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БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК



ДУНАВ: ОД ЦРНЕ ШУМЕ 
ДО ЦРНОГ МОРА 

Његово сјајно височанство 

Дунав је једина велика европска река која тече од запада 
према истоку. Његов извор је и данас предмет научних 

дебата, а ушће се из године у годину шири. Кроз историју, 

имаo je пресудну улогу и као спона и као граница, као жила 

куцавица трговине, али и поприште ратова и сукоба.

Име реке потиче од латинског назива Danubius, који има 

корен у старогрчкој речи са значењем Зевсова река или 

„сјај небески”. Други део кованице потиче од речи „биос” 

која означава живот, посебно људски живот. Дунав се у 

античким списима назива и именом Istros, што значи река 

хранитељица. У дунавском сливу данас живи преко 100 ми-

лона људи. Он је после Волге најдужа пловна река на на-

шем континенту: повезује десет земаља, четири престони-

це и бројне регије. Зато је путовање Дунавом попут посете 

музеју европске историје, испуњеном „експонатима” при-

родних реткости, дубоким слојевима културног наслеђа, 

шароликим животним стиловима, догађајима, туристичким 

садржајима и атракцијама.

ДУНАВ – БРОЈЕВИ И ЧИЊЕНИЦЕ

Укупна дужина: 2.783 км

Пловност: 2.414 км (од Келхајма)

Спаја 10 државе: Немачку, Аустрију, 
Словачку, Мађарску, Хрватску, Србију, 

Румунију, Бугарску, Молдавију и Украјину

Спаја 4 престонице: Беч, Братиславу, 
Будимпешту и Београд



588  утисака

Од простране бачке равнице до задивљујуће Ђердапске клисуре, Ду-

нав у Србији протиче кроз изразито шаролике пределе. На воденој 

магистрали дугој 588 километара призори се непрестано смењују: гу-

сте шуме и ритови резервата природе „Горње Подунавље”, пешча-

не обале и речне аде, родна поља, силуета планинског венца Фруш-
ке горе, предели винограда и воћњака, лесне гребени и рукавци, 

обриси Делиблатске пешчаре, једине пустиње у Европи... Највећи 

преображај на свом путу ка Црном мору Дунав чини крај Голупца, 

где његове огромне и разливене воде пониру у теснаце Карпатских 

планина. Путовање Ђердапском клисуром је посебан доживљај  

испуњен дивљењем према моћној реци која, пробијајући, се ствара 

„ритмичку” композицију теснаца и котлина. У оку посматрача остају и 

погледи на литице, шуме и пропланке који уоквирују путовање ре-

ком.   

Културна баштина подједнако је разнолика и још узбудљивија: на 

обалама Дунава никла је славна култура Лепенског вира стара 8 

миленијума, као и Винчанска култура која је, између осталог, за со-

бом оставила праисторијску метрополу Винчу, као и Рудну главу, 
најстарији рудник бакра на свету. Трагови Келта, Римљана, Визан-
тије, првих Словена, Средњовековне српске и угарске државе, 
Османлија, Аустријског царства и Нововековне српске државе 

откривају путнику богато историјско ткање овог поднебља.  

ДУНАВ У СРБИЈИ – БРОЈЕВИ И ЧИЊЕНИЦЕ

Дужина: 588 км

Пловност: целом дужином

Површина реке: 102.350 км² 

Највећа ширина: 7 км (код Голупца)

Најмања ширина: 150 м (Ђердапска клисура)

Највећа дубина: 90 м

Главне притоке: Тиса, Сава, Тамиш, Велика Морава, 

Млава и Тимок

Национални паркови: Фрушка гора и Ђердап

Бране: Ђердап I и Ђердап II

Главни град: Београд (1,6 милиона становника); Нови 
Сад, главни град Аутономне покрајине Војводинe (330.000 
становника)

Други градови: Смедерево, Велико Градиште, Голубац, 
Доњи Милановац и Кладово 

Дунав у Србији



Преплитање воде и равнице 

Путовање Дунавом кроз Србију почиње пејсажима Горњег Подунавља. Иза хоризонта 

густог растиња и горостасних шума крије се једна од последњих оаза живог света ри-

това и мочвара. У простору испресецаном рукавцима и тршћацима, у свом природ-

ном окружењу живе крда европског јелена и разнолики свет птица: орао белорепан, 

највећи орао нашег континента, дивље гуске, чапље, ретка црна рода... 

