и Ђердапска клисура представљају најзначајнији природни ресурс општине 

Кладово. Ђердапска клисура, јер се на територији општине Кладово завршава, и река 

Дунав који  после села Сип, улази у Влашко-понтијски басен, где су подигнуте две 

хидроелектране. Најатрактивнији и најпривлачнији део Ђердапске клисуре на територији 

општине Кладово чине Велики и Мали Казан који се простиру у дужини од 20 km. Стране 

клисуре се издижу и преко 300 m изнад реке па представљају најмаркантнији сектор на 

целом дунавском пловном путу.  
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Од природних туристичких ресурса требамо споменути велики број извора који 

постоје на територији ове општине. Јављају се чак и термални извори у долини Површке 

реке извор Бање, у долини Речке реке извор Бањица и извор Бледерије.  

 

 Када је у питању биљни свет, у општини доминира шумска вегетација на простору 

Горњег Кључа, док се у Доњем Кључу јављају само местимично. Један део територије 

општине припада зони строге заштите и он је под окриљем Националног парка „Ђердап“. 

Остали делови општине припадају заштићеној зони Националног парка. 

Најинтересантнији део Ђердапа за туристе представљају Велики и Мали Штрбац који су 

стављени под посебним режимом заштите- парк природе.  

 

4.2. Изведени елементи туристичке понуде општине Кладово 

4.2.1.Антропогене туристичке вредности 

 

Захваљујући повољним условима које је Подунавље од давнина пружало за живот и 

рад људи, подручје општине Кладово од памтивека је било настањено, о чему сведоче 

бројни предмети материјалне базе.
13

 

 

У овој општини у односу на друге општине које припадају Доњем Подунављу, 

атрактивнији су антропогени ресурси: Трајанова табла, Диана – Завес, тврђава Фетислам, 

„Капија мир“ – симбол града, Трајанов мост, Понтес, римско насеље – „Егета“, Хајдучка 

воденица, Етнопарк, археолошки музеј „Ђердап“, манастир Св.Тројице... 

Турско утврђење „Фетислам“ подигли су турци након освајања ових крајева Србије. 

Фетислам у преводу значи „заштита ислама“ датира из XII века. Утврђење чине две 

засебне целине, Мали и Велики град, које се разликују по начину градње јер су изграђене у 

различитим периодима. Мали град је изградио султан Сулејман, док је Велики град настао 

у XVIII веку. Данас се унутар зидина Фетислама налазе стадиони, игралишта, терени за 

                                                             
13

 Стефановић, В., Економско-туристички значај Дунава са посебним освртом на Ђердап, Универзитет у 

Нишу ПМФ, 2013. стр. 82. 
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стерљаштво, свлачионице, и уређене стазе за шетаче. Тврђаву данас мали број туриста 

посећује, и то углавном у рекреативне сврхе, због неадекватне туристичке валоризације. 

Слика бр.17 -  Средњовековна тврђава „Фетислам“ 

 

Извор: https://www.google.rs/search 

 Као наслеђе од непроцењиве вредности, на подручју општине Кладово откривене су 

камене плоче на којима је уклесан текст био посвећен завршетку радова два велика  

градитељска подухвата у Ђердапу. Плоче су у Србији познате као Трајанове табле. 

Трајанова табла је уклесана у стени правоугаоног је облика и у њеном горњем делу налази 

се шест розета са орлом у средини, а десно и лево уклесани су крилати змајеви и има се 

утисак да они носе таблу. Подизањем нивоа Дунава након изградње Хидроелектране 

„Ђердап I“. Трајанов пут је потопљен, а део пута са таблом ради очувања подигнут је на 

виши ниво. Данас Трајанова табла је доступна туристима само са воде и налази се испод 

Ђердапске магистрале.  

 

Слика бр.18 - Трајанова Табла 

 

Извор: https://www.google.rs/search 

https://www.google.rs/search
https://www.google.rs/search
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Низводно од Кладова налазе се остаци стубова Трајановог моста. Мост је изграђен 

за само две године, у припреми похода на Дакију и по многима је био право чудо античког 

градитељства. За време Трајановог наследника Хадријана, у страху од варварске најезде, 

дрвена конструкција моста је запаљена, а опеку и плоче касније су Турци користили за 

изградњу тврђаве Фетислам. Сматра се да мост градио чувени градитељ Аполодор из 

Дамаска. Био је дуг 1130 m, и лежао је на 20 стубова. Висина моста изнад реке била је 

18,60 m, а ширина 14,55 m. Овај мост зван „Понтес“ представљао је монументалну 

грађевину римске цивилизације у овом делу света, која је по први пут повезивала српску и 

румунску обалу Дунава у историји.  

 

Најзначајније и највеће римско и рановизантијско утврђење на горњемезијском 

лимесу јесте Диана код Караташа. Утврђење датира из периода 102-103 г.н.е., изграђено је 

за време цара Трајана. Подизање утврђења везује се за завршну фазу изградње стратешко-

фортификационог потеза од Београда до Костола. За време свог постојања римско 

утврђење је више пута обнављано и дограђивано.  

 

Слика бр. 19 - Римско утврђење „Диана“ 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=diana+kod+karatasa 

 

Од антропогених ресурса издвајамо и градско језгро Кладова. Велики број зграда у 

овој целини под заштитом је државе. Значајно место чини археолошки музеј Ђердапа који 

https://www.google.rs/search?q=diana+kod+karatasa
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је отворен 1996. године. У музеју се налази капија рељефа са Трајановог стуба у Риму, на 

коме је приказана градња пута и моста преко Дунава.  

 

Између Великог Казана и Голог брда, испод Штрпца налази се „Хајдучка 

воденица“. То је локалитет који је потопљен изградњом хидроелектране, у коме се 

налазила тврђава лимеса. Данас се на локалитету не налазе остаци, нити постоји табла која  

означава локалитет. Али се поред Лепенског вира, Падине и Власца, воденица сматра 

једним од најстаријим археолошким локалитетом средњег каменог доба. 

 

 Велику атракцију за туристе чине балон станице које представљају део 

индустријске баштине. Налазе се у доњој клисури Ђердапа, испод Штрпца на самом улазу 

са западне стране у Кладову. Један балон се користи као вајарска и ликовна галерија 

затвореног типа, а други као видиковац-ресторан за туристе и мештане, са кога се може 

кренути у разгледање Трајанове табле. Од сакралних објеката требамо споменути 

манастир св. Тројице у селу Манастирица, цркву св. Ђорђа из XVIII века и задужбину 

породице Карађорђевић-цркву у Корбову. 

 

 На територији општине Кладово пројектом ГТЗ-а „Eurovelo 6“ означене су 

бициклистичке стазе. Главна стаза прати магистрални пут Доњи Милановац-Кладово, а од 

Кладова пут Кладово-Неготин и траса која прати локални пут преко села Мала и Велика 

Врбица, Корбово, Ртково и Вајуга.  

 

Значајно место у културном наслеђу Кладова припада споменичким обележјимаи 

споменицима подигнутим палим ратницима и борцима или истакнутим личностима које су 

боравиле у овом крају. Значајни споменици су споменик Кочи Анђелковићу у Текији, 

затим спомен чесма, споменик палим борцима током рата од 1941. до 1945. године. 

Споменик Вуку Караџићу на кеју код дома културе, подигнут као знак пажње и сећања на 

његов боравак у Кладову и Брзој Паланци.  

 

 Пажњу привлаче и туристичке манифестације у Кладову од којих се истичу 

„Кладовско лето“ и прослава Св. Трифуна. „Кладовско лето“ је манифестација која се 
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одржава током лета и састоји се из низа мањих манифестација, док је прослава Св. 

Трифуна манифестација која се традиционално прославља 14. Фебруара и представља дан 

виноградара и воћара у општини. 

 

4.2.2. Материјална база развоја туризма 

 

Општина Кладово учествује са 37.98 % у укупном броју кревета у Доњем 

Подунављу. Са овог аспекта, налази се на првом месту у односу на остале посматране 

општине. 

 

Хотел „Ђердап“ налази се на самој обали Дунава у самом центру Кладова. Хотел 

располаже са 138 соба и 6 апартмана. Све собе поседују купатило са туш кабином, 

телевизор, телефон и интернет. У саставу хотела је ресторан „Златна сала“, банкет сала, 

конференцијска сала, аперитив бар, летња башта са погледом на Дунав и лоби бар.  Такође 

хотел поседује брод-ресторан са 120 места. Бесплатан паркинг за госте хотела под видео 

надзором. Хотел пружа могућности организовања конгреса, семинара, промоција, 

конференција, пословних састанка... 

 

Слика бр. 20 -  Хотел „Ђердап“ 

 

Извор: https://www.google.rs/search 

 

Услове за смештај пружа и хотел „AquastarDanube“. Хотел поседује четири 

звездице и пружа изванредне услове за одмор и релаксацију уз саму обалу Дунава. 

https://www.google.rs/search
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Хотел у свом саставу поседује три конференцијске сале, два ресторана, три бара, 

wellnes и spa центар са сауном, затвореним базеном, турским купатилом, 

хидромасажном кадом, фотељама за масажу, фризерски салон,... За хотел можемо 

слободно рећи да по квалитету програма са великим бројем садржаја стоји раме уз 

раме са најбољим објектима овог типа у региону, јер је објекат високе категорије. 

Располаже са 51 собом, 3 lux апартмана и 6 suite апартмана. У саставу хотела је 

путнички брод „AquastarMaxim“ са затвореним салоном и сунчаном палубом, који 

крстари на релацији Београд-Кладово у току туристичке сезоне од марта до октобра.  

 

Слика бр. 21 - Хотел „AquastarDanube“ 

 

Извор: https://www.google.rs/search 

 

Поред хотела, услове боравка у Кладову пружају и приватне куће и апартмани: 

апартмани „Мона Лиза“, апартман“Ружа“, апартман “Анђела“, апартман „Вања“, апартман 

„Борак“, апартман „NewYork“… 

 

Омладински камп “Караташ“ направљен је шездесетих година прошлог века. Камп 

је првобитно служио за смештај градитеља Хидроелектране „Ђердап 1“, касније за 

учеснике Омладинске радне акције. Да би временом прерастао у спортски центар за 

припреме млађих спортских селекција. Од 2014. године камп користи Завод за спорт и 

медицину Републике Србије. Камп располаже са 350 места за смештај гостију у виду 

двокреветних и трокреветних соба са купатилом. Од тога девет апартмана, осам 

осмокреветних бунгалова и шест павиљона. У саставу кампа налазе се затворени и 

https://www.google.rs/search
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отворени терени за спорт, спортска хала са вештачким стенама за спортско пењање, 

теретана... 

Кампинг одмаралиште „Мирочка вода“ у Брзој Паланци налази се на самој обали 

Дунава, 22 km низводно од Кладова. Камп располаже са 80 кампинг јединица за шаторе и 

караване и 20 двокреветних бунгалова. Изузетно је место за љубитеље Дунава, пецароше и 

кампере.  

4.3. Специфични облици туризма у општини Кладово 

 

На територији општине Кладово развијену су одређени облици туризма: наутички, 

спортско-рекреативни, боравишни туризам, културни, излетнички туризам, омладински 

туризам, транзитни туризам, пословни туризам... у мањој или већој мери.  

Наутички туризам на реци Дунав која пружа изванредне услове пловидбе у циљу  

одмора, разоноде и посете туристичким знаменитостима, није у адекватној мери развијен 

због незаинтересованости локалне самоуправе као једног од огромих потенцијала за 

привлачење туриста из околних места и региона.  

 

Излетнички туризам је један од најразвијенијих облика туризма у Кладову. Где су 

најмасовнија туристичка кретања 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 учешћем индивидуалаца. У 

Кладову најчешће се опредељују за обилазак тврђава. 

 

Екскурзиони туризам који утпопуњује ван-туристичку сезону (април-мај, октобар-

новембар). Деца су најчешће стационирана у већим хотелима или у камповима током 

екскурзија и посете Кладова и околине. Хотели и кампови уједно пружају изванредне 

могућности и за спортско-рекреативне садржаје. 

 

Када је у питању омладински туризам, младима је намењено туристичко насеље 

„Караташ“, као својеврстан центар омладинског туризма. Овом виду туризма у наредном 

периоду треба посветити велику пажњу где је неопходно повезивање са одговарајућим 
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самоуправама. Где би могли бити обухваћени и студенти туризма, географије, биологије, 

шумарства, геологије, пољопривреде, историје уметности и други, јер се за исте могу наћи 

и одговарајући радни и забавни садржаји.  

 

Пословни туризам није у већој мери развијен, иако се узме у обзир да хотел 

„Ђердап“ и хотел „AquastarDanube“ располажу већим конгресним салама, 

конференцијским слама, ресторанима... Значајнији развој овог облика туризма уследио 

је након изградње хотела „AquastarDanube“. 

 

Последњих година, нарочито су популани wellnes и spa туризам, где у Кладову 

постоје услови за развој тог вида туризма у хотелу „AquastarDanube“, као вид допуне 

туристичког садржаја. 

 

4.4. Карактеристике туристичког промета у општини Кладово 

 

Туристички промет у општини је забележио повећање у периоду од 1980.до 1984. 

године. Након тога бележи се мањи број туриста у периоду од 1985 до 1988.Године. Да би 

се број туриста знатно повећао 1989.године. 

Из табелебр.3 видимо да се број туриста у Караташу од 1988.године нагло смањио. 

