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ИСТО РИЈ СКА МАТРИ ЦА ПОДУ НАВ СКИХ ГРА ДО ВА У 
СРБИ ЈИ У ФУНК ЦИ ЈИ РАЗ ВО ЈА КУЛ ТУР НОГ ТУРИ ЗМА:  
СТА ЊЕ И МОГУЋ НО СТИ

Апстракт

Река Дунав је због сво је дужи не и изра зи тог међу на род ног карак те ра у послед њих неко-
ли ко годи на поста ла зна ча јан чини лац раз во ја кул тур ног тури зма. Прво бит но су кул тур ни 
тури сти, поред Бео гра да и Новог Сада као кул тур них сре ди шта, посе ћи ва ли искљу чи во 
важне тач ке кул тур не и при род не башти не, попут Голу бач ке твр ђа ве или Ђер дап ске кли-
су ре. Међу тим, послед њих годи на и оста ла под руч ја на Дуна ву поста ју боље посе ће на. 
Овде су посеб но зна чај на језгра малих и сред њих гра до ва с очу ва ном тра ди ци о нал ном 
матри цом ули ца, трго ва и бло ко ва. Поло жај ових гра до ва на Дуна ву није исто ве тан. 
Негде су град ска језгра фор ми ра на уз реку, док су дру где уда ље ни ја. Поред тога, и 
карак тер и ста рост језга ра су раз ли чи ти. Све ово усло вља ва начи не при сту па, кре та ња 
и кори шће ња град ских језга ра од стра не кул тур них тури ста.

Због зна ча ја ста рих језга ра малих и сред њих поду нав ских гра до ва као цели на које одре ђу ју 
тури стич ки карак тер места, рад се усред сре ђу је на њихо ву упо ред ну ана ли зу. Ана ли за је 
засно ва на на три глав на кри те ри ју ма која се одно се на поло жај језгра пре ма реци, његов 
карак тер и пери од настан ка. Глав ни циљ овог истра жи ва ња је да на осно ву пред ло же них 
кри те ри ју ма одре ди основ не типо ве сре ди шњих град ских цели на и да се у одно су на њих 
пре по зна ју посеб не могућ но сти за даљи раз вој кул тур ног тури зма у срп ском Поду на вљу.

Кључ не речи: кул тур ни тури зам, град ска језгра, урба на матри ца,  
мали и сред њи гра до ви, Дунав
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THE ROLE OF HISTO RIC MATRIX OF TOWNS AND CITI ES 
ALONG THE DANU BE IN SER BIA IN THE DEVE LOP MENT OF 
CUL TU RAL TOU RISM: CUR RENT STA TE AND POTEN TIAL

Abstract

Due to its length and deci dedly inter na ti o nal cha rac ter, the Danu be has recently beco me a 
sig ni fi cant fac tor for cul tu ral cru i se tou rism in Ser bia. Ini ti ally, in addi tion to Bel gra de and 
Novi Sad as major citi es and cul tu ral cen tres, cul tu ral tou rists focu sed only on impor tant 
loca li ti es of cul tu ral and natu ral heri ta ge, such as the Golu bac For tress or the Đer dap Geor ge. 
Howe ver, other loca ti ons have beco me more fre qu ently visi ted in recent years. Exam ple of 
this ten dency are the cores of small towns and citi es with pre ser ved tra di ti o nal matri ces of 
stre ets, squ a res, and apart ment blocks. The ir posi tion along the Danu be vari es; some ti mes 
urban cores make the river front, but they can also be more dis tant from the river. As a result, 
the cha rac ter and age of the se cores vary. All the se ele ments sha pe the ways in which cul-
tu ral tou rists access, get aro und, and use the se urban cores.

The re fo re, the focus of this paper is a com pa ra ti ve analysis of the cores of small towns and 
citi es along the Danu be, done by three main cri te ria: the posi tion of a city core in rela tion 
to the river, its physical cha rac ter, and the age of urban matri ces. By analysing them, our 
rese arch aims to defi ne the main types of cores of the Danu bian urban are as as a basis for 
iden tifying spe ci fic poten tial for the futu re deve lop ment of cul tu ral tou rism along the Danu be 
thro ugh Ser bia.