У унутрашњости, простиру се „теписи” белог и жутог локвања који ове пределе чине 

дословно нестварним. Иза плавног појаса реке налази се густо насељена бачка рав-

ница са градом Сомбором у њеном средишту. Сомбор прстенасто окружују салаши и 

мања насеља, а низводно, на самој обали Дунава, леже два сликовита градића: Апа-

тин и Бачка Паланка. 

Да ли сте знали...

… да је слика „Битка код Сенте” 
Ференца Ајзенхута, изложена у 

сомборској Жупанији, највеће уље на 
платну у Србији? 

...  да је Сомбор са својих 120 км 
дрвореда најзеленији град у земљи?

...  да се у цркви Узнесења Мариjиног 
у Апатину налази јединствен кип 

Црне Богородице?

Сомборска фарма Бачки Моноштор

ОД БЕЗДАНА ДО БАЧКЕ ПАЛАНКЕ 

ИЗЛЕТИ 

Сомбор се налази надомак обале Великог бачког канала. Запловите сплавом до Бездана, где можете обићи бродску 
преводницу из 19. века пројектовану у Ајфеловом бироу и упознати се са фасцинантном историјом изградње највећег 
канала у Подунављу. Свратите до Бачког Моноштора, средишта етно и еко туризма и посетите рибље чарде на 
обали Канала и Дунава, где се припрема врхунски рибљи паприкаш. Предахните на неком од познатих сомборских 
салаша и уз музику тамбураша уживатајте у укусима обилне бачке трпезе. Сомбор и његову лепу околину можете 
упознати и возећи се фијакером, једним од симбола туристичке понуде града.



Сомбор
Главни град западнобачког округа је отмен град са јединственим историјским 

језгром који се назива Венац. Архитектонски печат дају му здање Жупаније и 

Градска кућа, као и пространа пешачка зона Главне улице.  Град има изузетних 

културних садржаја: Галерију Милана Коњовића, Градски музеј, и једно од 

најлепших позоришних здања у Србији. Три главна градска трга красе право-

славна Светођурђевска црква, римокатоличка црква Светог Тројства и црк-
ва Светог Стјепана краља. Поглед на куполе, црквене торњеве и пространи 

хоризонт околне равнице заиста је упечатљив.   

Апатин
Ова љупка дунавска варошица недавно је прославила хиљадити рођендан! 

Налази се у средишном делу Специјалног резервата природе „Горње По-
дунавље” које се због богатства биљног и животињског света често пореди 

са Амазонијом. Архитектонски симболи града су Градска кућа из 19. века, 

римокатоличка црква Узнесења Маријиног и православни храм Сабор 
светих Апостола. Апатинци су познати као врсни аласи, мајстори за рибљу 

чорбу и производњу пива. Вредно је посетити старо здање Апатинске пи-
варе, која је данас једна од водећих у Србији. Град је у скорије време постао 

центар наутичког туризма са модерном марином и пристаном за велике 

крузере.  

Карађорђево и Бач
Специјални резерват природе „Карађорђево“ познат је као ексклузивно 
ловиште и ергела.  Недалеко од резервата налази се историјски занимљив 

градић Бач са остацима средњовековне трвђаве по којој је читава регија до-

била име. У непосредној близини Бача вредно је посетити манастир Бођа-
не (15. век) са изузетним живописом Христифора Жефаровића. 

Бачка Паланка
Градић познат по лепим пешчаним плажама, а најпознатије међу њима су „Ти-

квара“ и „Градска плажа”... У граду треба свакако обићи Музеј, као и оближњи 

дворац Дунђерских у Челареву. Туристичка атракција града је „Гинисов 
котлић“ у којој је скувана највећа рибља чорба на свету.

Бачка тврђава

Сомбор

ШТА СВАКАКО ТРЕБА ВИДЕТИ И ОБИЋИ 



ШУМСКО ОСТРВО ФРУШКА ГОРА

Манастири, мед и вино 

Планина Фрушка гора и истоимени национални парк маркантно се 

издиже над Дунавом и околном равницом.  Она није висока, али је 

изразито дугачка. На њеним благим падинама расту столетне ли-

стопадне шуме и непрегледни засади воћа. У липовим медоносним 

шумама, највећим у Европи, начичкане су кошнице, а на њеним 

обронцима налази се познато Фрушкогорско виногорје које 

баштини традицију дугу око два миленијума. Геолошка прошлост 

планине је фасцинантна: у седиментима су откривени фосили мор-

ских шкољки, пужића, корала, који сведоче да је она била усамљено 

острво усред давно ишчезлог Панонског мора. 