То је време почетка економске и политичке кризе у бившој Југославији, као и општег 

смањења туристичких кретања.Пораст броја туриста 1994.године у односу на неколико 

претходних година, указује на нов почетак. 

Најпосећенији туристички пункт Ђердапа је Караташ. Са више од 41 000 туриста и 

више од 124 000 ноћења  1984. године, премашио је Доњи Милановац. Већи број туриста 

чинили су учесници различитих екскурзија, који су посетили Ђердап и његову 

хидроелектрану. Туристичку понуду Караташа употпуњују различите спортске и културне 

манифестације. 
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Табела бр. 3 - Туристички промет од 1980 -1994.године 

Година ТЕКИЈА КАРАТАШ 

Туристи Ноћења Туристи Ноћења 

1980. 3 724 4 844 33 866 104 663 

1981. 3 714 6 963 35 259 101 688 

1982. 3 031 5 647 30 500 101 700 

1983. 2 867 7 843 36 006 118 515 

1984. 1 508 3 136 41 164 124 314 

1985. 728 1 506 36 018 111 758 

1986. 152 297 34 429 106 398 

1987. 90 316 32 655 94 729 

1988. 77 271 18 945 48 346 

1989. 190 886 17 538 19 659 

1990. 81 218 19 993 21 530 

1991. 52 394 - - 

1992. 19 293 - - 

1993. 14 52 486 596 

1994. 59 104 6 527 7 830 
Извор: Стефановић, В., Економско-туристички значај Дунава са посебним освртом на Ђердап, Универзитет у 

Нишу ПМФ, 2013. стр. 68. 

 

Туристички промет је забележио повећање у периоду од 2009.до 2011. године.  

 

Табела бр. 4 – Туристички промет у Караташу и Кладову 2009 – 2011. године 

Година КАРАТАШ КЛАДОВО 

Туристи Ноћења Туристи Ноћења 

2009 5 987 15 831 21 212 53 296 

2010 7 663 25 695 22 879 60 160 

2011 7 720 21 671 23 846 65 966 
Извор: Стефановић, В., Економско-туристички значај Дунава са посебним освртом на Ђердап, Универзитет у 

Нишу ПМФ, 2013. стр. 69. 

Према новијим подацима, број туриста и ноћења у Караташу и Кладову се знатно 

повећао. Разлог томе јесу већи број туриста који узимају учешће у екскурзиона кретања по 

Ђердапу и већи број конгресних скупова и манифестација који се одржавају у граду.  
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5. Туристичка понуда општине Неготин 

5.1. Изворни елементи туристичке понуде општине Неготин 

5.1.1. Положај општине Неготин 

 

Општина Неготин се налази у источној Србији у централном делу Неготинске 

кајине, на тромеђи Републике Србије, Републике Бугарске и Савезне Републике Румуније. 

У географском смислу општина се простире између токова Дунава и Тимока на северу и 

истоку и планине Дели Јован и Велики Гребен на западу. Због релативно мале надморске 

висине град је на око 45 m изнад нивоа мора. У административном погледу општина 

Неготин се на западу граничи са општином Мајданпек и Бор, на југу са општином Зајечар, 

на истоку је граница са Румунијом и Бугарском, док се на северу граничи са општином 

Кладово. Укупна површина општине Неготин износи 1.089 km
2
, где је према попису из 

2002. године  у Општини  живело 43.418 становника. Општина је подељена на 39 насеља.   

Карта бр. 8 -  Географски положај општине Неготин 

 

Извор:https://www.google.rs/search?q=negotin+karta&rlz 

https://www.google.rs/search?q=negotin+karta&rlz
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Општина Неготин је од Београда удаљена 260 km, од Ниша 160 km и од Бора 65 

km.Најзначајнији саобраћајни коридори на територији општине су: магистрални пут 

М25.1(Београд – Кладово), који ову општину повезује са остатком земље, затим 

регионални пут Кладово – Неготин – Зајечар – Ниш. За општину је значајна и веза са 

Коридором X, где се од Параћина одваја регионални крак Параћин – Зајечар – Неготин, 

магистрални пут М24 који полази од Брегова на бугарско – српској граници, иде преко 

Кобршнице, Неготина и Штубика до Пожаревца и Београда.  

 Железничка пруга Београд – Ниш, са огранком Ниш – Бор – Мајданпек – Неготин – 

Прахово је веома значајна јер пролази кроз сам град. На територији општине  развијен је и 

речни саобраћај који се одвија Коридором VII реком Дунав, где данас постоји теретна лука 

у Прахову и привезиште у Новом Михајловцу. Дуж овог речног пута, у туристичке сврхе 

плове само страни туристички крузинг бродови.Ваздушни саобраћај није развијен, 

најближи аеродром се налази у Нишу – аеродром „Константин“. 

 

5.1.2. Природне карактеристике општине Неготин 

 

Општина је брдско-планиснког карактера, благо заталасаних побрђа где се на 

западу уздижу у венац Дели Јована и Великог Гребена, док на истоку прелазе у равнице 

Влашко-понтијске низије.  

Окружена Мирочом, Црним Врхом и Дели Јованом и отвореним простором са 

источне стране општина представља најконтиненталнију област источне Србије. Управо у 

овој области су најтоплија лета и најоштрије зиме па је клима континентална. Овај део 

Србије има најдуже трајање снежног покривача. Са запада и северозапада лети  дува ветар 

који доноси обилне падавине, познат као „горњак“. Зими дува кошава.  

Од природних туристичких вредности истичу се: планина Дели Јован, планина 

Велики Гребен, речне долине - кањон реке Вратне, кањон реке Замне, прерасти ( Велика 

прераст, Мала прераст  и Сува прераст), крашки облици у рељефу - Дудићева пећина, 
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Рајска пећина, јама Русман, Радујевачка пешчара, Дунав- најзначајнији водоток на 

територији општине, река Тимок, река Вратна, река Замна. Од заштићених природних 

добра истичу се резерват природе „Буково“, и парк шума „Братујевачки липар“. 

Планина Дели Јован - У подножју планине налазе се Стеванске ливаде на 

надморској висини од 480 m. По својим природним и климатским карактеристикама 

представљају ваздушну бању познату широм Србије. На планини постоје означене 

планинске стазе за туристе које воде до врха  планине. Стаза пружа шетачима прелеп 

поглед на неготинску низијуи брдску котлину. Посебно је атрактивно ограђено ловиште 

поред којих пролази стаза.  

На реци Вратни код истоименог села, налазе се најпознатији и највиши природни 

камени мостови у Европи - Велика прераст, Мала прераст и Сува прераст. То су прерасти 

који подсећају на врата, по чему је и река добила име. Заједнички назив све три прерасти је 

Вратњанска капија која представља геоморфолошки куриозитет настала обурвавањем 

пећинских таваница. Вратњански камени мостови настали су радом речне воде. Узводно 

од села Вратне налази се Мала прераст висине 34 m , ширине 33 m, и дужине 15 m. Ту се 

налази мали водопад са дном џиновског лонца. Узводније од Мале прерасти налази се 

Велика прераст висине 26 m, ширине 33 m и 45 m дужине. На зидовима и таваници ове 

прерасти налази се већи број отвора пећинских канала. Сува прераст налази се узводно 3 

од претходне две, која за разлику од њих није стављена под режим заштите. Прерасти су 

различитог порекла, Велика и Мала прераст су остаци некадашње тунелске пећине кроз 

коју је текла река Вратна и чији се део свода између њих урушио, дотле је трећа Сува 

прераст, настала услед понирања реке.  
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Слика бр.22 - Вратњански прерасти 

 

Извор:https://www.google.rs/search?q=vratnjanski+kameni+mostovi&rlz 

Кањон реке Замне је богат бројним спелеолошким објектима, и у самом кањону 

реке, између Плавне и Штубика налази се прераст. Читав простор кањона проглашен је 

заштићеним природним добром и представља подручје изразито очуване природе.  

Од површинских крашких облика најбројније су вртаче. Вртаче су свуда 

заступљене па се не сврставају у ретке појаве, мада дају посебну чар сваком пејзажу. 

Знатно су изазовнији подземни крашки облици.  

Мокрањске стене је омиљено излетиште и купалиште Неготинаца. Ту се налази 

водопад на Сиколској реци, а испод њега језеро. Претпоставља се да је за време Римљана 

ту постојао мост који је спајао две највеће стене и да је испод тих стена постоји пећина 

звана „Хајдучка пећина“. За стене постоје многе легенде о несрећним љубавима младих 

који су у очају скакали и губили животе и веома су интересантне туристима.  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.rs/search?q=vratnjanski+kameni+mostovi&rlz


 

61 
 

Слика бр.23 - Мокрањске стене 

 

Извор:https://www.google.rs/search?q=mokranjske+stene&rlz 

 

Река Дунав је најзначајнији водоток, погодна је за пловидбу и много већу 

експлоатацију у саобраћајном и туристичком смислу него што је данас случај. Изградњом 

Хидроелектране „Ђердап“ промењен је хидролошки и биолошки режим реке Дунав, па је 

познато риболовно подручје по моруни и јесетри уништено. Поред Дунава значајни 

водотоци су и река Тимок која се у Дунав улива код Радујевца, која иако је једна од већих 

притока Дунава такође је и његов највећи загађивач. Река Вратна која је карактеристична 

по специфичним рељефним формама и по аутохтоној врсти поточне пастрмке. Река Замна 

која је једним делом кањонског типа са крашким облицима у рељефу. Јасеничка река и 

Соколска река која је атрактивна по водопаду и језеру које је створила.  

 

Доње Подунавље је познато и по врелима. Врело Шаркамен на територији Неготина 

име је добило по извору Шаркаменске реке у коме се налази. Значајно је јер се ту налази 

касноантички локалитет Врело Шаркамен, које потиче с краја II и почетка  IV века за 

време владавине Галерија и Масимина Даје. У њему је откривена царска палата и комплет 

златног царског накита који се данас чува у Народном музеју у Београду. 

 

Што се тиче биљног и животињског света, на територији општине Неготин се 

простире Национални парк „Ђердап“ у коме се налазе заштићене природне целине са 

https://www.google.rs/search?q=mokranjske+stene&rlz
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специфичном флором и фауном. Резерват природе „Буково“- се налази на брду Буково, и 

представља предеону целину парк-шуме са буковим заједницама и храстовим шумама. 

Парк-шума „Братујевачки липар“ атрактиван због велике концентрације липе и предеона 

целина “Ушће Тимока у Дунав“ са очуваном и веома ретком флором и фауном.  

 

По природним лепотама, културно историјским споменицима, саобраћајним везама, 

климатским карактеристикама, хидрографијом, условима за лов и риболов, постојећим 

туристичким објектима општина Неготин представља атрактивно туристичко подручје. 

 

5.2. Изведени елементи туристичке понуде општине Неготин 

5.2.1.Антропогене туристичке вредности 

 

Старо градско језгро Неготина представља значајну просторно – историјску целину. 

Обухвата чаршије, старе и нове зграде, споменике, чесме и парк око чаршије. Језгро града 

је заштићено културно добро у чијем се саставу налазе и родна кућа Стевана Мокрањца, 

конак кнеза Тодрочета, сада музеј хајдук Вељка са галеријом и зграда Педагошке 

академије из XIX века. 

Музеј у центру Неготина се првобитно звао „Градски музеј Хајдук Вељко“. 

Основан је 1934. године. У почетку музеј је имао археолошку, природњачку, 

нумизматичку и збирку књига. Данас се у фонду музеја налази око 15.000 предмета 

распоређени у три објеката: Археолошки музеј, Родна кућа Стевана Мокрањца и Музеј 

Хајдук Вељка. Археолошки музеј се састојиод Археолошке, етнолошке, историјске и 

збирке уметничких слика и икона. Музеј Хајдук Вељка посвећен је времену првог Српског 

устанка и Хајдук Вељку. У музеју је изложено оружје из Првог Српског устанка. 
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Слика бр. 24 - Музеј Крајине 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=muzej+krajine&rlz 

 

 Из античког периода датира римски град „AdAkvas“. Који се налазио на обали 

Дунава код села Прахова. Сматра се да је у време највећег просперитета крајем II и 

почетком III века бројао између 15 и 20 000 становника. У близини Прахова налази се и 

велика лукау којој су пронађени остаци римских лађа и надгробни споменици који се 

данас налазе у музеју Крајине у Неготину.  

На територији општине постоје много сакралних објеката: 

- Манастир Буково налази се недалеко од Неготина окружен шумом. Сматра се да је 

подигнут за време краља Милутина, крајем XIII и почетком XIV века. Најстаријаи 

највреднија фреске је  Богородица са Христом. Манастир је проглашен спомеником 

културе, а његова околина строгим резерватом природе.  

- Манастир Короглаш се налази код села Милошево. Предпоставља се да га је зидао 

краљ Милутин почетком XIV века. Према народном предању на том месту се сматра да је 

сахрањен Краљевић Марко. 

- Манастир Вратна налази се у подножју чувених Вратњанских капија. Основан је у  

XIV веку. Данас је то женски манастир, а главна црква манастира посвећена је Вазнесењу 

Господњем. 

https://www.google.rs/search?q=muzej+krajine&rlz
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- Саборна црква Св. Тројице се налази у самом центру Неготина. Црква је рађена у 

неокласицистичком стилу са елементима неоренесансе. Црква је проглашена спомеником 

културе. 

