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1. Полазне основе 
 

1.1  Приказ  постојећег стања 

Голубачка тврђава, једна од најзначајнијих и најбоље позиционираних 

фортификација у овом делу Европе је озбиљно угрожена и само наизглед одолева дејству 

времена због монументалности објеката и изузетног положаја у простору. Када се 

појединачно посматра сваки објекат, јасно је да неумитно дејство влаге и мраза разара 

горње зоне кула и бедема и при томе се губе драгоцени подаци о првобитним облицима, 

потребни за реконструкцију и заштиту објеката.  

Утврђење је додатно угрожено и обезвређено провођењем магистрале и 

пробијањем тунела кроз бедеме и стене које су га браниле и лишено је основних 

карактеристика затвореног, добро брањеног простора, а посетиоци који се нађу у њему су 

озбиљно угрожени од фреквентног саобраћаја и девастираних делова објеката који су 

додатна опасност. Овакво стање објекта и неуређена непосредна околина Подграђа – 

места на коме су људи живели и радили за посаде утврђења и учествовали у његовој 

одбрани - не остварује никакав приход који би био од значаја за локалну и ширу заједницу 

и тужан је пример небриге којом се друштво односи према споменицима ове врсте. 

Реконструисана и пажљиво одржавана Тврђава, са осмишљеним програмима и 

садржајима, може бити један од најзначајнијих објеката у низу туристичке понуде Доњег 

Подунавља. “Стратегија туризма Србије “ израђена 2006. године препознала је Доње 

Подунавље као једану од најзначајнијих туристичких зона, а Мастер план туристичке 

дестинације Доње Поднавље, израђен 2007. године, је Голубачки град уврстио у кључне 

инвестиционе пројекте. Опасност од девастирања високовредног културно-историјског 

споменика је из године у годину све већа, јер се са протоком времена убрзавају процеси 

разлагања везива у зидовима, растиње све више својим жилама повећава притиске у 

језгрима зидова и шупљинама иструлелих сантрача, а трулење лишћа и дрвета изазива 

додатно убрзање пропадања кречног малтера. Добар пример погубног дејства и брзине 

пропадања објеката је стање реконструисаних горњих зона Куле 5 (поред Палате) која је 

потпуно обухваћена зеленилом по целој обновљеној висини.  

Чињеница да постоји опасност од даље девастације “Голубачког града” - простора 

Тврђаве и некадашњег Подграђа, који је и примарни улаз у Национални парк Ђердап - 

представља додатни фактор који узрокује потребу за што хитнијим приступом 

ревитализацији и то као додатног регулаторног оквира будућег економског и туристичког 

развоја подручја Националног парка Ђердап и општине Голубац. 

Туристички потенцијали овог подручја данас су, у поређењу с могућностима, сасвим 

неразвијени. Потребно је постојеће ресурсе очувати, унапредити и привести намени 

будућег развоја туризма, као могуће генераторе привредног развоја и фактора повећања 

квалитета живота локалног становништва. Односно, тврђава  Голубачки град, као уређена 

тематско културно-историјска целина  обезбеђује услове за усклађен систем истраживања, 

заштите, очувања и туристичке понуде средњевековног утврђења Голубачки град и 
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његових атракција и тиме доприноси убразаном и перспективном развоју општине 

Голубац и Ђердапске регије са осигурањем квалитетнијег живота њеног становништва. 

Општина Голубац се последњих година сусретала са многобројним проблемима 

који су пратили нашу државу, тако да не чуди чињеница да се готово трећина 

становништва налази на привременом раду у иностранству. На нивоу општине, највећи 

део популације се бави пољопривредом, повртарством и риболовом, а сам град Голубац 

се издвојио као општински центар у коме су концентрисане друштвене делатности. 

Уколико имамо на уму да се основа даљег развоја општине усмерава ка природно-

географским и културно-историјским потенцијалима и разним врстама туризма које би их 

подржавале и пласирале на тржишту, то је неопходно кључни културно-историјски и 

туристичко-економски потенцијал – Голубачку тврђаву, ревитализовати и простор који  

она обухвата прогласити туристичким простором. 

 

1.2 Сврха израде студија  
 

Просторна културно-историјска и природна  целина  Голубачки град (општина 

Голубац) је јединствена и недељива функционална целина природних (резерват природе 

Голубачки град)  и створених ресурса (средњевековна тврђава и   археолошка налазишта  

поред саме тврђаве) и вредности од значаја за туризам, простор који због својих 

карактеристика, вредности и приоритетне туристичке намене захтева посебан режим 

организације, уређења, коришћења и заштите, где је реконструкција  саме тврђаве  

приоритетни пројекат  од националног интереса, и који испуњава  законом прописане 

услове и критеријуме за  стицање статуса туристичког простора. 

Тврђава може бити, презентована на прави начин, у служби туристичке понуде.  

„Стратегија развоја туризма Републике Србије” израђена 2006. године, препознала је 

Доње Подунавље као један од најзначајнијих туристичких зона, а „Мастер план Доњег 

Подунавља“ је Голубачки град уврстио у кључне инвестиционе пројекте, са закључком да 

се у првом периоду треба, поред осталог, фокусирати на изградњу тематског културно-

историјског центра Голубачки град. 

Културна и природна основа Голубачког града, подграђа и примарног улаза у 

Национални парк Ђердап, погодује развоју разноврсних, изузетно атрактивних 

туристичких производа које је могуће понудити и тиме осигурати додатну вредност 

боравка туриста у општини Голубац и на подручју Националног парка  директно оправдава  

захтев за стицање статуса туристичког простора. Управо то је и основна сврха израде овог 

елабората – а то је припремити основу и објашњење за проглашење  Голубачког града 

туристичким простором. 
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1.3 Правни основ за проглашење туристичког          

       простора 

                    
На основу одредби Закона о туризму (Службени гласник РС бр. 36/2009 и 88/2010),  

туристички простор одређен је као јединствена и недељива географска и функционална 

целина природних и створених ресурса и вредности од значаја за туризам.   

Одредбама овог закона, прописани су услови и поступак за доношење Акта о 

проглашењу туристичког простора који садржи: назив и опис туристичког простора, 

површину, опис и графички приказ граница, циљеве проглашења, кључне туристичке 

атракције, податке о власништву и попис катастарских парцела, обавезе у погледу развоја 

туризма, других облика коришћења простора, као и назив и седиште субјекта коме се 

поверава управљање туристичким простором (у даљем тексту: управљач туристичког 

простора). 

Одредбама Правилника о садржини и начину израде планских докумената као и 

студије оправданости за проглашење туристичког простора (Службени гласник РС бр. 

20/2010), прописана је садржина и начин израде студије оправданости за проглашење 

туристичког простора, на основу које Влада Републике Србије, на предлог  надлежног 

министарства, доноси Акт о проглашењу  туристичког простора. 

 

1.4  Плански основ развоја туризма на територији 

општине Голубац – преглед постојеће планске и 

развојне документације од значаја за развој туризма 
 

Нормативна документа 

 
1) Решењем Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 

276/48 од 1. марта 1948. године се Голубац - тврђава на Дунаву „ставља под 

заштиту државе заједно са непосредном околином“.   

2) Одлука о утврђивању непокретних културних добара од изузетног значаја и од 

великог значаја („Службени гласник СРС“, број 14/79 и 30/89), којом је тврђава 

Голубац - средњовековни утврђени град на обали Дунава, 4 км источно од насеља, 

проглашена спомеником културе – непокретним културним добром од изузетног 

значаја; 

3) Решење, број 02-633-3/1-71 од 15.11.1971. године, које је донела Скупштина 

општине Голубац, којим је стављен под заштиту строги природни резерват 

„Голубачки град“, укупне површине 23,04 hа, од чега је строги природни резерват 

5,28 hа а заштитни појас 17,76 hа; 

4) Мере и услови очувања, заштите и унапређења подручја Националног парка 

утврђени су 19. августа 1979. године (Службени гласник СРС бр. 34, стр 12/79). 
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5) Решењем Републичког завода за заштиту споменика културе бр. 112/7 од 29.4.1992. 

предвиђа се уклањање објеката каменолома које је држало предузеће „Иван 

Милутиновић“. 

6) Републички завод за заштиту природе Србије је у јануару 1986. године израдио 

Предлог за заштиту природног простора око непокретног културног добра 

средњовековног града Голупца и одредио две зоне заштите, које обухватају 

Трвђаву, подграђе и широки природни простор јужно и југоисточно од Тврђаве. 

 

Планска документа 
 

7) Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. Службени гласник Републике 

Србије, бр. 88-10 од 23.11.2010. 

8) Просторни план подручја националног парка Ђердап,  „Службени гласник СРС”, 

број 34 од 19. VIII 1989. 

9) План детаљне регулације за ревитализацију тврђаве „Голубачки град“, „Службени 

гласник општине Голубац“ 12/2010 од 04.10.2010.год. 

10) Мастер план туристичке дестинације Доње Подунавље „Службени гласник општине 

Голубац“ 7 /2008 од 17.12.2008.год. 

11) Маркетинг План - Унапређење туристичке понуде општине Голубац, CBC ( Serbia - 

Romania ) 10.12.2009. год. 

12) The plan for tourist valorisation of the Golubac fortress, Израђивач ,Faculty of 

Architecture University of Belgrade, 2010.год. 

 

Пројектна документа 
 

13) Study on geotechnical investigation for tunnel construction design around fortress 

Golubac, Израђивач ,Геом д.o.o, Бeоград, Jун 2010.год. 

14) Revitalization of Golubac fortress –Project design/Идејни пројекат, Израђивач, AЛБО-

инжењеринг Београд д.o.o., Београд 2009. год. 

15) Revitalization of Golubac Fortress Feasibility Study, Израђивач ,AЛБО-инжењеринг 

Београд д.o.o. Београд, aвгуст 2009. год. 

16) Fortress road bypass fortress Golubac (M - 25.1)Design solution with elements of 

Conceptual design Израђивач ВМС д.o.o., Бeоград, Септембар 2009. год. 

17) Report on strategic environmental impact assessment of detail regulation plan for for 

the revitalization of the fortress "Golubacki grad",  Израђивач Ecologica Urbo 

Kрагујевац, дecембар 2009. год. 

18) Главни пројекат осветљења тврђаве Голубачки град, Израђивач, Архитектонски  

факултет, 2005. год. 

19) План управљања отпадом  „Службени гласник општине Голубац“ 7 / 2008 од 

22.11.2010. 
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Стратешка документа 
 

20) Strategy for Local Economic Development of Municipality Golubac 2010 – 2014 

„Службени гласник општине Голубац“ 6 / 2009. oд 14.12.2009. 

21) Стратегија развоја туризма општине Голубац, 2007 – 2012.  „Службени гласник 

општине Голубац“, 1/2007 од 20.03.2007. 

22) Дунавска стратегија,  ЕУ 

23) Стратегија развоја одрживог туризма у националном парку Ђердап.  Стратегија је 

израђена као резултат пројекта „Заштита биодиверзитета кроз развој екотуризма у 

Националном парку Ђердап“ који финансира Rufford Small Grants Fondacija, JУН 2010. 

 

Мапа 1 Простор Голубачке тврђаве 
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Просторно- планска анализа 

Просторни план подручја Националног парка Ђердап („Службени 

гласник РС“, бр. 34/89) 
 

Просторни план подручја Националног парка Ђердап донет 1989. године, на снази 

је, а у оквиру плана намене површина примарног улаза Националног парка „Голубачки 

град“, предвиђени су следећи садржаји, просторне целине и објекти у функцији 

споменика културе и националног парка: музеј, пристан, археолошки парк, информативни 

пункт, угоститељски објекат, паркинг простор. 

 

Границе подручја Националног парка - Подручје Националног парка налази се на 

територији општина Голубац, Мајданпек и Кладово, у оквиру 16 катастарских општина (у 

даљем тексту: КО): Голубац (део), Брњица, Добра, Бољетин, Доњи Милановац, Мајданпек 

(део), Мосна, Тополница (део), Голубиње (део), Мироч (део), Текија, Петрово Село, Сип, 

Давидовац (део), Кладушница (део), Подвршка (део).Површина Националног парка износи 

63.608,45 ha, од тога на територији општине Голубац 18.116,55 ha, на територији општине 

Мајданпек 29.467,15 ha и на територији општине Кладово 16.024, 75 ha. 

 

Граница подручја заштитне зоне Националног парка - Заштитна зона 

Националног парка одређује се ради заштите природне и створене, односно укупне 

животне средине у Националном парку, од загађивања вода, ваздуха и земљишта, 

заштите од непланске изградње и сличних утицаја са непосредно блиског подручја. 

Заштитна зона Националног парка обухвата простор уз границу Националног парка, 

односно делове КО које су делимично обухваћене Националним парком или целе суседне 

КО: 

o Голубац, Двориште и Кривача - у општини Голубац; 

o Мајданпек, Мироч, Тополница, Рудна Глава и Голубиње - у општини 

Мајданпек;НЦЕПТ ПЛАНА  

o Давидовац, Манастирица, Кладушница, Подвршка, Велика Каменица и Брза 

Паланка - у општини Кладово; 

o Раденка и Волуја - у општини Кучево; 
o Уровица и Вратна - у општини Неготин. 

 

Заштитна зона има укупну површину од 93.967,58 ha. 

 

Природа, природне вредности и непокретна културна добра – У Националном 

парку се одређују зоне са три степена заштите, а зависно од намена и функција појединих 

делова подручја утврђују се режими заштите и коришћења у тим зонама.  

 

Зоне заштите I степена обухватају површине заштићених објеката природе и 

непокретних културних добара у којима специфичне одлике флоре и вегетације реликтних 

врста потврђују теорију развојних вегетацијских серија у историјском развоју наше земље, 
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а непокретна културна добра континуитет развоја цивилизације од праисторије до 

савременог доба.  

 

Природне вредности у I степену заштите - Комплекс орографских, 

микроклиматских, биотичких и природно-историјских фактора, на подручју Ђердапа 

формирали су изузетни природни феномен и јединствен рефугијум, где се на релативно 

малом простору одржао континуитет флоре и вегетације од плиоцена до данашњих дана 

и велики број реликтних врста и заједница, као и развојних вегетацијских серија. I 

степеном заштите обухватају се следеће природне вредности: 1) Предео посебних 

природних вредности: (1) Велики и Мали Штрбац са Трајановом таблом. 2) Природни 

резервати: (1) строги природни резерват Голубачки град; (2) строги природни резерват 

Бојана; (3) строги природни резерват Татарски вис; (4) строги природни резерват Босма-

Соколовац; (5) строги природни резерват Шомрда; (6) строги природни резерват Чока 

Њалта са Песачом; (7) строги природни резерват Лепенски вир; (8) строги природни 

резерват Кањон Бољетинске реке; и (9) строги природни резерват Цигански поток. 

Строги природни резерват Голубачки град заузима простор од 23,04 ha у општини 

Голубац. Вредност резервата је у постојању веома ретких биљних заједница и врста: 

ниских и високих шибљака јоргована, грабића и јасена, фрагмената шума термофилних 

храстова и букових шума са орахом. Смењивање заједница на малом простору показује 

изузетну вегетацијску и флористичку разноврсност. Резерват се налази непосредно на 

падинама изнад и око Голубачке тврђаве - непокретног културног добра од изузетног 

значаја. Границе резервата се поклапају са парцелама број 772/1, 772/2 и 772/4 КО 

Голубац. 
 

Непокретна културна добра у I степену заштите - Просторним планом се 

утврђује заштита следећих регистрованих и евидентираних непокретних културних добара 

у I степену заштите: 1) Непокретна културна добра од изузетног значаја: (1) Голубачка 

тврђава; (2) Лепенски вир; (3) Трајанова табла; (4) Диана-Караташ; 

 

Природа и природне вредности у II степену заштите - 1) Природне целине: (1) 

Голубачка клисура; (2) Соколовац-Власац; (3) Штрпско корито - Мироч; (4) Клисура реке 

Брњице; (5) Шомрда. 2) Природни простори око непокретних културних добара: Чезава, 

Диана-Караташ, Голубачка тврђава, Лепенски вир, Трајанова табла и др. II степеном 

заштите обухватају се и заштитне шуме, шумски резервати, семенске састојине, парк 

шуме, извори и водотоци и друга изворишта водоснабдевања, површине за заштиту и 

узгој ловне и риболовне фауне. 

 

Природни простори око непокретних културних добара - Просторним планом се 

утврђује посебна заштита непосредне околине, односно природних простора око 

непокретних културних добара од изузетног и великог значаја. 1) Природни простор око 

Голубачке тврђаве непокретног културног добра на самом улазу у Национални парк 

заузима простор од око 118,75 ha у КО Голубац. 
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 Предлог Просторног плана општине Голубац.   

 

Просторни план општине Голубац – је на јавном увиду и у фази доношења. 

Општину Голубац, карактеришу релативно ниски степен коришћења простора, а 

новим Планом предвиђа се значајно већа улагања у планирању и уређењу простора у 

укупном развоју општине.  

Планом се предвиђа спречавање изградње индустријских и других загађивача 

ваздуха, воде, земљишта и амбијената на територији општине Голубац. Посебно је 

наглашена потреба да се плански-урбанистички развија у циљу развоја туристичких 

целина и садржаја. 

 

Обухват Просторног плана - територија општине Голубац се простире на 368 

квадратних километара, на том простору, односно Голупцу и 23 сеоска насеља живи 

укупно око 12500 становника. Просечна густина насељености општине износи 34 ст/км2. 

Територија општине обухвата 24 катастарске општине чије су површине и границе 

утврђене Законом у периоду успостављања земљишног катастра у Србији (1930 - 1937. 

године) и граничи се са општином Велико Градиште на западу, општином Кучево на југу, 

општином Мајданпек на истоку и реком Дунав на северу, која уједно чини и државну 

границу са Румунијом. 

Са позицијом у североисточном делу централне Србије, општина Голубац са своје 

24 месне заједнице заузима ободне (југоисточне) делове Панонског басена, долину Пека и 

приобаље Дунава. Специфичан положај на самом улазу у Ђердапску клисуру свакако је 

један од главних елемената препознатљивости, док непосредна близина Румуније 

значајно подиже интеграциони потенцијал саме општине. 