Keywords: cul tu ral tou rism, urban cores, urban matrix, small towns and citi es, the Danu be

205XI CONFERENCE – ARCHITECTURAL HERITAGE AND URBAN PLANNING



Увод – Уло га Дуна ва у раз во ју гра до ва некад и сад

Река Дунав је дру га по дужи ни река Евро пе. Про ти че кроз десет европ ских држа ва 
и пове зу је раз ли чи те наро де, јези ке и кул ту ре од дав ни на.1 Кроз исто ри ју, река Дунав 
је мења ла сво ју уло гу, нека да је била јед на од нај ва жни јих међу на род них рута која је 
ути ца ла на то да се мно ги гра до ви фор ми ра ју и раз ви ја ју баш на њеним оба ла ма. Ипак, 
ова ква пози ци ја гра до ва, има ла је и лоше стра не. Често су ови гра до ви били под руч ја 
захва ће на рато ви ма и бор ба ма, због чега је урба ни за ци ја пре де ла уз реку Дунав обе-
ле же на број ним успо ни ма и падо ви ма. Гра до ви су мења ли функ ци је и при ла го ђа ва ли 
се окол но сти ма у који ма су се нала зи ли. Сва дога ђа ња узро ко ва ла су један дина ми чан 
про цес у коме су се поду нав ски гра до ви раз ви ја ли, про па да ли, па чак и неста ја ли.2

Васин наво ди да су раз ли чи ти фак то ри ути ца ли на то да се гра до ви изгра ђе ни 
на оба ла ма Дуна ва „раз ви ја ју сва ки на свој инди ви ду а лан начин. Наста ја ли су у ра- 
з ли чи та вре ме на из раз ли чи тих потре ба са раз ли чи тим циље ви ма, некад спон та но а 
некад намен ски“3. Мно ги од ових гра до ва посто је и данас, али су раз ли чи ти фак то ри у 
дру гој поло ви ни 20. века, пре све га цен тра ли зо ван раз вој усме рен на неко ли ко већих 
гра до ва у тада шњој Југо сла ви ји, дове ли до засто ја у раз во ју оста лих гра до ва, због 
чега се данас беле жи вели ки еко ном ски, па сто га и демо граф ски пад у поду нав ским 
гра до ви ма, посеб но у источ ној Срби ји. 

Нега ти ван демо граф ски биланс и про па да ње при вре де уза јам но су пове за ни и 
дово де до оста лих про бле ма у раз во ју мањих поду нав ских гра до ва. Ипак, послед њих 
годи на уоче не су актив но сти које су усме ре не на акти ви ра ње Дуна ва као јед ног од при-
мар них потен ци ја ла за раз вој тури зма у Срби ји.4 Про стор ним пла ном Репу бли ке Срби је 
2010–20205, Поду на вље је дефи ни са но као један од при о ри те та стра те шког раз во ја 
при вре де. Тако ђе, вео ма зна чај ни стра те шки доку мен ти који регу ли шу ову област јесу 
Стра те ги ја Европ ске уни је за раз вој Дунав ског реги о на6 и Стра те ги ја раз во ја тури зма 
Репу бли ке Срби је 2016–2025,7 и пред ста вља ју основ не стра те шке окви ре за раз вој 
тури зма и могућ но сти за покре та ње зајед нич ких про је ка та у реги о ну Поду на вља.

Посто је број ни про јек ти, истра жи ва ња и стра те ги је који се баве упра во овом 
тема ти ком и који упу ћу ју на могућ ност пове зи ва ња мањих поду нав ских гра до ва на 
међу на род ном нивоу чиме би поста ли и зна чај ни је тури стич ке дести на ци је. Међу тим, 
гра до ви у срп ском Поду на вљу нису сасвим при ла го ђе ни потре ба ма тури ста, које се 
умно го ме раз ли ку ју од потре ба ста нов ни ка који у њима живe. Сто га је овај рад усме-
рен на доби ја ње пода та ка који се даље могу кори сти ти за уна пре ђе ње посто је ћег 
ста ња и при ла го ђа ва ње поду нав ских гра до ва тури зму.

Вели ки потен ци јал поду нав ских гра до ва јесте у њихо вој при род ној сре ди ни и 
зани мљи вој про шло сти, али у функ ци ји тури зма зна чај ну уло гу игра физич ка струк-
ту ра гра да, јер она је та која фор ми ра сли ку о неком месту и одре ђу је његов иден-
ти тет. Карак тер поду нав ских гра до ва је пре све га исто риј ски, и нај ви ше је очу ван 
у њихо вим исто риј ским језгри ма. Ипак, потреб но је уна пре ди ти ква ли тет изгра-
ђе них сре ди на јер, захва љу ју ћи физич кој струк ту ри, места фор ми ра ју иден ти тет 
и пре по зна тљи вост и тако поста ју атрак тив ни за посе ти о це. Сто га се кул тур но- 