На територији општине од антропогених туристичких вредности најинтересантније 

за туристе су Неготинске пивнице. Оне представљају етнолошки комплекс винарских 

подрума, грађених крајем XVIII и почетком XIX у селу Рајац, Рогљево, Смедовац и 

Штубик. Поред пивница стара гробља  у Рајцу и Рогљеву представљају заштићено 

културно добро. Пивнице су настале у периоду када је Неготинска крајина била позната по 

производњи вина, одакле се вино извозило за Француску, Немачку, Аустроугарску и 

Русију.  

Одређена надморска висина, традиционалан начин гајења винове лозе, висока 

инсолација  иеколошки чиста средина, били су идеални услови за производњу 

најквалитетнијег вина. Објекти су грађени од чистог камена или тесаног камена и блата, 

дебљине зидова често и преко 60 cm који су делимично укопавани како би се одржала 

стална температура.  

 

Рајачке пивнице се налазе недалеко од истоименог села на брежуљку поред Тимока. 

Представљају јединствени архитектонски комплекс висинских подрума грађен од 

половине XVIII века до 30-их година XIX века. На површини од 11,5 ha било је укупно 260 

пивница. Данас постоји мањи број обновљених пивница.  

Слика бр. 25 - Рајачке пивнице 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=raja%C4%8Dke+pimnice&rlz 

https://www.google.rs/search?q=raja%C4%8Dke+pimnice&rlz
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Пивнице у селу Рогљево датирају из XVIII и XIX века. Представљају комплекс од 

око 150 пивница. Велики број пивница је пропао или је у фази пропадања, док се мањи 

број обнавља, али без дозвола и услова које приписује Завод за заштиту споменика 

културе.  

Пивнице села Штубик се налазе 5 km од Неготина, око 15-ак km од села Штубик. 

Пивнице су зидане ломљеним каменоми блатом и у најлошијем су стању данас. Од 300 

пивница колико их је некада било остале су 30. 

Пивнице у селу Смедовац се налазе на самом улазу у село на путу између Рогољева 

и Рајца. По архитектури и организацији простора сличне су рајачким и рогљевачким 

пивницама. Има их укупно 70. 

Као спомен највећем српском композитору Стевану Мокрањцу, сваког септембра 

почев од 1966. године се у Неготину одржава празник музике- манифестација 

„Мокрањчеви дани“. На манифестацији су учествовали најпознатији извођачи из Србије, и 

бивше Југославије, познати светски хорови и пијанисти. Главни део манифестације чини 

натпевавање хорова, а у оквиру манифестације се одвијају и изложбе слика, промоције 

књига, књижевне вечери и излети.  

Поред ове манифестације велику пажњу привлачи и Међународни сајам меда и 

вина, на којој се представљају многи пчелари и винари из целе Србије, Бугарске и 

Румуније. Поред главног програма одржавају се и дегустација и предавања из области 

винарства и пчеларства. Такође у склопу је и оцењивање и проглашење најбољег вина на 

сајму. Фестивал је праћен богатим културно – забавним програмом.  

Вашар у Неготину је један од највећих и најпознатијих вашара у Србији који има 

дугу традицију одржавања још од 1836. године. Вашар окупља хиљаде људи.  

Манифестација „Крајинска берба“ се одржава на Рогљевским пивницама коју 

организује Удружење винара „Viner“ са подршком Туристичке организације Неготин и 

Крајинског књижевног клуба. Током манифестација туристи имају прилику видети 

традиционалне обичаје одласка у виноград у којој могу и учествовати. Током 

манифестације одржава се изложба вина и сувенира као и културно – уметнички програм.  



 

66 
 

 

5.2.2. Материјална база развоја туризма 

 

Општина Неготин учествује са 11.63 % у укупном броју кревета у Доњем 

Подунављу. Општина доста заостаје за општином Кладово и Мајданпек.  

Највећи смештајни капецитет на територији општине је хотел „Inex“ који се налази 

у строгом центру града. Хотел је реновиран 2013. године по угледу на модерне хотеле. 

Располаже са 65 соба и 10 апартмана, укупног капацитета 250 лежаја. У оквиру хотела 

налази се супер маркет, мењачница, паркинг, рецепција, кафе бар који ради 24 часа, 

семинар сала, ресторан који прима 200 гостију. Све собе су опремљене купатилом, 

толетом, централним грејањем, телефоном и интернетом. У непосредној близини хотела се 

налазе спортска хала и рекреациони центар са теренима за све врсте спортова и 

олимпијски базен. 

Слика бр. 26 - Хотел „Inex“ 

 

Извор: https://www.google.rs/search?q=hotel+ineks+negotin&rlz 

https://www.google.rs/search?q=hotel+ineks+negotin&rlz
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Услуге смештаја пружају и  хостел „Olimpik“ који се налази у центру града преко 

пута Музеја Крајине и располаже са 20 лежајева. Хостел „019“, затим Гарни хотел 

„Београд“ категорисан са две звездице, Преноћиште „Šeikexlusive“ који располаже са 6 

двокреветних соба и једном трокреветном. Вила „Теа“ са 24 лежаја и рестораном са 25 

места, Вила „Кристина“ са 7 двокреветних соба и једним апартманом, Лагуна „Кусјак“ на 

10 km од Неготина, на самој обали Дунава, на плажи Кусјак, затим гостионица са 

преноћиштем „Вожд“ са 20 лежаја и рестораном за 30 особа.  

 

5.3. Специфични облици туризма у општини Неготин 

 

У општини Неготин највише је развијен  излетнички туризам. Који се огледа у 

једнодневним излетима и обиласком природних и антропогених ресурса у општини. 

Најчешће су то обиласци манастира Буково, цркве Св. Тројице, занатске радионице 

„ZonArt“,  родне куће Стевана Мокрањца, музеја. Од природних вредности највећу пажњу 

привлаче природни камени мостови, Мокрањске стене, Врело Шаркамен, кањон реке 

Замне...Поред излетничког развијен је и омладински туризам. 

 

Сеоски туризам је развијен у неготинским селима али не и у очекиваној мери. У 

селима се негују стари народни обичаји, занати и домаћа радиност. Мештани села нуде 

гостима традиционалну српску и влашку кухињу, дегустацију чувених крајинских црних и 

белих вина, разгледање подрума и производње. Реч је о селима: Рајац, Јабуковац, Рогљево, 

Шаркамен, Кусјак, Вратна  и многа друга.  

 

Ловни туризам – Ловишта се у Неготинској Крајини налазе на крајњем истоку где 

се рељеф ловишта састоји из три засебне целине: неготинске низије, брдске висоравни и 

планинског предела Мироча и Дели Јована. Постоје четири ловишта за ситну и крупну 

дивљач у којима је веома актуелан и фото – лов: јелен, срна, дивља свиња, зец, фазан... У 

ловиштима се највише гаје срне, дивље свиње, зечеви, фазани, горски и јелен лоптар и 

пољска јаребица. Такође застуљена је и друга дивач: дивља пловка, дивљи голуб, шумска 
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шљука, вук, шакал, лисица, куна... Ловишта су опремљена ловно – техничким и ловно – 

узгојним објектима. О ловцима и туристима брину стручни водичи који поседују 

одговарајућа теренска возила за обилазак ловишта. Ловиште „Неготинска Крајина“, 

ловиште „Вратна“, ловиште „Дели Јован“ и ловиште „Алија“.  
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III УКУПАН ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ ДОЊЕГ ПОДУНАВЉА 

 

На подручју Доњег Подунавља, 2005. године забележено је 75 051 долазака туриста, 

при чему је реализовано 176 928 ноћења.
14

 

Графикон бр. 1 - Укупан туристички промет Доњег Подунавља од 2003.до 2005. 

године 

 

Извор: Група аутора, Мастер план туристичке дестинације „Доње Подунавље“, Научно 

истраживачки центар Економски факултет, Београд, 2006. стр. 100. 

 

На основу графикона можемо закључити да је број долазака туриста 2003., 2004. и 

2005. године  на релативно сличном нивоу, преко 50.000 туриста годишње, док је број 

ноћења туриста у порасту, преко 150.000 ноћења годишње.  

 

 

 

 

                                                             
14

http://webrzs.stat.gov.rs 

 

http://webrzs.stat.gov.rs/
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Графикони бр. 2 и 3 -  Туристички промет Доњег Подунавља 2003. до 2005. године 

 

Извор: Група аутора, Мастер план туристичке дестинације „Доње Подунавље“, Научно 

истраживачки центар Економски факултет, Београд, 2006. стр. 101. 

 

Упоређујући ова два графкона, можемо закључити да број долазака и ноћења 

страних туриста насупрот домаћим туристима има тенденцију раста, док је број долазака и 

ноћења домаћих туриста у стагнацији. Број долазака домаћих туриста износи око 50.000, 

док број долазака страних туриста износи од 2.000 до 4.000 са тенденцјом раста. Исти 

случај је и са бројем ноћења домаћих насупрот ноћењима страних туриста.  

Према процени ЕФБГ , на основу података добијених од локалних туристичких 

институција са подручја пет општина, туристички промет у 2006. години износи 179,028 

ноћења. Укупан туристички промет Доњег Подунавља у последњим годинама се благо 

повећава – просечна стопа око 2%. Стопа раста је испод европског просека и просека раста 

других земаљау региону. Највећи део промета се остварује по основу домаћег туризма. 

Ниско релативно учешће иностраног туризма, као и ниске апсолутне вредности броја 

долазака и броја ноћења иностраних туриста, указује на неразвијеност иностраног туризма 

у подручју... Апсолутне вредности оствареног туристичког промета као и учешће „Доњег 

Подунавља“ у укупном туристичком промету Србије су доста скромни, с обзиром на 

природне потенцијале и величину административног подручја. Скромне вредности указују 

на слабу развијеност туризма и непостојање системског приступа развоју и управљању 

туризмом у подручју. Највећи део туристичког промета, више од 80%, се реализује у 
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хотелима. Значајан део промета, око 12%, се остварује у омладинском спортском кампу 

„Караташ“ у Кладову...
15

 

 

Графикон бр. 4 -  Дистрибуција долазака по општинама у Доњем Подунављу 

 

Извор: Група аутора, Мастер план туристичке дестинације „Доње Подунавље“, Научно 

истраживачки центар Економски факултет, Београд, 2006. стр. 102. 

На основу графикона можемо закључити да регионално посматрано највећи део 

туристичког промета се остварује у општинама Мајданпек и Кладово које су туристички 

најразвијеније општине у Доњем Подунављу. Насупрот њима општине Неготин и Голубац 

туристички су најнеразвијеније и остварују мањи део промета.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
15

Група аутора, Мастер план туристичке дестинације „Доње Подунавље“, Научно истраживачки центар 

Економски факултет, Београд, 2006. стр. 101. 
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Графикон бр. 5 - Структура ноћења по производима 

 

Извор: Група аутора, Мастер план туристичке дестинације „Доње Подунавље“, Научно 

истраживачки центар Економски факултет, Београд, 2006. стр. 103. 

 

На основу анализе стања туристичког тржишта „Доњег Подунавља“, 

идентификовано је осам туристичких производа, која су представљена у графикону. 

Највећу пажњу туриста у датој регији привлаче кружне туре и спорт. 

Кружне туре су тренутно најзначајнији туристички производ у Доњем Подунављу 

на основу броја ноћења и долазака турста. Према статистичким подацима, 2006. године 

укупан број туриста који су учествовали у кружним турама Доњег Подунавља износио је 

око 26.000, где је остварено око 51.000 ноћења. То представља око 28% од укупно 

оствареног броја ноћења у подручју. У оквиру кружних тура, туристи обилазе и већи део 

културно-историјских знаменитости (Археолошко праисторијско налазиште „Лепенски 

Вир“, Рамска тврђава, Рајкова пећина, Фетислам, Трајанова табла, Мокрањчева кућа...). 

Спорт – укупан број ноћења спортиста, који долазе због припрема и учествовања на 

спортским такмичењима, 2006. године био је око 51.700, што чини 28% од укупно 

оствареног броја ноћења. Од укупног промета, највећи део је остварен на основу боравка 

домаћих спортских екипа које учествују у нижим ранговима такмичења, или домаћих 
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омладинских екипа које учествују у вишим ранговима. У Кладову и Мајданпеку се 

остварује највећи део промета везан за спорт. То је донекле и разумљиво, јер се у Кладову 

налази спортски камп „Караташ“.  

MICE + Пословна путовања – Укупан број ноћења који се реализује по основу 

пословних путовања и MICE у „Доњем Подунављу“ у 2006. години био је око 22.300, што 

представља око 12% од укупно оствареног броја ноћења. Индивидуални пословни путници 

су у највећем броју (преко 80%) из Србије и одседају у свим општинама у подручју. 

Иницијатори MICE-а су различита удружења (медицински радници, просветни радници, 

рачуновође и сл.) и привредне организације које у највећој мери потичу из Београда, Новог 

Сада и Ниша. Највећи део промета по основу MICE-а (преко 95%) се остварује у Доњем 

Милановцу (хотел „Лепенски Вир“) и Кладову (хотел „Ђердап“).
16

 

Најмањи део од укупног евидентираног промета туриста, припада наутичком 

туризму, који је 2006. године износио мање од 1%. Основни разлог овако ниског броја 

долазака наутичара у Доњем Подунављу је недостатак основне инфраструктуре, где 

практично нема марина које су адекватно опремљене струјом, водом и прикључком за 

гориво. Такође не постоји могућност изнајмљивања пловила, као ни смештај у оквиру 

марина. Овај 1% од укупног промета, остварен је у Доњем Милановцу, где су се 

заустављали инострани бродови, и у Голупцу у коме је пристао највећи број једриличара. 