Уз природне реткости, Фрушка гора је и ризница културног на-

слеђа: на њеном простору налази се мала „православна васељена” 

од укупно шеснаест манастира, због којег се овај простор назива и 

именом Северна Света гора. 

Да ли сте знали...

... да назив Фрушка потиче од 
старословенске речи Фруг, што имену даје 

значење планина Франака?

…да је  манастир Крушедол задужбина 
последњег српског деспота Ђорђа 

Бранковића?

... да се врхунска фрушкогорска вина, осим 
у подрумима, могу пробати у манастирима 

и селима Черевић, Нештин, Баноштор, 
Ердевик?

Манастир Гргетег

ИЗЛЕТИ 
Једно од места које препоручујемо је Бања Врдник која се налази на јужној, „сунчаној страни” Фрушке горе. Лековите термалне воде, у хармонији са чистим ваздухом и 
релакс третманима окрепљују тело и дух. У Врднику обиђите манастир Раваницу (16. век) и римски локалитет Врдничку кулу. 

Оближња варошица Ириг позната је по одличним винским подрумима и плантажама воћа, нарочито јабука. Из Ирига можете брзо стићи до манастира Гргетег (15. 
век) и Крушедола (16.век). Препоручујемо вам и неколико тура у понуди Националног парка: еко-туру на тему геолошке прошлости, посматрање дивљачи и 
посматрање птица. У простору Националног парка постоје изванредно уређена излетишта и преко 500 километра маркираних стаза. 

Обавезно обиђите и неки од видиковаца. Препоручујемо вам незбораван поглед са Иришког венца који се налази у срцу Фрушке горе. 



СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Град-музеј у виногорју 

Због водеће улоге коју је имао у верском, просветном и политичком животу Срба у 

Аустријском царству понео је епитет Сиона православља. Његов узлет започиње 

у 18. веку, када постаје епархијско седиште српске цркве. У граду је основна прва 
српска гимназија, прва богословија, први ђачки интернат... Овде је, са балко-

на Магистрата, 1848. године проглашено Српско војводство. У овом маленом граду 

окончан је дугогодишњи рат између Аустрије и Турске и исписана су многа велика, па 

и пресудна поглавља српске историје.

Виноградарска традиција подједнако је славна: вина са овог поднебља пила су се 

на бечком двору, широм нобл Европе, па и у Америци. Добар глас карловачких вина 

очувао се до данашњих дана.    

Патријаршијски двор је једна од најлепших владичанских палата у Србији. 

Унутар двора налази се капела Св. Димитрија и Ризница са седам одаја у којима су 

изложене иконе, портрети, ретки рукописи, старе штампане књиге... Обиђите дворски 

врт као и оближњу Саборну цркву Светог Николе, ремек-дело барокне архитектуре. 

Туристички „ритуал” је испијање воде на чесми Четири лава, јер предање каже да се 

онај ко окуси ову воду, Карловцима увек враћа. На мапи занаменитости налазе се 

и римокатоличка црква Светог Тројства, Гимназија и Капела мира, подигнута на 

месту на којем је потписан Карловачки мир.  

Вински путеви града одвешће вас до познатих породичних подрума у којима 

можете дегустирати вина, а специјалитет је десертно вино бермет које се справља с 

лековитим и зачинским биљем. У граду се налази и занимљив Музеј пчеларства.

Да ли сте знали...

... да су мировни преговори између 
Аустрије и Турске, окончани Карловачким 
миром 1699. године, први пут у историји 
дипломатије вођени за округлим столом?

... да је чувени научник Никола Тесла посебно 
ценио бермет и сматрао да он подстиче 
интелект?

ШТА СВАКАКО ТРЕБА ВИДЕТИ И ОБИЋИ 

Сремски Карловци

Саборна црква Светог Николе



НОВИ САД

Отмено срце Војводине
 
Архитектуру и дух Новог Сада обликовале су многе нације. Његова складно градско 

језгро, лежерна атмосфера, културни садржаји и природно окружење учинили су га 

магнетом за туристе. Он је главни град покрајине Војводине и други град по броју 

становника у Србији. Због водеће интелектуалне улоге коју је имао у стварању новове-

ковне државе, носи име Српска Атина, а због изузетног стратешког положаја Петрова-

радинске тврђаве, играђене на стени изнад реке, називе се Гибралтаром на Дунаву. 
Почетком 21. века, захваљујући међународном музичком фестивалу ЕXIT, понео је и ти-

тулу престонице младих.  Најснажнији печат даје му Дунав који, спајајући два дела града, 

симболично представља „главни градски булевар”.  

