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ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Општина Неготин представља природну географску целину, економски повезан простор 

који поседује изграђену комуникацију између 39 насељених места, са Неготином као 

урбаним насељем градског типа које представља гравитациони, просторни, економски и 

историјски и административни центар. 

Општина Неготин се налази на истоку Србије, на тромеђи, у близини границаса 

Румунијом и Бугарском- најближи град у Бугарској, Видин, је удаљен 41 км од Неготина а 

Турну Северин у Румунији се налази на 75 км од Неготина. Удаљеност од Београда 237 

km а од Ниша 152 km. 

Општина Неготин покрива површину од 1089 км2, становништво је у већини српске 

националности али има и Влаха, Бугара,Румуна, Рома. У општини Неготин има 39 насеља 

- 38 села и сам град Неготин.  

Река Дунав ( Коридор 7 ) је природна граница територији општине Неготин у дужини од 

41 км. У приобалном делу општине се налази неколико важних инфраструктурних 

објеката – Хиxдроелектрана ''Ђердап 2, индустија хемијских производа и лука у Прахову, 

туристичко пристаниште у Михаловцу и спортско рекреативни комплекс на Кусјаку, у 

непосредној близини ХЕ Ђердап 2. 

Општина Неготин спада у ретко насељено подручје са 34 становника по 1км². У односу на 

републички просек који износи 85 становника по 1км², густина насељености у 2011. у 

општини Неготин износи 45,05 % од републичког просека. 

Површина: 1.089 км² 

Број насеља: 39 

Број становника попис 2011   -  36.879 

Густина насељености 34 км2 

Катастарске општине: 42 

Месне заједнице: 47 



Месне канцеларије: 38 

Округ: Борски 

Географска ширина: 44° 13' 0" – 44° 30' 0" 

Географска дужина: 22° 15'00" - 22° 31' 60" 

Становништвокао основна претпоставка привредног развоја је анализирано са циљем да 

се утврди да ли постоји адекватан људски потенцијал за диверзификацију руралне 

економије. У социолошком смислу становништво је привржено традиционалним 

вредностима и очувању обичајног наслеђа. На територији од 1.089 км2 живи 36.879 

становника,  односно 34 становника на 1 км2, што општину Неготин сврстава у ретко 

насељено подручје.  

Општину Неготин карактерише и велики број становника на привременом раду у у 

иностранству – највећи број становника у овој категорији живи и ради у земљама 

Европске уније. Одлив становништва због економских миграција је константан и на 

жалост нема реверзибилан ток тако да је потребно дефинисање посебних мера социјалне 

политике како би се демографско пражњење простора изазвано овим процесима 

зауставило или бар ублажило. 

Статистика показује да је у периоду 1981-2011.године, забележен пад броја становника у 

општини Неготин за 27.021 становника што може да у одређеним околностима и те како 

отежа напоре и активности усмерене ка локалном економском и руралном развоју 

општине управо због недостатка људских ресурса.  

У неким тачкама општине и одређеним привредним и друштвеним областима стање 

људских ресурса је алармантно као из угла спровољења одређених процеса тако и из угла 

коришћења истих. 

Упркос наведеном, постоји један мањи број повратника из иностранства који  желе да 

инвестирају у развој краја из кога су потеклии  управо ова чињеница може бити 

покретачки фактор за ослабљене развојне економске процесе укључујући и оне у туризму. 

Програм развоја туризма општине Неготин и њиме дефинисани програми и пројекти део 

су укупних активности локалне самоуправе  усмерених између осталог  решавању овог 

проблема тј.покушају да се кроз разне видове локалног економског разввоја, у овом 

случају, путем развоја туризма,  допринесе развоју локалне привреде и  ублажавању 

негативних миграционих и популационих трендова.  

 

 



ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Друмски саобраћај 

 

Мрежу путева на територији општине Неготин чине: магистрални, регионални и локални  

путеви. Укупна дужина путне мреже на територији општине Неготин износи 453 км од 

чега 345 км са савременим коловозом. 

 

Железнички саобраћај 

На подручју општине Неготин, долином Тимока протеже се железничка пруга Ниш – 

Прахово. Пруга је нормалног колосека ширине 1.435 мм. Дужина пруге на целом потесу 

износи 184км и 600 метара.  

Хидрографску карту општине Неготин чине следеће реке: Дунав (у дужини преко 30 км), 

Тимок, Сиколска река, Јасеничка река, Слатинска река и Замна. 

Речни саобраћај са луком 

Систем речног саобраћаја на подручју општине Неготин везан је за Дунав као 

међународни пловни пут и пристаниште које се налази на овом подручју. 

Дунав представља најважнију речну магистралу средње и југоисточне Европе, европски 

коридор VII и има огроман значај за међународну робну размену.  

Лука ''Прахово'' се налази на десној обали Дунава (km 861), представља последњу 

излазну луку на територији Србије и налази се 4 km низводно од ХЕ ''Ђердап“II. Повезана 

је железницом и друмским саобраћајницама са другим деловима Србије. Упркос 

чињеници да на северо - источном ободу општине, Дунав протиче дужином од 41 км, овај 

изузетни природни потенцијал није довољно валоризован у привредном контесту без 

обзира на могућности које пружа у развоју саобраћаја и туризма. 

ПРИВРЕДА 

 

Привредну карту општине Неготин карактерише пољопривредна производња, производња 

електричне енергије (ХЕ «Ђердап 2»), хемијска индустрија, саобраћај и др .Привреда и 

индустријаопштине Неготин је сконцентрисана у центрима развоја Неготин и Прахово са 

индустријским зонама и мањим центрима развоја на руралном  подручју: Јабуковац, 

Михајловац, Кобишница, Рајац. 

Поред неповољних услова и проблема у функционисању привреде, предузимљивост и 

флексибилност малих и средњих предузећа и развој предузетништва покренуо је развој 

локалне економије посебно у области , туризма и угоститељства, виноградарства и 

производње вина (преко двадесет породичних винограда и винарија) и делом у индустрији 

(производња челичних влакана, грађевинског материјала и столарије), у домену трговине на 

мало, изградњи смештајних капацитета и пратећој понуди. Када је реч о индустрији, 



доминирају капитално интензивне гране производња електричне енергије ХЕ „Ђердап 2 и 

производња хемијских производа  

 

 ПОЉОПРИВРЕДА 

Општина Неготин спада у подручја која су богата обрадивим пољопривредним 

површинама, сада се обрађује око 20.000 ха. У сетвеној структури најзаступљенија су 

стрна жита , затим кукуруз  и сунцокрет. На близу 1000 ха се узгаја поврће. Све више се 

примењује пластенички начин гајења поврћа. Пашњаци и ливаде заузимају око 20.000 ха. 

У  брдском  делу општине доминантна је сточарска производња.Пољопривредна 

производња може бити база за извозне пројекте у области производње здраве хране као и 

за пласман на локалном туристичком тржишту. 