А. Ђукић, М. Лазаревић, Б. Антонић
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-исто риј ска башти на очу ва на у цели на ма попут ста рих град ских језга ра пре по зна је 
као битан под сти цај тури стич ком раз во ју. Тиме исто риј ска језгра поста ју кључ на чво-
ри шта која фор ми ра ју нове везе с реком Дуна вом, а гра до ви у који ма се ова језгра 
нала зе поста ју атрак ци ја на оба ла ма важне тури стич ке руте.8 На тај начин било би 
могу ће успо ста ви ти поје ди не тури стич ке тач ке и у срп ском Поду на вљу, које би зајед но 
с европ ским дести на ци ја ма на Дуна ву чини ле јед ну мре жу раз ли чи тих кул ту ра и тра-
ди ци ја. Једин стве ност тих тача ка нај ви ше се огле да у урба ним цели на ма изра же них 
кул тур но-исто риј ских, урба ни стич ких или амби јен тал них вред но сти, изгра ђе них кроз 
веко ве и пози ци о ни ра них у при о ба љу Дуна ва.

Мето до ло ги ја

Истра жи ва ње се засни ва на ком па ра тив ној ана ли зи језга ра поду нав ских гра до-
ва мале и сред ње вели чи не, као више стру кој сту ди ји слу ча ја с крат ким освр том на 
њихов наста нак и раз вој. Цен трал ни део рада је упо ред на ана ли за ста рих језга ра у 
шест поду нав ских гра до ва: Апа тин (А), Срем ски Кар лов ци (СК), Сме де ре во (СД), Вели ко 
Гра ди ште (ВГ), Голу бац (Г) и Доњи Мила но вац (ДМ). Узор ци су ода бра ни на осно ву сво је 
вели чи не и пози ци је на оба ли Дуна ва. У обзир су узе ти гра до ви из раз ли чи тих дело-
ва Срби је како би се сагле да ли дру га чи ји карак те ри језга ра наста лих у раз ли чи тим 
вре ме ни ма и окол но сти ма. Ана ли за је засно ва на на три глав на кри те ри ју ма, која се 
одно се на пери од настан ка (К1), карак тер језгра (К2) и на његов поло жај пре ма реци 
(К3). Истра жи ва ње је спро ве де но оби ла ском тере на, пре гле дом посто је ће лите ра ту ре 
и план ске и стра те шке доку мен та ци је у циљу сагле да ва ња посто је ћег ста ња, као и 
про бле ма и могућ но сти раз во ја кул тур ног тури зма.

Више стру ка сту ди ја слу ча ја

Урба ни за ци ју ове реги је обе ле жи ло је мно штво успо на и падо ва, поди за ња, руше-
ња и обна вља ња гра до ва. Пре ма томе, прво бит но фор ми ра на језгра у неким гра до ви-
ма нису се задр жа ла и данас, у дру ги ма се пре по зна је кон ти ну и тет њихо вог раз во ја, 
док су нека изме шта на или фор ми ра на касни је. Јасно је да у мно штву гра до ва који 
су се низа ли на оба ли Дуна ва, језгра нису фор ми ра на у исто вре ме, нити су њихо ве 
функ ци је биле исте. Тако ђе, важно је раз у ме ти да дана шњи цен три често нису ста ра 
језгра гра до ва. Сто га ће се у даљем раду (Табе ла 1) напра ви ти кра так пре глед исто риј-
ског раз во ја шест поду нав ских гра до ва и тако пре по зна ти нај ста ри ја очу ва на град ска 
језгра, те утвр ди ти кон кре тан узо рак за ана ли зу.