   

Табела бр. 5 - Број туриста и њихова ноћења у оштинама Доњег Подунавља из 2010. 

године 

Општина Туристи Ноћења туриста 

свега домаћи страни свега домаћи страни 

Кладово 30542  28158 2384 85855 80310 5545 

Неготин 4526 3817 709 10849 9552 1297 

В. Градиште 9236 8978 258 18819 18360 459 

Голубац 5323 4879 444 8061 7513 548 

Мајданпек 25980 22373 3607 61140 52055 9085 

Укупно 75607 68205 7402 184724 167790 16934 
Извор: http:www.stat.gov.rs 

                                                             
16

Група аутора, Мастер план туристичке дестинације „Доње Подунавље“, Научно истраживачки центар 

Економски факултет, Београд, 2006. стр. 104. 
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Према новијим подацима, из 2010. године дата је табела која приказује укупан број 

туриста, одвојених на домаће и стране туристе, као и број њихових ноћења за дату годину. 

На основу табеле можемо закључити да је 2010. године у општинама Доњег Подунавља 

највећи број туриста посетило општину Кладово, затим следи Мајданпек, док је најмање 

била посећена оштина Неготин. Највише страних туриста посетило је општину Мајданпек 

(3607), а најмање општину Велико Градиште (258). У табели су приказана и ноћења 

туриста, где се види да су страни туристи највише ноћили у општини Мајданпек, а 

најмање у општини Велико Градиште. Број домаћих туриста највише је ноћило у општини 

Кладово и Мајданпек, а најмање у општини Голубац. 

 

           Укупан број туриста и број њихових њоћења у општинама Доњег Подунавља за 

2015. годину приказан је у табели бр.6. 

 

Табела бр.  6 - Број туриста и њихова ноћења у оштинама Доњег Подунавља из 2015. 

године 

Општина Туристи Ноћења туриста 

свега домаћи страни свега домаћи страни 

Кладово 22347 18791 3556 49326 40810 8516 

Неготин 3435 3020 415 7836 7156 680 

В. Градиште 14234 12158 2076 37476 32491 4985 

Голубац 2919 1953 966 3857 2739 1118 

Мајданпек 21507 16876 4631 41751 31910 9841 

Укупно 64442 52798 11644 140246 115106 25140 
Извор: http:www.stat.gov.rs 

 

 На основу табеле можемо закључити да је 2015. године највећи број туриста 

посетило општину Кладово, затим следи Мајданпек, док је најмање била посећена оштина 

Голубац. Највише страних туриста посетило је општину Мајданпек, а најмање општину 

Неготин. Што се тиче ноћења туриста, највише страних туриста ноћило је у општини 

Мајданпек, а најмање у општини Неготин, управо због недостатка смештајних капацитета. 

Број домаћих туриста највише је ноћило у општини Кладово и Мајданпек, а најмање у 

општини Неготин, управо због наведеног разлога. 
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IV КОНЦЕПТУАЛНО - ТЕОРИЈСКИ  МОДЕЛИ КОНКУРЕНТНОСТИ 

1.Појам туристичке дестинације 

  

Појам дестинација потиче од латинске речи destinatiо, што у изворном облику значи 

одредиште, као и крајњи или успутни циљ. Овај појам се често употребљава у романским 

и англосаксонским језицима као resort, који у буквалном преводу значи место за одмор. У 

туристичку терминологију појам туристичке дестинације дошао је из ваздушног 

саобраћаја.  

Не можемо свако место назвати туристичким, већ само она која поседују  

атрактивна својства сопствених ресурса, као и различите капацитете за задовољавање 

потреба и жеља туриста. Туристичка дестинација нема трајне, чврсте границе, већ се оне 

прилагођавају жељама и  интересима туриста. Читаве земље, поједини региони, мања 

туристичка места могу се назвати туристичком дестинацијом. 

Од саме појаве туристичке дестинације у туристичку терминологију није 

постигнута сагласност у дефинисања појма „туристичка дестинација“. Међутим елементи 

који утичу на дефинисање туристичке дестинације могу се представити на следећи начин: 
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Шема бр.1- Саставни делови туристичке дестинације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Миленковић, С., Туризам и економија, Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, 2009. стр.186 

 

Једну од првих дефиниција дестинације дао је Ган (Gunn, 1988.). Он дефинише 

дестинацију као „ комплекс различитих рекреативних и друштвених садржаја који се 

налазе у једном локалитету“.Холвеј (Holloway, 1989.) у свом разматрању појма туристичка 

дестинација наводи следеће: „Дестинација може бити место за одмор или пословни центар 

који туристи посећују и где бораве.То може бити једна област или чак земља у оквиру које 

они путују. То може бити и брод за кружно путовање који посећује једно или више места у 

која туристи одлазе и бораве и која уједно представљају основни циљ њихових кретања“. 

Аутори Хеат и Вал (Heath и Wall, 1992.), разматрајући проблематику управљања 

туристичким областима, праве разлику између регија, са једне стране и дестинација, са 

Туристичка 

дестинација 

Комуникацијск

е и технолошке 

иновације 

Улога 

унутар 

превозне 

мреже 

Полови насупот 

пресецањима на 

различитим 

скалама 

Централизација 

насупрот 

дифузији 

активности 

производа 

Спецификација 

насупрот 

дивертификаци

ји функција 

Административ

нa и политичка 

структура 

Урбана 

структура 

Привредна 

структура 

Културна 

и 

социјална 

структура 

Туристичка 

структура 



 

77 
 

друге стране, које превасходно третирају као просторне јединице за развој туризма на 

локалном/општинском нивоу.
17 

Конвенција UNWTО (Светска туристичка организација) дефинише туристичку 

дестинацију као „значајно место које се посећује током путовања“. Разликује три основне 

врсте  туристичких дестинација: удаљену, главну и мотивишућу. Удаљена туристичка 

дестинација је најудаљеније место у односу на место сталног боравка туристе; главна 

дестинација је место где је туриста провео највише времена; мотивишућа дестинација је 

место које посетилац сматра примарним циљем посете.18 

 

1.1.Концепти туристичке дестинације – традиционални и савремени 

 

 По традиционалном концепту дестинације као туристичког места, државни органи 

су акценат стављали на економске ефекте туризма, који се огледао у остваривању девизног 

прилива, повећању пореских прихода, повећању запослености, поспешивању регионалног 

развоја. Међутим,  временом се њихови интереси проширују и фокусирају на хетерогене 

утицаје туризма на локалну средину и сагледавање визије будућег развоја туризма, 

усклађене са интересима локалне заједнице. По овом традиционалном схватању, 

туристичке дестинације се идентификују са местима и областима одређеним 

административним границама, на чије формирање су утицали власнички односи, начин 

коришћења земљишта, геолошке и морфолошке карактеристике датог простора, као и 

важни политички догађаји.
19

 

 Поред традиционалног концепта, велики значај има и савремени концепт 

туристичке дестинације. Овај концепт полази од дестинације као просторне области коју 

посећују и користе туристи, независно од њених административних граница. Тржиште 

одређује границе туристичке дестинације, јер су оне резултат тржишне прихваћености и 

                                                             
17

 Ћосић, М., Економски аспекти туризма, Висока тристичка школа струковних студија, Београд, 2013, 

стр.167. 
18

 Ћосић, М., Економски аспекти туризма, Висока тристичка школа струковних студија, Београд, 2013, 

стр.167. 
19

 Група аутора, Основе туризма-интегрално-феноменолошки приступ, Туристичка штампа, Београд, 2005, 

стр. 215. 
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валоризације одређене дестинације. У складу са овим, све су интезивнији покушаји 

физионисања и комбиновања туристичке понуде између суседних градова, регија или 

држава, који често могу бити и велики конкуренти на туристичком тржишту. На овакав 

начин подстичу се регионална и међународна туристичка кретања. 

 Из савременог концепта туристичке дестинације, који се битно разликује од 

традиционалног схватања дестинације као туристичког места, проистиче и савремено 

тумачење туристичке дестинације, по коме: туристичка дестинација подразумева тржишно 

прилагођену просторну област са оптимално усклађеним системом елемената и функција, 

која развојем важних и доминантних способности свесно ствара услове путем којих ће, у 

односу на конкуренцију, дугорочно постизати добре туристичке резултате.
20

 

 

1.2. Елементи туристичке дестинације 

 

Krippendorf разликује изворне и изведене елементе понуде туристичких 

дестинација. 

А) Изворним елементима припадају: 

 - Производни елементи који подразумевају географски положај, вегетацију, климу 

и сл.;  

- Општи елементи и чиниоци људског понашања и егзистенције (језик, менталитет, 

гостољубивост, фолклор, култура, привреда, политика); 

 - Општа инфраструктура (саобраћајни положај и повезаност, структура насеља, 

комунална опремљеност); 

 

                                                             
20

 Група аутора, Основе туризма-интегрално-феноменолошки приступ, Туристичка штампа, Београд, 2005, 

стр. 217. 
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 Б) У изведене спадају: 

 - Туристичка опремљеност дестинације (туристички капацитети и специфични 

инфраструктурни садржаји за потребе развоја туризма, организационе активности, 

информисање, снабдевање, забавни, спортско-рекреативни садржаји). 

 Изворни елементи се не могу мењати у кратком нити у дугом року (клима), док је 

за промену изведених потребан краћи временски период (изградња и уређење 

инфраструктурних садржаја).
21 

Једну од подела елемената туристичке дестинације која је код већине наших аутора 

прихваћена, јесте подела нашег туризмолога Добрице Јовичића.  Он наводи следеће 

конститутивне елементе туристичких дестинација:  

- атрактивни; 

- функционални; 

- материјални и  

- организациони. 

Атрактивни елементи су објекти и делови простора (природни и антропогени 

туристички мотиви) који имају употребну вредност, јер својим особинама могу да 

задовољавају туристичке потребе.  

Функционални елементи су развојне форме и облици туристичког промета 

(рекреативни, културни, планински, приморски, манифестациони, екскурзијски туризам).  

Материјални елементи обухватају различите врсте услуга у туристичком промету, 

обликујући материјалну базу промета на којој се заснива туристичко привређивање у 

дестинацији.  

                                                             
21

 Јовичић, Д., Менаџмент туристичких дестинација, Желнид, Београд, 2002. 
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Организациони елементи представљају систем мера за оптималан развој и 

усклађивање хетерогених циљева развоја туризма у дестинацији (регулатива, кадрови, 

информативна и водичка служба, промотивне активности).
22

 

Према Роџеру Картеру, дестинацијског менаџера, Светске туристичке организације 

(WTO), туристичку дестинацију чине шест основних елемената: 

- Атракције - све оно што привлачи туристе и подстиче да крену на пут и посете 

баш ту дестинацију. Могу  бити природне, изграђене и културне. 

- Услуге - представљају широк спектар услуга и објекта, који су у служби боравка 

гостију. Овде спадају комуналне услуге, јавни превоз, путеви, основна инфраструктура, 

смештај, угоститељство, трговина и др. 

- Приступачност - односи се на туристичко-географски положај дестинације, 

саобраћајну инфраструктуру, услове за улазак у другу земљу и др. 

- Имиџ - слика и углед дестинације на туристичком тржишту. Један је од битних 

елемената, чак и у већини случаја пресудан у привлачењу пажње потенцијалних туриста.У 

туристичким дестинацијама, као и у другим делатностима, добар имиџ је нешто што се 

ствара годинама, деценијама, а може се срушити у трену 

- Цена - важан аспект конкурентности дестинације. 

- Људски ресурс - можемо рећи да ни у једној другој делатности значај кадрова није 

толико велики као што је у туризму.  

Један од кључних елемената туристичке дестинације јесте атракција.Атрактивност 

туристичке дестинације одражава осећања, веровања и ставове које појединац има о 

могућностима дестинације у задовољењу специфичних туристичких потреба.
23

 

                                                             
22

 Јовичић, Д,. Туристичка географија Србије, Универзитет у Београду, 2009., стр. 208. 

 
23

 Добре, Р.,Русковић, Ж.П., Чивљак, М.,Менаџмент туристичке дестинације-скрипта, Висока школа 

за     туристички менаџмент, Шибеник, 2004, стр. 12. 
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Једну од бољих дефиниција туристичке атракције као кључни елемент туристичке 

дестинације дао је Леипер, користећи радове MacCannela и Gunna, која гласи: „Туристичка 

атракција је систем коју чине три основна елемента: туриста или хумани елемент, нуклеус  

или централни елемент и маркер или информативни елемент. Туристичка атракција 

настаје када су ова три елемента повезана. Системи туристичких атракција су отворени 

системи који су у међуодносу са окружењем. Они су подсистеми у сваком туристичком 

систему“.
24

 

 

 

1.3.Типологија туристичке дестинације 

 

Према туристичком промету и интересовању туриста, издвајају се четири основна 

туристичка мотива, а према њима и четири основна типа туристичких дестинација: 

1) приморске; 

2) планинске; 

3) бањске; 

4) градске. 

Приморске дестинације су најмасовнији вид мотивских туристичких кретања. 

Основне карактеристике су:сезонски карактер; изразито рекреативно обележје; зонска 

просторна развијеност. 

Планинске дестинације су најмасовнији вид континенталних туристичких кретања. 

Основне карактеристике су: дуги боравци; кратак радијус кретања; две изразите 

туристичке сезоне; захтевају велики ниво разуђености. 