Да ли сте знали...

...  да је Нови Сад добио име 1748. године 
када су богати житељи Рацке вароши, 

како се тада називао град, отишли у Беч 
и за суму од  80.000 рајнских форинти 

купили од царице Марије Терезије статус 
слободног и краљевског града?

... да је Марија Поповић Трандафил, велика 
српска задужбинарка, подигла градски 

Завод за сирочад зато што је само један 
дан у животу  била сиромашна? 

... да острвце на језеру у Дунавском парку 
носи име Аустроугарске царице Ержебет 
и да на њему расте жалосна врба у знак 

сећања на трагичан крај лепе царице?



Градско језгро – калеидоскоп пастелних боја     

Трг Слободе у средишту града почетна је тачка свих разгледања. Простор 

задивљује ширином, а на њему доминирију здања Градске куће, католичка 

катедрала „Име Маријино” и споменик Светозару Милетићу, борцу за 

национална права Срба у Аустроугарској монархији. Одавде, наставите шетњу 

трговачком артеријом града коју чине Змај Јовина и Дунавска улица. Пријатној 

атмосфери ове пешачке зоне посебан тон дају фасаде топлих боја. Раскрсницу 

ове две улице украшава здање Владичанског двора и православна Саборна 

црква Св. Ђорђа. Обиђите и Трг Марије Трандафил где се налази седиште 

Матице српске, славне и најстарије српске установе културе. Предахните у 

негованом Дунавском парку и потражите малену улицу Лазе Телечког у којој 

су нанизани кафеи и клубови и где се добар провод подразумева.  

Краљицу барока
Петровардинска тврђава је током историје била капија на граници између 

цивилизације и варварског света, хришћанства и ислама, Балкана и Европе, 

Бачке и Срема. Она је најбоље очувана барокна тврђава Европе и ремек-

дело славног француског војног архитекте Себастијана Вобана. Импозантних 

је размера, простире се на чак 112 хектара! Прошетајте њеним бедемима 

и обавезно посетите плато крај Сахат-куле са којег се пружа панорамски 

поглед на град. Обиђите Музеј града и неки од око стотину уметничких 

атељеа. Незабораван доживљај пружиће вам обилазак лавирината 

подземних војних галерија, које су по својој комплексној структури и 

величини јединствене на свету.  

Обале Дунава
Рибарско острво је туристичко насеље са чардама и ресторанима који 

махом припремају рибу. Посетите ову оазу мира и пробајте проверено добре 

специјалитете аласке кухиње. Са Рибарског острва и оближње пешчане 

плаже Штранд отвара се леп поглед на Мост слободе, један од симбола 

Новог Сада. Лепе погледе и уживања на Дунаву пружиће вам панорамска 
разгледања са реке. Препоручујемо вам програм под називом: „Залазак 

сунца на Новосадској капији”.

Трг слободе

Споменик Светозару Милетићу

Кула са сатом, симбол Новог Сада Улица Лазе Телечког Дунавски парк  

ШТА СВАКАКО ТРЕБА ВИДЕТИ И ОБИЋИ 



ОД НОВОГ САДА ДО БЕОГРАДА 

Кроз пределе леса 
и речних ада

Одмичући се лагано од Фрушке Горе, Дунав нас уводи у нове пределе. На својој левој 

обали он прави „излете” у копно, стварајући рукавце, ритове и мочваре. На његовој дес-

ној обали појављују се високи лесни одсеци који наликују на литице. У овим наслагама 

земље коју су „навејавали” ветрови налази се једна од најбогатијих палеоклиматских ар-

хива Европе. Лесни профил Чот у Старом Сланкамену чува тајне леденог доба и пред-

ставља музеј геонаслеђа старог око 800.000 година. Динамици пејсажа посебан тон дају 

велике и мале речне аде, а једно од најлепших призора је ушће реке Тисе у Дунав. На 

обалама нема великих градова, али има много љупких насеља које вреди упознати.     

Да ли сте знали...

... да се у Ковиљу родио Лаза Костић, велики 
песник епохе романтизма и први преводилац дела 

Вилијама Шекспира?