Мор фо ге не за ста рих град ских језга ра поду нав ских гра до ва

Апа тин је град ско насе ље чија се урба ни за ци ја може пра ти ти још од почет ка 
11. века. На левој оба ли Дуна ва фор ми ра но је насе ље које је све до вре ме на тур ске 
вла да ви не има ло ста тус трго ви шта с изгра ђе ним при ста ни штем. Међу тим, у вре ме 
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тур ског зау зи ма ња, он губи зна чај и поми ње се само као село. Тек кра јем 17. века 
поно во је уцр тан у кар те као насе ље с црквом и неко ли ко кућа. Kрајем 1840-их и почет-
ком 1850-их годи на, Апа тин насе ља ва више сто ти на немач ких поро ди ца. Међу њима 
се нала зи ло мно штво зана тли ја. Тако се на овом про сто ру поно во фор ми ра при ста ни-
ште, па у дру гој поло ви ни 18. века Апа тин поста је сна жно занат ско сре ди ште, расте, 
шири се и доби ја ста тус варо ши це.9 Неда ле ко од при ста ни шта подиг ну та је црква и 
изгра ђен је град ски цен тар с тргом. У том делу фор ми ра ју се јав не згра де, шко ле, 
занат ске ради о ни це. Међу тим, 1795. годи не вели ка попла ва уни шти ла је ста ро језгро 
гра да, а нови цен тар изме штен је севе ро и сточ но од дана шње Апа тин ске пива ре. 
Крај 18. и поче так 19. века карак те ри ше обли ко ва ње нове урба не матри це Апа ти на.10 
Поред низа јав них гра ђе вин ских зда ња (Згра да нека да шње Срп ске бан ке, Апа тин ска 
пива ра – ста ра управ на згра да, Трг осло бо ђе ња бр. 5, Апа тин ска пива ра – нека да шња 
стам бе на згра да, Апа тин ска пива ра – инду стриј ски погон, Дом кул ту ре, Про дав ни ца 
„Поду на вље“, Згра да поште, Згра да „Соли да“, Згра да Жуп ног дво ра, Згра да Основ-
не шко ле „Жар ко Зре ња нин“, Згра да Скуп шти не Општи не, Згра да мили ци је, Згра да 
штам па ри је „Мер кур“, Згра да Дома здра вља и мно штво кућа у ули ца ма Мар ша ла 
Тита и Мар ка Оре шко ви ћа), јед ну од кључ них урба ни стич ких тача ка ново фор ми ра ног 
град ског језгра репре зен ту је обје кат сакрал ног карак те ра, римо ка то лич ка Црква Узне-
се ња Мари ји на, гра ђе на у пери о ду од 1795. до 1798. годи не.11 Данас ова цели на пред-
ста вља ста ро језгро гра да и има одли ке про стор не кул тур но-исто риј ске цели не у којој 
је гру пи са но непо крет но спо ме нич ко насле ђе, посеб но дуж глав не град ске ули це. 12

Урба ни за ци ја Срем ских Кар ло ва ца може се у кон ти ну и те ту пра ти ти од 14. века. 
Под тур ском вла шћу, Кар лов ци су поста ли јед но од нај ве ћих и нај зна чај ни јих град ских 
насе ља, али су га Тур ци 1688. годи не, у повла че њу пре ма Бео гра ду, спа ли ли и раз ру-
ши ли. Од тада до сре ди не 18. века град се нагло раз ви јао. Изгра ђе на је прва шко ла, 
Римо ка то лич ка црква, отво рен је вели ки број занат ских и трго вач ких ради о ни ца.13 У 
пери о ду од 1758. до 1762. годи не подиг ну та је и Сабор на црква. „Глав ни град ски трг 
није био широк као данас. На месту дана шње чесме била су два ком плек са кућа, 
управ на на ток Дуна ва. Било је девет трго вач ких кућа окре ну тих пре ма запа ду, што је 
чини ло глав ну чар ши ју“.14 Међу тим, у Кар лов ци ма су се дого ди ла два вели ка пожа ра 
у који ма је мно штво гра ђе ви на уни ште но. Први вели ки пожар поха рао је град 1788. 
годи не. Горе ле су куће, а пожар је захва тио и Пашин конак, који се нала зио на месту 
дана шње Патри јар ши је. Дру ги пожар збио се 1799. годи не. Изго ре ле су 64 куће, а 
горе ла је и Сабор на црква.15 Након пожа ра, град ско језгро је убр зо обно вље но и очу ва-
но до дана шњих дана. Град ско језгро Срем ских Кар ло ва ца данас пред ста вља барок ну 
цели ну која обу хва та про стор Трга Бран ка Ради че ви ћа, Сабор ну цркву Све тог Нико ле, 
обно вље ну 1805. годи не; Згра ду Маги стра та, зида ну од 1806. до 1811. годи не; Кар ло-
вач ку гим на зи ју, подиг ну ту 1891. годи не;16 Патри јар шиј ски двор, сагра ђен изме ђу 1892. 
и 1895. годи не; Кар ло вач ку бого сло ви ју, подиг ну ту 1902. годи не. Данас овај про стор 
пред ста вља кул тур но-исто риј ску цели ну од изу зет ног зна ча ја.17 Има сна жан исто риј ски 
и кул тур ни карак тер, а њего ва физич ка струк ту ра је план ски обли ко ва на, при чему се 
води ло рачу на о естет ској стра ни кре и ра ња сли ке места. Цели ну фор ми ра ју глав ни 
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трг с објек ти ма који има ју изра зи ту исто риј ску и амби јен тал ну вред ност.18 Ни шири 
појас цен тра није у супрот но сти с исто риј ским језгром. Очу ва не су тра ди ци о нал не куће 
које зајед но с јав ним и сакрал ним објек ти ма, попут Доње цркве (сагра ђе на око 1719. 
годи не) и Гор ње цркве (веру је се да поти че још из 16. века), пред ста вља ју зна ча јан 
чини лац у обли ко ва њу језгра и јача њу њего ве исто риј ске и амби јен тал не вред но сти.19