 

                                                             
24

 Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011, стр. 37. 
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Табела бр. 7 - Типологија туристичке дестинације 

Тип дестинације Карактеристике развоја туризма Могућности развоја туризма 

Континент 

као 

дестинација 

- Природне 

- Религиозне 

- Популационе 

- Природни ресурси 

- Старе цивилизације 

- Популациона хетерогеност 

Држава  

као 
дестинација 

- Градске 

- Планинске 
- Бањске 

- Мегаполиси 

- Националне институције 
- Национални паркови 

Острво  
као 

дестинација 

- Природне 
- Естетске 

- Амбијенталне 

- Вулканске купе 
- Свети водопади 

- Видиковци 

Регија као 

Дестинација 

- Географске 

- Економске 

- Специфичан простор 

- Природни мотиви 

- Антропогени мотиви 

- Изграђени туристички објекти 

Град као  

Дестинација 

- Културне 

- Религиозне 

- Историјске 

- Историјски споменици 

- Културне институције 

- Спортски терени 

Пословна  

Дестинација 

- Конгресни центри 

- Пословни центри 
- Економске карактеристике 

- Пословне институције 

- Угоститељски капацитети 
- Смептајни капацитети 

Купалишна 
Дестинација 

- Плаже и спорт на води 
- Спортске активности 

- Манифестационе активности 

- Природни ресурси 
- Изграђени објекти 

- Уређене плаже 

Планинска  

Дестинација 

- Планински спортови 

- Шетње, трекинг 

- Планинарење 

- Природни ресурси 

- Изграђена инфраструктура 

- Амбијенталне целине 

Рурална  

Дестинација 

- Фармерски послови 

- Рукотворине 

- Рекреације 

- Природно окружење 

- Етно карактеристике 

- Гастрономија 

Ексклузивна  

Дестинација 

- Специфични мотиви (природни, 

антропогени и религиозни) 

- Уникатност простора 

- Уникатност реликта 
- Уникатност ексклузиве 

Културно-  
историјска  

дестинација 

- Култура 
- Историја 

- Религија 

- Антропогени мотиви 
- Сакралне грађевине 

- Спомен– обележја 

Бањска  

Дестинација 

- Лечење 

- Опоравак 

- Одмор 

- Лековити извори 

- Климатско место 

- Паркови 

 

Извор: Проф. Др С. Миленковић, Туризам и економија, Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет, 

2009. стр.187 

 

Бањске дестинације у историји имају најдужу традицију. Још су Римљани 

познавали и користили лековитост термоминералних вода. О томе сведоче и бројни остаци 

римских терми. За време Турака, била су позната тзв.турска купатила- хамами. Основне 

карактеристике су: дуги боравци; вековна традиција; пословање током целе године; 

здравствена – терапеутска и рекреативна функција и др. 
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Градске дестинације се одликују културним мотивима привлачности, као што су 

тргови, музеји, галерије, концерти, споменици и др. Основне карактеристике су: 

пословање током целе године; кратки боравци; најравномернија расподела туристичког 

промета; конгресни туризам-један од главних праваца будућег развоја. 

У складу са тим, туристичка дестинација се дефинише као „географска јединица 

коју посећују туристи као самостални туристички центар, село, градић или велики град- 

метрополу, покрајину или регију, острво, државу или континент“.
25

 

Концепт MICE (Meetings- састанак, Incentive- подстицајна путовања, Conventions- 

конвенције, Conferences- конференције, Congresses- конгрес, Exibitions- изложбе), уводи се 

у савременом дефинисању туристичке дестинације. Он служи задовољењу радних и 

туристичких потреба учесника путовања из пословних разлога. Овакав облик туристичких 

кретања има велики утицај на туристичку сезону, јер утиче на њено продужење. 

 

1.4. Основне карактеристике туристичке дестинације 

 

Дестинације су међусобно веома различите првенствено у односу на просторни 

оквир који обухватају, односно према типу и нивоу којем припадају. Без обзира на обим 

разлика између појединих дестинација, по било којем критеријуму, већина дестинација 

поседују извесне заједничке карактеристике од којих посебно треба издвојити следеће: 

1. Дестинације су специфична мешавина основних компонената/елемената. 

2. Дестинације представљају културне вредности, односно имају културну 

привлачност. 

3. Дестинације су „неодвојиве“ што значи да се туристички производ ствара на 

месту на којем се и троши. 

                                                             
25

 Миленковић, С.,Туризам и економија, Универзитет у Крагујевац, Економски факултет, 2009, стр. 188. 
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4. Дестинације не користе само туристи већ оне могу бити коришћене и од стране 

осталих група, односно дестинације су објекат вишеструког коришћења.
26

 

Једна од битних особености пословања у туризму, која се одражава на управљање 

дестинацијом, јесте потреба за усклађеним деловањем свих саставних елемената 

туристичке дестинације, ради задовољења хетерогених потреба туриста. Изостанком 

једног од елемента, или његов неодговарајући квалитет, за последицу има незадовољство 

туриста укупном мешавином елемената на нивоу дестинације.  

Дестинације требамо посматрати као културне вредности, јер имају културну 

привлачност. Са појавом нових дестинација на туристичком тржишту, дестинацији која 

има дугу традицију  у туризму, прети опасност од смањења туриста, и њиховом одласку у 

новије дестинације. Да се до тога не би дошло, тежи се диференцирање дестинације у 

односу на остале, тј. ка истицању јединствених предности које дестинација поседује.  

Туристичка дестинација је место где се ствара и користи туристички производ, 

односно обликују ефекти туристичке активности. Услед повећане концентрације туриста у 

дестинацијама које су углавном сезонског карактера може доћи до промена у самој 

дестинацији. Истовременост процеса стварања и потрошње услуга, доводи до 

тзв.неодвојивост дестинација. Има велики утицај на обим стварања услуга, од стране 

потрошача ограничава избор алтернатива, утиче на избор начина продаје, истиче значај 

простора,  и узрокује висок степен међузависности  производње и маркетинга.  

Елементе туристичке дестинације поред туриста могу користити и локални 

становници. У зависности од степена коришћења ових елемената разликују се објекти и 

услуге које користи само домаће становништво, објекти и услуге које користе само 

туристи, и они објекти и услуге које могу користити и туристи и домицилно 

становништво. Обим коришћења зависиће од туристичке сезоне одређене туристичке 

дестинације. 

 

                                                             
26

 Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011., стр. 39.  
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1.5. Животни циклус туристичке дестинације 

 

Савремено схватање дестинације укључује и појам животног циклуса према којем 

она има свој век по одређеним фазама. Под животним циклусом туристичке дестинације, 

подразумевају се фазе кроз које она пролази, од увођења на туристичко тржиште до 

раздобља у којем је још увек економски сврсисходно њено задржавање на тржишту. 

R.W. Butler је дао најшире прихваћен приступ животног циклуса туристичке 

дестинације.  Према његовом моделу туристичке дестинације пролазе кроз циклус који се 

састоји од шест основних фаза: 

 1)  истраживање; 

 2) укључивање/учешће; 

 3) развој; 

 4) консолидација; 

5) стагнација; 

6) опадање, подмлађивање или конверзија. 

 

Слика бр. 27 - Модел еволуционог циклуса туристичке дестинације

 

Извор: Ј. Попеску, Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, 2011.стр.46. 
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 1) Фаза истраживања је прва фаза која се одликује релативно малим бројем 

посетилаца. Они су тзв.“истраживачи“ који откривају дестинацију кроз индивидуалне 

аранжмане, без учешћа туристичких агенција или других посредника. Дестинације су 

слабо приступачне, а број посетилаца ограничен због малог броја туристичких објеката и 

инфраструктуре. Сам доживљај у дестинацији није на задовољавајућем нивоу, без обзира 

што се дестинације оликују нетакнутом природом. 

 2) Фаза укључења/учешћа се одликује већим бројем туристичких посета, који су 

привучени управо због тога што је реч о новој дестинацији. Такође у овој фази настају 

туристичке сезоне и туристичка подручја. У овој фази постоји иницијатива за обогаћивање 

туристичке понуде дестинације. Утицај развоја туризма доводи да укључивања јавног 

сектора, кроз обезбеђивања угоститељске и саобраћајне инфраструктуре. 

3) Фаза развоја одликује се велики бројем туриста у периоду главне туристичке 

сезоне који надмашују домицилно становништво. Долази до развоја туристичке 

инфраструктуреи учешће предузећа ван туристичке дестинације у развоју туризма. Због 

великог броја посетилаца долази до претераног искоришћавања простора и смањења 

квалитета услуга. Како би се очувале основе за континуирани развој потребна је 

одговарајућа политика и инвестирање од стране јавног сектора у циљу заштите ресурса. 

4) Фаза консолидације је фаза у којој се смањује стопа повећања броја посетилаца, 

иако се њихов апсолутни број и даље повећава и надмашује број становника. У 

дестинацији долази до развоја пословних туристичких центара као засебне целине, што 

укључује разноврсна туристичка и остала предузећа. Истичу се локални напори у циљу 

продужења сезоне. 

5) Фаза стагнације  је фаза где дестинација губи на атрактивности, што изискује 

веће напоре да би се број туриста задржао. Јавља се честа промена власништва над 

објектима и ретка изградња нових објеката. Дестинација више није у моди, без обзира на 

препознатљив имиџ. 

6) Фаза опадања, подмлађивања или конверзије. У фази пропадања дестинација има 

веома тешке еколошке, социјалне и економске проблеме. Долази до опадања броја 

посетилаца, смањења тржишта дестинације, тако да она није способна за борбу са 
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конкурентима. Након фазе опадања, следи фаза подмлађивања, која укључује ново 

тржиште, нове атрактивности, нове дистибуцијске канале, увођење нових природних 

ресурса, алтернативних облика туризма и слично. 

 

1.6. Интересне групе у развоју туристичких дестинација 

 

Битни чиниоци, актери, који учествују у развоју туристичке дестинације  називају 

се интересним групама. То су сви учесници који су укључени или улажу средства у развој 

туристичке дестинације и који имају интереса од тога. Главни учесници у развоју 

туристичке дестинације могу се посматрати у оквиру пет група: 

1) Локално становништво - оно које живи и ради у дестинацији, и тиме обезбеђује 

локалне ресурсе за посетиоце; 

2)  Посетиоци/туристи - користе производе у оквиру туристичке дестинације ради 

задовољења својих потреба; 

3) Туристичка привреда - у циљу остваривања својих економских ефеката, 

заинтересована је за развој туризма у туристичкој дестинацији. У оквиру туристичке 

привреде разликујемо два дела. Први део туристичке привреде је у власништву појединаца 

или група из саме туристичке дестинације (нпр.мања предузећа). Други део је у 

власништву група ван туристичке дестинације (веће компаније великог капитала); 

4)  Јавни сектор - има важну улогу у развоју туристичке дестинације. Кроз туризам 

утиче на повећање запослености, повећању укупних прихода и подстицање регионалног 

развоја; 

5) Остали учесници - различите невладине организације, привредне и друге 

интересне групе на локалном, регионалном и националном нивоу. 
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Слика бр.28- Однос између основних учесника у развоју туристичке дестинације 

 

Извор: Ј. Попеску, Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011.стр.54. 

 

Овај модел указује на односе између основних учесника у туристичкој дестинацији 

и истиче њихову међузависност. Према њему сваки од учесника може утицати на остале 

било позитивно или негативно, где је основни циљ смањити негативне и повећати 

позитивне утицаје. 
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V ТЕОРИЈСКИ ОКВИР КОНКУРЕНТНОСТИ ТУРИСТИЧКЕ 

ДЕСТИНАЦИЈЕ 

1. Појам конкурентности 

1.1.Дефинисање појма конкурентности 

 

Терминконкурентност, произилази из еглеског  израза tocompetкоји је изведен из 

латинске речиcompetere,што изворно значи „тежити или борити се за“.Једну од првих 

дефиниција дао је Светски економски форум. Он посматра  конкурентност као „скуп 

институција, политика и фактора, који одређују ниво продуктивности једне земље“.Из 

дефиниције произилази да продуктивност подразумева одрживи ниво просперитета што 

даље указује на конкурентну привреду која може да произведе виши ниво прихода за своје 

грађане. Према Светском економском форуму конкурентност је и „способност државе да 

достигне трајно високи раст БДП-а по броју становника“. 

Ritchie и Crouch такође издвајају и дефиницију WTO која истиче да је 

конкурентност „способност једне земље или компаније да пропорционално генерише више 

богатства него конкуренти на светском тржишту“. 

Не постоји свеобухватна дефиниција конкурентности, која је широко прихваћена. 

Комплексност дефиниције произилази из тога што је у прошлости постојао велики број 

еволутивних мисли о концепту конкурентности, последица тога је непостојање опште 

прихваћене теорије.  

 

1.2.Конкурентност туристичке дестинације 

 

Туристичка индустрија је најбољи пример оштре конкурентске борбе, с обзиром да 

постоји велики број различитих дестинација које нуде обиље производа на глобалном, 

регионалном, националном и локалном нивоу. Питање конкурентности постаје веома 
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битно у туризму јер дестинације које заостају врло брзо буду избрисане са туристичке 

мапе.
27

 

Појам конкурентности, на нивоу земаља први је увео Портер (1990). Његов модел 

конкурентности, базиран на националном дијаманту конкурентности, био је основа за 

већину модела дестинацијске конкурентности. Конкурентност дестинација се може 

повезати са њиховом способношћу да испоруче туристичко искуство које пружа веће 

задовољство посетиоцима него оно које нуде друге дестинације, и то у оним његовим 

аспектима који су туристима важни.
28

 

 

Узимајући све ово у обзир, постоје две различите перспективе: 

1. Перспектива туриста; 

2. Перспективе самих дестинација. 