... да је по предању манастир Ковиљ подигнут 
на месту на коме је Свети Сава, први српски 

архимандрит, измирио војске угарског краља 
Андрије II и српског краља Стефана Првовенчаног?

... да је у бици код Сланкамена малобројна 
хришћанска војска победила надмоћне Османлије 

зато што су, током прегруписавања, утихнули звуци 
турске војне музике?  

ИЗЛЕТИ 
У близини Новог Сада, на левој обали Дунава, смештен је Ковиљ, село које привлачи заљубљенике у природу и руралне 
амбијенте, као и ходочаснике. Препоручујемо вам обилазак манастира Ковиљ, који уз вишевековну историју и богату 
ризницу има и највећу монашку економију у Србији. Пробајте манастирски мед, ликер од зеленог ораха, виљамовку, као 
и чувену ковиљску ракију дудовачу. Прошетајте селом у којем живе роде, птице које увек брижљиво бирају свој дом. 
Најпознатије гнездо смештено је на врху шест векова старог храста. Недалеко од манастира налази се и један од улаза 
у просторе резервата природе Ковиљско-петроварадинског рита. Овде се можете купати с јатом лабудова, гледати 
птице са осматрачнице, пловити рукавцима... 

Манастир Ковиљ



 Инђија  
Иако се не налази на обали, Инђија је дунавски град. Река протиче 

кроз његову територију у дужини од око тридесетак километра. 

На обали се нижу плаже, насеља, аде, виногради... Крчединска 
ада је је једно од највећих острва на овом делу дунавског тока и 

место окупљања сваковрсних љубитељa природе. Истакнуто ме-

сто заузима Стари Сланкамен. Вредно је посетити  монументални 

Споменик битке код Сланкамена, окусити вино од сланкамен-

ке, аутохтоне сорте грожђа и уживати у погледу на ушће Тисе у Ду-

нав крај бедема тврђаве Акуминкум. Туристе привлачи и старо 

рибарско село Заград, као и бројне рибље чарде на обали реке. 

Стара Пазова
Ово је град у којем живи најбројнија заједница Словака у Србији. 

Са њиховом културом и историјом на овим просторима можете се 

упознати кроз етно-поставку Музеја Јанка Чмелика. Најпознатије 

пазовачко наутичко средиште је Белегишка ада, а комплекс ба-

зена у Сурдуку на самој обали Дунава је популарна летња дести-

нација. У Старим и Новима Бановицима налазе се две јединстве-

не приватне уметничке збирке: „Музеј Мацура“ са колекцијом 

авангардне уметности 20. века. Музеј готово да лебди над вели-

ком дунавском окуком, а у његовом дворишту је засађен воћњак, 

својеврсна светска изложба разних сорти јабука; други музеј, „Ма-

гацин Мацура“ је мултимедијални изложбени простор смештен 

у некадашњем житном амбару. Мало даље од реке, у селу Голу-

бинци, налази се дворац Шлос који је отворен само за најављене 

посете, а у истом селу можете видети котобање, ручно резбарене 

амбаре који се сматрају ремек-делима народног градитељства. 

Поглед са тврђаве Акуминкум

Музеј Мацура

Крчединска ада

ШТА СВАКАКО ТРЕБА ВИДЕТИ И ОБИЋИ 



БЕОГРАД

Град загрљен рекама 

Главни град Србије је древнo насеље, настало на самом ушћу реке Саве у Дунав. Поло-

жај на великом раскршћу одредио му је улогу „топионице култура“ на прометној капији 

између Истока и Запада. Био је непрестано на мети освајача, обнављан је безброј пута, 

тако да у историји града није забележен ни један „монотони“ век. Београд стога поседује 

особено жив и отворен дух „европско-балканског“ стила. Назива се „витезом Европе и 

принцом Азије“. Узбудљив и динамичан, он привлачи туристе који желе да доживе ње-

гове непоновљиве амбијенте на обалама река, слојевито културно наслеђе, шаролике 

забавне и гастрономске садржаје, ноћни живот и бројне догађаје.  

Да ли сте знали...

... да је словенско име града први пут 
забележено у писму папе Јована VIII,  

датираном 16. априла 878. године, у којем 
спомиње порочног епископа Сергијa из 

Белиграда? 

... да се у Народном музеју у Београду чува 
„Мирослављево јеванђеље“, најстарија српска 

ћирилична рукописна књига из 12. века? 