Наста нак гра да Сме де ре ва везу је се првен стве но за Сме де рев ску твр ђа ву, изгра-
ђе ну још у 15. веку, која данас чини важан еле мент у урба ној матри ци ста рог језгра 
гра да. Град почи ње да се шири тек у 16. и 17, а у 18. веку на левој оба ли Језа ве 
изгра ђе но је насе ље са два де се так кућа. Маха ла је про ду же на од Језа ве ка тада-
шњем цен тру, где се нала зи ла црква. Цен тар варо ши је био на истој лока ци ји где се 
и данас нала зи. У 19. веку, изгра ђе на је Црква Све тог Геор ги ја, тач ни је 1851–1855. 
годи не. Након изград ње Цркве, Ита ли ја ни су изгра ди ли кеј који и данас посто ји. Кеј 
пра ти оба лу целом дужи ном град ског језгра. Кра јем 19. века, усле ди ла је изград ња 
желе зни це, која је у физич ком сми слу у пот пу но сти одво ји ла Твр ђа ву од цен тра и кеја. 
Пери од после Дру гог свет ског рата карак те ри ше изра зи та тран сфор ма ци ја струк ту ре 
град ског језгра Сме де ре ва. После осло бо ђе ња 1944. годи не, кре ће интен зив на обно ва 
све га пору ше ног. Ово раз до бље обе ле жи ла је изра зи та тран сфор ма ци ја струк ту ре 
град ског језгра – пре у ре ђе но је сре ди ште гра да и фор ми ран је сквер, дана шњи Трг 
Репу бли ке с пешач ком зоном – данас Ули цом кра ља Петра.20 Три нај зна чај ни је урба не 
цели не данас чине ста ро град ско језгро: очу ва на улич на матри ца 19. и 20. века, при о-
бал ни појас уз Дунав и Твр ђа ва. Нај ста ри ји дело ви град ског насе ља су у зони изме ђу 

Сли ка 1. Однос ста рих град ских језга ра шест поду нав ских гра до ва пре ма реци 
(аутор: М. Лаза ре вић)
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К1 К2 К3

А Ди скон ти ну и тет

Прво бит но фор ми ра но језгро раз ру ше но; 
ново, данас очу ва но, фор ми ра но на дру гом 
месту кра јем 18. и почет ком 19. века.

Исто риј ски и кул тур ни 
карак тер цели не ста рог 
град ског језгра .

Це ли на која је ори јен ти са на 
пре ма оба ли и сама по себи 
пред ста вља везу с оба лом, 
јер је ста ро град ско језгро 
фор ми ра но линиј ски дуж 
глав не ули це која јед ним 
кра јем изла зи на оба лу 
Дуна ва.

СК Кон ти ну и тет у раз во ју

Данас пре по зна тљи во језгро наста ло  
је кра јем 18. века и раз ви ја ло се кроз  
читав 19. век.

Фор ми ра но је на месту где су цен трал ни 
садр жа ји били кон цен три са ни још кра јем 
17. века.

Изра зи ти исто риј ски, кул-
тур ни и тури стич ки карак тер 
ста рог град ског језгра .

Ста ро град ско језгро  
фор ми ра но неза ви сно у 
одно су на реку, одво је но 
наси пом и маги стра лом.

СД Је згро сачи ње но из три цели не:

1. Твр ђа ва, изгра ђе на у 15. веку; 

2. Дана шњи трг с црквом (нека да шњи цен тар 
варо ши пре по знат још у 18. веку, а тек у 19. 
фор ми ран трг са црквом. Сре ди ном 20. века 
пре у ре ђен уз фор ми ра ње пешач ке ули це која 
води до тре ће цели не – Кеја);

3. Кеј поти че из 19. века.

Цели на саста вље на од три 
пот це ли не, коју чини мре жа 
јав них про сто ра фор ми ра на 
тако да сво јим садр жа јем и 
типо ло ги јом има изра зи ти 
услу жни, исто риј ски и кул-
тур ни карак тер.

Ори јен ти са но пре ма реци 
с фор ми ра ним глав ним 
град ским тргом, уву че ним у 
град ско тки во, пре ма којем 
посто ји физич ко огра ни че-
ње – желе знич ка пру га.

ВГ По че так 20. века Нај ве ћи део ста рог град ског 
језгра чине варо шке куће 
без изра зи те спо ме нич ке, 
али јасне амби јен тал не 
вред но сти.

Ори јен ти са но пре ма реци 
с фор ми ра ним глав ним 
град ским тргом, уву че ним у 
град ско тки во. Основ но обе-
леж је ове цели не је урба ни 
склоп око глав не ули це 
цен тра Вели ког Гра ди шта – 
Кне за Лаза ра, која пове зу је 
трг и оба лу.