 Голубац се по Просторном плану Републике Србије налази у првом појасу 

интензивног развоја који се пружа подунавским потезом. Овај позициони потенцијал  би 

свакако требало активирати у већој мери, будући да омогућава умрежавање на свим 

просторним и функционалним нивоима и отвара бројне перспективе даљег развоја 

општине. 

 

Генерални урбанистички план Голупца 

 

Генерални урбанистички план Голупца – план је донет и усвојен 2002. године и 

преиспитан је у складу са Законом о просторном планирању из 2003. године (Одлука о 

примени урбанистичких планова донетих до дана ступања на снагу Закона о планирању и 

изградњи од новембра 2003. године). Овим Планом издвојене су функципналне зоне у 

оквиру ГУП-а: Центар, Парлог, Приориште и Виногради. Просечна величина грађевниског 

фонда износи 54 м
2
/становнику, с тим што је највећа у Центру 39 м

2
/становнику, а најмања 

у Парлогу 28 м
2
/становнику. Разлог овако великог грађевинског фонда за насеље величине 

Голупца, последица је градње индивидуалних објеката велике квадратуре по становнику, 

односно чињенице да велики број власника тих новоизграђених објекта живи у 

иностранству. Генералним планом је предвиђен развој три градска центра, од којих је 
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један примарног, а два су секундарног значаја. Планирани центар примарног значаја, који 

је и постојећи градски центар, пружа се дуж Ђердапске магистрале са израженом 

концентрацијом на потезу од хотела „Голубачки град“ до административне зграде 

општине. 

 

Предлог Плана општег уређења приобаља Голупца 

План је на јавном увиду и налази у фази доношења. 

Границом плана општег уређења приобаља Голупца обухваћена је површина од 

233,67 ha, која обухвата делове следећих катастарских општина: Винци, Усје, Радошевац и 

Голубац до Голубачке тврђаве. 

Подела на организационе и просторне целине – према којој подручје овог ПЛАНА 

припада 

o Зони 1 - зoни Голубачког града са Голубачком тврђавом кроз коју пролази 

магистрални пут са постојећим каменоломом (са кога се камен више не 

експлоатише). Простор се препознаје као реперни туристички локалитет са 

могућношћу да се у овој зони развију јавне функције, комерцијално 

пословне и услужне делатности. Почев од улазне капије у тврђаву, 

уређењем прилаза и приступа до свих њених нивоа као и опремање и 

осветљење саме тврђаве. Ова зона представља веома атрактиван простор. 

Тежиште ове зоне је туристичка понуда са више функционалних подцелина и 

садржајима који подржавају њену линеарност. Потенцијал који се 

препознаје у овој зони омогућује формирање сплета разноврсних 

активности и садржаја који се могу наћи у простору и то: уметничке и 

занатске радионице, галерије и антикварнице, смештајни комплекси, 

информациони и административни пунктови, сале за концертне представе и 

пројекције, позоришни фестивал, витешке борбе, паркови, паркови 

скулптура, пристаништа, марине. Тиме бе се остварила комплементарност 

садржаја ширег простора кроз развој централних функција и активности. У 

овој зони је формиран пункт који обједињује садржаје трговина, услуга и 

угоститељства са увођењем смештајних капацитета. 

 

Посебна правила за Зону 1 - зoну Голубачког града са Голубачком тврђавом - подељена на 

2 подзоне у оквиру којих су дефинисана одговарајућа правила грађења. У целој зони 

даљом разрадом обезбедити пејзажно уређење према потребама и функцији појединих 

подцелина зоне уз максимално задржавање постојећих квалитетних засада, са тежиштем 

на очувању, заштити и унапређењу културно-историјских вредности, као и туристичких 

потенцијала. 

 

подзона I4 -__ 

o укупна површина зоне износи 6.30 ha 

o дозвољени индекс заузетости је у границама од 20-40% 

o дозвољени индекс изграђености је у границама од 0,8-1,2 

o дозвољене висине зграда су спратности од П до П+2+Пк 
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o минимална удаљеност између суседних објеката је 10,0м 

o минимална удаљеност објекта од границе парцеле је 7,0 

o бруто развијена грађевинска површина основе објекта је 12600-25200м2 

o укупна бруто развијена грађевинска површина објеката је 18900-75600м2 

 

подзона I8 

o укупна површина зоне износи 1,16 ha 

o дозвољени индекс заузетости је у границама од 10-20% 

o дозвољени индекс изграђености је у границама од 0,3-0,5 

o дозвољене висине зграда су спратности од П до П+Пк 

o минимална удаљеност између суседних објеката је 10,0м 

o минимална удаљеност објекта од границе парцеле је 7,0 

o бруто развијена грађевинска површина основе објекта је 200-400м2 

o укупна бруто развијена грађевинска површина објекта је 400-600м2 

 

Генерални урбанистички план Голупца је донет 2002. године и објављен у 

Општинском службеном гласнику број 4/2002. Територија обухваћена овим планом се 

налази изван обухвата Генералног плана Голупца, односно у његовој непосредној 

околини.Према концепту организације, простор Генералног урбанистичког плана 

Голупца је подељен на четири функционалне зоне: 1) зона центра Голубца – 26,00 ha; 2) 

зона насеља Парлог – 59,70 ha; 3) зона насеља Проиште – 38,20 ha; 4) зона насеља 

Виногради – 30,25 ha 

 

План детаљне регулације за ревитализацију ТВРЂАВЕ «ГОЛУБАЦ»   

(Службени гласник општине Голубац“ 12/2010 oд 04.10.2010.год)  
 

Територија обухваћена Концептом Плана детаљне регулације за ревитализацију 

тврђаве Голубачки град обухвата подручје површине око 21,54.32 ha. Планом су 

предвиђени општи циљеви организације, уређења и изградње овог простора : 

o омогућити уређење и изградњу предметног подручја у складу са позитивним 

законским прописима, кроз разраду у одговарајућем урбанистичком плану, 

чиме се стичу услови за издавање одговарајућих одобрења за изградњу; 

o очување, презентација, ревитализација и адекватно коришћење 

непокретних културних добара, са стварањем услова за укључивање у одрживи 

развој туризма; 

o обезбедити адекватну заштиту животне средине, тако да не буду угрожени 

квалитет вода, земљишта и ваздуха; 

o обезбедити потребне површине за јавне намене; 

o обезбедити адекватну комуналну, инфраструктурну опремљеност простора, 

у складу са планираном наменом земљишта. 

 

Подручје у обухвату ПЛАНА се налази уз реку Дунав и коридор државног пута првог 

реда (магистралног пута) М – 25.1, на излазном правцу од Голупца ка Доњем Милановцу и 

Кладову. У ширем контексту, предметни простор, са тврђавом „Голубац“, која је 
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непокретно културно добро од изузетног значаја, се налази уз Коридор VII (Северно море 

–Рајна – Мајна – Дунав – Црно море), дужине 2415 km, који представља пловни пут, на 

коме се, у будућности, очекује значајно повећање интензитета саобраћаја. Један од 

најатрактивних простора на овом пловном путу је Ђердапска клисура, дуга 95 km, која 

почиње код тврђаве Голубац. 

Са европским коридором X (државним путем првог реда М – 1, аутопутем Е – 75), 

предметно подручје је повезано преко државног пута првог реда (магистралног пута) М – 

25.1 - Ђердапска магистрала. Простор у граници обухвата плана се налази у оквиру 

Националног парка Ђердап, као и у оквиру строгог природног резервата Голубачки град. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Циљеви проглашења туристичког простора 

 Голубачка тврђава је веома важна у низу локација на обалама Дунава -  реке која све 

више има значај удобног пута кроз земље које Дунав повезује и атрaктивни локалитети су 

тачке на којима се заустављају бројни путнички бродови на свом путу ка ушћу велике реке 

или повратку у северне европске земље.  О значају Дунава довољно говори и доношење 

посебне Дунавске стратегије Европске уније, чиме се стварају посебни свих потенцијала 
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Дунава што омогућава да  све подунавске општине, посебно овако мале и неразвијене, 

као Голубац,  добијају много веће шансе  и могућности развоја.   

Представљајући улаз у Национални парк Ђердап, као и улаз у клисуру богатих 

природних и кулутурних карактеристика, Тврђава има и посебан туристички значај. Поред 

едукативне функције за младе посетиоце, Тврђава речито говори о историји овог подручја 

и значају које је Дунав и залеђе Тврђаве имало у средњем веку. Проглашењем Голубачког 

града као туристичког простора и њеном ревитализацијом остварио би се циљ  тврђава 

својом атрактивношћу и садржајима постане важан крајњи или пролазни циљ за бројне 

туристе, као и репрезент бриге друштва о културној баштини.  

Опасност од девастирања високовредног културно-историјског споменика је из 

године у годину све већа, јер се са протоком времена убрзавају процеси разлагања везива 

у зидовима, растиње све више својим жилама повећава притиске у језгрима зидова и 

шупљинама иструлелих сантрача, а трулење лишћа и дрвета изазива додатно убрзање 

пропадања кречног малтера. Добар пример погубног дејства и брзине пропадања  

објеката је стање реконструисаних горњих зона Куле 5 (поред Палате) која је потпуно 

обухваћена зеленилом по целој обновљеној висини. Када се младице развију треба 

очекивати и осипања зубаца и зидне облоге. 

Чињеница да постоји опасност од даље девастације “Голубачког града” - простора 

Тврђаве и некадашњег Подграђа, који је и примарни улаз у Национални парк Ђердап - 

представља додатни фактор који узрокује потребу за што хитнијим приступом  

проглашењу тврђаве туристичким простором и  самој  ревитализацији и то као додатног 

регулаторног оквира будућег економског и туристичког развоја подручја Националног 

парка Ђердап и општине Голубац.  

 Културна и природна основа Голубачког града, подграђа и примарног улаза у 

Национални парк Ђердап, погодује развоју разноврсних, изузетно атрактивних 

туристичких производа које је могуће понудити и тиме осигурати додатну вредност 

боравка туриста у општини Голубац и на подручју Националног парка. До сада, овај 

простор још увек није плански обликован и концепцијски одређен у будућем развоју. 

  

 

2 Опис туристичког простора тврђаве 

Голубачки град 

2.1  Општи подаци (округ, површина, пољопривредна 

површина, број насеља, становништво) о општини 

Голубац 
 

Општина Голубац се налази у источној Србији, у Браничевском округу,на десној 

обали Дунава који протиче кроз територију општине и чини природну границу са 

Румунијом. Битна карактеристика географског положаја је та да се налази на граници два 

геопоростора, низијског (ободни део Панонске низије) и Карпатског, планинског система. 
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Својим западним деловима простире се на подручју Панаског обода, док су источни 

делови општине представљени падинама Северног Кучаја. Геоморфолошко-хидролошку 

границу општине представља долина реке Пек на западу и благо заталасна побрђа на југу 

и истоку (падине Северног Кучаја - Корнавски вис 632 м нв и Шомрда 735 м нв). Територија 

општине Голубац се простире на 368 квадратних километара, на том простору, односно 

Голупцу и 23 сеоска насеља живи укупно око 9.913 становника. Просечна густина 

насељености општине износи 34 ст/км2. Територија општине обухвата 24 катастарске 

општине чије су површине и границе утврђене Законом у периоду успостављања 

земљишног катастра у Србији (1930 - 1937.године).  

 
  

  

 

 
Мапа 4: Простор општине Голубац 

Мапа 3: Положај општине на карти Србије  

 

У административном смислу, општина Голубац се граничи на западу са општином 

Велико Градиште, а на југу, југоистоку и истоку са општинама Кучево и Мајданпек. Северну 

границу општине, у дужини од 52 км, чини Дунав, дуж које се протеже и државна граница 

са Румунијом. Општина Голубац је од Београда удаљена 130 км магистралним правцем 

М25.1 Београд –Кладово, који је за општину уједно и најзначајнији путни коридор 

(Ђердапска магистрала).Општински центар је насеље Голубац, смештен на самој обали 

Дунава.Голубац је удаљен око 55 км од Пожаревца, центра Браничевског округа. 

Надморска висина је од 71 м, до 624 м. 

Простор општине се, у ширем контексту, налази уз Коридор VII (Северно море – 

Рајна – Мајна – Дунав – Црно море), дужине 2415 km, који представља пловни пут, на коме 

се, у будућности, очекује значајно повећање интензитета саобраћаја. Један од 

најатрактивних простора на овом пловном путу је Ђердапска клисура, дуга 95 km, која 

почиње код тврђаве Голубачки град. Са европским коридором X (државним путем првог 
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реда М – 1, аутопутем Е – 75), предметно подручје је повезано преко државног пута првог 

реда (магистралног пута) М – 25.1 - Ђердапска магистрала.  

 

 
        
Мапа 5:Положај општине у републици Србији             Мапа 6: Положај општине у региону 

 

 

 

 

Географске карактеристике општине Голубац 

 

Просторна условљеност контактном зоном југоисточног ободног дела Панонског 

басена и Карпатског планинског система, опредељује главне природне карактеристике и 

услове подручја општине Голубац. Западни део општине представља простор врло 

сложене географске структуре  са долином Пека, делови Пожеженске пешчаре и благо 

заталaсано побрђе. У источном делу општине преовладавају брдско-планински терени. 

Најмаркантнији геоморфолошки облик на територији општине је Голубачка клисура, која 

је прва клисура у низу композитне долине Ђердапа. Након Голубачке клисуре, Дунав улази 

у Љупковску котлину, дужине 12 км, где се налази и потопљено ушће Добрањске реке. У 

крајњим источним деловима општине, започиње клисра Госођин вир, препуна подводних 

стена и џиновских лонаца у којима су измерене највеће дубине Дунава. 

Клима општине Голубац је умерено-континентална, са средњом годишњом 

температуром ваздуха од око 11°С, при чему је јануар најхладнији, а јули најтоплији 

месец. Максимум падавина је крајем пролећа и почетком лета, са просечном количином 

падавина око 700 мм годишње. Најдоминантнији ветар у овом делу Србије је кошава, која 

дува из југоисточног правца.  
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Хидролошки потенцијали општине Голубац 

 

Основни природни потенцијал Голупца је река Дунав. Дунав је код Голупца 

најшири у целом свом току, што је посебно вредно за развој туризма. У овом делу 

Дунав представља огромну водену површину, погодну за развој различитих активности 

на води и у њеном приобаљу. Од Голубачке тврђаве започиње велелепна Голубачка 

клисура дужине 13,5км, са стрмим стеновитим странама, чак до 300м висине изнад 

нивоа реке. Ђердапско језеро је највеће језеро у Србији, површине је 253км2, и сужава 

се на четири клисуре и три котлине (на територији општине Голубац - Голубачка 

клисура и Љупковска котлина), и међу најдубљим је у Европи (до 90м). Ширина језера 

код Голупца је 1800м, а највећа дубина 48м. Енергетски потенцијал Дунава је 

делимично искоришћен изградњом ХЕ Ђердап I и II.  

На осталом делу територије налази се мањи број река и потока који су 

непосредне притоке Дунава. То су Туманска река, Брњичка река, Чезава, Добранска 

река и Кожица. Западну границу општине Голубац чини река Пек. Кроз град Голубац 

протичу Бродарички и Гробљански поток који су регулисани затвореним профилима и 

чије воде се уливају у Дунав. 

Други по величини ток на територији општине је река Пек, али она кроз општину 

протиче само једним мањим, западним делом њене територије. Знатно интересантнији 

водотоци су реке које се сливају са планинских страна према Дунаву, градећи кратке 

долине, често клисурастог типа. Њихова ушћа су након изградње хидроелектране махом 

претворена у мале заливе (Гуманска река, Брњица, Добринска река, Кожица, Чезава). 

 

Шумски потенцијали општине Голубац 

 

Под шумама се налази око 16.000 hа територије општине Голубац и то углавном 

распрострањених у западним и јужним деловима општине. То су делови територије 

општине Голубац које су обухваћене подручјем Националног парка Ђердап, са примарним 

улазом у национални парк: Голубачки град. Простор Националног парка и његове 

заштитне зоне обухвата 235 км
2
 територије општине Голубац (КО Голубац - део, КО 

Брњица и КО Добра). На територији општине Голубац су издвојена и под заштитом четири 

резервата природе:  

o Босман - Соколац (281,34 ha);  

o Голубачки град (23,04 ha);  

o Бојана (27,44 ha); 

o Татарски вис (25,08 ha).  

Природне предеоне целине су и зоне другог степена заштите: Голубачка клисура 

(1236,24 ha), део подручја Соколац - Власац (1040,62 ha), кањон реке Брњице (1051 ha), 

део Шомрде (6294,37 ha), заштићени простор Голубачке тврђаве (природни простор око 

непокретног културног добра површине 118,75 ha), Чезава - Каструм Нове (заштићени 

простор  непокретног културног добра површине 65,38 ha).  



 18 

Шумске површине заузимају простор од 17.406 hа, или 47,4% од укупне 

површине општине. Налазе се, скоро у целини, у средишњем и источном делу општине 

(16.132,3hа, или 92,7%). Ове шумске површине се највећим делом простиру у оквиру 

Националног парка Ђердап. Дрвни потенцијал у овом делу општине се састоји од укупно 

1.974.500м
3 

, а у томе дрвна маса у високим шумама учествује са 1.810.733м
3
 (91,7%) у 

укупној дрвној маси, што се сматра врло повољним стањем. 82,2% масе јесте дрво 

букве, а 9,5%  дрво храста. Годишњи запремински прираст највреднијих високих 

букових шума је 5,88м
3
, а храстових 3,71м

3
/hа, односно сваке године дрвна маса се 

обнавља за 2,95% (буква) и 2.38% (храст) укупне запремине. 

 

Саобраћајни положај општине Голубац 

 

Општина Голубац је од Београда удаљена 130 км магистралним правцем М25.1 

Београд - Кладово, који је за општину Голубац уједно и најзначајнији путни коридор, 

познат као Ђердапска магистрала.  