Климатски услови на територији општине Неготин су повољни за виноградарство и 

винарство. Виногради су засађени на око 1.000 ха. Произвођачи грожђа у општини 

Неготин годишње произведу више од 300 вагона винских сорти . Највећи проблем је 

пласман, како грожђа као сировине, тако и самог вина.  

У процесу транзиције угашени су некадашњи  велики производни винарски капацитетети  

који су били изузетно продуктивни  средином 20.века. Новонастали услови довели су  до 

оснивања малих савремених производних капацитета у винарству који  својим развојем 

полако али сигурно доприносе оживљавању виноградарства  и виноградарства у општини 

Неготин. 

Специфичност  Неготинске општине је традиционална производње вина у чувеним 

пивницама које са својом атрактивном архитектуром, осим производних капацитета, 

представљају јединствен туристички потенцијал који може бити занимљив за више 

категорија туристичке клијентеле.  

Удружење винара Неготинске крајине основано је 2005. године и чине га водећи 

винари Неготинске крајине. Удружење се бави унапређењем виноградарства и винарства, 

у циљу чега је уведен  нови  модела географског порекла  „Вина Неготинске крајине“. 

Пољопривредна школа «Рајко Боснић» Буково постоји и ради већ 120 година. Поред  

образовног рада,  бави се и сточарством, воћарством, а водећи је произвођач сорте грожђа 

тамјаника и чувеног истоименог вина. У оквиру ове школе 2012.године формиран је 

„Центар за органску производњу Неготин“ . Активности овог центра  се заснивају на 

промоцији саме идеје органске производње, са нагласком на органском винаградарству, 

промовисању региона Неготинске Крајине као идеалног амбијента за такав облик 

производње и промовисању пољопривредне школе Буково као носиоца целокупне идеје. 

Сам комплекс пољопривредне школе у оквиру кога је и чувени вински подрум, налази се у 



непосредној близини манастира Буково чинећи атрактивну туристичку дестинацију за 

широку дијапазон посетилаца. 

Воћарство је заступљено на близу 1.000 ха. Као и за остале пољопривредне културе, 

подручје општине Неготин има идеалне услове за развој воћарства. Удружење воћара  

„Воћар“ Карбулово окупља тридесетак чланова, већина воћара је из села Карбулова. 

Чланови овог удружења углавном производе јабуке, брескве, крушке и шљиве. Већ 

неколико  година Удружење воћара уз подршку локалне самоуправе организује сајам 

,,Дани јабуке'' који постаје занимљива туристичка атракција и диприноси 

препознатљивости  и привлачности општине Неготин. 

Пчеларство је такође развијена грана пољопривреде којом се у општини бави око 300 

пчелара уз поштовање савремених стандарда, производећи мед високог квалитета и извозе 

га у многе земље западне Европе. 

Уз подршку локалне самоуправе од 2006. године, сваког пролећа се у Неготину  

организује међународни ,,Сајам меда и вина'' који представља значајан привредни и 

туристички догађај привлачећи велики број посетилаца из околних општина  али и из 

пограничних градова у Румунији и Бугарској. 

Општина Неготин од 2006. године средствима из Програма подршке пољопривреди и 

руралном развоју субвенционише пољопривредне произвођаче у свим присутним гранама 

пољопривредне производње као и пољопривредна газдинства која се баве сеоским 

туризмом. 

 

ТУРИЗАМ 

 

 

Општина Неготин велики значај придаје развоју туризма који представља један од 

приоритета локалног економског развоја. Развој туризма уз релативно ниске инвестиције и 

брз обрт средстава доприноси локалном  економском развоју стварајући нова радна места 

и услове за самозапошљавање у области сеоског туризма, угоститељства, хотелијерствa, 

агенцијског пословања али и у области производње и пласмана  локалне пољопривредне 

производње. 

 Из наведених разлога, локална самоуправа даје подршку и пуно својих капацитета 

усмерава ка подршци пројекaта у туризму. 

Туристичка привреда у општини Неготин још није достигла пуну афирмацију, имајући у 

виду изузетне потенцијале који се односе на културно-историјско наслеђе и природне 

лепоте.  Основни правци развоја туризма базирају се на винском, сеоском, културно-



историјском и манифестационом туризму. Посебне могућности се отварају развојем 

приватног предузетништва у области туризма и угоститељства. 

Пракса је показала и то да су туризам и еко-пољопривреда области у коју су наши 

повратници из иностранства најспремнији да улажу о чему говоре бројни новоизграђени 

капацитети ( мини хотели, преноћишта, ресторани, сеоски смештај, аутобуски транспорт, 

савремене плантаже и виногради и винарије..... 

Специфични географски положај општине Неготин омогућава укључивање у туристичке 

токове како регије Доњег Подунавља тако и  у токове који се одвијају у  области  Источне 

Србије. У складу са тиме, општина Неготин и релевантни актери у области туризма 

подједнако негују сарадњу у области туризма  и креирању разноврсне туристичке понуде 

са свим општинама у окружењу. 

Своју опредељеност ка подршци развоју тиризма општина Неготин  заснива  на 

постојећим туристичким ресурсима. 

 

ТУРИСТИЧКИ РЕСУРСИ 

 

Културно историјско наслеђе 

 

Богато културно наслеђе које укључује разноврсне туристичке мотиве почев од 

археолошких налазишта из доба Неолита, преко остатака Римске културе , 

средњевековних манастира до споменика из новије историје, заједно са развијеним 

културним, музичким и етно манифестацијама, чине Неготин једном од најатрактивнијих 

туристичких дестинација у области културног туризма Источне Србије пружајући 

могућности за креирање разноврсних развојних пројеката у туризму.. 

Стари извори помињу чак пет манастира на територији данашње Крајине. Манастир 

Буково, Душица код  Душановца, Короглашки манастир код села Милошево, Манастир 

Свете Тројице, или Блатски, западно од села Кобишница и Манастир Вратна. Данас још 

увек постоје манастири Вратна и Буково и оштећен, али сачуваних зидина и конзервиран 

Манстир Короглаш. 

Манастир Буково се налази на три километара западно од Неготина окружен шумом. 

Сматра се да је подигнут у време Краља Милутина, крајем XIII или почетком XIV века и 

да га је градио Архиепископ Никодим.  

Манастир Вратна се налази на око 40 километарa од Неготина у самом подножју чувених 

Вратњанских капија  и основан је у XIV веку. Црква манастира Вратне посвећена је 

Вазнесењу Господњем (Спасовдан). 



Манастир Короглаш се налази у непосредној близини Неготина, код села Милошево.  

Претпоставља да га је зидан у време  Краља Милутин почетком XIV века.  