... да се у Музеју Николе Тесле у Београду 
чува архива открића великог научника која је 
уписана на Унескову листу „Памћење света“?



Београдску тврђаву и центар града
Језгро и прапочетак града налази се унутар бедема Београдске тврђаве, из-

над ушћа двеју река. Посетите овај музеј историје града на отвореном. Са платоа 

код статуе Победник уживајте у панорамском погледу. Упознајте се с траговима 

античког Сингидунума, средњовековне српске престонице, турског, аустријског 

и српског утврђења. Проштајте парком Калемегданом и наставите пут главном, 

Кнез Михаиловом улицом до Трга Републике. Откријте богате садржаје у овом 

делу града: музеје, галерије, установе културе. Не пропустите да свратите до бо-

емске четврти Скадарлије. Наставите пут преко Теразије ка величанственом 

храму Светог Саве. Препоручујемо вам обилазак Дворског комплекса, који 

се налази ван центра града, као и Савамале, новог дизајн кварта у једном од 

најстаријих делова Београда. 

Стари Земун на Дунаву 
Један од амбијената града који живо сведочи о сусрету култура је стари Земун. 

Некада гранични град између два царства, Земун и данас одише атмосфером ау-

строугарских времена. Симбол овог „града у граду” је кула Гардош, одакле се 

пружа панорамски поглед на Дунав, Београд и живописно језгро Земуна. Уз оби-

лазак вредних здања, обавезно прошетајте кејом на обали Дунава. Предахните 

у неком од кафеа и ресторана у којима се служе рибљи специјалитети и осећа  

интензиван мирис реке. Један од дунавских бисера Земуна је и пешчана плажа 

Лидо на Великом ратном острву.  

Живот на рекама  
Посебно благо београдског приобаља су сплавови, шеталишта, бициклистичке 

стазе и паркови. Кеј на Ушћу, кеј на Дорћолу и Савско пристаниште само су део 

простора на обалама Дунава и Саве у којима можете провести лепе тренутке. 

Препоручујемо вам пловидбу туристичким бродовима, изласке на сплавове, во-

жњу бициклом, одмор на језеру Ада Циганлија, шетње с погледом на мостове и 

Београдску тврђаву... Посебно су живописна читава насеља сплавова и сојеница 

која сведоче о страственој љубави Београђана према Дунаву и Сави. 

Поглед на стари Земун

Кнез Михаилова Улица

Храм Светог Саве

Савско пристаниште

Поглед са Београдске тврђаве

ШТА СВАКАКО ТРЕБА ВИДЕТИ И ОБИЋИ 



ОД БЕОГРАДА ДО ЂЕРДАПА 

Међу воћњацима и ветровима: 
древна насеља и тврђаве

Када се под Београдом споји са Савом, Дунав постаје снажан „равничарски див”. Често 

се грана, стварајући двоструке, па чак и троструке рукавце и велика острва. На овом 

делу свог тока он непрестано јача, примајући воде још пет великих река: Тамиша, Велике 

Мораве, Млаве, Нере и златоносног Пека. На његовој десној обали налази се „главни 

град” блиставе неолитске Винчанске културе, а на левој Старчево, још старије културно 

средиште неолита. Римљани су крај ушћа реке Млаве подигли град Виминацијум, Сме-

деревска тврђава била је последење српско упориште, утврђење Рам подигли су Турци 

како би оснажили северне границе царства... Ове пределе густог историјског ткања Ду-

нав додирује својом благородном руком. Све успева у обиљу: воће, винова лоза, жито... 

Укрштајући супротности, своју леву обалу он препушта ветровима који су, надомак 

обиља воде, створили  Делиблатску пешчару, једину пустињу Европе.  

Да ли сте знали...

... да је Винчу открио Милоје Васић, отац 
српске археологије,  и да су о његовом открићу 

„хиљадугодишњег насеља“ нашироко писали 
сви престижни светски листови?

... да је деспотину Ирену Кантакузин,  жену 
српског владара Ђурађа Бранковића, народ 

прозвао „проклетом Јерином“ јер је допустила да 
се у бедеме Смедевског града узидају надгробне 

плоче античких и средњовековних некропола?

... да је у Смедереву 1805. године, под крошњом 
старог дуда који и данас постоји, турски 

заповедник предао кључеве града српском 
вожду Карађорђу?