На територији општине Голубац, укупна дужина путева износи 139 км, од чега 

савременом коловозу припада скоро целокупна мрежа. Магистрални путеви имају дужину 

од 44 км, регионални 27 км, а најдужа је мрежа локалних путева која износи 68 км. Осим 

магистралног пута М25/1 Београд - Кладово, за друмски саобраћај у општини значајана су 

још три регионална правца: Р108 Браничево - Љешница долином Пека, Р256 Голубац - 

Турија и Р108а Голубац – Малешево - Зеленик. Међутим, иако је магистрални правац 

М25.1 назначен као најзначајнији саобраћајни коридор за општину Голубац, овај путни 

правац пролази кроз саму Голубачку тврђаву, споменик културе изузетног значаја, са 

прокопана два тунела кроз саму тврђаву, што је тврђаву нарушило и отворило пут њеној 

континуираној девастацији транзитним, а посебно терентним саобраћајем. Због тога, а и 

због чињенице да је Голубачка тврђава примарни улаз у Национални парк Ђердап и у 

његовој близини истоимени резерват природе „Голубачки град“, неопходно је плански 

приступити изградњи адекватне обилазнице око саме тврђаве, али и растерећења читаве 

Ђердапске магистрале од великог интензитета друмског саобраћаја. Интензитет возила на 

овој деоници путу варира од 700 до 3500 мерено ПГДС.  

Речни саобраћај на територији општине Голубац има велики потенцијал 

захваљујући пловном путу Дунава, али је и предуслов за његов интензивнији развој, 

уређење приобаља, изградња недостајуће инфраструктуре за речни саобраћај.  

Железнички саобраћај на територији општине Голубац није развијен. Најближи аеродром 

од Голупца је аеродром „Никола Тесла“ у Београду. 

 

Становништво 

 

Општина Голубац, према последњем извршеном попису становништва из 2002. 

године, има 9.913 становника у оквиру 24 насеља. Административни центар је насеље 

Голубац, смештен на самој обали Дунава, са 1.896 становника.  

У односу на попис становништва из 1991. године, број становника у општини 

Голубац се смањио за 969 житеља. Овакав пад броја становника је последица негативног 

природног прираштаја који за ову општину износи -11,2%о. Због тога је и старосна 
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структура становништва неповољна са процентуалним уделом становништва старог 65 и 

више година око 23%.  

Природна кретања становништва општине Голубац, учинили су да је просечна старост 

популације општине 42.6 година, што је изнад републичког просека, који је 40,43 година. 

На привременом боравку у иностранству борави око 5.000 становника из ове општине.  

Образовна структура становништва општине је доста неповољна: виша и висока школска 

спрема је 3,4% популације старије од 15 година, док је удео без школске спреме 8,4%, а 

завршену основну школу нема  32,7% становника старијих од 15 година.  

 

Привреда 

 

У општини Голубац привредне делатности чине: пољопривреда, лов, шумарство и 

водопривреда са 35,61%, прерађивачка индустрија са 30,48%, трговина на велико и мало 

8,87%, туризам са 3,52%.Привреда Голупца остварује резултате испод просека Републике и 

зато ова општина спада у ред недовољно развијених општина. 

Општина Голубац у укупном друштвеном производу Републике Србије учествује са 

0,07%. Друштвени производ по становнику у Голупцу је износио 77.993 динара, што је за 

преко 55% ниже од државног просека. Главну улогу у привреди Голупца имају 

пољопривреда и прерађивачка индустрија. Опште економско стање општине Голубац је 

врло неповољно, пошто је још увек неразвијена општина према просеку Србије. Општина 

располаже великом количином грађевинског камена- има један активан каменолом 

„Јеленска стена“, где се експлоатишу шљунак и песак, на бази чега се развила индустрија 

грађевинског материјала. У целини нема ни једне фирме која би била носилац привредног 

развоја општине, што је условило знатно заостајање општине у иначе неразвијеној Србији, 

а туризму се није придавао значај. Индустрија је неразвијена, а акценат је на развоју 

туризма и пољопривреде. Пољопривредног становништва је 4.477, од тога 3.324 активног. 

Посебан развојни потенцијал општине је могућност отварања луке, са слободном зоном и 

робно-саобраћајним терминалом у селу Усије на Дунаву, јер се преко Дунава налази 

румунска лука. Ово је нарочито значајно због прекограничне сарадње, где Голубац има 

изразите погодности, што ће се одразити позитивно и на туризам. Неискоришћене 

могућности развоја туризма у Нац. Парку Ђердап на Дунаву, са посебно атрактивном 

тврђавом „ Голубачки град“, даје наде за развој туризма. 

 С обзиром на велике потенцијале, туризам би требало да постане једна од водећих 

привредних грана у општини.  

Мере које се морају предузети за јачање привредне структуре, па самим тим и 

туризма су следеће: 

-Подстицање еколошки одрживе привреде за коју у Голупцу постоје добри услови 

-Подстицање политике државе у домену запошљавања 

-Веће ангажовање државе у подстицању развоја пограничних подручја 

-Јачање приватног сектора 

-Јачање удела малих и средњих предузећа 

-Промене структуре у корист екопољопривреде, одрживог еко и етно туризма 

-Оријентација поред домаћих и на стране госте у туризму 
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Голубац има највећи проценат (45%) пољопривредног становништва у 

Браничевском округу.  Преовлађују ситни поседи величине до 5 хектара. 
Графикон 1 : % пољопривредног становништва у 2002 

 

Извор: СИЕПА 

 

 

 

Графикон 2: Структура пољопривредних газдинстава према величини, 2002. 

 

Извор: Републички завод за статистику  

Сточарство општине Голубац учествује у малом проценту у укупној сточарској 

производњи Браничевског округа (4,71% у говедарској производњи, 4,57% у свињарству, 

6,98% у овчарству и 5,72% у живинарству). Све области у сточарској производњи осим 

овчарства бележе константан пад протеклих година. 
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Графикон  3: Производња појединих ратарских култура, индустријског, повртног и крмног биља, 2006. 

 

Извор: Републички завод за статистику  

 

Производња ратарских култура, индустријског, повртног и крмног биља је у просеку 

нижа за око 50% у односу на просек приноса у Републици Србији изузев приноса пасуља 

који постиже за око 60% већи принос од просека у Републици. 
 

Табела 1 Производња воћа и грожђа – принос у тонама 

 

 јабуке шљиве виногради 

индеx 

јабуке 

2005/2000 

индеx 

шљиве 

2005/2000 

индеx 

виногради 

20/2000 

година 200 2005 2000 2005 2000 2005       

Браничевски 4195 5194 13258 8329 19055 9988 123.81 62.82 52.42 

Голубац 75 812 208 725 486 493 108.00 348.56 101.44 

Извор: Републички завод за статистику 

 

Производња воћа, а нарочито шљива, у општини Голубац је у порасту. Чак и 

виноградарство бележи благ раст. Принос јабука и шљива по хектару је на нивоу 

републичког просека, док је принос грожђа чак три пута мањи од републичког 

просека.Голубац своју шансу треба да тражи у развоју органске пољопривредне 

производње, посебно у области лековитог биља, пчеларства, козарства. Од 

традиционалних пољопривредних грана, воћарство има добру перспективу. Aнализе 
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стања пољопривреде у општини Голубац  показују да, класична ратарска и сточарска 

пољопривредна производња имају тренутно мали значај, а и не очекује се даљи развој. 
 

Запосленост на територији општине Голубац 

 

Највећу запосленост генерише Прерађивачка индустрија око 20%, затим област 

Трговине на велико и мало приближно учешће од 19%, као и вађење руда и камена, 

пољопривреда и образовање које у протекле две године бележе приближно исту стопу 

запосленоти и учешће у укупној запослености од око 10% на нивоу општине Голубац. 
 

Табела 2. Структура запошљавања, 2007.    

  Општина  Округ Србија 

Удео у 

округу (%) 

Запошљавање - укупно 499 11,368   4.39 

број 222 5,181   4.28 

Запошљавање - жене % 44.49 / / / 

број 277 6,187   4.48 
Запошљавање - 

мушкарци % 55.51 / / / 

број 189 4,421   4.28 

На неодређено време % 37.88 / / / 

број 310 6,947   4.46 

На одређено време % 62.12 / / / 

 

Еколошки потенцијал  и заштита животне средине у општини Голубац 

 

Национални парк „Ђердап" заузима простор од укупно 63,608 хектара . Од те 

површине  18,117 хектара, или 28,5% је у оквиру општине Голубац (49,3% од њене укупне 

површине). Простор Националног парка и његове заштитне зоне обухвата 235 км
2
 

територије општине Голубац (КО Голубац-део, КО Брњица и КО Добра). На територији 

општине су издвојена 4 строга резервата природе:  

 

o Босман - Соколац (281,34 hа), који се, осим по специфичној флори, издваја и по 

очуваној мезозојској фауни;  

o Голубачки град (23,04 hа);  
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o Бојана (27,44 hа) у коме преовладавају састојине ораха, мечије леске и црног 

јасена; 

o Татарски вис (25,08 hа).  

Природне предеоне целине су зоне II степен заштите и њих чине: Голубачка 

клисура (1236,24 hа), део подручја Соколац - Власац (1040,62 hа), кисура реке Брњице 

(1051 hа), део Шомрде (6294,37 hа), простор око Голубачке тврђаве (природни простор 

око непокретног културног добра површине 118,75 hа), Чезава - Каструм Нове (природни 

простор око непокретног културног добра површине 65,38 hа).  

Строги природни резерват ГОЛУБАЧКИ ГРАД на падинама непосредно изнад и око 

Голубачке тврђаве, на простору од 23,04 hа, чија је вредност у постојању веома ретких 

биљних заједница и врста: ниских и високих шибљака јоргована, грабића и јасена, 

фрагмената шума термофилних храстова и букових шума са орахом 

Строги природни резерват БОЈАНА , на простору од 27,44hа, којим се штити 

јединствена аутохтона састојина као део заједнице реликтног типа букве и ораха и ретких 

реликтних врста мечје леске, црног јасена, грабића, маклена и др. 

Строги природни резерват ТАТАРСКИ ВИС, у изворишном делу Леве реке, на 

простору од 25,08 hа, чија је особеност у уочљивој повезаности вегетације и геолошке 

подлоге. Резерватом су обухваћена два међусобно оштро раздвојена геолошка супстрата: 

кристаласти шкриљци над којима се развила заједница храста китњака помешана са 

стаблима граба и кречњак над којима се развила састојина букве. 

Строги природни резерват БОСМАН-СОКОЛОВАЦ, на простору од 281,34 hа, чија је 

вредност у постојању биљних заједница реликтног типа, заједница ниских шума и 

шибљака, реликтних заједница мешовитог састава и осиромашене заједнице букве и 

мечје леске. 

Дрвни потенцијал у општини се састоји од укупно 1.974,500 м
3 

, а у томе дрвна маса 

у високим шумама учествује са 1.810.733 м3 (91,7%) у укупној дрвној маси што се сматра 

врло повољним стањем. Овај дрвни потенцијал је са 82,2% представљен буквама, а са 

9,5%  шумама храста у укупној запремини дрвне масе. По једном хектару високих 

букових шума има, просечно, 199,2 м
3
 дрвне масе, а високих храстових шума 155,9 м

3
 

дрвне масе. У изданачким шумама има још 163.767 м3 дрвне масе или просечно 45,4 

м
3
 по једном хектару. Овде се ради, углавном, о изданачким храстовим и буковим 

шумама (121.626 м
3
 или 74,3%), затим о багремима и другим лишћарима (13,7%) и о 

боровима и другим четинарима (12,0%). Годишњи запремински прираст највреднијих 

високих букових шума је 5,88 м3, а храстових 3,71 м3/hа, односно сваке године дрвна 

маса се обнавља за 2,95% (буква) и 2.38% (храст) укупне запремине. 

Насеље Голубац се снабдева водом из два каптирана извора Велики јаз и Дуги лаз. 

Запремина резервоара је 250 м
3
. Од постојећег резервоара вода се цевоводима Ø200 мм и 

Ø150 мм гравитационо дистрибуира до потрошача. Како су се ова два извора често мутила 

за време јаких киша и колебала њихова издашност, пришло се коришћењу Дунавске воде. 

Користи се бунар из насеља чија је издашност око 10 l/s. Вода из поменутог бунара је 

углавном бактериолошки неисправна што упућује на неопходно тражење других извора за 

водоснабдевање становништва. Дужина примарне водоводне мреже је 6,8 км, а 

секундарне 14 км. Из главног водовода у општини Голубац — водовод Кривача — 

тренутно се снабдева водом 8 насеља: Кудреш, Малешево, Двориште, Војилово, 
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Сладинац, Радошевац, Усје и Поникве. Остала насеља као што су Браничево, Доња 

Крушевица, Шувајић, Миљевић, Барич, Житковица и Снеготин имају своје локалне 

водоводе. Повољне услове за водоснабдевање имају за сада три насеља која заједнички 

користе воду копаног бунара у долини Пека. То су Клење, Душманић и Мрчковац. 

У насељу Голубац канализациона мрежа је урађена само делимично и то у дужини 

од 2 км. На ову канализациону мрежу прикључено је 280 домаћинстава. Главни елементи 

канализационог система су централни улични колектор Ø300, црпна станица и уређај за 

третман отпадних вода типа Емшир јама. 

Река Дунав, као и Пек по квалитету вода припадају групи веома загађених река 

Дунав је лети загађен бактеријама фекалног порекла (преко 240.000 

микроорганизама у једном литру воде) и није погодан за све видове рекреације. Пек 

је раније био у другој, а сада је све чешће у трећој класи речних вода. Од већих 

загаћивача вода на територији општине Голубац су отпадне воде индустријских 

постројења у Браничеву (прерада воћа и поврћа и фабрика кекса). 

Постојећа депонија Голубац налази се на катастарској парцели Браничево   користи 

се почев од 2002. године. За локацију постојеће депоније не постоји грађевинска односно 

употребна дозвола. Постоји већи број мањих дивљих депонија. Годишње се прикупи око 

4.000 тона отпада. 

 

 

2.2 Објашњење простора Тврђаве  Голубачки град 

 
          Непокретно културно добро тврђава Голубац налази се на обали Дунава, у општини 

Голубац, на улазу у подручје Националног парка Ђердап. Тврђава се налази на стрмом 

кречњачком одсеку и истуреном рту код којег се Дунав нагло сужава у највећу европску 

клисуру, пробијену кроз масиве Трансилванских Алпи.  

           Голубачка тврђава се налази на Дунавском саобраћајном коридору и на 

магистралном путу М-25.1. Координате Тврђаве су Lat 44,661185  Lon 21,678563. Простор   

тврђаве се налази у оквиру Националног парка Ђердап, као и у оквиру строгог природног 

резервата Голубачки град. 

          Улазна капија тврђаве  Голубачки град представља и главни улазни пункт у 

Национални парк са западне стране. Југоисточно и источно од бедема тврђаве се налази 

строги природни резерват Голубачки град, који  заузима простор од 23,04 ha у општини 

Голубац. Вредност резервата је у постојању веома ретких биљних заједница и врста:  

ниски шибљаци  јоргована (syringa vulgaris), високи шибљаци јоргована, грабица и јасена 

(Syringeto-fraxinetocarpinetum orientalis), остаци шума јоргована храста, медунца и грабица 

(Carpineto orientalis-quercetum mixtum), шума топлих храстова (Quercetum confertaeceris 

pubescente tosum) и букових шума са орахом ( Fagetum montanum juglandetosum). 

Смењивање заједница на малом простору показује изузетну вегетацијску и флористичку 

разноврсност. Границе резервата се поклапају са парцелама број 772/1, 772/2 и 772/4 КО 

Голубац. 

Кроз  саму Тврђаву пролази деоница Ђердапске магистрале, односно државног 

пута првог реда (магистралног пута) М – 25.1, од стационаже km 105+618 до стационаже 
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km 104+738 са две коловозне траке по смеру, ширине коловоза око 6,0 m. Ова 

саобраћајница пролази кроз тврђаву Голубачки град, што представља деградирајући 

фактор и мора се изместити на погодну локацију. 

Западно од тврђаве је простор некадашњег подграђа, археолошки неистражен, 

озбиљно деградиран проласком Ђердапске магистрале и отварањем и радом 

каменолома. Од платоа поред магистралног пута до Дунава, налази се канал којим је 

транспортован камен до баржи које су ту пристајале ради утовара камена. Уз коридор 

постојећег магистралног пута, налазе се објекти кафане и бензинске станице, који нису у 

функцији. Јужно од постојеће деонице Ђердапске магистрале су лоцирани каменолом и 

објекти (управна зграда и пратећи садржаји) Предузећа за водне путеве Иван 

Милутиновић - ПИМ из Београда, за који је донето Решење број 112/7 од 29.04.1992. 

године (Републички завод за заштиту споменика културе), којим је заустављен рад и 

предвиђено уклањење. Рад каменолома у претходном периоду је озбиљно нарушио и 

деградирао природне карактеристике предметног простора. 

У граници обухвата плана Детаљне регулације тврђаве Голубачки град налазе се 

следеће парцеле : целе кп.бр. 771/2; 771/15; 772/1; 772/2; 772/5; 772/6; 772/7; 772/8; 

772/9;772/10; 850/25; 850/28; 850/31; 851/2; 5766/2; 5769/2 и 5862/12 све у КО 

Голубац;делове кп.бр. 771/1; 772/4; 850/26; 851/1; 5766/1; 5766/3; 5769/1; 5862/1 (река 

Дунав); 5862/9 и 5775, све у КО Голубац. 

    Границом планског обухвата обухваћена је површина од око 21,54.32 ha. 

 

 
 

 
Maпа 7 План  парцелације простора 

Голубачки град са елементима обележавања  

Површина јавне наменe 

 

 

Простор око тврђаве Голубачки град,  поред тога што представља природни 

резерават чини и посебан  заштићен природни простор око непокретних културних добара 
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и његове границе заузимају простор од 118, 75 ha у КО Голубац. Граница заштићеног 

простора полази од пута Голубац-Доњи Милановац и иде спољном границом парцела 

757/10, 764, 762, 761, 760, 759, 757, 752, 743, 737, 735, 717, 806, 807, 803, 811, 813, затим 

путем број 5773 до парцеле 879 и наставља спољном границом парцела 878, 862, 858, 

850/1, 850/25 којом од пута, силази на обалу Дунава и њоме се враћа до почетне тачке. 

  

У табели број 2. приказан је биланс површина постојеће намене земљишта, по 

фактичком коришћењу, пошто нису регулисани имовинско – правни односи за деоницу 

Ђердапске магистрале, као ни за општинске, некатегорисане путеве. 