Цркве 

 

У Неготинској Крајини, старих цркава је било у прошлости на више места, међутим како 

су грађене од дрвета, скоро све су нестале. Почетком XIX  века почињу да се граде од 

тврдог материјала, тако да их данас има у скоро свим селима Неготинске општине. 

Свакако највредније су стара Црква Пресвете Богородице ( 1803 )  и Црква Свете Тројице( 

1874)  у Неготину, цркве у селима Михајловац, Јабуковац као и црква у селу Рогљеву којој 

гравитирају  становници 4 села у виноградарском подручју општине Неготин 

Музеј Крајине 

Неготински музеј је основан  1934.године  на иницијативу самих Неготинаца. У оквиру 

Музеја  је Археолошка поставкаса  Археолошком, етнолошком, историјском  и збирком 

уметничких слика и икона. Родна кућа Стевана Мокрањца и Музеј Хајдук Вељка су такође 

у саставу Музеја који годишње посети неколико десетина хиљада посетилаца.Два 

археолошка налазишта, Резиденцијално меморијални комплекс из Римског доба -Врело 

Шаркамен (3. Век н.е) и комплекс манастира Короглаш (14. век) такође су у надлежности 

Музеја. 

Комплекси винских подрума у Рајцу, Рогљеву и Смедовцу  / Вински путеви 

Из угла развоја туризма јако је важна чињеница да су виноградарство и винарство 

развијене гране пољопривредне производње у општини Неготин. Око 1000 хектара 

пољопривредног земљишта покривено је виноградима који се користе за производњу вина 

чија је традиција у овом крају дуга скоро 7 векова.На територији општине Неготин, налазе 

се три виногорја ; Рајачко, у долини Тимока, Неготинско, на падинама Букова и Бадњева и 

Михајловачко на обалама Дунава 

У  Тимочком делу општине Неготин, у  Рајачком виногорју, у селима Рајац, Рогљево и 

Смедовац налазе  Комплекси винских подрума са локалним називом ,,Пимнице'' ( у 

употреби је и термин ,,Пивнице''). Ови атрактивни  и јединствени комплекси  

представљају културно историјске целине са статусом културног добра. Најстарији 

објекти у овим комплексима који датирају из 18.века били су прављени од дрвета док су 

касније прављени од камена изузетне лепоте који одолева зубу времена. Основна намена 

им је била припрема и чување вина.  

Због њихове изузетне културно историјске улоге у развоју овог краја као и потребе да се 

на адекватан начин сачувају али и добију адекватну улогу у развоју  винског туризма и 

буду део винских рута на туристичкој мапи Србије, општина Неготин, поред израде и 



усвајања Плана детаљне регулације за комплексе Рајачких и Рогљевачких пивница,  

наставља са активностима, пре свега у области инфраструктурног опремања простора. 

Наведене  активности ће  омогућити ови  атрактивни и јединствени  винарски комплекси 

постану привлачна  и осавремењена туристичка дестинација, прилагођена потребама 

савременог туризма али уз поштовање неопходних мера заштите ових културних добара. 

Манифестације 

У општини Неготин одржава се традиционално велики број манифестација а најзначајније 

од њих су: музички фестивал Мокрањчеви дани који се одржава више од пола века, 

Међународни Сајам меда и вина, Дани Јабуке,  Дан Дунава и неколико традиционалних 

етно манифестација ( Крајинска берба, Чучук станини дани, Сусрети села ...)  о којима се 

може информисати на сајту општине Неготин, Дома културе, Туристичке организације 

општине Неготин, сајтовима локалних туристичких агенција и других институција и 

удружења. 

 

Природне вредности 

 

Комплекс Вратна и Вратњанске капије 

 

Комплекс Вратна се налази на источној страни националног парка ,,Ђердап''. Вратњанске 

капије представљају низ  камених лукова  изнад реке Вратне који су у далекој прошлости 

настали урушавањем пећина тунелског типа. Мали прераст дугачак je 15 метара, ширине 

30 и да је висина његовог отвора 34 а дубина свода десет метара. Велики прераст, или 

друга Вратњанска капија, има дужину 45 метара, ширину 23, висину 26 и дубину свода 30 

метара, а Суви прераст има дужину од 34 метра, ширину 15, висину 20 и дубину свода 

десет метара. Овај трећи је најмање приступачан и млађи од прва два. У близини трећих 

капија откривене су три до сада неистражене пећине. Детаљна истраживања ових пећина 

тек предстоје. Лепоту Вратњанских капија употпуњују и средњовековни Манастир 

Вратна, као и истоимено ловиште које је поседује пределе изузетне лепоте, богато 

јеленском и муфлонском дивљачи. 

Мокрањске стене 

Десетак километара јужно од Неготина, у близини села Мокрање, Сиколска река, створила 

је диван водопад и испод њега живописно језеро. Претпоставља се да је за време Римљана 

мост спајао две највеће стене. Археолози су на врховима стена пронашли доста  предмета 

из тог доба.  У подножју је предивно језерце са водопадом. У непосредној близини 

Мокрањских стена се налази и чувени виноградарски реон са незаобилазним Пивницама, 

као и ловиште Алија. 

 



Ресурси за планински, ловни и риволовни туризам 

Општина Неготин поседује велике области покривене шумама, богате лековитим 

биљкама, печуркама, шумским плодовима и дивљачи пружајући изузетне природне 

могућности за извоз специфичних еколошких производа као и за развој ловног, сеоског, 

винског , излетничког, планинског и свих осталих видова туризма који у себи садрже и 

примену еколошких принципа. 

На територији општине Неготин се, поред локација на обали Дунава које пружају   

могућности за риболов и рекреативне активности, налазеи четири атрактивна ловишта 

који привлаче велики број специфичних посетилаца- ловаца на високу и ниску дивљач али 

и љубитеља природе, планинара, истраживача, посматрача ретких животиња и птица. 

•Ловиште Дели Јован, на источним деловима планинског масива Дели-Јована, површине 

око 5.000ха. Изузетно је богато различитим врстама дивљачи, од којих су најзначајнији 

јеленска дивљач и дивље свиње. 

 •Ловиште Алија, налази се на простору око села Рогљева, Мокрања, Речке и Смедовца, 

укупне површине око 2.000ха, од чега преовлађују шуме (1.425ха), у њему се узгајају 

јеленилопатари и муфлони. 

• Ловиште Вратна, у непосредној близини села и манастира Вратна, површине 1.350ха, 

на око 360 ха узгаја се муфлонска дивљач, јелени и срнећа дивљач.  

• Ловиште "Неготинска Крајина", површине од 96.423 хектара којим газдује Ловачко 

удружење "Хајдук Вељко" Неготин. У свом саставу Ловачко удружење поседује модерну 

индустријску фазанерију, капацитета 15.000 фазанских пилића и хладњачу за 

складиштење дивљачи. 