Г Од  сре ди не 19. века тран сфор ми ше се из 
трго ви шног цен тра у цен трал ну зону, која 
посто ји од сре ди не 20. века.

Мања про стор на цели на 
фор ми ра на уз оба лу реке, 
у којој пре о вла да ва сна жан 
амби јен тал ни карак тер 
при род ног пеј за жа. У овом 
делу се нала зе и објек ти 
гра ди тељ ског насле ђа. Они 
посе ду ју архи тек тон ске, урба-
ни стич ке и кул тур но--исто риј-
ске вред но сти које при па да ју 
гра ђан ској архи тек ту ри с 
кра ја 19. и почет ка 20. века.

Језгро као једин стве на 
цели на фор ми ра на линиј-
ски уз оба лу, у пот пу но сти 
ори јен ти са на пре ма реци. С 
обзи ром на облик и пра-
вац пру жа ња цен трал ног 
град ског језгра, јав ни и 
комер ци јал ни садр жа ји су 
поста вље ни тако да пра те 
оба лу, с нешто изра же ни-
јом кон цен тра ци јом изме ђу 
хоте ла и згра де општи не.

ДМ Дру га поло ви на 20. века, изме шта ње чита вог 
гра да због изград ње хидро е лек тра не .

Пре о вла да ва амби јен тал ни 
карак тер при род ног пеј за-
жа, док је гра ђе на струк ту ра 
без изра зи те спо ме нич ке 
или исто риј ске вред но сти. 

Језгро као једин стве на 
цели на фор ми ра на уз оба лу 
у пот пу но сти је ори јен ти са-
на пре ма реци.

Табе ла 1. Упо ред на ана ли за ста рих језга ра поду нав ских гра до ва на осно ву 
поста вље них кри те ри ју ма (аутор: М. Лаза ре вић)
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Твр ђа ве и Кара ђор ђе ве ули це, где је нај гу шћа урба на матри ца. Те зоне пред ста вља ју 
про стор но-амби јен тал не цели не с изра же ним архи тек тон ско-урба ни стич ким вред но-
сти ма нагла ше ним кон цен тра ци јом актив но сти које се у њима одви ја ју.21 

Вели ко Гра ди ште се под тим име ном поја вљу је први пут у Рава нич кој пове љи 
кне за Лаза ра 1381. Свој вели ки успон Вели ко Гра ди ште дожи вља ва у 19. веку, када 
поста је глав на лука на Дуна ву. Сре ди ном 19. века, у гра ду се поди жу гра ђе ви не које 
све до че о тада шњој њего вој еко ном ској моћи. Почет ком 20. века, град ска лука поста-
је од при мар ног зна ча ја за еко но ми ју чита ве Кра ље ви не Срби је. У то вре ме и град 
сасвим мења изглед и поди жу се нај зна чај ни је гра ђе ви не: Згра да Сре ског начел ства, 
Град ска библи о те ка, Цари нар ни ца, дом Кара мар ко ви ћа, Михај ло ви ћа.22 Данас су ове 
гра ђе ви не већи ном пози ци о ни ра не дуж Ули це кне за Лаза ра, која се може назва ти 
чар ши јом, тј. нај ва жни јом амби јен тал ном цели ном у гра ду. Сачи ње на је од малих и 
сред њих бло ко ва делом уз Дунав ски кеј и већим делом око трго ва и ули ца исто риј ског 
град ског језгра. То су Трг Бори са Кидри ча (Жит ни трг), парк и Трг Мла де на Мило ра до-
ви ћа. Зајед но са Ул. кне за Лаза ра утвр ђе ни су за непо крет но кул тур но добро – про-
стор на кул тур но-исто риј ска цели на.23

До 19. века глав но исто риј ско сре ди ште Голуп ца била је Голу бач ка твр ђа ва, док 
је дана шње насе ље до тог вре ме на било село, да би се од тада поче ло раз ви ја ти као 
ома ње сре ди ште. Тек 1881. годи не Голу бац зва нич но поста је варо ши ца.24 У дру гој 
поло ви ни 20. века обли ку је се цен трал на зона поред Дуна ва која и данас посто ји. У 
овој цели ни, на град ском тргу, те у ули ца ма Цара Душа на, Цара Лаза ра и Кара ђор ђе вој 
фор ми ра на је лине ар на зона, која је од сре ди не 19. века има ла послов не и трго вач ке 
ули це.25 Нека да шњи при стан испред дана шњег град ског пар ка и град ско ваша ри-
ште у запад ном делу цен тра, као дело ви нека да шње при о бал не зоне, пото пље ни 
су изди за њем нивоа Дуна ва ства ра њем Ђер дап ског језе ра изград њом исто и ме не 
хидро цен тра ле 1972. годи не.