   
Табела 2  Постојећа фактичка намена земљишта 

 

 

У табели број 3. приказан је власнички статус земљишта, на основу података 

прибављених од РГЗ – Службе за катастар непокретности земљишта у Голупцу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 3 Власнички статус земљишта 
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2.3 Тврђава Голубачки град (културно-историјски 

значај) 
 

Доминанатан и изразито повољан геостратешки положај на Дунаву, који 

истовремено представља моћну границу, али и реку која спаја и повезује, утицао је да ово 

подручје има континуитет насељавања од праисторије до данашњих дана. Материјални 

трагови људског присуства у различитим епохама прошлости су веома бројни, а нарочито 

у приобалном појасу уз Дунав. Тај простор је и најбоље археолошки истражен током 

изградње ХЕ ''Ђердап'', док су археолошки локалитети у залеђу потпуно неистражени. 

Нажалост, изградњом бране, подигнут је ниво Дунава, тако да је већина локалитета уз 

обалу делимично или сасвим потопљена. 
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Најстарији материјални трагови на простору општине Голубац потичу из средњег 

каменог доба – мезолита (између 7000 и 6000 година п.н.е.). Реч је о вишеслојном 

локалитету Падина, који се налази на крајњем истоку територије општине Голубац. Овај 

локалитет припада периоду великог колебања климе насталом након краја леденог доба 

када долази до промена у природи, па самим тим и у начину живота људских заједница на 

великом простору. 

 Најзначајнија култура млађег бронзаног доба на простору српског Подунавља је 

Дубовачко-жутобрдска клултура, која је име добила по епонимном локалитету Жуто брдо 

у Винцима. Трагови најстаријих насеља потичу из бронзаног доба (1500 – 1000 година 

п.н.е.), а регистровани су на локалитету, и нарочито велики број остава из бронзаног доба, 

које су имале култне намене 

Током старијег гвозденог доба (VIII – V век п.н.е.), на овом подручју живе Трибали, а 

од IV века п.н.е. и Келти који се настањују у ширем подручју ушћа Мораве и Млаве у 

Дунав, одакле продиру даље на југ. После пораза Келта у Грчкој код Делфа 279. године 

п.н.е., један њихов део се враћа у ове области и постепено долази до мешања Келта и 

Трибала, те у следећих неколико векова, настаје племе Скордиска. Остаци келтског 

утврђења из II и I век п.н.е.  регистровани су на локацији каснијег римског утврђења Купе 

(изнад данашњег Голубца).  

Доминацију Скордиска прекидају Римљани који у експанзији ка рудоносним 

областима данашње Источне Србије и Дакије почетком нове ере запоседају десну обалу 

Дунава и постепено учвршћују своју власт на овом простору и постепено романизују 

постојеће становништво. Убрзо формирају покрајину Горњу Мезију са главним градом у 

Виминацијуму (Костолац).  На десној обали Дунава Римљани су успоставили целовит 

гранични систем – лимес, који је чинио читав низ мањих и већих утврђења, кула стражара, 

преградних зидова, занатских центара повезаних путем који су пробили и кроз Ђердапску 

клисуру. Археолошки је истражен већи број римских објеката од којих су најзначајнији 

Купе, Чезава, Салдум и Босман.  

У IX веку јача бугарска држава и административно се шири на простор данашње 

источне Србије и Подунавља. У то време се некадашња римска провинција Горња Мезија 

развија као област под новим именом Морава. Да би од X века област добила ново име – 

Браничево, које у географском и административном погледу траје од средњег века до 

данас.  

Током XI и нарочито у XII и XIII веку Браничево представља веома нестабилну 

пограничну област преплављену војском, кроз коју пролазе крсташи, сукобљавају се 

интереси Византије, Угарске, Бугарске, а од краја XIII века и Србије.  

У таквим временима изграђена је тврђава Голубачки град највероватније крајем XIII  

или  почетком   XIV века. Као и многа друга средњовековна утврђења  Голубачки град је 

подигнут на  високој неприступачној и стрмој  стени, која је његовим градитељима  али и 

свима онима који су њиме владали,  омогућавала лако контролисање  свих кретања 

узводно и низводно од Дунава и на самом Дунаву.  Заштићен с једне стране високом  

стеном, а са друге Дунавом.  

 Овакав важан стратешки положај Града   утицао је да су га многе војске освајале, да  

је  мењао господаре и био важна гранична тврђава. Управо такав  положај Града - на 

граници  између Угарске и Влашке на северу, затим Србије и Бугарске на југу,  и Србије и  
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Угарске, али и Угарске и Турске и Србије и Румуније , дао му је  дугу и бурну историју, 

посебно у 14. и 15. веку. Зато и није чудно што историју тврђаве/града  чине стални ратови 

и сукоби Угара и Турака, Срба и Турака, Срба и Угара и Срба.  

О настанку Голубачке тврђаве  не постоје поуздани историјски подаци. Многи 

научници и истраживачи су проучавали  његов настанак, али нико не може са сигурношћу 

да тврди тачно када је Град изграђен.  

 Према налазима археолога  и историчара Римљани су штитећи северне границе 

царства у првом веку наше ере, подигли утврђење са обе стране реке, на месту данашњег 

града Голубац, под називом Вицус Цупае. Писани подаци бележе да је у њему око 299. 

године боравио цар Диоклецијан. У каснијим бурним временима, у сукобима између 

Византије, Срба, Бугара и Мађара, римско утврђење је било у толикој мери порушено да 

није вредело да се обнавља па је средњовековни Голубачки град подигнут на брежуљку 4 

км низводно од данашњег насеља.  

На основу  историјских, архитектонских и археолошких  података сматра се да је 

град настао у другој половини 13 и почетком 14. века
1
 и да су га градили Срби. Иако је 

имао важан стратешки положај и био у центру бурних збивања  посебно у 14, 15 и 16. веку, 

није остало много писаних записа о Голупцу и самој тврђави. Према мишљењу  М. Цуњака 

и Ч.  Јордовића2 у близини Голупца није било већег државног центра  да би остали помени  

у актима или документима. Голубац није био  ни државно- политичко седиште нити 

црквено и самим тим није био у жижи интересовања  страних истраживача. Према  

налазима Слободана Јотића, прву фазу изградње Града "веорватно је започео  краљ 

Драгутин, који са војском 1285. године улази  у Браничево и које тада први пут постаје  

српско" 
3
. У време краља Милутина Браничево је била  граница српске државе, па 

историчари сматрају да је заштита границе и  богатства тог краја и био разлог што је Град  

сазидан. Почетак градње историчари  датирају  у  13 веку, а зидање горњег утврђења  

завршено је пре 1335. године.  Те године   су северни  делове српске државе па и Голубац  

постали угарски.  Тих година  Град  је био наизменично у српским и угарским рукама, због 

повременог вазалног  или непријатељског  односа према Угарима. После смрти цара  

Душана и распада српског царства, по мишљењу  Слободана Јотића,  голубачка тврђава  од 

1355. вероватно остаје под Угарима. Међутим, Косовску битку Голубац је ипак дочекао у 

рукама кнеза Лазара, који је морао 1389. да прихвати вазалске односе  према Угарима што 

је значило да  Угри уђу у Голубац. Пораз српске војске   учинио је да Бајазит II осваја  

Голубац- али на кратко јер  већ 1391-1392 угарска војска осваја Град. Од 1402. до 1410. 

Град  је у српским рукама. Голубац и Мачву  деспот Стефан Лазаревић је добио, након 

Ангорске битке, од угарског краља Жигмунда. Према наводима историчара  деспот Стефан 

је и Голубац и Смедерево добио од "сестре Оливере, ћерке кнеза Лазара, која је те 

градове измолила  од султана Бајазита, коме је била маћеха". То је било време сукоба и 

ратова у Србији јер  су беснели сукоби  између породица Лазаревић и Бранковић  које су 

преживаели једино  Стефан и  Вуков други син Ђурађ. После смрти  деспота Стефана 

                                                           

1 Слободан Јотић: ГОЛУБАЦ, Град-тврдјава, Народни музеј Пожаревац,2007,  стр 4 и Др Младјан Цуњак-

Часлав Јордовић: Средњевековни града Голубац, Смедерево, 2002, стр 13 
2 Ibid, стр 19 
3  Слободан Јотић: ГОЛУБАЦ, Град-тврдјава, Народни музеј Пожаревац,2007,  стр 4  
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Лазаревића, Голубац наслеђује  Ђурађ Бранковић који је ожењен  Ирином Кантакузин, која 

је у народу била позната  под именом "проклета Јерина".  У околини Голупца остала је  

прича или легенда да се купала у посебном купатилу и  да је доносила несрећу и зло. 

Према мишљењу Слободана Јотића за време деспота Стефана  завршена је и друга фаза  

изградње  Града и то доњег утврђења и палате. 

 Године после смрти деспота Стефана Лазаревића  обележили су тешки и ратни 

дани, сукоби између Угара и Турака око Голупца. Био је то почетак рата између Угара и 

Турака око Голупца.  Краљ Жигмунд  је на другој страни Дунава сазидао  нови град -  

"Свети Ладислав" или Ласловар  и почео је припрему за дуги рат са Турцима. Угари су 

напали тврђаву из свих праваца и са воде. У шајкама у којима се  угарска војска 

пребацивала биле су и жене. Из Ласловара  топови су тукли Град и  направили велика 

оштећења на граду.  Највећа оштећења  направио је  водени топ  који је тукао са Дунава. 

Турска војска која се налази у Граду тражи помоћ, коју  им пружа  румелијски беглербег 

водећи  огроман број турских јединица. Велика  турска војска  изазива  панику међу 

Угрима који беже и пре почетка битке. У том општем расулу краљ Жигмунд  прелази Дунав  

и  доводи себе у животну опасност. Жигмунд склапа примирје са Турцима, али они и без 

тога користе ситуацију и нападају  угарску војску. Краљ Жигмунд је једва успео да се 

пребаци шајкама у Ласловар. Највећу храброст у том последњем чину  ове борбе  показао 

је пољски витез  Завиша Црни и његов саборац Петар Вода са својом јединицом од 6000  

војника и 200 Италијана, који су остали до краја да се боре са турском војском. Када је 

краљ Жигмунд видео да је отпор бесмислен молио је  Завишу да се спаси и пређе Дунав у  

броду који  му је послао. Пошто није било  места за његове  војнике на броду одлучио је 

да остане са њима и да се бори до краја.  Турци су мислили од Завише да је краљ Жигмунд 

и убили су   и њега и Петра Воду. Смрт Завишина  оставила је велики одјек не само у 

околини Голупца, већ у читавој Европи. Завиша Црни сахрањен је порти манастира Тумане. 

Тако је Голубац дошао  у руке Турака  који су њиме управљали до 1444. године када је 

Сегединским миром српска Деспотовина бива обновљена и у њен састав улази и Голубац. 

Након смрти деспота Ђурађа 1456 године, Турци га освајају. Мађари успевају да га освоје 

1481. године, али га врло брзо напуштају. Од тада па до 1867. године, када га, са још 

неким градовима у Србији, Турци предају кнезу Михаилу, Голубац се скоро све време 

налазио у њиховим рукама. За кратко су га држали Аустријанци (1688 - 1690) и српски 

устаници током Кочине крајине и Првог српског устанка да би после предавања Кнезу 

Михаилу 1867. године  био напуштен.  

Голубачка тврђава је  грађена лепезасто и састоји се од три дела: предњег, задњег и 

горњег града (са цитаделом). Чини га укупно 10 (9+1) куле и две велике колске капије. 

Куле су касније Турци ојачали отворима за топове и додавањем још једне куле(10.) око 

1480. године. Испред града се налази предњи зид (I) који чини спољни зид шанца, а који је 

вероватно био пун воде јер је повезан са Дунавом који га је вероватно пунио. Град је 

тешким ланцем повезан са стеном Бабакај(која и данас вири из воде у сред Дунава), тако 

да је у потпуности контролисао како друмски, тако и речни саобраћај кроз Ђердапску 

Клисуру.  
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Тлоцрт Голубачког града/тврђаве  (аутор: Александар Дероко) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда: 

Куле: 

Куле у тврђави су са дрвеним спратовима и степеницама у унутрашњости, док су степенице које воде до њих 

камене. Ширина степеника је непуних 60 сантиметара. Половина кула је са свих страна од камена 

(1,2,4,5,10), док су остале са три стране камене,а четврту страну, која је окренута ка унутрашњости, 

немају(3,6,7,8,9,). 

1. Кула 1 је Донжон. Има осмострану основу из које се издиже кружни врх у чијем се средишту налази 

квадратна унутрашњост. Улази се кроз врата (XII) која воде до терасе заштићене грудобранима, са 

које се улази(XIII) у огругли део куле. Кроз кулу, око квадратне унутрашњости, воде камене 

степенице које воде на врх. 

2. Кула 2 има кружни облик и са свих стране је камена. 

3. Кула 3 има квадратну основу, док јој је слаба страна окренута ка Донжон кули, а на последњем 

спрату има терасицу која гледа ка Ђердапу. 
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4. Кула 4 има квадратну основу. Има улаз у равни тла, док се са једног од њених виших спратова 

излази на зид који је повезује са 3. кулом, у ком се налази капија (IV). У приземљу је смештена 

православна капелица о чему сведоче нише за олтар,ђаконикон и проскомидија који су окренути ка 

истоку,а изграђени су са кулом тј. нису касније дозидане. 

5. Кула 5 је правилног квадратног облика. Једина врата која воде у њу смештена су на зиду, који је 

спаја са 4. кулом, до кога воде камене степенице(VI). 

6. Кула  6 има квадратну основу, али је са спољшње стране ојачана неправилном шестостраном 

основом. Кроз њу воде степенице ка зиду који је повезује са 3. кулом. 

7. Кула 7 има квадратну основу али је споља појачана у облику круга. 

8. Кула 8 има неправилну четворострану основу и нешто је нижа од осталих. 

9. Кула 9 има квадратну основу, док споља има осмострано појачање. 

10. Кула  10 је ниска(има само један спрат), са отворима за топове. Основа јој је осмострана и готово је 

истоветна трима кулама које су, са истом наменом(као артиљеријске куле), додате Смедеревској 

тврђави. 

 

Зидови: 

I  -   Предњи зид 

II -    Улаз 

III -   Капија ка горњем граду 

IV -   Капија на улазу у горњи град 

V -    Степенице за 6.и 7. кулу 

VI -   Степенице ка зиду 

VII-   Зграда (војни магацин или барака) 

VIII - Улаз у цитаделу 

IX -   Резервоар за воду 

X -    Капија ка 2. и 4. кули и ка зиду над задњим градом 

XI-   Путић ка Донжон кули 

XII-  Врата која воде ка тераси са грудобранима Донжонкуле 

XIII - Улаз у округли део Донжон куле 

 

Голубачка тврђава је једна од најмаркантнијих и најбоље очуваних средњовековних 

тврђава на територији Србије. На њој се могу сагледати и начини борбе и одбране 

хладним оружјем и првим топовима. Могу се сагледати унутрашње комуникације, 

организација становања у појединим високим кулама, као и луксузније уређен простор 

палате. 

Непосредно после Првог светског рата кроз стену, на којој се тврђава налази, 

пробијен је магистрални пут који пролази кроз тврђаву, користећи обе колске капије у 

утврди. Овај пут је најкраћа веза Србије са источним деловима Балканског полуострва, 

тако да се неретко кроз тврђаву провлаче шлепери који једва да могу да прођу кроз 

капије. 

Изградњом ХЕ на Дунаву, његов ниво код Голубца се подигао, тако да су најнижи 

делови града потопљени. У годинама великих суша или када због поплавног таласа ХЕ 

испусте већу количину воде, могуће ја упловити стојећки на чамцу у зграду у задњем 

граду(VII), док се при нормалном водостају чамац једва провуче кроз лучне остатке зграде. 
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2.4 Археолошка налазишта на простору тврђаве,   

подграђа и у ширем простору општине Голубац 
 

 Простор обухваћен овим елаборатом, нарочито у дунавском појасу солидно је 

археолошки истражен, у поређењу са многим другим областима. Археолошка 

истраживања у оквиру послова на изградњи ХЕ ''Ђердап,'' мада значајна по обиму, нису ни 

издалека могла да открију и спасу многе делове наслеђа, који су тада потопљени. 

Неистраженост залеђа Дунава, свакако ствара погрешну слику и диспропорцију о целини 

овог подручја. 

 По броју и значају се издвајају утврђења, која су по правилу смештена на 

доминантним стратешким местима, погодним за контролу самог пута низ Дунав, али и 

путева, који су се углавном уз водотоке отварали јужно од Дунава. Најзначајнија су келтско 

и римско утврђење Купе и нешто источнији Голубачки град у близини Гвоздених врата. 

Утврђења и други мањи војни објекти постојали су углавном у клисури. То су: Умка-Кузмин 

брдо, Ливадице, Брњица, Чезава, Зидинац, Салдум, Босман, Госпођин вир, Падина и 

Песача, док у унутрашњости има индиција да је утврђење постојало на подручју Барича 

(локалитет Град - Изворац). 

  По правилу, због неистражености, трагови насеља су ређи. Међу праисторијским 

насељима издвајају се Жуто брдо код Винаца, Кожица I и II, код ушћа реке Кожице у 

Дунав, Манастир - Госпођин вир, Падина и Песача. Из античког периода су најзначајнија: 

подграђе утврђења Купе, Чезава, Госпођин вир и Песача. Насеља средњовековног 

периода су регистрована и углавном неистражена на простору подграђа Голубачког града, 

код Госпођиног вира и код локалитета Песача, као и на неколико средњовековних 

Селишта (Барич, Браничево, Винци и Клење). О постојању насеља са средњовековном 

традицијом најбоље сведоче подаци из Браничевског тефтера из 1467. године и пописа 

Максима Ратковића из 1733. године. На основу тих података насеља са дужом традицијом 

су: Барич, Бикиње, Браничево, Винци, Војилово, Голубац Двориште, Добра, Клење, 

Миљевић, Мрчковац, Поникве, Радошевац, Сладинац, Снеготин и Усије. 