Археолошко налазиште Винчу
На самој обали, у профилу Белог брда, откривени су културни слојеви дубоки 

десет метара! Насеља су „наслагана” једна изнад другог, а најстарије је засновано 

пре 7600 година. Посетите овај јединствен локалитет и сазнајте каква су знања 

поседовали Винчанци, како су обликовали керамику, исписивали још увек 

неодгонетнуте знакове, правили скупоцен пигмент од минерала цинабарита и 

зашто је овде био центар неолитског света на ширем простору Балкана.  

Смедерево
Пред турском претњом, деспот Ђурађ Бранковића убрзано је градио нову 

престоницу. Пројектован по угледу на Цариград, град је имао 25 кула, али 

није одолео: пао је у руке Османлија 1459. године, што је уједно био и крај 

средњовековне српске државе. Обиђите ово монументално утврђење у којем 

се налази посебан Мали град са деспотовим двором. Посетите поставку о Тврђави 

у завичајном музеју. Смедерево је средиште познатог винског региона, па вам 

препоручујемо и обилазак локалних винарија.     

Виминацијум – Балкански Помпеји
Главни град римске провинције Горње Мезије разорен је у 5. веку. Прекрила 

га је земља и он је скоро два миленијума „спавао”. Ископавања „заборављеног 

града“ изнела су на светло дана многе драгоцености. Упознајте се са Христовим 
монограмом, фрескама Маузолеја, накитом, аквадуктима... У Виминацијуму 

су откривни и скелети седам мамута које можете видети у „Мамут парку“. На 

локалитету вас очекује и центар за посетиоце обликован као реплика римске 

рустичне виле.    

Тврђаву Рам и Сребрно језеро
Турски путописац Евлија Челеби забележио је предање о тврђави Рам које каже да 

је султан Бајазит II  дошао на ово место, скинуо део свете одеће (ихрāм), сео и рекао: 

„На месту овог ихрāма подигните ми једну тврђаву“. Тако је тврђава добила и место 

и име. Прошетајте њеним бедемима и уживајте у погледу на водена пространства 

Дунава. Недалеко од Рама налази се љупки градић Велико Градиште, а покрај 

њега, на преграђеним рукавцима Дунава, популаран туристички центар Сребрно 
језеро. Уз разноврсну понуду смештаја и ресторана, овде постоји и модеран 

аква парк, а посебно леп доживљај може вам пружити крстарење бродом до 
Голубачке тврђаве која, као кула стражара, чува улаз у Ђердапску клисуру. 

Сребрно језероТврђава Рам

Смедеревска тврђава

Маузолеј у Виминацијуму

ШТА СВАКАКО ТРЕБА ВИДЕТИ И ОБИЋИ 



ЧУДЕСНА ЂЕРДАПСКА КЛИСУРА

Колевка старог света

Путовање Ђердапском клисуром је незабораван доживљај. Велике воде Дунава про-

бијају се кроз стење и усеке Карпата стварајући призоре непоновљиве лепоте. Оно што 

упознавање са овим крајевима чини још узбудљивијим је чињеница да су баш у овим 

„беспутним“ пределима настала знања на којима почива европска цивилизација: налази 

са Лепенског вира и Рудне главе крај Мајданпека довели су у питање дубоко усађено 

уверење да корени наше културе потичу с Блиског Истока. Славна историја Ђердапа 

везана је и за римско раздобље. Дуж Дунава простирала се граница римског царства, 

позната као Дунавски лимес. Да би се одбрамбени систем повезао у целину, било је 

неопходно изградити пут. Епски подухват пробијање пута кроз Ђердап довршио је им-

ператор Трајан 101. године, о чему постоји запис на чувеној Трајановој табли. Било да 

пловите клисуром или је истражујета с копна, уверићете се у истинитост императоро-

вих речи: „Величанствено је стајати на обали Дунава“. 

Да ли сте знали...

... да је, по једној легенди, у Шешир кули 
била заточена византијска принцеза 

Јелена, која је своју усамљеност и тугу 
ублажавала гајећи голубове, те су тако и 

тврђава и град добили име Голубац? 

... да је по новијим архео-астрономским 
истраживањима Лепенски вир био 

опсерваторија у којој су прецизно мерене 
равнодневице и пратила годишња 

путања Сунца?  

... да је Трајанов мост пројектовао славни 
архитекта Аполодор из Дамаска и да је, 
како би га сазидао, први пут у историји 

скренуо ток Дунава? 