Прва перспектива, огледа се у чињеници да туристи своје одлуке о путовању доносе 

према атрактивности дестинације, док у другој перспективи, дестинације настоје да 

обезбеде услове боравка такве да могу парирати другим конкурентским дестинацијама, са 

што већим бројем услуга, које су квалитетније и повољније. 

Конкурентност туристичке дестинације је резултат деловања мноштво фактора. 

Овде спадају како фактори специфични за туризам, тако и фактори који утичу на пружаоце 

туристичких услуга. Једна од битних компоненти одрживе конкурентности је заштита 

окружења. „Одржива конкурентност захтева биланс између развоја туризма и заштите 

окружења.“  

Од велике је важности питање заштите окружења за укупну конкурентност неких 

земаља на начин који могу довести до увођења иновација и које додатно могу утицати на 

јачање конкурентности. Квалитет природног и културног окружења је један од 

                                                             
27

 Група аутора, Мастер план туристичке дестинације „Доње Подунавље“, Научно истраживачки центар 

Економски факултет, Београд, 2006. стр. 241. 
28

 Зечевић, Б., Концепт конкурентности туристичке дестинације: Значај и применљивост на случају Србије, 

Економски факултет, Београд, 2011. 
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најзначајнијих елемената који је повезан са заштитом окружења и битно утиче на 

доживљај туриста, јер је туризам таква привредна грана која захтева, здраво окружење. 

Конкурентност у туризму се може посматрати на два начина: 

Први се односи на појам конкурентности и појам туристичке дестинације, где се 

истиче како су ова два појма повезана и како функционишу у целокупној конкурентности 

локалитета. 

Дуги начин огледа се у томе да се конкурентност посматра онако како туристички 

производ/услуга стоји у односу на жеље и потребе туристичке тражње. На овај начин се 

повезују доживљај/производ у туристичком месту и задовољење туристичких потреба и 

жеља различитог броја туриста. 

Циљ формирања саме услуге у туристичкој дестинацији јесте направити такву 

туристичку понуду која ће се издвајати и бити далеко испред од понуде конкурената. Оно 

што је битно за конкурентност и сам туристички производ различитих туристичких 

предузећа је искуство туриста приликом коришћења услуга и производа током путовања и 

боравка у туристичком месту. Веома је битна способност носиоца туристичке понуде саме 

дестинације да убеде туристе да имају неку комбинацију предности коју нико други не 

може да понуди. Водећу улогу у погледу пласирања саме понуде одређене дестинације на 

туристичком тржишту има маркетинг. Конкурентност дестинације је способностда се 

привуче већи број туриста који ће задовољити своје потребе и жеље одласком у одређену 

дестинацију, да се повећа њихова потрошња, и да се истовремено то чини на 

профитабилан начин уз побољшање благостања становника дестинације и очувања 

природног блага саме дестинације за будуће генерације. 

Основне покретачке снаге конкурентности туристичке дестинације су: 

 1) Опасност од новихтуристичких дестинација; 

 2) Опасност од супститута саставних делова туристичког производа; 

 3) „Енергија“ туристичке тражње; 

 4) „Енергија“ туристичке понуде; 
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  5) Конкуренција међу дестинацијама. 

Шема бр. 2 - Основне покретачке снаге конкурентности туристичке дестинације 

 

 

 

 

 

  

Извор: Миленковић, С.,Туризам и економија, Универзитет у Крагујевцу – Економски факултет, Крагујевац, 

2009. стр.195 

 Опасност од нових туристичких дестинација, може да буде 

контролисана:економијом обима, високим нивоом инвестиционих 

улагања,диференцијацијом туристичког производа,нелојалном конкуренцијом,државном 

политиком,задовољењем очекиваних доживљаја и др.  

Следећа је опасност од супститута саставних делова туристичког производа, која се 

огледа у безброј примера. Једна од њих је да брзи возови могу да утичу на смањење 

коришћења авио превоза у интрарегионалној размени туриста. Други пример је да све 

више интернет технологије замењују традиционалну продају туристичког производа  и 

слично. 

 „Енергија“ туристичке тражње се огледа у висок ниво контакта потрошача са 

понуђачима туристичког производа. Значи да потребе потрошача директно одређују обим, 

структуру и квалитет туристичке понуде сваке дестинације. 

„Енергија“ туристичке понуде обухвата све оне факторе који су јој битни за 

постизање одређених циљних функција. Ови фактори се односе на велике компаније, које 

контролишу већи део туристичког простора и туристичку понуду. Ако је већи број оних 

туриста који се кратко задржавају у туристичкој дестинацији, њихови трошкови су мањи, 

смањују се, док се трошкови ванпансионске и друге туристичке потрошње повећавају. У 

Конкуренција међу 

дестинацијама 

„Енергија“ 

туристичке 

тражње 

Опасност од нових туристичких дестинација 

„Енергија“ 

туристичке 

понуде 

Опасност од супститута 

саставних делова туристичког 

производа 
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туристичкој дестинацији мора се водити рачуна о појави различитих опасности које 

смањују њену економску моћ, попут ратова, тероризма, непредвидиве природне појаве и 

сл.  

Конкуренција међу дестинацијама је велика, уколико је висок ниво фиксних 

трошкова, низак ниво раста туристичког сектора, високо тржишно учешће, велики број 

микроекономских учесника на тржишту, ако су велике излазне баријере са туристичког 

тржишта и ако се јавља недостатак туристичког искуства. 

 

1.2.1. Облици конкурентности туристичке дестинације 

 

Облици конкурентности туристичке дестинације могу се посматрати у односу на 

вишедимензионалну природу фактора који дефинишу снагу положаја туристичке 

дестинације на тржишту.Конкурентност туристичке дестинације има више значења и може 

бити посматрана као:
29

 

1) Економска конкурентност; 

2) Политичка конкурентност; 

3) Социо- културна конкурентност; 

4) Технолошка конкурентност; 

5) Енвајронментална конкурентност. 

1) Економска конкурентност. Ова конкурентност се уобичајено представља помоћу 

Портеровог дијаманта конкурентности. Према њему економску конкурентност туристичке 

дестинације одређују: 

- фактори производње; 

- фактори стања тражње; 

                                                             
29

Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011., стр. 70. 
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- потпомажући и комплементарни сектори/активности; 

- стратегија, структура и надметање. 

2) Политичка конкурентност је пресудна за одређивање туристичке конкурентности 

дестинације. Велики утицај на њу имају како глобална/регионална 

стабилност/нестабилност, тако и политичка стабилност и снага земље као туристичке 

дестинације. 

3) Социо - културна конкурентност подразумева постојање специфичних 

друштвених и културних карактеристика дестинације којесвојом вредношћу обезбеђују 

висок степен конкурентности на тржишту без обзира на могућу политичку нестабилност.  

 4) Технолошка конкурентност се огледа у примени савремених технологија. 

Посебно се истиче коришћење интернета и глобалних дистрибутивних система. 

Коришћење ових технологија је битно за мање туристичке дестинације, јер им омогућава 

широк приступ туристичком тржишту уз ниже трошкове. 

5) Енвајронментална конкурентност је облик конкурентности туристичке 

дестинације који подразумева постизање енвајроменталног интегритета туристичке 

дестинације, узимајући у обзир савремене преференције туриста. 

 

1.3. Детерминанте конкурентности туристичке дестинације 

 

Основне детерминанте конкурентности туристичких дестинација су: 

 - обим, структура и квалитет туристичке понуде; 

 -  обим, структура и квалитет туристичке тражње; 

- повезујуће и подржавајуће активности формирања туристичке дестинације; 

 - тржишна структура, конкурентност и организационе стратегије туристичке 

дестинације. 



 

95 
 

Шема бр. 3 - Основне детерминанте конкурентности туристичких дестинација 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Миленковић, С.,Туризам и економија, Универзитет у Крагујевцу – Економски факултет, Крагујевац, 

2009. стр.198. 

Обим, структура и квалитет туристичке понуде зависи од базних и допунских 

стваралаца који се односе на природне атрактивности (очувани елементи изворне 

природне средине), антропогене атрактивности (традиција, култура, историјско наслеђе и 

друго), хумане ресурсе (вештина и креативност, квалитет знања, ниво образовања 

локалног становништва, култура туриста и запослени у туризам), и капиталне и 

инфраструктурне ресурсе (саобраћајна инфраструктура, смештајни капацитети и друго).  

Обим, структура и квалитет туристичке тражње зависе од величине и просторне 

диверсификације туристичког тржишта и саме структуре тржишта. Овде се пре свега 

мисли на издвајање прецизних сегментних група потрошача (нпр.екотуристи, 

истраживачи, авантуристи, пословни људи и други), ниво туристичке културе потрошача, 

заштита туриста у складу са усвојеним међународним прописима, позиције туристичке 

дестинације на промењивим и растућим тржиштима и друго. 

Тржишна структура 

конкурентности и 

организационе стратегије 

Дестинација Стање понуде Стање тражње 
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Повезујуће и подржавајуће активности формирања туристичке дестинације 

обухватају приступачност саме дестинације, различите видове активности у животној 

средини, исхрану и моду, шопинг, конкурентски производи који долазе из других 

дестинација  и друго.  

Последња детерминанта конкурентности туристичке дестинације је тржишна 

структура, конкурентност и организационе стратегије туристичке дестинације. Оне 

обухватају стратегијско планирање туризма у дестинацијама, организацију туристичке 

дестинације,маркетинг дестинације, партнерске односе између јавног и приватног сектора, 

квалитет управљања дестинацијом, изградња имиџа и друго. 

 

1.4. Индикатори конкурентности туристичке дестинације 

 

Индикатори конкурентности туристичке дестинације морају поседовати одређене 

особине како би били коришћени у оквир анализе конкретне појаве. Морају бити 

једноставни за разумевање, добро постављени, како би на најбољи начин пружили основе 

за доношење оцене о анализираном проблему, такође морају бити поуздани. Показатељи 

конкурентности се могу сврстати у две основне групе:
30 

1) Објективни индикатори конкурентности- њихова основна карактеристика је да се 

могу изразити бројкама, и 

2) Субјективни индикатори конкурентности - они су везани за опажања туриста 

Ослањајући се на ову поделу индикатора, Dwyer и C.Kim су представили сет 

индикатора од којих су основни: 

1) Наслеђени ресурси (природни и култура/наслеђе); 

2) Створени ресурси (туристичка инфраструктура,скуп активности,забава, 

специјални догађаји/фестивали); 

                                                             
30

Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011, стр. 79. 
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3) Потпомажући фактори (општа инфраструктура,квалитет услуга,приступачност 

дестинације, гостопримство и тржишне везе); 

4) Управљање дестинацијом (дестинацијска менаџмент организација,дестинацијски 

маркетинг менаџмент,политика, планирање и развој дестинације,развој људских ресурса и 

управљање животном средином); 

5) Ситуациона анализа (конкурентско- микро окружење,локација дестинације, 

глобално-макро окружење,ценовна конкурентност, безбедност и фактори тражње); 

6) Индикатори тржишног наступа (статистика посетилаца/туриста (број),статистика 

посетилаца/туриста (потрошња),допринос туризма економији,индикатори економског 

напретка,инвестиције у туризам, индекси ценовне конкурентности и подршка државе 

туризму). 

 

1.5. Модели конкурентности туристичке дестинације 

 

Не постоји само један модел конкурентности туристичке дестинације. Неки од 

модела се нису могли прихватити као општи модели, зато што су уобличени за потребе 

мерења конкурентности конкретних туристичких дестинација. Већина модела се у почетку 

ослањала на Протеров дијамант конкурентности. То је модел конкурентности националне 

привреде, који се пре свега односи на економску конкурентност. Први истраживачи који 

су се бавили природом и структуром конкурентности туристичке дестинације су Crouch и 

Ritchie. Такође треба споменути и модел Dwyer и  Kima и модел конкурентности Светског 

економског форума. 

 

1.5.1. Модел конкурентности туристичке дестинације  (Crouch и Rich) 

 

Crouch и Richсу 1993.године на 43.конгресу AIEST-а (Међународно удружење 

научних експерата за туризам )представили модел који је десет година допуњаван, да би 
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коначно био уобличен 2003.године. Према овим ауторима,  конкурентност дестинације се 

заснива на њеним наслеђеним ресурсима, који представљају основу компаративне 

предности, као и способностима да те ресурсе искористи, што чини основ конкурентске 

предности. 

Шема бр. 4  - Модел конкурентности туристичке деестинације (Crouch и Rich2003.) 

 

Извор: Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011. 

стр.74. 

 

У свом моделу аутори издвајају компаративну и конкурентску предност туристичке 

дестинације и дефинишу два окружења: микро и макро окружење. Макроокружење 

дестинације чине основни елементи који дефинишу конкурентски амбијент и подложни су 

сталним променама. У њих се убрајају економски, социјални, технолошки, културни, 

еколошки, политички и демографски фактори. Са друге стране микроокружење се састоји 
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од акција и активности које утичу на циљеве свих актера у туризму. У њих се поред 

дестинације убрајају и добављачи, туристичке агенције, организатори путовања, 

конкурентске дестинације и јавност. Ови елементи обликују непосредну околину којој се 

дестинација мора прилагодити у циљу остварења конкурентности. 