 Старе некрополе су истраживане на локалитетима Чезава (датиран у период од XI 

до XIII века, а коришћена је и у XVII веку) и Песача (датирана у X век). У Браничеву постоји 

напуштено гробље, које је коришћено у време док је на месту Селишта постојало насеље 

Бикотинце, касније Браничево на новој локацији. У већини осталих места на гробљима, 

која су активна, забележено је постојање и старијих појединачних надгробних споменика 

(углавном из XVII-XIX века), углавном груписаних у зонама формирања гробаља. На 

постојање старих некропола указују и карактеристични топоними: Хумке, Умке, Јелинско 

гробље итд. 

Поред бројних појединачних, углавном случајних налаза (међу којима се издваја 

налаз бакарне секире на локалитету Крушар у Дворишту), посебну целину археолошких 

налаза представљају оставе металних предмета везаних за религијске ритуале из старијег 

бронзаног доба откривене у Војилову и Клењу, које су само део од укупно 26 

регистрованих у широј зони ушћа Млаве и Мораве у Дунав. 
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3  Планска основа за развој туризма 

 

3.1 Пројекција развоја овог простора према  Мастер 

плану „Доње Подунавље“ 

 
На основу Стратегије развоја туризма Републике Србије (Службени гласник РС, број 

91/2006), урађен је Мастер план туристичке дестинације Доње Подунавље, који је израдио 

Научно – истраживачки центар Економског факултета Универзита у Београду (2008.). 

Туристичко подручје «Доње Подунавље» - простире се у источној Србији, дуж леве 

обале Дунава, на његовом току између Великог Градишта и ушћа Тимока. Према копненом 

залеђу ово подручје пружа се вододелницом између слива Дунава и слива Мораве, а 

преко Великог брда, Ракобарског виса и Шомрде, спуштајући се на југ до Хомољских 

планина, Малог и Великог крша и Дели Јована. 

 

Визија развоја туризма Доње Подунавље - 

o као одговор на наше транзиционе изазове, као и изазове глобализације, а на 

бази изобиља високовредних атракција туризам ћемо искористити као 

кључну полугу привредног раста и обезбеђења дугорочног благостања и 

квалитета живота локалног становништва; 

o то ћемо постићи кроз одговорну и софистицирану конверзију и 

рехабилитацију ширегподручја НП Ђердап, обликујућу туристички 

вредносни ланац према конкурентским стандардима и најбољој светској 

пракси; 

o понудићемо доживљај за сваког, а добар осећај Дунава свима, водећи се 

нашим традиционалним гостопримством и непосредношћу; 

o наша је амбиција за 10 година постати узбудљива дунавска дестинација која 

је незаобилазна тачка у мрежи туристичких одредишта Југоисточне Европе. 

иционе изазове, као иизазове глобализације, а на бази изобиља високо 

Просторно и урбанистичко уређење, заштита простора и стандарди -

Мултидисциплинарност и комплексност третирања простора конкретне територије је 

основа оправданих развојних политика на подручју овог мастер плана. Закон о туризму је у 

члану 8. и члану 9. предвидео, у циљу резервације и заштите простора за развој туризма, 

да на предлог министарства надлежног за послове туризма Влада Републике 

Србије доноси акт о проглашењу туристичког простора и именује стараоца до привођења 

намени. 

 

Концепт употребе простора - Окосницу туристичке понуде Доњег Подунавља 

представља Дунав и Национални парк Ђердап. Након детаљне анализе садржаја и 

предложеног портфолиа производа, издвојено је пет карактера као основе за 



 35 

структуирање подручја, од којих свака зона има своје посебне развојно-инвестиционе 

захтеве: 

o Пространство Дунава и улаз у свет изобиља Дунава – ВеликоГрадиште са 

предложеним Дунавским ризортом и уређеном обалом која постаје жила 

куцавица улазног дела Дунава и доживљаја Националног парка (одмор, 

наутика, активности на води, MICE, рекреација, велнес, производи 

специјалних интереса); 

o Романтика и мирноћа дунавске обале – Голубац као мирно и романтично 

место са уређеном обалом све до Голубачке тврђаве која постаје модеран 

туристички пункт, дајући тако један шири контекст дестинацији (одмор, 

наутика, активности на води, производи специјалних интереса); 

o Срце Ђердапа оличено кроз садржаје и понуду Доњег Милановца и 

Поречког залива (наутика, одмори, активности на води, MICE, велнес/спа), 

као и смештајног пункта у Лепенском Виру, са посебним нагласком на 

садржаје Националног парка Ђердап (производи специјалних интереса); 

o Живост и динамичност – целокупан простор Кладова обухвата садржаје 

спорта и забаве са уређеном воденом фронтом дуж читавог насеља 

(наутика, одмори, МICЕ, спорт и рекреација у Караташу, забава), и 

контрапунктом том карактеру у виду рибарског села Текије; и 

o Рурално – винска пасторала Неготинске крајине (јединствене пивнице и 

вински ризорт, одмор и уживање у пасторалном амбијенту,активности и 

рекреација, рурални туризам). 

 

Један од кључних инвестиционих пројеката јесте  – Тематско културно 

историјски центар Голубачки град који обухвата : 

o позиционирање: тематски културно историјски центар Голубачки град 

(наутика, купање, пецање, забава, догађаји); 

o категорија: споменик културе; 

o врста инвестиције: реконструкција тврђаве и изградња додатних садржаја, 

сређивање пристана; измештање пута – тунел; 

 

У Мастер плану је урађена и евалуација локације тврђаве Голубачки град  и то на 

основу следећих аспеката: 

 

o Погодност и атрактивност са аспекта тржишта/госта 

Општа доступност свим средствима. 

Сви туристички садржаји су на самој локацији. Доступност туристичких атракција у 

ширем окружењу: подручје Националног парка Ђердап, споменика културе и већих 

места. 

Близина већих места: Пожаревац, Кучево, Голубац, Доњи Милановац, 

Кладово,Неготин, Зајечар, Турну Северин (Румунија), Видин (Бугарска). 

Нема значајних извора загађења нема, сем каменолома који се налази у близини и 

који представља сметњу за адекватан развој туризма.  

 



 36 

o Погодност и атрактивност са аспекта заједнице/дестинације 

У фази реализације инвестиција и касније експлоатације процењује се веће 

ангажовање локалне привреде, повећани промет роба и услуга, ангажовање локалне 

радне снаге, тако да ће то имати трајан ефекат на локални економски развој. 

 

o Погодност и атрактивност са аспекта инвеститора / оператора 

Постоји саобраћајна доступност и повезаност у целини. Не постоји канализациона мрежа.    

 

 Важност Оцена 

Погодност сa гледишта тржишта/гостију 3 3 

Погодност са гледишта заједнице/дестинације 3 4 

Погодност са гледишта инвеститора/оператора 2 4 

УКУПНА АТРАКТИВНОСТ И ПОГОДНОСТ (%) 73% 

 

Локација је оцењена са 73% и према критеријуму укупне атрактивности и погодности 

спада у добре локације. 

 

o Релевантни закључци везани уз снаге и предности локације 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 

• ЈЕДАН ОД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СРЕДЊЕГ ВЕКА 

У ЗЕМЉИ 

• ПРИМАРНИ УЛАЗ У НАЦИОНАЛНИ 

ПАРК 

• СТРАТЕШКИ ГЕОСАОБРАЋАЈНИ 

ПОЛОЖАЈ (КОРИДОР VII) 

• АУТОНОМНОСТ ЛОКАЦИЈЕ 

• МОГУЋНОСТ  ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА  

• ПОСТОЈЕЋА ПУТНА И РЕЧНА 

ИНФРАСТРУКТУРА  

• КАПАЦИТЕТИ  НЕИЗГРАЂЕНИХ 

ЛОКАЦИЈА 

• ПРЕКОГРАНИЧНА И ТРАНЗИТНА 

ПОЗИЦИЈА 

• КАПАЦИТЕТИ ЗА РАЗВОЈ  И  

ПРЕПОЗНАТЉИВОСТ РЕГИОНА 

• КАПАЦИТЕТИ ПРАТЕЋЕ ТУРИСТИЧКЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

• АТРАКТИВНА ЛОКАЦИЈА ЗА 

ИНВЕСТИТОРЕ 

 

• НИЈЕ ОСМИШЉЕНО УПРАВЉАЊЕ 

ДУГОРОЧНИМ РАЗВОЈЕМ 

• НЕПОСТОЈАЊЕ УПРАВЉАЧКЕ 

СТРУКТУРЕ 

• НЕОРГАНИЗОВАН РЕЧНИ САОБРАЋАЈ 

• НЕПОСТОЈАЊЕ ВОДОВОДНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ 

• НЕПОСТОЈАЊЕ СИСТЕМА ЗА 

ИНТЕГРАЛНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

• НЕДОВОЉНИ КАПАЦИТЕТИ 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

• НЕДОСТАТАК И ТУРИСТИЧКЕ  

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

• НЕОДГОВАРАЈУЋА ПРАТЕЋА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• НЕУРЕЂЕНОСТ И НЕОПРЕМЉЕНОСТ 

УКУПНОГ ПРОСТОРА 
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o Предлог тржишног позиционирања и развоја производа 

 

Позиционирање 

Тематски културно 

историјски центар 

“Голубачки град”: 

 

Наутика 

Купање 

Пецање 

Забава 

*Догађаји  

 

Категорија Споменик културе 

 

Смештај / План објеката / соба 

• 20 четворокреветних појединачних апартмана (2 собе + 2 купатила сваки) П+Пк  

П=85 м
2 

 

 

Услуге хране и пића - ресторани / барови Садржаји спорта и рекреације 

• Традиционални ресторан  

• Кафе бар са терасом 

 

Скијање на води 

Бициклизам 

Пешачење 

Купање 

Шетња бродом 

Вожња чамцем 

Садржаји за конференције Туристичка инфраструктура 
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Сала Визиторског центра 

 

Трговина /Сувенирница 

Пристан 

Панорамски путеви 

Пешачке стазе 

Бициклистичке стазе 

Амфитеатар  

Визиторски центар Националног парка 

Туристички информациони  центар 

 

 

 

 
Мапа 8 Снимак  простора Голубачка тврђава 
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3.2 Планиране намене простора Тврђава Голубачки 

град  
 

Према пројекцији у Плану детаљне регулације тврђаве Голубачки град планиране 

основне намене земљиште су  подељене на грађевинско, шумско и водно земљиште. 

Грађевинско земљиште обухвата површине намењене за ревитализацију постојећих и 

изградњу нових објеката јавних и осталих намена. Шумском земљишту припадају 

површине постојећих шума, у јужном делу планског подручја, изнад тврђаве Голубачки 

град. Водном земљишту припада део реке Дунав, који се налазе у граници обухвата плана. 
 

Табела 4  Планиране намене земљишта 

 
 

 

Планиране намене површина у грађевинском земљишту и функционална 

организација простора су дефинисани кроз режим коришћења грађевинског земљишта, 

односно поделу на јавне и остале намене.  

 

Јавним наменама припада простор планиран за уређење и изградњу јавних 

објеката и јавних површина, за које се утврђује општи интерес, у складу са Законом о 

експропријацији земљишта („Службени гласник РС“, број 53/95 и 20/09). Јавним наменама 

у граници обухвата плана припада земљиште намењено за: 

o деоницу Ђердапске магистрале, односно државног пута првог реда 

(магистралног пута) М – 25.1, с тим да је у границом плана обухваћена 

деоница од стационаже km 105+618 до стационаже km 104+738 са 

следећим карактеристикама: 

� од стационаже km 105+618 до стационаже km 105+521 у смеру од 

Голубца ка Кладову, користи се постојећа траса; 

� од стационаже km 105+521 почиње измештена деоница, дужине око 

700 m (од којих је око 145 m у тунелу непосредно у залеђу тврђаве 

Голубачки град а измештена деоница се завршава на стационажи km 

104+788 на којој је пут укључује у постојећу трасу); 

� на стационажи km 105+297 је планирана раскрсница, за улаз 

увизиторски центар и за измештену деоницу некатегорисаног пута 

који води ка апартманском насељу; 

o деоницу некатегорисаног пута, који се одваја од државног пута првог реда 

(магистралног пута) М – 25.1 и делимично иде планираном трасом, а 

делимично користи постојећу, реконструисану трасу, због потребе да се 

прошири попречни профил овог пута; 
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o простор између реке Дунав са северне стране и измештене деонице 

Ђердапске магистрале са јужне стране, намењен за 1) ревитализовану 

тврђаву Голубац; 2) археолошки парк у подграђу; 3) визиторски центар са 

паркингом за путничка возила и аутобусе; 4) пристаном за туристичке 

бродове (који је лоциран на месту где су раније пристајале барже на које се 

утоварао камен), са могућношћу да са спољне стране пристају бродови, а са 

стране према обали око 10 мањих туристичких пловила; 5) зоном 

рекреације, са базеном, пољаном за мале спортове и витешке турнире и кеј 

– шеталиштем са бициклистичком стазом; 

o уређеним, зеленим површинама, на простору између планиране деонице 

Ђердапске магистрале и амфитеатра у западном делу планског подручја и 

између реке Дунав и постојеће деонице Ђердапске магистрале уисточном 

делу планског подручја. 

 

Осталим наменама у граници обухвата плана припада земљиште намењено за: 

o апартманско насеље, јужно од измештене трасе Ђердапске магистрале; 

o амфитеатар у напуштеном каменолому; 

o објекат сликарских атељеа, у напуштеној дробилици. 
 

 

Табела   Биланс планираног грађевинског земљишта 
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Планско подручје је, према урбанистичким, морфолошким и функционалним 

карактеристикама подељено на две целине: 

o ЦЕЛИНА - Тематско културно историјски центар Голубац, (са капацитетомза 

око 500-600 једновремених корисника), која обухвата простор између реке 

Дунав и деонице Ђердапске магистрале у којој су смештени тврђава 

Голубац (за коју је предвиђена обнова, реконструкција и ревитализација – 

увођење нових намена које неће пореметити њена споменичка својства) и 

садржаји главног улазног пункта у Национални парк Ђердап са западне 

стране (визиторски центар, паркинг простор за посетиоце, рекреативни 

садржаји, пристан за туристичке бродове), а простор подграђа је 

резервисан за археолошки парк и биће, у наредном периоду, предмет 

детаљнијих археолошких истраживања; 

o ЦЕЛИНА - Пратеће намене тематско културно историјског центра Голубац, 

која обухвата простор јужно од Ђердапске магистрале, у којој су смештени 

апартманско насеље, сликарски атељеи у објекту напуштене дробилице и 

амфитеатар у простору где је раније вршена експлоатација. 

 

 

 

 

 

Мапа 9 Ситуациони план Тврђаве –уређење простора 

 

 

 
 

 
( у прилогу су дате мапе 9,10, 11 и 12 – правила грађења, план инфраструктуре, 

план саобраћајница и план парцелације). 
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3.3   Ревитализација  тврђаве  Голубачки град 

Реконструисана и пажљиво одржавана Тврђава,  са осмишљеним програмима и 

садржајима, може бити један од најзначајнијих објеката у низу туристичке понуде Доњег 

Подунавља. У складу са  препорукама Мастер плана и осталих стратешких докумената 

припремљен је пројекат «Ревитализација тврђаве Голубачки град» за чију реализацију је 

обезбеђено 6,5 милиона евра из фондова ЕУ (ИПА 2011.) а као део пројеката на 

реализацији Дунавске стратегије. То је и први  пројекат Републике Србије  који представља 

остваривање Дунавске стартегије у Србији. 

Израда Идејног пројекта ревитализације тврђаве Голубац са непосредном 

околином, представља операционализацију једног од кључних инвестиционих пројеката 

Мастер плана туристичке дестинације  Доње Подунавље. 

Чињеница да постоји опасност од даље девастације “Голубачког града” - простора 

Тврђаве и некадашњег Подграђа, који је и примарни улаз у Национални парк Ђердап - 

представља додатни фактор који узрокује потребу за што хитнијим приступом разради 

овог пројекта ревитализације и то као додатног регулаторног оквира будућег економског и 

туристичког развоја подручја Националног парка Ђердап и општине Голубац.  

 Културна и природна основа Голубачког града, подграђа и примарног улаза у 

Национални парк Ђердап, погодује развоју разноврсних, изузетно атрактивних 

туристичких производа које је могуће понудити и тиме осигурати додатну вредност 

боравка туриста у општини Голубац и на подручју Националног парка. До сада, овај 

простор још увек није плански обликован и концепцијски одређен у будућем развоју. 

 Туристички потенцијали овог подручја данас су, у поређењу с могућностима, 

сасвим неразвијени. Потребно је постојеће ресурсе очувати, унапредити и привести 

намени будућег развоја туризма, као могуће генераторе привредног развоја и фактора 

повећања квалитета живота локалног становништва. У том смислу овај Пројекат 

представља један од оквира који дефинише примењено усмерење туристичког развоја 

културног туризма, односно сегмента који се тиче средњевековног наслеђа, које ће 

подстаћи будући економски развој, а тиме ће се створити и услови за побољшање 

квалитета живота локалног становништва.  

Конзерваторским условима службе заштите споменика културе предвиђено је да се 

на основу анализе стања и степена очуваности предложи обнова Голубачког града у мери 

у којој је то могуће. Циљ обнове је да се тврђава у целини и сви делови фортификација 

доведу у стање грађевинске исправности и оспособе за безбедно разгледање и кретање 

посетилаца. Пројектом је потребно предложити различите методе техничке заштите за 

поједине делове фортификације, од конзервације до потпуне рестаурације. Куле и 

бедеме, који су очувани до нивоа шетних стаза, делимично или потпуно обновити.  

Конзервација подразумева консолидацију и заштиту постојећег стања кула или 

делова бедема, како би се њихово трајање продужило. Дрвени елементи, као што су 

таванице и ограде, не обнављају се, тако да приступ посетилаца до конзервираних кула не 

би могао бити дозвољен. 
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Делимична реконструција подразумева конзерваторске радове, с тим што би се на 

основу постојећих података реконструисали зупци на кулама и бедемима, уградиле греде 

и подови на местима на којима су првобитно постојали, реконструисале степенице и 

бедемске стазе, са савременим безбедним оградама. Кровови се не реконструишу, јер 

није поуздано познат нагиб кровних равни. У овом случају приступ кулама и бедемима био 

би дозвољен, уз сталну контролу стања дрвених елемената. 