 

Угоститељско- смештајни капацитети, винарије,   туристичке агенције,  и транспорт 

 

 

На територији општине Неготин активно ради   осам  мањих хотела и преноћишта са 

укупно 134 собе и 289 лежаја. Поред наведених капацитета , у области сеског туризма 

активно ради око 30 домаћинстава са укупном могућношћу смештаја око 200 гостију 

дневно.У области уготитељсва ради око  60  различитих угоститељских објеката  

Поред обиласка комплекса  винских подрума ,,пивница'' у селима Рајац, Рогљево и 

Смедовац и дегустације локалних вина и традиционалне  хране, многе од  савремених  

винарија на целој територији општине, пружају могућност обиласка и упознавања са 

савременом  локалном производњом вина. 

Агенцијским пословима се бави 8  туристичких агенција а аутобуским превозом се баве 3 

предузећа. Локалне туристичке агенције могу значајно допринети развоју рецептивног 

туризма усмеравањем дела своји активности привлачењу гостију у општину Неготин 

креирањем и промоцијом локалне туристичке понуде. 



 

СВОТ АНАЛИЗА МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Strenghth – Снаге , W Е АKNESSES – Слабости, OPPORTUNITIES – Могућности         

THREATS – Претње  

 

СНАГЕ 

 

- СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

- СТРАТЕГИЈА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

-  ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ и ПДР ЗА РАЈАЧКЕ И РОГЉЕВАЧКЕ ПИВНИЦЕ 

- ПРИПРЕМА УРБАНИСТИЧКО –ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

КОМУНАЛНЕ ТУРИСТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  У КОМПЛЕКСИМА ПИВНИЦА 

-АТРАКТИВНИ И БРОЈНИ ПРИРОДНИ И КУЛТУРНО /ИСТОРИЈСКИ ТУРИСТИЧКИ 

МОТИВИ 

- ПОКРЕНУТИ ИНВЕСТИЦИОНИ РАДОВИ НА ПУТНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ 

- УРЕЂЕНЕ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ  НА БИТНИМ ЛОКАЦИЈАМА( ВРАТНА, МОКРАЊСКЕ 

СТЕНЕ, ПИВНИЦЕ...) 

-ДОБРИ КЛИМАТСКИ УСЛОВИ, ПОВОЉАН ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ/ТРОМЕЂА 

-РАЗВИЈЕН ГРАДСКИ,СЕОСКИ,МАНИФЕСТАЦИОНИ ТУРИЗАМ  

- ,,ПИВНИЦЕ’’, ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА БУКОВО СА ВИНСКИМ ПОДРУМОМ, 

ПРИВАТНЕ ВИНАРИЈЕ 

- ОПШТИНСКЕ СУБВЕНЦИЈЕ  ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА И  ПОЉОПРИВРЕДЕ 

-УКЉУЧЕНОСТ У БИЦИКЛИСТИЧКУ СТАЗУ ,,ЕУРО ВЕЛО 6’’ И ,,ЕУРО ВЕЛО 13'' 

-БЛИЗИНА ДУНАВА САМОМ ГРАДУ/ ПДР МИХАЈЛОВАЦ И ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ 

,,ДУНАВСКИ БИСЕР’’ 

-ПРОСТОРНА ПОВЕЗАНОСТ СА НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ ,,ЂЕРДАП'' 

-ПОСТОЈАЊЕ УСЛОВА ЗА ЛОВНО/РИБОЛОВНИ ТУРИЗАМ, ПЛАНИНСКИ И 

РЕКРЕАТИВНИ  ТУРИЗАМ 



-ПОСТОЈАЊЕ  НЕКОЛИКО ЛОКАЦИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ КАМПОВА 

- САРАДЊА СА ОПШТИНАМА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ И ДОЊЕГ ПОДУНАВЉА, 

ПОГРАНИЧНА САРАДЊА  

-МУЛТИМЕДИЈАЛНА ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ 

( ИНТЕРНЕТ,ТВ,САЈМОВИ...) 

-РАД ТООН И НЕКОЛИКО ПРИВАТНИХ ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА, ПРИВАТНИХ 

ХОТЕЛА, ПРЕВОЗНИКА 

-ДОБРА САРАДЊА СА СКГО, РАРИС, РАЗВОЈНИМ АГЕНЦИЈАМА АУСТРИЈЕ, 

НЕМАЧКЕ, ШВАЈЦАРСКЕ... 

 

СЛАБОСТИ 

 

-НЕКОМПЛЕТНОСТ ПЛАНСКЕ И УРБАНИСТИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕЗА УРЕђЕЊЕ 

ЗАШТИЋЕНИХ ЦЕЛИНА  ( Рогљевачке, Смедовачке, Штубичке пивнице,  Стеванске 

ливаде,  обала Дунава..) 

-НЕЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ СТАЊЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  

-НЕДОВОЉНО СТРУЧНЕ РАДНЕ СНАГЕ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ , 

НЕПОВОЉНА СТАРОСНА СТРУКТУРА 

- НЕПОЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ТУРИЗМУ 

-НЕЗАДОВОЉАВАЈУЋА ЕКО СВЕСТ СТАНОВНИШТВА/ НЕЗАШТИЋЕНОСТ 

ВОДОТОКОВА ОД ЗАГАЂЕЊА/ ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ 

-УДАЉЕНОСТ ОД ГЛАВНИХ ГРАДСКИХ ЦЕНТАРА (БЕОГРАД,НИШ), АУТО ПУТА 

Е 75  

-НЕПОСТОЈАЊЕ ХОТЕЛСКИХ СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ВИШЕГ НИВОА 

КВАЛИТЕТА  

-НЕДОВОЉЛНО АКТИВНОСТИ НА СТВАРАЊУ УСЛОВА ЗА КОНГРЕСНИ 

ТУРИЗАМ 

-НЕДОВОЉНЕ ПРОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ 

-НЕПОСТОЈАЊЕ ВИНОТЕКЕ У ГРАДУ ЗА ПРЕДСТАВЉАЊЕ СВИХ ЛОКАЛНИХ 

ПРОИЗВОЂАЧА ВИНА 



-НЕПОСТОЈАЊЕ МУЗЕЈА ВИНА И ВИНОГРАДАРСТВА 

-НЕДОВОЉНА УРЕЂЕНОСТ ЛОКАЦИЈА ЗА ЛОВ, РИБОЛОВ, КАМПОВАЊЕ 

-НЕПОСТОЈАЊЕ ЈАВНИХ ТОАЛЕТАИ ПАРКИНГА У ГРАДУ И БИТНИМ 

ТУРИСТИЧКИМ ЛОКАЦИЈАМА 

-НЕДОВОЉНА САРАДЊА ИЗМЕЂУ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА ( Србија шуме, 

Србија воде, Завод за заштиту споменика цултуре,Удружења… НЕМА 

ИНОВАТИВНОСТИ У НАЛАЖЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКИХ РАЗВОЈНИХРЕШЕЊА 

-НЕДОВОЉНА ПРИМЕНА ХИГИЈЕНСКО – ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА У 

ТУРИСТИЧКО-УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА 

-НЕПОСТОЈАЊЕ УДРУЖЕЊА У ТУРИЗМУ 

 

МОГУЋНОСТИ 

 

-РАЗВОЈНИ ОПШТИНСКИ БУЏЕТ 

-КОМПЛЕТИРАЊЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (УЗ ПОМОЋ МИНИСТАРСТАВА И 

ДОНАЦИЈА) 

УНАПРЕЂЕЊЕ ПУТНЕ И ТУРИСТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ (ПАРКИНЗИ, 

ТОАЛЕТИ, ИНФО ПАНОИ,  УСЛУЖНИ И ПРОМО КАПАЦИТЕТИ...) 

-РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕДЛОЖЕНИХ ПРОЈЕКАТА  У  ЛОКАЛНИМ СТРАТЕШКИМ 

ДОКУМЕНТИМА 

-РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА ПРЕДЛОЖЕНИХ ЕКОЛОШКИМ ПЛАНОМ  ЗА БОРСКИ 

ОКРУГ  

-УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ КАО И СА РЕПУБЛИЧКИМ 

.ИНСТИТУЦИЈАМА И ДОНАТОРИМА 

- МОГУЋНОСТИ ЗА УПОРЕДНИ РАЗВОЈ И ПРОМОЦИЈУ ВИШЕ  ВИДОВА ТУРИЗМА 

-ПОВЕЗИВАЊЕ ВИНСКОГ, СЕОСКОГ ТУРИЗМА И ПЧЕЛАРСТВА И ПЛАСМАНА 

ЛОКАЛНИХ ПРОИЗВОДА 

-УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ СА  СУСЕДНИМ ОПШТИНАМА-ФОРМИРАЊЕ 

РЕГИОНАЛНЕ ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ/ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ТУРИЗМУ У ЦИЉУ 

КРЕИРАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 



-УНАПРЕђЕЊЕ САРАДЊЕ СА ПОГРАНИЧНИМ ОПШТИНАМА 

-АНГАЖОВАЊЕ ДИЈАСПОРЕ У РАЗВОЈУ ТУРИЗМА/ ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИТОРА 

-ПОБОЉШАЊЕ ГРАДСКЕ ПОНУДЕ КРОЗ ОСНИВАЊЕ МУЗЕЈА ВИНА И 

ПРОМОЦИЈУ ВИНАРСТВА 

-ПОВЕЋАЊЕ АТРАКТИВНОСТИ И ТУРИСТИЧКЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ГРАДА И 

ОКОЛИНЕ,  РЕСТАУРАЦИЈА ГРАДСКИХ ФАСАДА, ИЗГРАДЊА ЈАВНОГ ТОАЛЕТА, 

ИНСТАЛИРАЊЕ САВРЕМЕНЕ ИТ ТУРИСТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

-КОНСТАНТНО ИНОВИРАЊЕ КОНЦЕПТА И САДРЖАЈА ФЕСТИВАЛА 

МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ/ УКЉУЧЕЊЕМ ЛОКАЛНИХ АКТЕРА И ОРГАНИЗАЦИЈОМ 

ПРАТЕЋИХ АКТИВНОСТИ ТОКОМ ГОДИНЕ 

-ОРГАНИЗАЦИЈА СЕМИНАРА, КОНГРЕСА У РАЗНИМ ОБЛАСТИМА 

-СУБВЕНЦИЈЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ  ЗА  РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ 

ПРИВРЕДЕ:ЕДУКАЦИЈУ АНГАЖОВАНИХ У ТУРИЗМУ, УНАПРЕЂЕЊЕ 

САНИТАРНЕ И ТУРИСТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ,  САНАЦИЈУ И РЕСТАУРАЦИЈУ 

АУТЕНТИЧНИХ ЕТНО ОБЈЕКАТА ТРАДИЦИОНАЛНЕ СЕОСКЕАРХИТЕКТУРЕ  

-ИЗРАДА ПЛАНА ЗАШТИТЕ И УПРАВЉАЊА ПИВНИЦАМА КАО ТУРИСТИЧКОМ 

ДЕСТИНАЦИЈОМ ПОДРЖАНОГСУБВЕНЦИЈАМА ЗА ВЛАСНИКЕ , ПОСЕБНО ОНЕ 

КОЈИ ЈОШ УВЕК АКТИВНО ПРОИЗВОДЕ ВИНО НАПИВНИЦАМА 

-УРЕЂЕЊЕ ОБАЛЕ ДУНАВА И УРЕЂЕЊЕ И РЕГИСТРОВАЊЕ ПЛАЖЕ 

-ПОДСТИЦАЈ СТВАРАЊУ УДРУЖЕЊА АНГАЖОВАНИХ У ТУРИЗМУ 

 

П Р Е Т Њ Е 

 

-ЈАКА МЕђУНАРОДНА КОНКУРЕНЦИЈА 

-ПОЛИТИЧКА НЕСТАБИЛНОСТ (КАДРОВСКЕ ПРОМЕНЕ) 

-НЕДОВОЉНО СТРУЧНИХ КАДРОВА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА 

- НЕДОСТАТАК СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА – НЕДОВОЉНО     

ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА ЗА ПРИОРИТЕТНЕ ПРОЈЕКТЕ 

-НЕСПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ И 

НЕКОРИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ МОГУЋНОСТИ И СНАГА  



-НЕПЛАНСКА УРБАНИЗАЦИЈА ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА ЗБОГ ДИВЉЕ 

ИЗГРАДЊЕ 

-ЗАНЕМАРИВАЊЕ РЕГИЈЕ ОД СТРАНЕ РЕПУБЛИЧКИХ ИНСТИТУЦИЈА И 

ДОНАТОРА 

-НЕДОСТАТАК ЉУДСКИХ РЕСУРСА ЗБОГ МИГРАЦИЈА 

-НЕМОТИВИСАНОСТ И НЕУПУЋЕНОСТ У МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА 

-ПОГРЕШАН ПРИСТУП У РАЗВОЈУ ПОЈЕДИНИХ ДЕСТИНАЦИЈА/НЕОБЈЕКТИВНА 

ПРОМОЦИЈА ПОЈЕДИНИХ ЛОКАЦИА 

 

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ПРИОРИТЕТНИХ ПРОГРАМА- ПРОЈЕКАТА У ТУРИЗМУ 

 

У циљу унапређења локалног економског развоја и унапређења квалитета живота 

локалног становништва али и ради поспешивања међуопштинске, регионалне и 

републичке сарадње кроз развој туризма, у складу са одредницама Стратегије одрживог 