Доњи Мила но вац је на лока ци ји где се нала зи изгра ђен тек седам де се тих годи-
на 20. века. Град је пре ме штан три пута. Први пут у 17. веку, затим 1830. годи не, и 
послед њи пут 1971. годи не, на место где се данас нала зи. 26 Пре ма томе, језгро дана-
шњег Доњег Мила нов ца је ново, изгра ђе но у модер ни стич ком духу тада шње СФРЈ. 
Нај зна чај ни ји објек ти нала зе се у зони при о ба ља, са доње стра не оме ђе ној Ули цом 
капе та на Мише.27 

Могућ но сти за уна пре ђе ње исто риј ске матри це у функ ци ји тури зма

У прет ход ној табе ли (Табе ла 1) види се карак тер пред мет них исто риј ских језга ра, 
који умно го ме зави си од пери о да у којем је настао. Тако ђе, раз ли ку је се однос пре ма 
реци. Нека језгра пози ци о ни ра на су тако да пра те оба лу, а нека су оформ ље на као 
цели на која се пру жа кроз град ско тки во пре ма реци. Када се посма тра однос језгра 
пре ма реци, пре по зна ју се и језгра поста вље на у пот пу но сти неза ви сно од реке. 

У првом слу ча ју би ваља ло оја ча ти посто је ће прав це пру жа ња, у дру гом раз ви ја ти 
прав це које пове зу ју цен трал ну зону с реком, а у тре ћем је потреб но раз вој усме ри ти 
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на уста но вља ва ње нових пра ва ца који ма би се оства ри ла веза с реком. У два послед-
ња слу ча ја зна чај но би било фор ми ра ње и нагла ша ва ње нових тача ка на мести ма 
укр шта ња посто је ћих и нових поте за и лини је оба ле, јер исто риј ска језгра нису видљи-
ва с реке, и углав ном су оба ле ових гра до ва неу ре ђе не и недо вољ но атрак тив не. Зато 
је потреб но новим еле мен ти ма акцен то ва ти поме ну те тач ке на оба ли. Оне би зајед но 
с посто је ћом изгра ђе ном струк ту ром дости гле и зна чај ну урба ни стич ку вред ност. На 
тај начин, град би при ву као тури сте с реке. У Табе ли 2 су при ка за не могућ но сти за 
раз вој тури зма у окви ру ста рог град ског језгра сва ког гра да поје ди нач но, засно ва не 
на њихо вим карак те ри ма и пози ци ји пре ма оба ли.

А Мо гућ но сти за раз вој тури зма огле да ју се у исто риј ском и кул тур ном карак те ру ста рог град ског језгра 
које је ори јен ти са но пре ма реци, зајед но с уре ђе ном оба лом и при род ним пеј за жом чини једин стве ну 
цели ну која има вели ки потен ци јал за раз вој усме рен ка потре ба ма тури ста. Ово под ра зу ме ва уво ђе ње 
раз ли чи тих садр жа ја услу жног и уго сти тељ ског карак те ра који у овој зони недо ста ју, као и уна пре ђе ње 
физич ке струк ту ре.

СК И зу зет ним кул тур ним и исто риј ским карак те ром ста рог град ског језгра, које оства ру је једин стве ну сли ку 
с при род ним окру же њем, ова цели на пока зу је вели ки потен ци јал за раз вој тури зма. Ста ро језгро посе-
ду је урба ни стич ке, архи тек тон ско-стил ске и кул тур но-исто риј ске вред но сти. Међу тим, уоча ва се њего ва 
лоша пове за ност с реком и пот пу но неу ре ђе на оба ла. Посто је број не могућ но сти за раз вој обал ног под-
руч ја, које у будућ но сти мора поста ти важна зона за под сти ца ње раз во ја тури зма.

СД Ста ро језгро има вели ки потен ци јал за раз вој тури зма. Пре све га, очу ва но исто риј ско насле ђе из сред-
њег века на самој оба ли Дуна ва даје једин стве ну амби јен тал ну вред ност поме ну том про сто ру. Зна чај на 
је и цели на трга и пешач ке зоне, која поред сво је исто риј ске и кул тур не вред но сти има и пре по зна-
тљив услу жни карак тер, јер је сачи ње на од вели ког бро ја ресто ра на, кафеа, про дав ни ца, које су битан 
део тури стич ке пону де. Про блем се пре по зна је у физич ким огра ни че њи ма – желе знич кој пру зи и напу-
ште ним цели на ма које ства ра ју физич ки гра ни цу изме ђу три амби јен тал не цели не ста рог језгра гра да. 
Посто је број не могућ но сти за раз вој овог дела, у којем се урба ном реге не ра ци јом може пости ћи једин-
стве на цели на свих поме ну тих еле ме на та. 