Реконструкција подразумева конзервацију и пуну обнову, али би над кулама били 

израђени кровови, унутар кула израђени подови и степеништа са оградама, као и ограде 

на каменим степеништима које воде до кула и на бедеме. Тако обезбеђене куле биле би 

доступне за посетиоце, али би се затвореним кулама могао доделити садржај, нпр. као 

изложбени простори. Отворене куле биле би видиковци. У овом случају корисник тврђаве 

би био обавезан да се редовно стара о одржавању и   безбедности објеката, али је ефекат 

коришћења највећи. 

Оцена економске оправданости улагања у реализацију идејног пројекта 

Ревитализација тврђаве Голубац, извршена је применом метода Трошкови-Користи (Cost-

Benefit). У анализи трошкова и користи, за плански период, упоређују се општи приходи и 

трошкови који се могу израчунати у оквиру идејног пројекта. Да би се идентификовали 

трошкови и користи, мора се водити рачуна о варијанти када не би дошло до реализације 

планираних и нужних радова на ревитализацији Тврђаве, плaнираног измештања 

саобраћајнице, санације и ревитализације укупног деградираног заштићеног простора, 

будућих непроцењивих штетних последица даљег пропадања и угрожавања овог 

споменика културе изузетног значаја, не чинећи ништа да се спрече даље штетне 

последице  (“do nothing”). 

За потребе обнове и презентације Голубачког града неопходно је предвидети 

измештање магистралног пута. Нова траса пута може да иде ободом платоа испред 

тврђаве односно ободом некадашњег подграђа па тунелом кроз стеновиту косу да би се 

поново спојила са трасом магистрале низводно од Тврђаве. 

             Време трајања извођења радова на тврђави Голубац директно зависи од времена 

потребног за реализацију обилазнице око Тврђаве. Никакви систематски радови на 

Тврђави се не могу организовати и изводити у условима проласка магистралног пута кроз 

радилиште. Процена је да је за реализацију заштите и реконструкције Тврђаве потребно 

три године, што зависи од обезбеђења средстава. Упоредо са радовима на Тврђави, могу 

се организовати и истраживања Подграђа и уређење обалног појаса. По завршеним 

истраживањима Подграђа може се уредити и простор археолошког парка и дела зоне 

рекреације. Изградња Визиторског центра, апартманског насеља и адаптација дробилице 

могу се изводити делом упоредо са истраживањима Подграђа.  

              Укупно трајање свих радова је опредељено на пет година, како би се ефекти 

ревитализације што пре показали.  

Прва етапа ревитализације била би изградња обилазнице, паркинг простора, 

санација великог каменолома, санација простора око дробилице и изградња визиторског 

центра. 

Друга етапа је реконструкција објеката и бедема утврђења и радови на 

истраживању и конзервацији објеката у археолошком парку, изградња пристана за 

пловила, уређење обале, изградња апартманског насеља са централним објектом. 
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У Просторном плану Националног парка Ђердап предвиђени су следећи садржаји: 

музеј, пристан, археолошки парк, информативни пункт, посете Националном парку, 

угоститељски објекат, паркинг простор.  А у Мастер плану туристичке дестинације Доње 

Подунавље у оквиру инвестиционог пројекта „Тематски  културно историјски   центар 

Голубачки Град“, предвиђено је купање, пецање, наутика, забава, 80 лежаја, ресторан, 

кафе-бар са терасом, трговина и сувенири, пристан, панорамски путеви, пешачке и 

бициклистичке стазе, амфитеатар, визиторски центар Националног парка и туристички 

информациони центар.   

 

Према предлогу у идејном пројекту реконструкцијом  би се у обновљеним 

објектима реализовали различити програми: 

o у обновљеној Палати предвиђено је ситуирање музеја и простора за 

конзерваторе и кустосе; 

o у Кули 5 предвиђен је простор галерије за повремене изложбе и радионице; 

o амфитеатрално гледалиште постављено је на падини предњег дела 

утврђења; 

o у Стражарници 2, која је поред позорнице, налазе се гардеробе за извођаче; 

o у Стражарници 1 смештен је простор за продају сувенира и простор за 

водиче; 

o кафеи су смештени у простор “Кантине“, који је призидан уз Кулу 1 и на 

просторима Подзида 1-4, док су у просторима испод плоча Подзида 

планирани тоалети и оставе; 

o у Кули 2, која није доступна за посетиоце, предвиђено је настањивање белих 

голубова који би представљали најлепшу добродошлицу посетиоцима;  

o у бившим путним тунелима пројектовани су бифе и ресторан, са терасом 

између два тунела, у којима има: у бифеу 32 места, на тераси 130 места и у 

великом тунелу где је смештен и кухињски блок 150 места. 

 

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 пунктом, салом за 

изложбе и презентације, канцеларијом, а другом крилу је ресторан са великом терасом 

према води. Између два крила је амфитеатар за излагање првих информација о споменику 

и одатле полазе две стазе до Тврђаве -  једна поред воде, а друга између простора за 

одмор и археолошког парка које иду.  

Једини објекат ПИМ-а који се неће уклањати је дробилица која ће бити адаптирана 

за сликарске атеље, са становањем. 

Сви предвиђени радови имају за циљ побољшање услова који сада владају у 

Тврђави и њеној непосредној заштићеној околини. То се пре свега односи на планирану 

обилазницу, јер ће осим могућности реконструкције, бити знатно побољшана микроклима 

и квалитет ваздуха унутар бедема, искључиће се бука коју у тунелима праве тешка возила  

а такође и опасност одроњавања тунелске облоге и облоге портала коју изазивају возила 
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веће висине од профила тунела. Озелењавање девастираних површина, тла и вертикала 

првог каменолома, уз које је касније призидана дробилица и површина великог 

каменолома  и обезбеђење од одрона утицаће на побољшање квалитета  ваздуха који је 

због кошаве често пун камене прашине.  

 

 

 

4    Стратешки оквир развоја туристичког  

простора тврђава  Голубачки град 
 

 

Користећи предности које поседује, првенствено свој географски положај на, 

можда, најлепшем делу Дунава, општина Голубац ће настојати да кроз обнову свог 

препознатљивог обележја-Голубачке тврђаве, створи предуслове за развој специфичне 

туристичке понуде која би се базирала на манифестационом, верском и руралном туризму 

уз богату понуду турситичких садржаја на води. Тиме би Голубац постао препознатљива 

туристичка дестинација-градић претворен у пријатан туристички кутак који би служио као 

одмориште транзитним туристима и као дестинација за туристе жељне провода на води у 

свим облицима. Овим би се створили предуслови за стварање радних места у туристичком 

сектору и пропратним гранама које прате туризам, креирајући на тај начин услове за 

останак и повратак, првенствено младих и образованих људи у овом крају. 
 

Визија 

 

 

Голубац – обновљен град - тврђава српске историје на Дунаву, развијених насеља, очуване 

животне средине и задовољних људи; место аласа, риболова, лова, здраве хране и спортова на 

води, које туристи радо посећују. 

 

У овом тренутку у општини већ постоје секторске стратегије и програми које се 

реализују и завршавају у наредним годинама. Табела испод представља преглед тих 

докумената и проблематике на коју се односе. 
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Постојеће секторске стратегије и програм 

Стратегија 1 Назив: Стратешки план развоја туризма у општини Голубац 

Датум усвајања: 2007 

Период: 2007-2011 

Кључна питања  на које се односи ова  стратегија: сумирање туристичких 

потенцијала општине, дефинисање туристичке понуде, предлог мера за 

унапређење туризма у општини Голу 

Стратегија 2 Назив: Мастер план Доње Подунавље 

Датум усвајања: 2007 

Кључна питања  на које се односи ова  стратегија: Анализа и евалуација 

просторних могућности и укупних потенцијала за развој туристичког сектора 

привреде; Анализа тржишта са анализом конкуренције и бенчмаркинг 

анализом; Обликовање јасне визије одрживог развоја туризма за подручје 

Доњег Подунавља, с разрађеним циљевима и развојном стратегијом и 

моделом раста оријентисаним ка генерисању економског просперитета; 

Израда плана конкурентности за наведено подручје, који укључује развој 

нових производа и искустава, као и нових стандарда квалитета; Израда 

делотворног плана маркетиншког позиционирања наведеног подручја на 

туристичком тржишту, путем стварања јасног имиџа у свести потенцијалних 

туриста на емитивним тржиштима;  

Стратегија 3 Назив: Стратегија развоја социјалне заштите у Општини Голубац  

Датум усвајања: 2007 

Период: 2007-2012 

Кључна питања  на које се односи ова  стратегија: Преглед стања социјалне 

заштите у општини Голубац, приоритети и планиране мере деловања и 

очекивану резултати у овој области 

Стратегија 4                        Назив: Концепција развоја туризма на Дунаву и дунавском залеђу подручја 

Подунавског и Браничевског округа 

Датум усвајања: 2006 

Кључна питања  на које се односи ова  стратегија: Истицање компаративних 

предности Дунава и залеђа у стварању туристичке понуде и да се ово 

подручје више укључи у просторна и развојна документа Републике Србије. 
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ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА 

 

1. Обим инвестиционих улагања и извори финансирања  

 

Проширење туристичког простора ’’Голубачки град’’ у Голупцу има и своје економске и 

финансијске аспекте који су изражени преко релација потребних инвестиционих улагања и  

бенефита, односно користи од улагања и економске валоризације туристичких 

потенцијала овог туристичког простора. 

 

Инвестициона улагања у пројекат проширења туристичког простора ’’Голубачки град’’ се 

односе на улагања у ревитализацију комплекса средњовековне тврђаве која је позната 

под називом ''Голубачки град'' и њеног претварања у атрактивну туристичку дестинацију. 

Према сачињеним документима, нова туристичка дестинација високе класе ће поред 

ревитализације тврђаве Голубачки град бити употпуњена и додатним садржајима као што 

су бифеи, ресторани, бунгалови, артељеи, музеји, базени, визиторски центар, уређење 

речне обале и изградња пристана и марине за луксузне бродове и јахте, затим изградња 

амфитеатара у напуштеним просторима каменолома и други. 

Инвестициона улагања: 

    € 

Рбр. Опис 

Грађевински 

радови Опрема Укупно 

1 Ревитализација тврђаве 1.050.000 315.000 1.365.000 

2 Бифе ''Кантина'' 19.400 5.820 25.220 

3 Ресторан ''Лагум'' 29.000 8.700 37.700 

4 Визиторски центар 52.100 15.630 67.730 

5 Централни објекат апартмана 254.700 76.410 331.110 

6 Апартмани 378.900 75.780 454.680 

7 Амфитеатар у тврђави 17.000 5.100 22.100 
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8 Музеј 262.000 78.600 340.600 

9 Базени 315.800 94.740 410.540 

10 Атељеи ''Дробилица'' 210.500 63.150 273.650 

11 

Каменолом амфитеатар - 

арена 900.000 270.000 1.170.000 

12 Пристан за бродове 850.000 255.000 1.105.000 

13 Марина за бродове 70.000 21.000 91.000 

14 

Путна обилазница са 

паркингом 1.650.000 165.000 1.815.000 

  Укупно 6.059.400 1.449.930 7.509.330 

 

Инвестициона улагања у ревитализацију тврђаве ’’Голубачки град’’  и уређење 

дефинисаног туристичког простора на овом локалитету износе 7.059.330 € и састоје се из 

улагања у грађевинске радове у износу од 6.059.400 € и улагања у опрему у износу од 

1.449.930 €. Наведени износ инвестиционих улагања ће се реализовати у року од пет 

година. 

Извори финансирања реализације проширења туристичког простора тврђава ''Голубачки 

град'' са пратећим туристичким, културним и спортскорекреативним садржајем су 

средства локалног буџета и националних и међународних фондова, с обзиром да се ради 

о пројекту од регионалног, националног и међународног значаја. 

 

2. Финансијске пројекције 

3.  

3.1. Врста, обим и динамика пословних активности 

 

Туристички простор ’’Голубачки град’’ са ревитализованом тврђавом и другим садржајима 

туристичке понуде високе класе ће посетиоцима и гостима који у овом комплексу желе да 

бораве дуже пружати следеће туристичке услуге: 
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1 Услуге смештаја 

2 Услуге хране и пића 

3 Услуге амфитеатра ''Тврђава'' 

4 Услуге амфитеатра ''Арена'' 

5 Услуге пристана и марине 

6 Продаја улазница 

7 Продаја сувенира 

Према извршеним анализама и очекиваним кретањима на сектору туристичке понуде и 

тражње, посебно када су у питању нове и атрактивне дестинације каква ће несумњиво 

бити ревитализована тврђава ’’Голубачки град’’ са својим пратећим садржајима, очекује се 

да ће напред наведене пословне активности моћи да се реализују у следећем обиму, 

посматрано на годишњем нивоу: 

Рбр. Опис ј.м. Обим 

1 Услуге смештаја број ноћења 12.118 

2 Услуге хране и пића*/ број оброка 122.354 

3 Услуге амфитеатра ''Тврђава'' број места 250 

4 Услуге амфитеатра ''Арена'' број људи 3.000 

5 Услуге пристана и марине 

број 

пристајања 250 

6  Продаја улазница 

број 

посетилаца 30.000 

7 Продаја сувенира број сувенира 14.000 

 */   

 Главни ресторан 36.354  

 Кантина 23.000  

 Клуб ресторан ''Лагум'' 30.000  
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 Кафе 33.000  

 

3.2. Цене туристичких услуга и приход од продаје 

 

Цене туристичких услуга које ће пружати комплекс нове туристичке дестинације, односно 

туристичког простора са реновираном тврђавом ''Голубачки град'' и њених пратећих 

садржаја су формиране у складу са општеприхваћеном методологијом формирања цена у 

туристичкој индустрији.  

 

Рбр. Услуга 

Јединица 

мере € по ј.м. 

1 Услуге смештаја број ноћења 30 

2 Услуге хране и пића број оброка 7 

3 Услуге пристана  

број 

пристајања 400 

4 Услуге марине 

Број 

пристајања 50 

5  Продаја улазница 

број 

посетилаца 2 

 6 Продаја сувенира број сувенира 5 

 

Приход од продаје садржаја туристичких простора ''Голубачки град'' је обрачунат на бази 

напред изнетих података о процењеном обиму туристичких услуга и продајних цена по 

јединици туристичке услуге: 

 

Рбр. Опис ј.м. Обим € по ј.м. Укупно € 

1 Услуге смештаја број ноћења 12,118 30 363,540 

2 Услуге хране и пића*/ број оброка 122,354 6.5 801,124 
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3 

Услуге амфитеатра 

''Тврђава'' број места 250  100,000 

4 

Услуге амфитеатра 

''Арена'' број људи 3,000  700,000 

5 Услуге пристана  

број 

пристајања 250 400 100,000 

6 Услуге марине 

Број 

пристајања 400 50 20,000 

7  Продаја улазница 

број 

посетилаца 30,000 2 60,000 

8 Продаја сувенира број сувенира 14,000 5 70,000 

 Укупно    2,214,664 

 */     

 Главни ресторан број оброка 36,354 6 218,124 

 Кантина број оброка 23,000 8 184,000 

 

Клуб ресторан 

''Лагум'' број оброка 30,000 10 300,000 

 Кафе број оброка 33,000 3 99,000 

 

 

У претходној табели у  колони ''обим'' на позицијама ''услуге амфитеатра Тврђава и Арена'' 

фигурирају подаци о максимално расположивим капацитетима  који се могу остварити по 

једној манифестацији. Будући да се не може са сигурношћу утврдити податак о броју 

манифестација и посетилаца током године, обим планираних прихода је дат на бази 

процене обрађивача. То значи да приходи по основу одржавања раних туристичких и 

културних манифестација у амфитеатрима ''Тврђава'' и ''Арена'' могу бити и значајно већи 

од напред наведених.  
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3.3. Трошкови пословања  

 

Сагледавање и обрачун трошкова туристичког простора тврђава ''Голубачки град'' и 

пратећих садржаја је извршено на бази података о планираном обиму пословних 

активности односно обиму туристичких услуга које ће се реализовати током једне 

пословне године и стандарда утрошака сировина, материјала, енергије и других 

трошковних инпута по јединици туристичке услуге.  

 

Као главни трошкови туристичког комплекса односно туристичког простора тврђава 

''Голубачки град'' који су обрачунати и утврђени у овом елаборату су: 

- трошкови материјала; 

- трошкови енергије; 

- трошкови личних доходака; 

- трошкови амортизације; 

- трошкови одржавања; 

- нематеријални трошкови; 

- трошкови пореза и доприноса; 

 

Трошкови материјала су ценовни израз утрошака материјала у процесу рада односно 

одвијања пословних активности. Трошкови материјала су обрачунати по врстама 

материјала у оквиру кога добар део чине трошкови сировина и материјала за припрему 

оброка односно хране и пића. 

Трошкови енергије су ценовни израз утрошака енергије и енергената у процесу 

пословања, односно одвијања процеса репродукције. Туристички простор тврђава 

’’Голубачки град’’ са припадајућим садржајима пратеће инфраструктуре који су у функцији 

пружања туристичких услуга у енергетском погледу своје пословање ће у највећој мери 

заснивати на потрошњи електричне енергије и у релативно малој мери на потрошњи 

течних горива. Трошкови енергије су утврђени на основу података о пројектованим 

капацитетима на страни потрошње и  њиховом дневном, месечном и годишњем 

ангажовању.  

 

Обрачун трошкова енергије: 
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          а) План утрошака енергије и енергената 

    

Рбр. Врста енергије или енергента ј.м. Годишње 

1 Електрична енергија кWх 2.500000 

2 Бензин лит. 10.000 

 

          б) План набавних цена енергије и енергената 

        

Рбр. Врста енергије или енергента ј.м. €/ј.м. 