развоја општине Неготин, као кровног стратешког документа општине Неготин, 

дефинисана је листа програма/пројеката од којих неки по свом значају превазилазе 

општински значај и доприносе Стратешком циљу дефинисанимСЛОР-ом –Развојтуризма 

 

1. ПРОГРАМ ТУРИСТИЧКЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕГОТИНСКИХ ПИВНИЦА 

( Рогљево, Рајац, Смедовац,Штубик)И ВИНАРСТВА 

 

Пројекти: 

1.Унапређење комуналне и туристичке инфраструктуре у комплексима пивница,изградња 

туристичког  инфо центра у Рајачким пивницама 

2.Уређење јавног простора и осветљења у оквиру комплекса пивница 

3.Проглашење комплекса пивница туристичким простором/Израда Физибилити студије и    

програма заштите и управљања комплексима као туристичком дестинацијом 

4.Уређење пивнице МЗ у Рајачким пивницама за потребе едукативног-промо центра 

6.Реновирање старе школе на улазу у село Рогљево и оснивање инфо стопа са пратећим 

мултифункционалним  садржајима 

7.Ревитализација винског подрума и осталих капацитета пољопривредне школе Буково у 

едукативно промотивне сврхе 

8.Субвениције за произвођаче вина у пивницама али и савременим винаријама и 

удружењима 



9. Подршка брендирању  и промоцији винарске производње 

10.Активности на ревитализацији и уређењуСмедовачких и Штубичких пивница 

 

Носиоци: 

Локална самоуправа, надлежна министарства , Завод за   заштиту споменика културе, 

Туристичка  организација  приватни власници Пивница,савремених винарија, 

Пољопривредна школа  Буково,Удружење винара 

 

Индикатори успешности:     1- проценат реализације планираних инфрастуктурних  

                                                       пројеката 

                                                     2- број корисника субвенција 

                                                    3- потражња за винима и вински туризам 

Време реализације2017-2026 / по годинама    

Извори финансирања:           Општина Неготин, Надлежна министарства ,Завод за 

заштиту   спомека културе,ТООН,ТОС,донаторски програми                                          

 

2.ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ТУРИСТИЧКЕ АТРАКТИВНОСТИ НЕГОТИНА КАО 

ГРАДСКОГТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА 

Пројекти: 

1. Унапређење рада институција културе 

2. Довршење уређења комплекса Мокрањчеве куће 

3. Оснивање музеја винарства и виноградарства 

 4.Увећање броја и квалитета манифестација у граду и натериторији општине( сајмови, 

конгреси, семинари, разна такмичења,спортски турнири...) 

5.Изградња  и иновирање туристичке инфраструктуре у граду ( инфо панои, 

јавнитоалети,паркинзи, ИТ промо и услужна инфраструктура- моб.мрежа,соларни пуњачи, 

,,паметне клупе''...)  

6.Уређење градских фасада 

 

 

Носиоци: 



Локална самоуправа, Надлежно министарство,ТООН,     институције културе  

 

Индикатори успешности:      1. проценат реализације планираних инфрастуктурних  

                                                       пројеката 

                                                   2. број манифестација  , посетилаца, ноћења 

Време реализације                   2017-2026 / по годинама 

Извори финансирања:             Општина Неготин, Надлежна министарства 

,ТООН,ТОС,донаторски   програми 

 

3. ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА  И ТУРИСТИЧКЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ  МУЗИЧКОГ 

ФЕСТИВАЛА ,, МОКРАЊЧЕВИ ДАНИ'' 

Пројекти : 

1. Унапређење финансијског, организационог и садржајног концепта фестивала 

2. Обогаћивање културно туристичке понуде у току целе године везане за фестивал 

3. Развијање пратећих промотивних активности у току  трајања Фестивала 

4. Израда Маркетинг плана фестивала 

5. Израда сувенира,обезбеђење услуга водича ,кустоса.. 

 

Носиоци:Локална самоуправа, Дом културе , Министарство  

                                                   културе, ТООН,  ТОС, донаторски програми 

 

Индикатори успешности:    1. садржај програма фестивала и финансијски показатељи 

                                                     2.садржај пратеће туристичке понуде 

                                                     3. број посетилаца фестивала 

Време реализације  2017-2026 / по годинама 

Изворифинансирања: Општина Неготин, Надлежно министарство ,ТООН,ТОС,донаторски      

програми 

 

 



4.Програм ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА КОМПЛЕКСА ВРАТНА и 

МОКРАЊСКИХ СТЕНА 

 

Пројекти : 

 

1.Израда студије менаџмент туристичке  дестинације за обе дестинације и оснивање 

управљачког  тела за управљање овим локацијама 

2.Регулисање имовинско-правних односа за планинарски дом у Вратни, реновирање 

активирање истог 

3. Допуна уређења пешачких стаза , одморишта –видиковаца , ограда и израда туристичке 

сигнализације на обе дестинације 

4.Изградња паркинга и кампа са инфо пунктом и тоалетом  испред обе локације 

5.Реализација промотивне активности,водичке услуге, израда сувенира… 

 

 

Носиоци:Локална самоуправа, Туристичка организација,МЗ 

                                                   Вратна,СПЦ,ЈП Србија Шуме, ЈП Србија воде, ''ХЕ  

                                                  Ђердап2'' 

 

Индикатори успешности      1. Проценат реализације планираних инфрастуктурних 

                                                      пројеката 

                                                  2. Број посетилаца и организованих посета локацијама 

                                                  3. Заступљеност  наведених локација у туристичкој понуди  

                                                       Општине 

Време реализације                  2017-2026 / по годинама 

Извори финансирања:           Општина Неготин, Надлежна министарства ,ЈП Србија шуме, 

ЈП   Србија  Воде, ТООН,ТОС,  донаторски програми 

 

 

 

 



5. Програм ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ОБАЛЕ ДУНАВА 

 

Пројекти : 

 

1. Припрема  урбанистичко пројектне документације  за уређење појединих локација на 

Дунаву     

2. Изградња спортско рекреативних и угоститељско – смештајних капацитета у приобаљу 

Дунава- Михајловац,приобаље код  Слатинског  моста, Кусјак са уређењем пристана, 

Прахово, Радујевац,  

3 Наставак реализације капацитета према  ПДР Михајловац и идејном решењу ,Дунавски 

бисер'' 

4. Изградња потребне комуналне и путне инфраструктуре  за наведене локације на Дунаву 

5.Асфалтирање пута на релацији Слатински мост-Михајловац-Кусјак ( тражена     

бициклистичка и пешачка рута) 

5.Реализација промотивних  активности, сувенири... 