При развијању модела конкурентности аутори су истакли да је неопходно обратити 

пажњу на то да се подручје туризма налази под сталним утицајем великог броја фактора 

који чине макроокружење туристичке дестинације. Међу њима посебни значај имају 

национална економија под утицајем глобализације, демографске промене, све већа брига 

за животну средину итд. Ови фактори могу утицати на привлачност, али и на одбојност 

дестинације. 

Овај модел је најважније факторе поделио у 5 великих група:
31 

1)  Фактори атрактивности; 

2) Потпомажући фактори и ресурси; 

3) Туристичка политика дестинације, планирање и развој; 

4) Менаџмент; 

5) Одреднице конкурентности. 

 Прву групу чине атрактивности које подразумевају примарне елементе у 

дестинацији и представљају главни мотивациони фактор за посету туристичкој 

дестинацији. То су: 

- физиографија и клима, 

- културни и историсјки ресурси, 

- активности у дестинацији, 

- посебни догађаји, 

- забава,  

                                                             
31

Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011, стр. 75. 
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- туристичка супраструктура (смештај, ресторани, јавни превоз), 

- тржишне везе (породичне, верске, спортске, пословне). 

Другу групу чине потпомажући фактори и ресурси. Ова група садржи елементе који 

су основ на коме се гради читава туристичка привреда. Потребно је да дестинација 

поседује атрактивности из прве групе како би ти ресурси били подржани следећим 

елементима који чине факторе подршке у туризму: 

- инфраструктура, 

- приступ дестинацији,  

- гостољубивост, 

- предузетништво, 

- политичка клима (ситуација),  

- јавна добра. 

У трећу групу спадају туристичка политика дестинације, планирање и развој. 

Туристичка политика и стратешко планирање усмеравају развој туризма дестинације тако 

да се у жижи налазе конкурентност и одрживи развој туристичке дестинације. Стога 

следећи елементи имају велики утицај на постизање тог циља: 

- дефинисање и деловање дестинације као јединственог система, 

- позиционирање дестинације и стварање дестинацијског бренда, 

- јасна визија развоја, 

- праћење и надгледање развоја као и степена успешности, 

- политика туристичког развоја, 

- јединство око политике туристичког развоја,  

- праћење понашања и успешности конкурентских дестинација, 
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- анализа и ревизија успешности туристичке политике. 

Четврту групу чини менаџмент. Улога менаџмента јесте да се усредсреди на 

активности које проистичу из туристичког планирања и развоја, истичући атрактивности, 

подижући на виши ниво квалитет и ефикасност фактора подршке. Менаџмент је основни 

покретач и управља дестинацијском конкурентношћу. Чине га следећи елементи: 

- организовано управљање дестинацијом, 

- маркетинг,  

- квалитет услуге и туристичког искуства, 

- прикупљање података и истраживање, 

- развој људских ресурса и образовање, 

- кризни менаџмент, 

- управљање ресурсима, 

- ризик приликом улагања капитала, 

- туристичка инспекција. 

У петој групи се налазе одреднице конкурентности. Конкурентност дестинације је 

веома зависна од ових фактора. Они су веома важни, али у великој мери се налазе ван 

утицаја туристичке привреде као самосталног сектора: 

- географски положај, 

- безбедносна ситуација, 

- однос између цене и вредности услуга и роба, 

- капацитети дестинације, 

- перцепција дестинације и њеног имиџа, 

- међусобна зависност дестинације. 
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Из наведеног можемо видети да нису сви фактори подједнако важни за 

конкурентност туристичке дестинације. Атрактивни ресурси су много важнији од фактора 

подршке, али без одговарајуће инфраструктуре туристичка дестинација неће моћи да 

изгради чврсту конкурентску позицију на тржишту. Мерењем конкурентности одређене 

туристичке дестинације може се закључити који су фактори битни, а који нису. 

 Предложени модел има и одређена ограничења. Једно од њих произилази из 

чињенице да многе дестинације немају базе података неопходне за доношење одлука на 

основу постављеног модела. Такође, веза између конкурентности дестинације и утицаја 

глобалних фактора постављена је само уз помоћ квалитативних детерминанти. Без обзира 

на наведена ограничења, модел је битно утицао да истраживања конкурентности у туризму 

буду посматрана, имајући  у виду кључну улогу конкурентности туристичке дестинације.
32

 

Ово је најобухватнији модел до данас. Његов садашњи недостатак је то што није 

било покушаја његовог обухватног коришћења да се конкурентност измери. У највећој 

мери овај модел је представљао основу занастанак интегрисаног модела конкурентности 

туристичке дестинације, којег су представили 1994.године Kim и Dwyer. 

 

1.5.2. Интегрисани модел конкурентности (Kim.C, Dwyer.L) 

 

Kim и Dwyer су развили интегрисани модел дестинацијске конкурентности 1994. 

Године који обједињује битне теоретске одреднице конкурентности на националном 

нивоу, на нивоу привредних субјеката, тј.конкурентности туристичке дестинације. У овом 

моделу у истом пољу налазе се изворни и наслеђени ресурси са потпомажућим факторима, 

што указује да они заједнички чине дестинацију атрактивном за туристе и стварају основ 

за успешан туристички развој. Ови ресурси такође представљају основ конкурентности 

туристичке дестинације, где је потребно нагласити да конкурентност дестинације зависи 

од њене способности да искористи своје ресурсе, али и да створи додатну вредност.  
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 Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011, стр. 76. 
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Шема бр. 5 - Интегрисани модел конкурентности туристичке дестинације (Kim.C, 

Dwyer.L1994.) 

 

Извор: Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011. 

стр.77. 

Менаџмент игра велику улогу, јер треба да повеже све факторе и обједини их у 

једну целину. Он истиче активности владе и привреде које заједнички морају да унапреде 

капацитете и на ефикасан и ефективан начин искористе потенцијале представљене 

ресурсима. Влада има велики значај јер учествује у промоцији туристичког производа, 

образовању туристичких кадрова и формирању националне туристичке стратегије. 

Привреда мора активно да учествује у програмима образовања и организовања курсева и 

семинара, да ради на формирању високог квалитета туристичког производа и друго. Овде 

се истиче тзв.дестинацијски менаџмемт који има битну улогу у заштити животне средине, 

маркетингу дестинације, дестинацијске политике и др. 

Kim и Dwyer истичу да ће се свест о дестинацији генерисати путем адекватних 

маркетиншких активности, и тиме ће у очима потражње створити одређену слику о 

дестинацији, што ће утицати на број посета дате дестинације. Сама стабилност броја 

посета као и потрошње зависи од усклађености дестинацијске понуде и жеља и потреба 

посетилаца.  
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Када је реч о ресурсној основи, аутори разликују наследне и креиране ресурсе. 

Наследни ресурси представљају како природне (планине, реке, језера и сл.), тако и 

културне ресурсе (језици, религија, традиција, гастрономија и сл.). Насупрот њима у 

креиране ресурсе аутори сврставају туристичку инфраструктуру, супраструктуру, догађаје, 

скуп доступних активности, забаву и куповину. Централно место у овом моделу заузима 

туристичка тражња са елементима као што су свест потрошача, перцепција, преференција 

и ниво потражње за туристичким производима дестинације.  

Окружење чине елементи као што су положај дестинације, макро, микро окружење, 

безбедност, сигурност и цене. Они могу имати различит утицај на туризам у дестинацији. 

Овај модел конкурентности се разликује од модела Crouch-а и Rich-а по следећим 

карактеристикама:
33

 

а) Интегрисани модел, за разлику од модела Crouch-а и Rich-а приказује узајамну 

повезаност и зависност међу елементима модела;  

б) Направљена је јасна разлика између створених и наслеђених ресурса туристичке 

дестинације;  

в) Интегрисани модел издваја елементе туристичке дестинације као један од важних 

фактора за дестинацијску конкурентност, док модел Crouch-а и Rich-а не даје значај 

факторима конкурентности на страни тражње већ само понуди, и тиме не доприноси 

стварању потпуне слике конкурентности;  

г) Интегрисани модел не издваја планирање и развој, као и политику дестинације 

као посебну групацију, већ те елементе укључује у менаџмент;  

д) Он прави јасну разлику између туристичке инфраструктуре и основне 

инфраструктуре;  

ђ) Издваја куповину као важан елемент конкурентности, док то није случај са 

моделом Crouch-а и Rich-а. 
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Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011, стр. 78. 
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Ови модели и поред извесних разлика могу бити корисни као основа за проучавање 

конкурентности конкретних туристичких дестинација. Такође могу бити претпоставка за 

мерење конкурентности коришћењем одабраних индикатора. 

 

1.5.3. Модел конкурентности Светског економског форума  

(T&T Competitiveness Index) 

 

Индекс конкурентности Светског економског форума (WEF) установљен је у циљу 

утврђивања и поређења конкурентности држава као туристичких дестинација.Он 

представља својеврсни пројекат који је покренут заједно са Светском туристичком 

организацијом (WTO). Подаци су добијени од међународних институција, партнерских 

институција, институција које се баве туризмом и користе се за анализу. 

Индекс обухвата 4 категорије које се испитују као критичне за оцену нивоа 

конкурентности једне дестинације. Свака категорија садржи стубове и индикаторе који су 

основни показатељи конкурентности: 

1) Подиндекс омогућено окружење; 

2) Подиндекс политике туризма и омогућавању услова; 

3) Подиндекс инфраструктуре; 

4) Подиндекс природних и културних ресурса. 

У оквиру сваког подиндекса јављају се неколико стубова (14), приказани на шеми 

бр.7. Сваки од ових стубова се посебно оцењује на основу посебних показатеља - њиховом 

оценом се добијају резултати за подиндексе, где четири подиндекса заједно дају оцену 

индекса конкурентности.  
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Шема бр.6 - Структура индекса конкурентности туристичке дестинације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011. 

стр.81. 

Овај модел је једини који се у пракси користи за мерење конкурентности, и као 

такав је једини основ за поређење конкурентности земаља света у туризму. До сада су 

урађена четири извештаја за 2007., 2008., 2009. и 2011.годину.  

Индекс конкурентности у туризму 
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VI СТУДИЈА СЛУЧАЈА  –  КОНКУРЕНТНОСТ ДОЊЕГ ПОДУНАВЉА 

 

1. Kарактеристике основног узорка испитивања 

 

На основу анкете која је обављена у периоду од марта до априламесеца 2017. 

године на случајном избору испитаника у Нишу можемо сагледати који фактори мотивишу 

туристе да посете посматране туристичке дестинације.  

У анкети је учествовало50 испитаника различитог старосног доба, пола,  различитог 

нивоа образовања као и радног статуса. 

 

1.1. Анализа резултата испитивања 

 

Графикон бр. 6 – Демографске карактеристике испитаника – пол  

 

 

Полна структура испитаника је померена у корист жена (58%). 
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Графикон бр.7 – Демографске карактеристике испитаника – године старости 

 

 

Највећи број испитаника је старосне доби од 36 до 45 година. Исти број испитаника 

(24%) је од 19 – 25 године и 26 – 35 године, док је најмањи проценат испитаника старосне 

доби од 46 – 55 године.  

Графикон бр. 8 – Ниво образовања испитаника 

.   
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Општине у Доњем Подунављу највише посећују људи високог образовања, од кога 

највећи део чине студенти. Не заостају ни средњошколци, који су редовни учесници 

екскурзионих кретања.  

Графикон бр. 9-  Статус испитаника 

 

Највећи проценат испитаника (34,7%) чини стално запослено становништво, не 

заостају ни студенти са 18,4%. То је донекле и разумљиво, јер је највећи број туриста 

високе платежне моћи, као и студенти, који су редовни учесници теренских настава и 

екскурзија.  

Графикон бр. 10- Занимања испитаника 
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Од укупно 50 испитаника, који су учествовали у анкети, одговоре на анкетно 

питање у вези занимања, дало је свега 45, док се мањи број, 5 испитаника није изјаснило. У 

анкети су највише учествовали пензионери са 12%, затим студенти и  домаћице са 8%. 

Најмањи проценат испитаника је по занимању адвокат, трговац, књиговођа, малинар итд. 

 

Графикон бр. 11 – Приходи домаћинства испитаника 

 

Од укупног броја испитаника, више од 1/3 је одговорило да њихови приходи по 

домаћинству износе од 20.001 до 30.000 динара. Незнатан број је одговорио да приходи по 

домаћинству износе од 50.001 до 60.000 динара. Из наведеног се може закључити да ову 

туристичку дестинацију углавном посећују људи средњег и високог сталежа, са већим 

платежним могућностима. 
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Графикон бр. 12 – Број чланова домаћинства испитаника 

 

Најмањи проценат испитаника долази из шесточлане породице, као и из једночлане, 

док највећи проценат испитаника (30%) долази из трочлане породице.  

Графикон бр. 13 Фактори конкурентности неке туристичке дестинације 
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Испитаници су оценом од 1 до 5 оценили значај 15 фактора неопходних за 

одређивање конкурентности неке туристичке дестинације. Истакли су да им је од свих 

фактора најбитнија приступачност, инфраструктура, квалитет услуга, однос трошкова и 

вредности, забава и рекреација. Фактори који су им од мање важности су позиционирање 

на тржишту, имиџ и сарадња јавног и приватног сектора. 