1 Електрична енергија кWх 0,05 

2 Бензин лит. 1,19 

 

 

   

Рбр. Врста енергије или енергента 

€ 

годишње 

1 Електрична енергија 119.048 

2 Бензин 11.905 

  Укупно 130.952 

 

Трошкови личних доходака запослених су обрачунати на основу података о броју стално 

запослених радника и њиховим бруто месечним зарадама, а према следећим конкретним 

подацима: 

 

    € 
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Рбр. Опис 

Број 

радника 

Месечни 

брлд 

Годишњи 

трошкови 

1 Администрација 6 740 53.280 

2 Услуге 45 640 345.600 

3 Маркетинг и продаја 4 750 36.000 

  Укупно     434.880 

 

Под условом да се број радника не повећава током времена, трошкови бруто зарада 

запослених радника ће износити 434.880 € годишње. 

 

Трошкови амортизације као израз пренете вредности основних средстава на производе 

односно услуге су обрачунати на бази података о инвестиционим улагањима у 

грађевинске радове односно грађевинске објекте и у опрему.  

Обрачун амортизације: 

 

Рбр. Елементи € 

1 Грађевински објекти   

 Набавна вредност  6.059.400 

 Стопа отписа 2,5 

 Годишњи износ амортизације 151.485 

2 Опрема  

 Набавна вредност  1.449.930 

 Стопа отписа 12 

 Годишњи износ амортизације 173.992 

  Укупни трошкови амортизације 325.477 
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Трошкови амортизације су по својој природи фиксни трошкови и они ће у првих 8 година 

износити 325.477 €, а у осталим годинама 151.485 € с обзиром да ће  при амортизационој 

стопи од 12%  опрема бити у целости отписана у наведеном временском периоду. Већи 

део опреме ће после 8 година бити у релативно добром техничком стању и моћи ће да се 

користи, што значи да се може вршити процена њене вредности и поново извршити 

отписивање тако процењене вредности. Овакав приступ је препоручљив с обзиром да су 

средства амортизације значајан ресурс који се може користити за финансирање набавке 

нове опреме којом ће се вршити замена старе и дотрајале опреме. 

 

Трошкови одржавања грађевинских објеката, инфраструктуре и опреме туристичког 

простора тврђава ’’Голубачки град’’ су обрачунати по пројектном принципу, што значи да 

су као основице  за обрачун ових трошкова коришћене инвестиционе вредности улагања у 

грађевинске објекте, инфраструктуру и опрему и стандардне стопе издвајања за ове 

намене. 

Обрачун трошкова одржавања: 

 

Ребр. Елементи € 

1 Грађевински објекти   

  - набавна (инвестициона) вредност 6.059.400 

  - стопа издвајања на име трошкова одржавања 0,5 

  - годишњи трошкови одржавања  30.297 

2 Опрема  

  - набавна (инвестициона) вредност 1.449.930 

  - стопа издвајања на име трошкова одржавања 3 

  - годишњи трошкови одржавања  43.498 

 Калкулативни трошкови одржавања 73.795 

3 Трошкови екстерних услуга на одржавању 12.000 

  Укупно трошкови одржавања 85.795 
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Поред калкулативне ставке трошкова одржавања обрачунатих на напред описани начин, у 

пракси је уобичајено да се на име ових трошкова резервишу средства за потребе 

ангажовања специјализованих организација екстерних давалаца услуга на одржавању 

грађевинских објеката, инфраструктуре и опреме. Процењено је да ће трошкови 

ангажовања екстерних давалаца услуга на одржавању грађевинских објеката, 

инфраструктуре и опреме туристичког простора тврђава ’’Голубачки град’’ износити 12.000 

€ годишње. 

 

Нематеријални трошкови се односе на трошкове рекламе и пропаганде, птт трошкове, 

трошкове платног промета, доприносе коморама и разним удружењима и друге разне 

трошкове и издатке који се могу појавити у пословању.  

Нематеријални трошкови: 

 

Рбр. Назив 1 

1 Непроизводне услуге 30.000 

2 Платни промет 20.000 

3 Доприноси коморама и удружењима 10.000 

  Укупно 60.000 

 

Трошкови пореза и доприноса који имају карактер материјалних трошкова су обрачунати 

по стопи од 30% на обрачунати износ трошкова бруто зарада запослених радника и износе 

136.800 € годишње. 

 

Поред напред наведених и исказаних трошкова, финансијским пројекцијама су 

обухваћени и исказани и остали разни трошкови пословања и резервисања за материјалне 

трошкове који могу настати по разним основама као што су тржишни поремећаји и пораст 

набавних цена сировина, материјала и енергије и други. Ови трошкови су процењени на 

износ од 120.000 € годишње. Билансом трошкова су обухваћени и трошкови пореза на 
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имовину који су обрачунати у складу са законским прописима, односно по стопи од 0,40% 

на набавну (инвестициону) вредност грађевинских објеката. 

 

4. Биланс успеха  

 

Биланс успеха туристичког простора тврђава’’Голубачки град’’ је сачињен на основу 

претходних обрачуна обима и динамике пословних активности, прихода од продаје 

туристичких услуга и трошкова пословања. 

 

Биланс успеха: 

 

Рбр. Позиција € 

А. УКУПНИ ПРИХОДИ 2.236.811 

     I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  2.236.811 

  Приходи од продаје готових производа 2.214.664 

 Остали пословни приходи 22.147 

Б. УКУПНИ РАСХОДИ 2.011.461 

     I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 2.011.461 

1 РАСХОДИ ДИРЕКТНОГ МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ 664.399 

 Трошкови материјала за израду 664.399 

 Трошкови набавне вредности робе 0 

2 ДРУГИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 1.347.061 

 Трошкови енергије 130.952 

 Амортизација 325.477 

 Одржавање 85.795 
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 Лични дохоци 462.000 

 Остали трошкови пословања 120.000 

 Нематеријални трошкови 60.000 

 Порез на имовину 24.238 

 Порези и доприноси  138.600 

II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 0 

 Камате по основу дугорочних кредита 0 

Ц. ДОБИТ (губитак) 225.350 

III ПОРЕЗ 22.535 

Д. НЕТО ДОБИТ 202.815 

 

Сачињени биланс успеха туристичког простора тврђава ’’Голубачки град’’ показује да ће 

овај туристички локалитет након ревитализације тврђаве и изградње пратећих туристичких 

забавних и спортских садржаја моћи да послује позитивно и са остатком нето добитка у 

износу од око 200.000 € годишње, односно 360.000 € после осме године свог животног 

века. 

 

5. Економска ефикасност 

 

Критерији економске ефикасности инвестирања у пројекат проширења туристичког 

простора тврђава ’’Голубачки град’’ са пратећим туристичким, забавним, културним и 

спортским садржајима примењени у овом елаборату су: 

 

- финансијски ток 

- економски ток 

- стопа интерне економске ефективности (ИРР) 

- нето садашња вредност (НПВ) 

- cash flow 

- период повраћаја инвестиционих улагања 
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5.1. Финансијски ток 

 

Финансијски ток је специфичан новчани ток чија је сврха да покаже степен ликвидности 

пројекта. Финансијски ток збирно приказује све приливе и све одливе новца у животном 

веку пројекта. У том смислу финансијски ток је специфичан израз cash flow-а, и представља 

ток новца у ужем смислу речи.  

 

Сачињени обрачуни финансијског тока туристичког простора тврђава ’’Голубачки град’’ са 

пратећим туристичким, забавним, културним и спортским садржајима показују да ће 

пројекат бити ликвидан у свим годинама свог животног века који је процењен на 30 

година. Просечна годишња вредност Финансијског тока износи око 571.000 €. 

 

 

5.2. Економски ток 

 

Економски ток је новчани ток пројектован тако да омогући оцену рентабилности 

(профитабилности) инвестиционих улагања, али посматрано у његовом целокупном 

животном веку. Економски ток у својим приливима укључује укупан приход и остатак 

вредности основних средстава; а не укључује изворе финансирања. Они се у овом 

обрачунском исказу изостављају јер је у рачуну рентабилитета управо потребно показати у 

којој мери и у ком периоду пројекат сам по себи може да отплати улагања. С друге стране, 

у одливима су присутна укупна инвестициона улагања. Из овог разлога у оквиру 

пословних расхода није укључена амортизација – уколико би се то учинило, “трошак” који 

се односи на основна средства би, као што је речено, био двоструко обрачунат. 

 

5.2.1. Стопа интерне економске ефективности (ИРР) 

 

Интерна стопа рентабилности (ИРР) је дисконтна стопа при којој је нето садашња вредност 

пројекта једнака нули. Уколико је нето садашња вредност нето прилива пројекта 

позитивна, јасно је да ће ова стопа бити већа од дисконтне стопе. Наиме, ову стопу је 

потребно повећавати до нивоа на коме се сума дисконтованих прилива своди на нулу. У 
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основи интерну стопу рентабилности је могуће третирати као специфичну стопу 

профитабилности.  

 

Сачињени обрачуни економског тока туристичког простора тврђава ’’Голубачки град’’ са 

пратећим туристичким, забавним, културним и спортским садржајима за планирани обим 

инвестиционих улагања и сагледани обим и динамику пословних активности генеришу 

стопу интерне економске ефективности инвестиционих улагања од 8,4%.  

 

Добијена стопа интерне економске ефективности од 8,4% се може сматрати 

прихватљивом величином за делатност туристичких услуга, посебно имајући у виду висину 

потребних инвестиционих улагања и примењено начело импаритета, односно опрезности 

у сачињеним финансијским пројекцијама. 

 

5.2.2. Нето садашња вредност (НПВ) 

 

Нето садашња вредност пројекта дефинише се као збир вредности годишњих нето-

примитака у Економском току сведених на њихову вредност у почетној години века 

пројекта, што значи у години 0.  

 

У начелу, дисконтну стопу треба одредити тако да је она једнака реалној каматној стопи уз 

коју се могу добити кредити за финансирање инвестиционих улагања. Ако у финансијској 

конструкцији пројекта учествује један једини кредит, тада се његова каматна стопа узима 

као дисконтна стопа.  

За обрачун Нето садашње вредности инвестиционих улагања у туристички простор 

тврђава ''Голубачки град'' са пратећим туристичким, забавним, културним и спортским 

садржајима коришћена је дисконтна стопа од 7% као репрезент просечне каматне стопе 

која би се могла уговорити са пословним банкама уколико би се улагања финансирала из 

кредита пословних банака.  

За задате услове обима инвестиционих улагања и обима и динамике процеса 

репродукције, Нето садашња вредност инвестиционих улагања у туристички простор 



 61 

тврђава ’’Голубачки град’’ са пратећим туристичким, забавним, културним и спортским 

садржајима износи 874.744 €.  

Будући да је Нето садашња вредност већа од нуле, инвестициона улагања у туристички 

простор тврђава ’’Голубачки град’’ са пратећим туристичким, забавним, културним и 

спортским садржајима су прихватљива. 

5.3. Cash flow 

 

По дефиницији, Cash flow пројекта је израз његових зарађивачких способности у динамици 

времена односно у животном веку пројекта. Методолошки, при обрачуну Cash flow 

анализе користе се метода директног и метода индиректног обрачуна. Метода директног 

обрачуна оперише вредностима нето добитка, амортизације и кредита на својој приливној 

страни и вредностима предвиђених инвестиционих улагања и отплата дугорочних кредита 

на својој одливној стани биланса. 

 

Индиректна метода обрачуна Cash flow анализе је комплекснија с обзиром да поред 

напред наведених вредносних категорија приливне и одливне стране биланса директне 

методе обрачуна узима у обзир и промене на позицијама ликвидне активе и текућих 

обавеза које по свом квалитету могу значити прилив односно одлив готовине. 

 

Према извршеним анализама и уз примену обе методе обрачуна, исказано преко Cash 

flow релација, зарађивачке способности туристичког простора тврђава ’’Голубачки град’’ са 

пратећим туристичким, забавним, културним и спортским садржајима ће бити у 

границама прихватљивих за делатност туристичких услуга. 

 

Рачунато на период од 30 година као претпостављени животни век пројекта, просечне 

годишње нето Cash flow вредности по методи директног и индиректног обрачуна су према 

следећим подацима: 

 

- директна метода обрачуна: 513.756 € 

- индиректна метода обрачуна: 513.322 € 
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Релативно блиске вредности просечних годишњих нето прилива готовине по основу 

пословних операција туристичког простора тврђава ’’Голубачки град’’ са пратећим 

туристичким, забавним, културним и спортским садржајима обрачунатих по директној и 

индиректној методи су последица уједначеног обима и динамике процеса репродукције у 

целом животном веку пројекта и финансирања реализације пројекта из разних фондова, 

односно без  коришћења кредитних средстава пословних банака. 

 

5.4. Период повраћаја инвестиционих улагања 

 

Период повраћаја инвестиционих улагања је временска преференца која нам показује у 

ком року се уложена инвестициона средства у пројекат могу вратити инвеститору. Овај 

обрачун се заснива на подацима о обиму инвестиционих улагања и висини обрачунате 

амортизације и нето добитака из пословања који су компоненте акумулације.  

 

Сачињени обрачуни показују да ће се инвестициона улагања у туристички простор тврђава 

’’Голубачки град’’ са пратећим туристичким, забавним, културним и спортским садржајима 

повратити у року од око 14 година. 

 

_______________ 

 

У прилогу се даје сет табеларних прилога сачињених финансијских пројекција 

финансијског модела туристичког простора тврђава ’’Голубачки град’’ са пратећим 

туристичким, забавним, културним и спортским садржајима у његовом претпостављеном 

животном веку од 30 година. 
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ПОСЛОВНО – УПРАВЉАЧКИ МОДЕЛ 

Планирани концепт очувања и одрживог развоја туристичког простора „Тврђава Голубачки 

град“ захтева успостављање одговарајућег пословно – управљачког модела којим ће се 

јасно одредити носиоци реализације појединих функција и задатака и поверити 

одговорност за остваривање развојне мисије простора у складу са принципима доброг 

управљања.  

Како би се обезбедили основни предуслови за ефикасну реализацију кључних развојних 

решења туристичког простора у потребном временском року, потребно је дефинисати 

одговарајућу менаџмент и организациону структуру са неопходним стручним и 

финансијским капацитетом за спровођење активности. У том смислу, потребно је прво 

сагледати обим и садржај активности, како би се предложеним моделом управљања 

дефинисали управљачки механизми за економску валоризацију туристичког потенцијала 

простора. Структура која ће бити предложена пословно – управљачким моделом мора да 

преузме одговорност за сва питања од кључног значаја за управљање и просперитет 

туристичког простора. Ради се о следећим питањима: 

- Заштити културно – историјског наслеђа, природног богатства и животне средине; 

- Резервисању, заштити и регулацији простора, обухватајући прилагођавање и 

редефинисање урбанистичког оквира – просторно планске документације, као 

непходне претпоставке за спровођење предложеног концепта развоја туризма; 

- Дефинисању приоритета и реализацији пројеката изградње неопходних објеката 

јавне и комуналне инфраструктуре, као и пројеката инфраструктурног опремања 

локација резервисаних за објекте туристичке инфраструктуре; 

- Идентификацији кључних инвестиционих пројеката на подручју простора; 

- Промовисању инвестиционих пројеката и преговорима са потенцијалним 

инвеститорима; 

- Изградњи односа са потенцијалним партнерима – инвеститорима и пружање 

техничке помоћи и подршке у поступку реализације инвестиционих пројеката; 

- Разради архитектонских и урбанистичких идејних решења, као и изради пројектно – 

техничке документације; 

- Изградњи и јачању конкурентске позиције подручја у сарадњи са локалним 

самоуправама и другим заинтересованим странама кроз јачање предузетничке 

културе, стварање капацитета за иновације, јачање капацитета локалних 

самоуправа и организација које се баве дестинацијским менаџментом и 

маркетингом, као и кроз успоставање заједничких иницијатива са суседним 

општинама са територије Румуније – коришћење могућности формулисања 
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заједничких пројеката којима би се конкурисало за добијање финансијских 

средстава из Програма прекограничне сарадње Србија – Румунија; 

- Сарадњи са кључним заинтересованим странама у туризму на нивоу региона, али и 

на националном нивоу на развојним пројектима и маркетиншким активностима – 

Регионална туристичка организација „Доње Подунавље“, регионалне развојне 

агенције, Дунавски центар за компетенције, програми техничке помоћи општинама 

Доњег Подунавља, Национална туристичка развојна корпорација, Туристичка 

организација Србије, министарство задужено за послове туризма, итд. 

- Подизању свести јавности на локалном и регионалном нивоу о туристичком 

простору као простору који има могућност остваривања одрживог економског 

раста кроз диверсификацију делатности путем развоја туризма. 

Успешно функционисање решења предложених пословно – управљачким моделом 

пресудно зависи од постојеће структуре интересних субјеката. Како се ради о споменику 

културе од међународног значаја, јасно је да велики утицај и улогу остварују, поред 

локалних, и националне институције. У том смислу, предложени пословно – управљачки 

модел мора да буде ослоњен на институције јавног сектора, које морају да преузму 

одговорност за очување и одрживи развој туристичког простора.  

Кључни интересни субјекти од значаја за очување и развој туристичког простора „Тврђава 

Голубачки град“ су: 

- Локална самоуправа – Општина Голубац; 

- Регионална туристичка организација „Доње Подунавље“ (у оснивању); 

- Национални парк „Ђердап“; 

- Завод за заштиту споменика културе; 

- Министарство задужено за послове културе; 

- Министарство задужено за послове заштите животне средине и просторног 

планирања; 

- Министарство задужено за послове туризма; 

- Туристичка организација Србије. 

 

1) Локална самоуправа – општина Голубац 

Општина Голубац већ дуго има јасну свест о Дунаву и позицији тврђаве као високо 

вредним ресурсима којима она, једним делом, располаже. У том смислу, развој 

туризма, као једне од главних полуга за локални економски развој подручја се 

намеће као логично решење за искоришћавање природних вредности и културно – 

историјског наслеђа на територији општине. Општина ће свој утицај у највећој мери 

остваривати активним учешћем у управљању простором, регулисању простора и 
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ограниченом подршком предвиђеним јавним инвестицијама. Од изузетне је 

важности да представници општине буду активни учесници у свим фазама развоја 

туристичког простора, јер ће се тиме обезбедити локална подршка реализацији 

пројеката и омогућити подршка у обављању административних послова који ће 

гарантовати и поштовање предвиђених временских оквира. 