Голубачку тврђаву  

Улаз у клисуру надзире Голубачка тврђава, симбол средњoвековних ратова 

за превласт на Дунаву. Њени високи бедеми лепезасто се спуштају ка обали 

реке. Највиша, донжон Шешир-кула слови за једну од најлепших у Европи 

и заштитни је знак града Голупца. Препоручујемо вам да обиђете град, 

прошетате кејом и уживате у погледу на водено пространство. Овде стално 

дувају ветрови, па је Голубац центар једриличарства у Србији. 

Национални парк „Ђердап“

Дуж целог тока Дунава кроз Ђердап простире се истоимени национали 

парк, који слови за  најлепши и највећи природњачки и археолошки музеј 

Европе. Посебо вам препоручујемо обиласке видиковаца Плоче и Вели-

ки Штрбац са којих се пружају фантастични погледи. У туристичкој понуди 

можете одабрати неку од бројних еко-тура, посматрање птица, риболов...

Археолошко налазиште „Лепенски вир“

Лепенски вир је најстарије урбано насеље Европе и средиште уметности 

каменог доба које је „држало примат“ од 7000. до 6000. године п.н.е. Откриће 

монументалних скулптура и планског насеља са улицама и тргом, одјекнуло 

је као светска сензација. Обиђите овај локалитет и упознајте се са делима 

древних архитеката и уметника. Загонетне лепенске скулптуре „риболиких 

божанстава” задивљују изражајношћу, а скулптура Родоначелник се сма-

тра првим портретом у историји уметности.  

Доњи Милановац

Овај малени град смештен у ували Дунава плени љупкошћу. У њему се нала-

зи изузетно лепа плажа, једриличарски центар, пристан за велике крузере... 

Обавезно обиђите поставку у Завичајној галерији и упознајте се рибар-

ском традицијом лова на огромне „речне немани” – моруне. Свратите и до 

етно-комлекса на Капетан Мишином брегу и уживајте у погледу на ве-

лику Дунавску окуку. 

Кладово

Дуга је листа занаменитих места које можете обићи у граду и околини: две 

римска утврђења – Диану и Понтес, остатке Трајановог моста, Архео-

лошки музеј Ђердапа у којем су представљени споменици читаве регије, 

турско утврђење Фетислам, стару чаршију, дивну плажу... На територији 

града налази се хидроелектрана „Ђердап I“,  грандиозно градитељско 

дело друге половине 20. века, које вам препоручујемо да посетите. 

Неготин

Највећи град на овом делу Дунава је престоница виноградара. Обавезно 

пробајте неко од чувених вина које у себи крију душу Дунава. Сам град има 

изузетне амбијенте: старо језгро, кућу великог српског композитора Сте-

вана Мокрањца, Музеј Хајдук Вељка,  јунака Првог српског устанка, Му-

зеј Крајине са вредном археолошком збирком... Препоручујемо вам оби-

лазак Рајачких и Рогљевских пивница, где ћете се упознати са најбољом 

традицијом справљања вина. 

Голубачка тврђава, детаљ

Голубачка тврђава

Визиторски центар „Лепенски Вир“

Трајанова табла

ШТА СВАКАКО ТРЕБА ВИДЕТИ И ОБИЋИ 



Туристичка организација Србије
www.serbia.travel

Туристичка организација Војводине
www.vojvodinaonline.com

Туристичка организација Сомбор
www.visitsombor.org

Туристичка организација Апатин
www.apatin.org.rs

Туристичка организација Бач
www.turizambac.org

Туристичка организација Бачка Паланка
www.toobap.rs

Туристичка организација Нови Сад
www.novisad.travel
www.turizamns.rs

Туристичка организација Сремски Карловци
www.karlovci.org.rs

Туристичка организација Ириг
www.turorgirig.org.rs

Туристичка организација Инђија
www.indjija-tourism.com

Туристичка организација Стара Пазова
www.turizampazova.rs

Туристичка организација Београд                                    
www.tob.rs                                                                             

Туристичка организација Смедерево
www.visitsmederevo.com

Туристичка организација Пожаревац
www.turistickaorganizacijagradapozarevca.rs

Туристичка организација Велико Градиште
www.tovg.оrg

Туристичка организација Голубац
www.togolubac.rs

Туристичка организација Мајданпек
/Доњи Милановац
www.toom.rs

Туристичка организација Кладово
www.tookladovo.rs

Туристичка организација Неготин
www.toon.org.rs
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