ВГ У о че но је да стуб урба ног раз во ја пред ста вља Ули ца кне за Лаза ра, која води ка при о бал ној зони и пове-
зу је два важна град ска трга. Већи на зна чај них обје ка та је кон цен три са на уз ове трго ве. Овај потез има 
вели ке могућ но сти за тури стич ки раз вој, али је потреб но акти ви ра ти га уво ђе њем атрак тив них садр жа ја 
и уна пре ђе њем посто је ће физич ке струк ту ре.

Г Не до ста ци се уоча ва ју у недо стат ку услу жних делат но сти и мањ ку кул тур них садр жа ја. Бора вак је огра-
ни чен на кра ћи одмор у пар ку или шет њу напредназад уз оба лу реке. Пре по зна је се и лоша умре же ност 
језгра са спо ме ни ци ма кул ту ре који има ју вели ки тури стич ки потен ци јал, те због лоше пове за но сти и 
наве де них недо ста та ка, није еви ден ти ран дужи бора вак. Често, због неиз гра ђе ног иден ти те та језгра 
гра да, тури сти оби ла зе само атрак ци је попут Голу бач ке твр ђа ве, Ђер дап ске кли су ре, мана сти ра Тума-
не и сл., без посе ћи ва ња гра да. Цело куп на мре жа про сто ра и сли ка коју фор ми ра ју нису на нивоу који 
задо во ља ва потре бе тури ста, сто га је пожељ но њихо во побољ ша ње. Потреб но је додат но ради ти на 
утвр ђи ва њу карак те ра ове лине ар но раз ви је не цен трал не цели не.

ДМ Најз на чај ни ји објек ти нала зе се у зони при о ба ља, оме ђе ној пре ма насе љу Ули цом капе та на Мише. 
Узвод но од Тен ки не куће (Капе тан Миши ног зда ња), нала зи се потен ци јал на лока ци ја за изград њу нових 
тури стич ких садр жа ја. Шет на ста за тре нут но посто ји, али посто је могућ но сти и за њено про ши ре ње.

Табела 2. Стање и могућности за креирање туристичког карактера језгра  
(аутор: М. Лаза ре вић)
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Закљу чак

Исто риј ска језгра поду нав ских гра до ва у Срби ји која су пред мет овог рада раз ви-
ја ла су се у раз ли чи тим пери о ди ма, и у зави сно сти од тога пре по зна ју се и раз ли ке у 
њихо вим карак те ри ма. Ста ра језгра у Вој во ди ни, која су данас очу ва на, фор ми ра на су у 
пери о ду 18. и 19. века и као таква има ју изра же не кул тур не и исто риј ске карак те ри сти-
ке које те цели не чине вред ни ма. Ова кви амби јен ти, зајед но с при род ним окру же њем 
има ју сна жан тури стич ки карак тер са изгра ђе ним иден ти те том који је само потреб но 
уна пре ди ти. Уко ли ко ста ра језгра нису пози ци о ни ра на у самом при о ба љу, потреб но 
је план ски ради ти на уво ђе њу пра ва ца који ма би се језгро умре жи ло с при о ба љем. 
Потреб но је изгра ди ти визу ел ни иден ти тет тих пра ва ца како би се они сагле да ва ли 
са Дуна ва и при вла чи ли тури сте. Са дру ге стра не, уви ђа се да су поду нав ски гра до ви 
у источ ном делу Срби је сво ја језгра углав ном фор ми ра ли касни је, тек у 20. веку. Та 
језгра углав ном нема ју истак ну те исто риј ске и кул тур не вред но сти, али посе ду ју амби-
јен тал не вред но сти и добру пози ци ју непо сред но уз оба лу Дуна ва. У тим град ским 
насе љи ма потреб но је уна пре ди ти визу ел ни иден ти тет, има ју ћи у виду да се њихо ви 
про сто ри директ но сагле да ва ју са Дуна ва. То под ра зу ме ва обли ко ва ње и мате ри ја-
ли за ци ју нових и посто је ћих обје ка та у пред мет ним зона ма. Уна пре ђе ње отво ре них 
јав них про сто ра је могу ће пости ћи ква ли тет ним урба ним дизај ном и уво ђе њем нових 
садр жа ја кон цен три са них непо сред но уз Дунав. У обе пре по зна те гру пе поду нав ских 
гра до ва потреб но је првен стве но укло пи ти нове тури стич ке садр жа је који би у скло пу 
посто је ћих урба них матри ца уна пре ди ли изгра ђе ну струк ту ру, а која би била при мар но 
ори јен ти са на пре ма оба ли.
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