 

2) Регионална туристичка организација „Доње Подунавље“  

Регионална туристичка организација „Доње Подунавље“ у оснивању ће бити важан 

интересни субјект, имајући у виду да ће бити задужена за дестинацијски маркетинг 

целог подручја Доњег Подунавља. Улога ове организације је да јасно одреди 

садржај туристичке понуде региона са системом дестинацијских и емотивних 

доживљаја туристичких производа заснованих на локалним специфичностима, да 

предузме јасну комуникацију у односу на циљна тржишта, дефинише и комуницира 

регионални бренд Доњег Подунавља као туристичке дестинације. У циљу 

конзистентног представљања туристичког простора „Тврђава Голубачки град“, 

неопходна је интензивна сарадња са Регионалном туристичком организацијом 

„Доње Подунавље“ и дистинктивно позиционирање туристичке понуде подручја у 

портфолију туристичке понуде региона. 

 

3) Национални парк „Ђердап“ 

Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ има мисију заштите, очувања и 

унапређења посебних природних вредности Националног парка у циљу даљих 

научних истраживања, едукације, презентације и популаризације у складу са 

постојећим еколошким потенцијалима подручја; затим, заштите, очувања и 

унапређења непокретних културних добара; усмереног развоја постојећих и нових 

активности које су по садржају и интензитету прилагођене основним функцијама 

Националног парка, туризма, спорта и рекреације; развоја васпитно – образовних и 

научно – истраживачких активности. Национални парк има изузетно значајну улогу 

у развојном смислу за туристички простор, с обзиром да се туристички простор 

налази у оквиру Националног парка, тако да је потребно обезбедити висок степен 

координације и хармонизације активности туристичког простора и Националног 

парка. Ово ће бити нарочито важно у дефинисању и спровођењу пројеката јачања 

конкурентности подручја Доњег Подунавља, као и у домену прекограничне 

сарадње са суседном Румунијом. 

 

4) Завод за заштиту споменика културе 

Републички завод за заштиту споменика културе има надлежност над 

остваривањем увида у стање непокретних културних добара од изузеног и 
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културних добара од великог значаја, као и преузимањем мера у вези са њиховом 

заштитом и коришћењем. Такође, Завод врши старање да се у оквиру планирања и 

уређења простора непокретним културним добрима обезбеди одговарајуће место 

и улога у одређеној средини, као и праћење спровођења мера заштите и 

предлагање мера заштите културних добара. У том смислу, имајући у виду да 

Тврђава Голубац представља непокретно културно добро од изузетног значаја, 

Завод за заштиту споменика културе представља изузетно важну институцију у 

дефинисању и реализацији будућих планова развоја туристичког простора.  

 

5) Министарство културе 

Министарство културе, које у својој надлежности има и послове заштите културног 

наслеђа, има велики интерес да на прави начин представи богату културно – 

историјску баштину Србије како међународној, тако и домаћој јавности. У том 

смислу, од изузетне важности је укључивање овог министарства у све активности 

повезане са развојем туристичког простора „Тврђава Голубачки град“, у циљу 

обезбеђивања неопходне помоћи и подршке у дефинисању развојних пројеката и 

промотивних активности, посебно имајући у виду напоре које ово министарство 

чини у склопу реализације пројекта „Тврђаве на Дунаву“. Активности министарства 

на пољу међународне сарадње су такође од великог значаја, с обзиром да се 

убрзано хармонизују одговарајући стандарди и прописи који могу да буду важни у 

димензионирању будућег развоја туристичког простора.  

 

6) Министарство животне средине и просторног планирања 

Министарство животне средине и просторног планирања, које у својој надлежности 

има и послове просторног планирања и урбанизма, као и утврђивања услова за 

изградњу објеката, комуналну инфраструктуру и комуналне делатности , има велики 

интерес да на прави начин успостави планирање и уређење овог изузетно значајног 

простора природне и културне вредности. У том смислу, од изузетне важности је 

укључивање овог министарства у све активности повезане са развојем туристичког 

простора „Тврђава Голубачки град“, у циљу обезбеђивања неопходне помоћи и 

подршке у дефинисању пројеката и реализацији пројектних активности. Активности 

министарства на пољу заштите амбијенталног и заштићеног простора природе 

„Тврђава Голубачки град“, су такође од великог значаја, с обзиром да ће се на овом 

простору примењивати одговарајући стандарди заштите животне средине, као и 

прописи који могу да буду важни у димензионирању будућег развоја туристичког 

простора. 

 

7) Министарство економије и регионалног развоја 
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Министарство економије и регионалног развоја, као министарство задужено за 

обављање послова развоја туризма, има стратешки интерес за развој туризма у 

региону Доњег Подунавља, посебно имајући у виду напоре који се чине за 

туристичку афирмацију Дунава у Србији. Такође, потребно је сагледати и 

потенцијал развоја комплементарне туристичке понуде у сарадњи са општинама у 

суседној Румунији, што ће додатно допринети напорима за дефинисање 

регионалног туристичког производа. Сарадња са суседним земљама у дефинисању 

регионалног туристичког производа представља једну од важнијих активности 

Министарства, посебно имајући у виду да је недавно отворена канцеларија 

иницијативе земаља у региону - Дунавског центра за компетенције, који подржава 

ГТЗ, са седиштем у Београду. 

 

8) Туристичка организација Србије 

Национална туристичка организација превасходно врши мисију представљања 

домаће туристичке понуде у иностранству. Међутим, јасно је да се овај одговоран 

посао може вршити искључиво уколико постоји диверсификован и добро 

организован портфолио делатности и на домаћем плану. У том смислу, ТОС се 

појављује као иницијатор, партнер и активан субјект у димензионирању развоја 

туристичких производа и јачању конкурентности сектора туризма у Србији. Имајући 

у виду разгранату мрежу добрих контаката које ова организација има, од изузетне 

је важности направити јако партнерство у развоју туристичког простора, како би се 

искористиле предности искуства у формулисању туристичког производа подручја и 

његовог адекватног презентовања домаћој и међународној јавности. 

 

Имајући у виду стварне организационе и менаџмент капацитете свих горе наведених 

заинтересованих актера, може се закључити да постојећа ситуација намеће јасна 

ограничења за ефикасну реализацију развоја туристичког простора. Управо због тога, 

неопходно је хармонизовати и координирати различите интересе у складу са заједничким 

интересом за одрживи развој простора и обезбедити потребну организациону и 

менаџмент структуру која ће бити способна да одговори изазовима развоја туристичког 

простора, као и да својим развојним капацитетом повратно утиче на унапређење 

предложених решења у складу са конкретним променама у окружењу. 

 

Јасно је да постоји заједнички интерес свих идентификованих субјеката за успешан развој 

туристичког простора. Међутим, потребно је нагласити да у овом тренутку не постоје 

релевантни и финансијски јаки приватни партнери који би могли да подрже план развоја 

туристичког простора. У одговору на изазов структурисања организације која ће ефикасно 

моћи да интегрише дефинисане екстерне и интерне активности, потребно је дефинисати 
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управљачки модел који ће преузети одговорност и лидерски статус у развоју туристичке 

делатности подручја. 

 

Како би се послови очувања и развоја туристичког простора вршили најефикасније, 

предлаже се формирање структуре која ће интегрисати две велике групе активности – 

инвестиције и развој са дестинацијским марткетингом и промоцијом простора. Као 

најпогоднија форма у правно – статусном смислу, предлаже се формирање привредног 

друштва, односно друштва са ограниченом одговорношћу. 

 

Привредно друштво „Тврђава Голубачки град“ д.о.о. (предузеће) би требало да врши 

функцију очувања и развоја туристичког простора. У првој фази функционисања, потребно 

је да предузеће преузме активну улогу инцијатора развоја, односно да доведе до краја 

инфраструктурно опремање локације, као и да крене у аквизицију инвеститора/ партнера 

који ће бити будући кључни интересни субјекти и који ће се природно укључивати у 

управљачку структуру простора. Мисија предузећа у првој фази је да кроз успостављање 

партнерстава и сарадњу са свим релевантним заинтересованим субјектима идентификује 

инвестиција и развије појединачне пројекте, али и да јача људске ресурсе и туристички 

„know how” подручја, да омогући приступ фондовима и приватном капиталу у циљу што 

ефикасније реализације планова развоја туристичког простора. Додатно, у првој фази се 

може приступити интегрисању маркетиншких активности у виду тесне сарадње са 

Регионалном туристичком организацијом „Доње Подунавље“.  

 

Неопходно је да предузеће ради на извршењу задатака који ће суштински допринети 

јачању конкурентности пре свега туристичког простора, али и целокупног региона Доње 

Подунавље кроз стварање јаке мреже партнерстава са локалним, националним и 

међународним интересним субјектима. У том смислу, специфични задаци предузећа су 

следећи: 

- Управљање пројектима изградње опште инфраструктуре – припрема локација за 

реализацију инвестиционих пројеката; 

- Координација активности са кључним занитересованим актерима надлежним за 

развој и промоцију туризма (Министарство економије и регионалног развоја, 

Национална туристичка развојна корпорација, Туристичка организација Србије, 

Регионална туристичка организација „Доње Подунавље“, Дунавски центар за 

компетенције, итд.); 

- Јачање партнерстава са суседним општинама у Румунији, као и са локалним 

самоуправама у региону Доњег Подунавља у циљу дефинисања интегралог 

управљања развојем туристичке делатности у целом региону, посебно кроз 
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коришћење подстицајних средстава из ЕУ фондова, као и из фондова билатералних 

донатора и међународних институција и организација; 

- Дефинисање инвестиционих пројеката и процена њихове изводљивости (израда 

одговарајућих студија оправданости, припрема инвестиционих брошура/ продајних 

материјала); 

- Припрема инвестиционих пројеката за међународно тржиште капитала; 

- Обезбеђивање адекватне информационе основе за доношење одлука кључних за 

реализацију планова одрживог развоја – дефинисање процеса истраживања и 

формирање база података о туристима и посетиоцима; 

- Дефинисање и реализација модела заштите и унапређења туристичких ресурса и 

атракција; 

- Јачање капацитета локалног становништва за предузетништво; 

- Сарадња са образовним институцијама које би требало да усвоје захтеве привреде 

за професионалним и компетентним кадровима – дефинисање и изградња система 

за јачање људских ресурса. 

 

Када говоримо о маркетиншким активностима, ради се о стандардним задацима 

дестинацијског маркетинга, које предузеће мора да извршава у оквиру остваривања 

своје мисије: 

- Креирање брошура и публикација; 

- Израда Интернет презентације и коришћење инструмената Интернет ПР-а; 

- Учешће на сајмовима туризма; 

- Организација изложби за пригодне околности; 

- Организација новинарских тура, 

- Активности на различитим конференцијама, фестивалима и другим догађајима; 

- Рекламирање у електронским и штампаним медијима; 

- Дефинсање и реализација система за управљање посетиоцима заснованог на 

достигнућима информационо – комуникационе технологије; 

- Дефинисање туристичких производа и пакета понуде за посетиоце; 

- Кооперативни маркетинг. 

Предузеће које је устројено као друштво са оганиченом одговорношћу ће на најбољи 

начин моћи да одговори интеграцији свих интереса побројаних заинтересованих 

актера. Имајући у виду предложене одговорности управљача, предлаже се да Влада 

Републике Србије буде оснивач предузећа са 80% удела, док би локална самоправа – 

општина Голубац, имала 20% удела у предузећу. У том смислу, локална самоуправа би 

имала једног члана Скупштине предузећа, док би испред Владе Републике Србије 

представнике у Скупштини предузећа требало да одреде министарства надлежна за 

послове туризма, културе и животне средине. Имајући у виду могућност финансирања 

комплетне реконструкције и инфраструктурног опремања туристичког простора, 
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предлаже се да једног члана Скупштине предузећа именује и Канцеларија 

потпредседника Владе за европске интеграције. Предузеће ће се овим интересним 

субјектима обраћати са захтевима за пружање конкретне подршке програмима и 

пројектима којима ће се дефинисати одрживи развој туристичког простора. Предузеће 

ће у свом раду посебно сарађивати са још два кључна интересна субјекта – 

Националне туристичке развојне корпорације и ЈП „Национални парк Ђердап“, с 

обзиром на развојну компоненту валоризације туристичког потенцијала, али и с 

обзиром на то да се ради о подручју од изузетног значаја због свог природног и 

културно – историјског наслеђа. Скупштином председава представник локалне 

самоуправе.  

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Представљајући улаз у Национални парк Ђердап, као и улаз у клисуру богатих 

природних и културних карактеристика, Тврђава има и посебан туристички значај. Поред 

едукативне функције за младе посетиоце, Тврђава  речито говори о историји овог подручја 

и значају које је Дунав и залеђе Тврђаве имало у средњем веку. Сада би функција 

ревитализованог утврђења и подграђа била и  у томе да  својом атрактивношћу и 

садржајима постане важан крајњи или пролазни циљ за бројне туристе, као и  репрезент 

бриге друштва о културној баштини. 

Голубачка тврђава је веома важна у низу локација на обалама велике реке која све 

више има значај удобног пута кроз земље које Дунав повезује и атрaктивни локалитети су 

тачке на којима се заустављају бројни путнички бродови на свом путу ка ушћу велике реке 

или повратку у северне европске земље. Ревитализована тврђава Голубац са осмишљеним 

атрактивним садржајима биће свакако уврштена у итинерере ових пловила. Занимљив је  

и као простор који се изненада појављује испред све бројнијих бициклиста из Европе и из 

године у годину број ових туриста и њиховог одмора у Голупцу и Доњем Милановцу се 

повећава.  

           Ревитализација  тврђаве и подграђа је веома важан подухват у најширем 

друштвеном и кутурном смислу с обзиром на чињеницу да овај споменик има изузетне 

квалитете у категорији утврђења у односу на подручје којим река Дунав пролази од извора 

до ушћа. Небрига и запостављање оваквог комплекса је због тога недопустива јер стање у 

коме је споменик говори о односу друштва према сопственом културном благу. Циљ 

ревитализације је да се обновљена тврђава и простор око ње и садржаји који ће бити на 

овом простору и у самој тврђави уврсте у ред најбоље збринутих, одржаваних и 

коришћених објеката у нашој земљи и региону Доњег Подунавља. Односно: 
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o ради о изузетном  простору који не функционише као атрактивна понуда и 

искуставо посетилаца, тржишно неразвијеном , а који се може значајније 

комерцијализовати; 

o постоји интерес да се планираним развојно инвестиционим активностима 

иницира ревитализација, реконструкција и оживљавање овог простора кроз 

будуће коришћење у оквиру шире туристичке дестинације Доње Подунавље; 

o већ су изражени јаки регионални и локални интереси за развојем туризма као 

потенцијалним покретачем регионалног и локалног привредног развоја и 

упошљавања становништва;  

o изражена је и потреба и намера заједнице за контролисаним развојем и 

заштитом овог простора.  

 

У подручју Ђердапа се у периоду од 2005. до 2008. године оствари око 80.000 

долазака туриста по основу чега се реализује око 180.000 ноћења.4 Просечна дужина 

боравка туриста износи  2,25 дана. Ближа анализа туристичког промета ове регије даје 

податке: укупан туристички промет у последњим годинама се благо повећава са 

просечном стопом око 2%. Стопа раста је испод европског просека и просека раста других 

земаља у региону. У апсолутним износима повећање промета нема значајне вредности 

(1.500 долазака и око 3.000 ноћења), с обзиром на ниску почетну базу броја долазака и 

броја ноћења што указује на недовољну развијеност туризма овог подручја; релативно 

учешће укупног броја долазака туриста овог региона у укупном броју долазака у Србију, у 

последње три године, износи просечно 3,7 %, док је релативно учешће у броју ноћења 

мање и износи 2,7 %; највећи део промета се остварује по основу домаћег туризма. 

Релативно учешће иностраног туристичког промета је скромно. Укупан број долазака 

иностраних туриста у последњих пар година износи око  6% од укупног броја долазака, док 

је број ноћења био око 5.5% од укупног броја ноћења. Ниско релативно учешће 

иностраног туризма, као и ниске апсолутне вредности броја долазака и броја ноћења 

иностраних туриста, указују на неразвијеност иностраног туризма у овом региону. 

  Апсолутне вредности оствареног туристичког промета као и учешће Доњег 

Подунавља у укупном туристичком промету Србије су доста скромне, 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 целини посматрано, општина Голубац остварује најмањи део туристичког промета 

и туристички је најнеразвијенија у Доњем Подунављу. Укупан туристички промет који се 

данас остварује у подручју Доњег Подунавља  је око 55% од промета који је оствариван 

током 80-тих година XX века.  

           Из напред датих показатеља туристичких кретања, пројектом  Ревитализација 

Голубачке тврђаве се одређују економски циљеви побољшања и повећања туристичког 

промета, који пре свега резултирају кроз ангажовање и трајно запослење за већи број 

житеља општине Голубац свих образовних степена и различитих занимања, као што су 

                                                           

4
  Званични податак Републичког статистичког завода 
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водичи, кустоси, историчари уметности и археолози, аниматори, инструктори за бављење 

спортовима на води, наутичари и руковаоци малим пловилима, угоститељски радници 

потребни за бригу о гостинским објектима, баштовани, голубари, керамичари, руковаоци 

опремом за одржавање базена, инсталација и пречистача отпадних вода, за мониторинг 

на целом подручју, противпожарни  радници, стални чувари простора и објеката, а пре 

свега квалитетан и способан менаџер који ће програме за коришћење тврђаве 

осмишљавати и спроводити тако да Голубац претежни део године буде интересантна 

дестинација за све категорије посетилаца, а посебно за оне који  преферирају категорију 

културног туризма.  

 

 

 У том смислу проглашење  тврђаве туристичким простором представља један 

од оквира који дефинише примењено усмерење туристичког развоја културног туризма,  

које ће подстаћи будући економски развој, а тиме ће се створити и услови за 

побољшање квалитета живота локалног становништва.  

С обзиром на све наведено, закључујемо да ће проглашење Голубачког града 

туристичким простором, као уређене  тематске културно-историјске целине, створити 

оквире за усклађен систем истраживања, заштите, очувања и туристичке понуде 

средњевековног утврђења Голубачки град и његових атракција и тиме допринети 

убразаном и перспективном развоју општине Голубац и Ђердапске регије са 

осигурањем квалитетнијег живота њеног становништва.  

 

 


