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Planificarea turismului cultural în Serbia: orașul 
Golubac din regiunea dunăreană Porțile de Fier 

 
Branislav ANTONIĆ1, Aleksandra DJUKIĆ1, Jelena MARIĆ1 

1 - Universitatea din Belgrad – Facultatea de Arhitectură, 
Departamentul de Urbanism, Belgrad, Serbia 

 
Sectorul turismului cultural s-a accelerat în ultimele 
decenii. Principalul avantaj al acestui tip de turism este că 
poate revigora și regenera locațiile anterior subdezvoltate, 
cu o moștenire culturală și naturală semnificativă, tradiție 
și locuire. Cu toate acestea, aceste locații au adesea 
accesibilitate și servicii limitate, adică le lipsește 
infrastructura adecvată pentru a îmbrățișa turismul 
cultural în întregul său potențial. 
Serbia se numără printre țările europene mai puțin 
dezvoltate în turismul cultural, dar a făcut un progres 
uriaș în ultimul deceniu. Destinațiile de turism cultural cu 
cea mai rapidă dezvoltare din țară sunt cele situate pe 
traseele turistice europene, precum fluviul Dunărea. Cea 
mai pitorească parte a râului este Porțile de Fier sau 
Đerdap, cel mai lung defileu al Dunării împărțit între 
Serbia și România. Golubac este orașul sârbesc situat la 
intrarea vestică a defileului, cu magnifica cetate cu același 
nume, recent renovată. Acesta a fost un pas important 
înainte în sectorul turismului, care, în consecință, a 
inversat traiectoria socio-economică negativă anterior în 
Golubac din cauza poziției la granița orașului și a 
infrastructurii de transport subdezvoltate. O astfel de 
izolare a păstrat tradiția locală și siturile de patrimoniu, 
care au devenit noi magneți pentru turiștii locali și 
internaționali de pe Traseul Dunării. 
Această dezvoltare recentă a adus multe noi propuneri de 
proiecte. Scopul acestei cercetări este de a analiza 
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documentele cheie de planificare care includ Orașul 
Golubac și modul în care acestea iau în considerare noile 
proiecte strategice în mod teritorial. Sunt selectate și 
analizate trei documente de planificare cele mai 
reprezentative cu privire la proiectele planificate în 
infrastructura turistică (culturală) sub forma unui studiu 
de caz multiplu. Rezultatele acestei analize de studiu de 
caz sunt comparate cu poziția și punctul de vedere al 
experților locali, finalizate ca intrări finale pentru 
dezvoltarea viitoare a Golubac. 
 
Cuvinte cheie: amenajarea teritoriului, turismul cultural, 
proiecte strategice, Dunărea, Golubac 
 
Clasificare JEL: R58, R52, R14, O21 
 

 
 

Planning Cultural Tourism in Serbia: Golubac Town in 
the Danube Iron Gates Region 

 
Branislav ANTONIĆ1, Aleksandra DJUKIĆ1, Jelena MARIĆ1 

1 - University of Belgrade – Faculty of Architecture, 
Department of Urbanism, Belgrade, Serbia 

  
The sector of cultural tourism has accelerated last 
decades. The main advantage in this type of tourism is that 
it can revive and regenerate the formerly underdeveloped 
locations with significant cultural and natural heritage, 
tradition and localness. However, these locations are often 
with limited accessibility and services, i.e., they lack 
proper infrastructure to be embrace cultural tourism in its 
full potential. 
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Serbia is among less developed European countries in 
cultural tourism, but it has made a huge progress last 
decade. The fastest developing destinations of cultural 
tourism in the country are those one located on European 
tourist routes, such the Danube River. The most scenic 
part of the river is the Iron Gates or Đerdap, the longest 
gorge of the Danube divided between Serbia and Romania. 
Golubac is Serbian Town situated at the western entrance 
of the gorge, with the magnificent same-name fortress, 
recently refurbished. This was an important step forward 
in tourism sector, which has consequently reversed the 
previously negative socio-economic trajectory in Golubac 
due to the town borderland position and underdeveloped 
transportation infrastructure. Such isolation preserved 
local tradition and heritage sites, which have become new 
magnets for local and international tourists on the Danube 
Route. 
This recent development has brought many new project 
proposals. The purpose of this research is to analyse the 
key planning documents that include Golubac Town and 
how they consider new strategic projects in territorial 
manner. Three most representative planning documents 
are selected and analysed regarding to planned projects in 
(cultural) tourism infrastructure in the form of a multi-
case study. Results from this case-study analysis are 
compared with the position and view of local experts, 
finalised as final inputs for the future development of the 
Golubac. 
 
Keywords: territorial planning, cultural tourism, strategic 
projects, the Danube, Golubac 
 
JEL Classification: R58, R52, R14, O21 