6.Организација спортско-рекреативних активности на Дунаву 

 

Носиоци:Локална самоуправа, Србија воде, ХЕ ,,Ђердап 2''  

                                               ТООН,ТОС , приватни сектор 

 

Индикатори успешности: 1.Проценат реализације планираних инфрастуктурних 

                                                 пројеката 

                                              2.Организоване спортско-рекреативне активности 

Време реализације                2017-2026 / по годинама 

Извори финансирања:          Општина Неготин, Надлежна министарства ,Ј П Србија воде, 

ХЕ    ''Ђердап 2'',  Србија воде, ТООН,ТОС, донаторски програми 

 

6. Програм РАЗВОЈ И ПЛАНИНСКОГ И  ЛОВНОГ ТУРИЗМА 

 

Пројекти планинског туризма: 

1.Израда урбанистичко техничке документације за изградњу туристичко-рекреативног 

комплекса на планини Дели Јован, на Стеванским ливадама,  



2. Санација и иновирање постојеће инфраструктуре и туристичке сигнализације,  

3.Укључивање понуде сеоског смештаја у овај вид туризма,  

4.Развој промотивних активности 

Пројекти ловног туризма: 

1. Уређење и активирање постојећа четири ловачка дома 

2. Укључивање капацитета сеоског туризма у смештајну понуду за потребе ловачке 

клијентеле, подршка ловачким удружењима и ловним резерватима и узгајалиштима 

дивљачи, 

3. Унапређење ловне водичке службе, константна обука нових кадрова 

4. Промотивне активности 

Носиоци:                                    Локална самоуправа, Србија шуме,  

                                                   Ловачка удружења,Надлежно министарство ТООН,ТОС 

                                                   МЗ Сиколе, Удружење планинара... 

 

Индикатори успешности: 1.Проценат реализације планираних инфрастуктурних  

                                                 пројеката 

                                              2. Ниво промета у планинском, сеоском  и ловном  туризму 

                                                        (  број ноћења, показатељи  ловно-туристичког промета) 

                                                    3. Проценат реализације обуке 

Време реализације                    2017-2026 / по годинама 

Извори финансирања:             Општина Неготин, Надлежна министарства , ЈП Србија 

шуме,     ТООН,ТОС, донаторски програми 

 

 

7. Програм РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА  

 

Пројекти: 

 

1. Субвенције сеоским туристичким домаћинствимаза унапређење квалитета смештаја и 

санацијуобјеката старе сеоске архитектуре ( пивнице, салаши...) и  оснивању удружења 

2. Обука  ангажованих за бављење сеоским туризмом,  

3. Подршка заједничким промотивним активностима и неговању етно манифестација 

4. Подршка неговању старих заната 



Носиоци:Локална самоуправа, МТТТ, туристичка организација, СТД, 

                                                   етноУдружења,ТООН,ТОС 

 

Индикатори успешности:    1.Број корисника субвенција 

                                                 2.Ниво туристичкгх промета у сеоском туризму 

                                                 3. Број етно манифестација  

Време реализације                  2017-2026 / по годинама 

Извори финансирања:         Општина Неготин, Надлежна министарства, ТООН,ТОС, 

донаторски    Програми 

 

9. Програм РАЗВОЈ ВЕРСКОГ И КУЛТУРНО- ИСТОРИЈСКОГ ТУРИЗМА 

 

Пројекти: 

 

1. Унапређење стања верских и културно - историјских објеката на територији општине  

2. Унапређење путне, комуналне и туристичке инфраструктуре везане за ове објекте, 

3.Организација водичке службе, промотивне активности...) 

Носиоци:Локална самоуправа , СПЦ,Туристичка организација и др. 

 

Индикатори успешности:       1. Проценат реализације планираних инфраструктурних 

пројеката 

Време реализације                     2017-2026 / по годинама 

 Извори финансирања:              Општина Неготин, Надлежна министарства, СПЦ 

 

10. Програм ТУРИСТИЧКА ВАЛОРИЗАЦИЈА АРХЕОЛОШКОГ НАЛАЗИШТА 

ВРЕЛОШАРКАМЕН  

 

Пројекти : 

1.Израда планске и пројектно-техничке документације за истраживања на локалитету 

2.Откуп земљишта  у околини локалитета у циљу наставка истраживања 

3.Наставак истраживања,  



4.Изградња путне и туристичке инфраструктуре до и на локалитету 

5.Унапређење промоције и организација стручне водичка служба,  

Носиоци:Министарство културе РС , Локална самоуправа, Музеј 

                                                   Крајине, туристичка организација 

 

Индикатори успешности1.наствак истраживања 

                                                 2.проценат реализације  инфраструктурних пројеката 

Време реализације                  2017-2026 / по годинама 

Извори финансирања:Општина, Надлежно министарство ,ТООН,ТОС,донаторски 

                                                  програми 

 

11. Програм ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗАПОСЛЕНИХ У ТУРИЗМУ 

 

1.Пројекти :Различити видови обуке за запослене у ТО, угоститељству, хотелијерству, за 

сеоска туристичка домаћинства, агенције,водиче, локалне самоуправе, институције 

културе ...) 

Носиоци:Локална самоуправа, Туристичка организација, Раднички 

                                                     универзитет-центар за образовну делатност 

 

Индикатори успешности:       1.Број и структура обучених кадрова за рад у туризму 

Време реализације                     2017-2026 / по годинама 

Извори финансирања:              Општина, Надлежна министарства ,ТООН,ТОС,донаторски 

                                                    програми 

 

12. Програм ПОВЕЋАЊЕ АТРАКТИВНОСТИ ЖИВОТНОГ ПРОСТОРА И 

УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗДРАВЉА ЛОКАЛНОГ 

СТАНОВНИШТВА И ПОСЕТИЛАЦА 

 

Пројекти:  

 

1. Пројекти у области упраљављања отпадом, и смањења загађења воде, земљишта и 

ваздуха 



2. Пројекти смањења нивоа јонизујећег зрачења и нивоа алергена у ваздуху 

3.Пројекти очувања флоре и фауне као и ретких и нестајућих врста 

4.Пројекти еколошког,комуналног и пејзажног уређења туристичког простора( 

Буково,Бадњево) 

5. Уређење Арборетума у комплексу пољопривредне школе у Букову 

6.Унапређење стручних ресурса запослених на пословима заштите животне средине и 

обуке у циљу јачања еколошке свести локалног становништва 

 

Носиоци:                                    Локална самоуправа, Служба за заштиту животне  

                                                    средине,ЈКПе,Пољопривредна школа Буково 

 

Индикатори успешности:      1. Квалитет воде, земљишта, ваздуха  

 

Време реализације                2017-2026 / по годинама 

Извори финансирања:Општина, Надлежно министарствао,ТООН,донаторски програми 

 

13. Програм Унапређење услова за бициклизам и пешачење на целој територији 

 општине Неготин 

Пројекти 

1. Изградња, обележавање бициклистичких и пешачких стаза, одморишта, инфо пунктова 