 

Графикон бр. 14 Фактори конкурентности Великог Градишта 
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Из графикона се види да су испитаници највишом оценом оценили следеће факторе 

конкурентности Великог Градишта: безбедност, туристичку понуду саме општине, 

природно богатство и климу,специјални догађаји и делимично позиционирање на 

тржишту, док су нижом оценом оценили имиџ, сарадњу јавног и приватног сектора, однос 

трошкова и вредности и специјалне догађаје којих је веома мало у општини. На основу 

приложеног можемо закључити да туристи Велико Градиште најчешће посећују због 

атрактивне туристичке понуде, великог броја природних богатства и пријатне климе. Док 

са друге стране испитаници нису задовољни односом трошкова и вредности, јер су 

углавном цене услуга/производа више него њихов квалитет, као и мањим бројем 

специјалних догађаја који би употпунили понуду саме општине.  

Графикон бр. 15 Фактори конкурентности општине Голубац 

 

 

Из графикона такође можемо видети да су испитаници слично као и код Великог 

Градишта истакли да им је природно богатство и клима, љубазност, али и имиџ, културно-

историјско наслеђе и безбедност најбитнији фактори конкурентности општине Голубац. 

Негативним оценом су оценили туристичку понуду смештајних капацитета док су 
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средњом оценом оценили позиционирање на тржишту, понуду забаве и рекреације и 

локацију у самој општини. 

 

Графикон бр. 16 Фактори конкурентности општине Мајданпек 

 

 

Највећи број испитаника као разлог доласка у општини Мајданпек је навело имиџ, 

локацију и културно-историјско наслеђе. Остали наведени разлози су специјални догађаји, 

природно богатство и клима, забава и рекреација, као и позиционирање на туристичком 

тржишту. Факторе које су сврстали у мање битне, односно оценили негативним оценама су 

делимично приступачност општине и инфраструктура. Насупрот општини Голубац, 

испитаници су истакли да им је, када је у питању општина Мајданпек позиционирање на 

тржишту и његов пласман и текако значајан.  
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Графикон бр. 17 Фактори конкурентности општине Кладово 

 

 

На основу графикона можемо закључити да су испитаници општину Кладово, када 

је у питању природно богатство и клима, безбедност, специјални догађаји- концерти, 

сајмови и сл., као и имиџ оценили значајним факторима привлачности саме општине. 

Негативне оцене дали су делимично квалитету услуга и односу трошкова и вредности.   
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Графикон бр. 18 Фактори конкурентности општине Неготин 

 

 

 

Оцењујући последњу општину Доњег Подунавља, испитаници су високом оценом 

оценили понуду везану за забаву и рекреацију, љубазност домицилног становништва, 

однос трошкова и вредности и безбедност. Фактори средњег значаја су по њима локација, 

приступачност, туристичка понуда и инфраструктура. Док су најмању оцену дали 

туристичкој понуди општине, имиџу и позиционирању саме општине на тржишту. 

 Упоређујући резултате добијене истраживањем конкурентности на примеру Доњег 

Подунавља, можемо закључити свака од укупно пет општина има различите факторе 

конкурентности. који су према испитаницима пресудни и одлучујући фактори за 

преузимање путовања у одређену туристичку дестинацију. 

 Мерењем фактора конкурентности, испитаници су највећу просечну оцену што се 

тиче природног богатства и климе преписали свим општинама Доњег Подунавља. То је 

донекле и размуљиво јер подручје обилује природним богатством, нарочито општине 
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Голубац, Мајданпек и Кладово, на чијем простору се налази Национални парк „Ђердап“, 

који је уједно и наш највећи и накомплекснији Национални парк. Фактор привлачности – 

културно – историјско наслеђе такође има велики значај и привлачи велики број туриста у 

овом подручју. Истиче се археолошки локалитет „Лепенски Вир“ у општини Мајданпек, 

Голубачка тврђава која је најбоље очувана средњевекована тврђава, затим тврђава Рам у 

Великом Градишту, Римско утврђење „Диана“, тврђава Фетислам“, Трајанова табла у 

Кладову, велики број манастира у Неготину и других културно-историјских вредности 

овог подручја.  

 Сагледавајући резултате свих пет општина, може се закључити, да свака општина 

према резултатима испитаника, има своје позитивне и делимично негативне факторе 

конкурентности. Неготин је општина која има велики број антропогених и природних 

вредности, али релативно слабу материјалну базу, што углавном нагони туристе да ноће у 

другим околним општинама. Насупрот Неготину, Кладово има изузетне смештајне 

капацитете, где водећу улогу има хотел „Ђердап“. Велико Градиште има најповољније 

услове за одмор туриста, и по томе заузима водеће место, док му је и материјална база на 

задовољавајућем нивоу. 

Генерално гледано, узимајући у обзир све општине у туристичкој регији Доње 

Подунавље, главни разлози доласка и посетејесу одмор и рекреација, екскурзиона и 

излетничка кретања, као и кружне туре. Последњих година све се већа пажња поклања 

MICE туризму и наутичком туризму, нарочито у Кладову. 

Велики недостатак јесте број и квалитет смештајних капацитета, који није на 

задовољавајућем нивоу. Зато је потребно у наредном периоду изградити већи број хотела 

али и других капацитета – кампова, смештаја у домаћинствима и др.јер обалске линије 

Дунава омогућују већу густину смештајних капацитета, у односу на досадашње стање. 

Такође у већој мери треба искористити речни саобраћај, који треба да постане 

незаменљива и незаобилазна  компонента транспортног система Србије, а Дунав окосница 

развоја целокупне привреде.  
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АНЕКС 

УПИТНИК 

 

Основни циљ овог упитника је прикупљање информација о степену конкурентности 

посматраних туристичких дестинација. Анкета је анонимна и користиће се искључиво за 

реализацију наведеног циља. 

Упитник попуните уписивањем одговарајућих одговора на назначена места, као и 

заокруживањем броја испред понуђених одговора. 

А     О П Ш Т А   П И Т А Њ А 

1.   Пол 

   а)   мушки 

   б)   женски 

2.   Године старости 

    а)   до 18 

    б)   од 19 до 25 

    в)   од 26 до 35 

    г)   од 36 до 45 

    д)   од 46 до 55 

    ђ)   од  56 до 65 

    е)   преко 65. 

3.  Ниво образовања  

а)  основно 

     б)  средње 
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     в)  више 

г)  високо 

     д)  ___________________ 

 

 

4.   Статус: 

а)   Стално запослен 

     б)   Привремено запослен 

     в)   Незапослен  

     г)   Студент 

     д)   Ученик 

     ђ)   Пензионер 

5.    Занимање _____________________ 

6.     Месечни приходи по домаћинству 

а)   до 10.000 

      б)  од 10.001 до 20.000 

      в)  од 20.001 до 30.000 

      г)  од 30.001 до 40.000 

      д)  од 40.001 до 50.000 

      ђ)  од 50.001 до 60.000 

      е)  од 60.001 до 70.000 

     ж)   преко 70.000 динара.    
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7.    Домаћинство у коме живите је 

а)  једночлано 

     б)  двочлано 

     в)  трочлано 

     г)   четворочлано 

     д)   петочлано 

     ђ)  шест и више чланова 

 

Б    П О С Е Б Н А   П И Т А Њ А 

I   Одредите значај следећих фактора за одређивање конкурентности неке туристичке 

дестинације (оценом од 1 до 5) 

1. Природна богатства и клима 

     2. Културно-историјско наслеђе 

    3. Туристичка понуда (смештајни капацитети, ресторани итд.) 

     4. Специјални догађаји – концерти, сајмови итд. 

     5. Забава и рекреација 

     6. Приступачност 

     7. Инфраструктура 

     8. Љубазност 

     9. Сарадња јавног и приватног сектора 

     10. Однос трошкови/вредност 

     11. Локација 

     12. Безбедност 
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     13. Имиџ 

     14. Квалитет услуга 

     15. Позиционирање на тржишту (Како туристи доживљавају одређену туристичку 

дестинацију у односу на конкурентску) 

II   ОЦЕНИТЕ ФАКТОРЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ВЕЛИКОГ ГРАДИШТА 

1. Природна богатства и клима 

     2. Културно-историјско наслеђе 

     3. Туристичка понуда (смештајни капацитети, ресторани итд.) 

     4. Специјални догађаји – концерти, сајмови итд. 

     5. Забава и рекреација 

     6. Приступачност 

     7. Инфраструктура 

     8. Љубазност 

     9. Сарадња јавног и приватног сектора 

     10. Однос трошкови/вредност 

     11. Локација 

     12. Безбедност 

     13. Имиџ 

     14. Квалитет услуга 

     15. Позиционирање на тржишту (Како туристи доживљавају одређену туристичку 

дестинацију у односу на конкурентску) 
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III   ОЦЕНИТЕ ФАКТОРЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ 

1. Природна богатства и клима 

     2. Културно-историјско наслеђе 

     3. Туристичка понуда (смештајни капацитети, ресторани итд.) 

     4. Специјални догађаји – концерти, сајмови итд. 

     5. Забава и рекреација 

     6. Приступачност 

     7. Инфраструктура 

     8. Љубазност 

     9. Сарадња јавног и приватног сектора 

     10. Однос трошкови/вредност 

     11. Локација 

     12. Безбедност 

     13. Имиџ 

     14. Квалитет услуга 

     15. Позиционирање на тржишту (Како туристи доживљавају одређену туристичку 

дестинацију у односу на конкурентску) 

 

IV   ОЦЕНИТЕ ФАКТОРЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

1. Природна богатства и клима 

     2. Културно-историјско наслеђе 

     3. Туристичка понуда (смештајни капацитети, ресторани итд.) 

     4. Специјални догађаји – концерти, сајмови итд. 
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     5. Забава и рекреација 

     6. Приступачност 

     7. Инфраструктура 

     8. Љубазност 

     9. Сарадња јавног и приватног сектора 

     10. Однос трошкови/вредност 

     11. Локација 

     12. Безбедност 

     13. Имиџ 

     14. Квалитет услуга 

     15. Позиционирање на тржишту (Како туристи доживљавају одређену туристичку 

дестинацију у односу на конкурентску) 

V   ОЦЕНИТЕ ФАКТОРЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО 

1. Природна богатства и клима 

     2. Културно-историјско наслеђе 

     3. Туристичка понуда (смештајни капацитети, ресторани итд.) 

     4. Специјални догађаји – концерти, сајмови итд. 

     5. Забава и рекреација 

     6. Приступачност 

     7. Инфраструктура 

     8. Љубазност 

     9. Сарадња јавног и приватног сектора 

     10. Однос трошкови/вредност 
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     11. Локација 

     12. Безбедност 

     13. Имиџ 

     14. Квалитет услуга 

     15. Позиционирање на тржишту (Како туристи доживљавају одређену туристичку 

дестинацију у односу на конкурентску) 

VI   ОЦЕНИТЕ ФАКТОРЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

     1. Природна богатства и клима 

     2. Културно-историјско наслеђе 

     3. Туристичка понуда (смештајни капацитети, ресторани итд.) 

     4. Специјални догађаји – концерти, сајмови итд. 

     5. Забава и рекреација 

     6. Приступачност 

     7. Инфраструктура 

     8. Љубазност 

     9. Сарадња јавног и приватног сектора 

     10. Однос трошкови/вредност 

     11. Локација 

     12. Безбедност 

     13. Имиџ 

     14. Квалитет услуга 

     15. Позиционирање на тржишту (Како туристи доживљавају одређену туристичку 

дестинацију у односу на конкурентску). 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Србија је земља непроцењивог природног богатства, али гледајући из угла 

реалности, она не остварује значајне привредне резултате у туризму. Јер са малим бројем 

смештајних капацитета у застарелим и делимично реновираним објектима, лошом 

саобраћајном инфраструкутуром у појединим деловима Србије, неадекватном 

туристичком пропагандом, не постиже ни приближне пословне резултате од оних које 

остварује конкуренција. 

У раду је обрађена, једна од туристички најатрактивнија дестинација у Србији, 

„Доње Подунавље“. То је регија, која је по карактеристикама специфична и јединствена у 

Србији са изразитим како природним, тако и антропогеним вредностима. Простирујући се 

на територији пет општина, регија представља туристичку дестинацију која би својим 

развојем била основа даљег развоја туризма Србије.  

Анализа конкурентности је један од почетних корака, који је неопходно предузети 

ради постизања циља, тј. пласмана саме регије на туристичком тржишту. Свака општина 

дате регије има своје природне лепоте, културне вредности, нека већу изграђеност 

смештајних капацитета, нека мању, које се међусобно допуњују, али обједињујући њихове 

вредности у јединствену целину, може се добити комплексна туристичка дестинација са 

препознатљивим и јединственим вредностима не само на Балкану, већ и у Европи и Свету. 

Треба имати у виду да нема „готових решења“. Анализа конкурентности је битан 

степеник који је неопходно правилно проценити и адекватно усмерити ка врху. Зато 

основни циљ конкурентности на примеру туристичке дестинације „Доње 

Подунавље“огледа се у њеној способности да нађе своје месту међу конкурентима, 

привуче туристе, што је бројним вредностима доказано да може, пружи им квалитетне и 

атрактивне туристичке услуге и тиме стекне тржишни удео како на домаћем, тако и на 

иностраном тржишту.  
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28. http://www.golubac.org.rs/ 

29. http://www.togolubac.rs/ 

30. https://sites.google.com/site/golubackigrad/golubac 

31. http://www.majdanpek.rs 

32. https://sr.wikipedia.org 

33. http://www.carolijaistoka.com/ 

34. http://turizamusrbiji.rs/djerdap/ 
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