2. Повезивање и ширење траса са европском трасом Еуровело 6  и Еуро вело 13 

3. Промоција Еуро вело траса у Србији и на територији општине Неготин 

Носиоци:Локална самоуправа, МТТТ, ТООН, ТОС 

 

Индикатори успешности:       1. Обележеност бициклистичких стаза  

                                                    2. број ноћења бициклиста 

Време реализације                     2017-2026 / по годинама 

Извори финансирања:Општина, Надлежна министарства ,ТООН,ТОС,донаторски  

                                                    програми 



 

14.Програм Унапређење видљивости, доступности и промоција туристичких 

локација и манифестација и повезивање за окружењем 

Пројекти 

1.Изградња туристичке сигнализације на територији целе општине 

2.Изградња путне инфраструктуре до свих туристичких локација на територији општине 

Неготин 

3.Промоција свих типова туризма и израда промо материјала  

4.Организација нових манифестација и унапређење постојећих манифестација 

5. Сарадња са општинама у окружењу у промоцији локалних туристичких ресурса 

Носиоци:Локална самоуправа, Надлежно министарство,ТООН 

                                                    ТОС, општине у окружењу  

 

Индикатори успешности:  1.Стање путне и туристичке инфраструктуре и  

                                                  сигнализације 

                                               2. Позиција Неготина као туристичке дестинације на  

                                                  туристичком тржишту 

Време реализације                  2017-2026 / по годинама 

Извори финансирања:         Општина, Надлежна министарства ,ТООН,ТОС,донаторски 

програми 

 

АНАЛИЗА РЕЛЕВАНТНОСТИ 

         Листе приоритетних пројеката Програма развоја туризма општине Неготин 

 

Листа приоритетних пројеката Програма развоја туризма општине Неготин, представља 

анализирану и усклађену листу приоритетних пројекта у туризму а на основу  

одредницаСтратегије одрживог развоја општине Неготин, као кровног стратешког 

документа општине Неготин као и на основу  стања на терену и реализованих пројеката од 

момента усвајања СЛОР. 

Туризам као један од развојних приоритета општине Неготин је у сагласности са 

приоритеним правцима развоја наведеним у стратешким документима републике Србије – 



као и горе наведена листа приоритетних пројеката; у даљем тексту је извод из текста 

Стратегије развоја туризма републике Србије којим се то документује  

 

 ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

Циљеви развоја туризма Републике Србије и интереси Републике Србије у туризму 

дефинисани Стратегијом развоја туризма  републике Србије2016-2025, су следећи: 

-ефикаснија предузетничка и друштвена употреба као и свеобухватнија заштита 

неискоришћених  

   природних и култулних добара 

-подизање енергетске ефикасности у угоститељском сектору 

-подстицање регионалног и руралног развоја и смањење депопулације 

-стварање  и одржавање позитивног имиџа републике Србије 

 

Реализацијом ових циљева постиже се:  

-Подстицање привредног раста, запошљавања и квалитета живота становника путем 

развојиностраног туризма; 

- Обезбеђење развоја сопствене позитивне међународне слике 

-Обезбеђење дугорочне заштите и интегрисаног управљања природним и културним 

ресурсима, што је у интересу одрживог развоја туризма;  

-Обезбеђење међународних стандарда квалитета заштите туристичких потрошача 

сагласносавременој европској пракси. 

Утврђено је да су за Републику Србију посебно интересантни следећи туристички 

производиза чије креирање постоје услови  у општини Неготин  

 1)Градски одмор;  

2) Кружна путовања   

3) Пословни туризам + МИЦЕ;  

4) Здравствени туризам   

5) Планине и језера  

6) Наутика;  

7) Догађаји  



8) Рурални туризам;  

9) Специјални интереси 

 

У односу на одреднице Мастер Плана Доње Подунавље, Релевантност горе наведене 

листе приоритетних пројеката, битних за развој туризма општине Неготин , огледају се у 

следећим елементима:  

 

 

 

 

Приоритети Мастер плана Доње Подунавље су следећи: 

 

1. Решавање приступа регији, приступа реци, екологија, и инфраструктура 

2. Решавање водених фонтова насеља, и унапређење урбаног и комуналног стандарда свих  

укључених насеља  

3. Опремање и итерпретација наслеђених и формирање нових атракција 

4. Ревитализација и стављање у туристичку функцију објеката туристичко историјског 

наслеђа  

5. Изградња и опремање туристичке инфраструктуре , посебно за специјалне интересе  

6. Реструктуирање и тржишно репозиционирање наслеђених смештајних капацитета и 

изградња нових 

7. Офанзиван брендинг и нтернационални маркетинг регије  

 

Правци деловања дефинисани Мастер Планом Доње Подунавље су следећи: 

 

1.Заштита и унапређење природних и културних добара  

2.Реализација развојних идеја заснованих на предностима подручја и светским 

искуствима  

3.Изградња професионалног људског софтвера и индивидуалног гостопримства  

4.Унапређење квалитета саобраћајног приступа као предуслова развоја туристичке  

дестинације ( предуслов свих пројеката) 

5.Постављање информационог и и продајног система у циљу уласка понуде 

подручја у туристичке канале маркетинга 

6.Успостављање квалитативних критеријума посебно у области предузетништва 

7.Унапређивање услова за рад предузећа у туризму 

8. Унапређење локалне конкуренције и увођење националних и иностраних  

партнера у туристичку понуду 



9.Стварање повољних услова за инвестирање у сектору МСП од стране повратника  

из иностранства 

10.Развој спортске и културне инфраструктуре у циљу развоја манифестационог туризма у 

овим областима 

 

Мастер Планом Доње Подунавље предлаже се акциони план који садржи реализацију 11 

кључних активности од којих се следеће четири директно односе на општину Неготин 

и са којима су у складу поједини горе наведени приоритетни пројекти: 

 

1.Највиши степен заштите Неготинских пивница  

2.Решавање проблема дивљих депонија и успостављање ефикасног система  

управљања отпадом  

3.Израда планова детаљне регулације за туристичке локалитете  

4.Израда физибилити студија за развојне пројекте ( Неготинске пивнице,Уређење 

обале Дунава ...) 

Релевантност  Програма развоја туризма са Стратегијом одрживог развоја општине    

Неготин 

 

Општина Неготин велики значај придаје развоју туризма који представља један од 

приоритета локалног економског развоја и у том циљу је урадила битна стратешка и 

планска документа. 

Стратегијом локалног одрживог развоја општине Неготин за период 2012-2022 

дефинисана су три развојна приоритета општине Неготин и то: 

1- Економски развој са следећим дефинисаним стратешким циљевима: 

Унапређење рада општинске администрације 

Унапређење и модернизација пољопривреде 

Побољшање услова за развој и унапређење туризма 

Институционална подршка развоју туризма 

Развој инфраструктуре  

Јачање и развој локалне привреде  

Друштвени развој са следећим дефинисаним стратешким циљем: 

Унапређење капацитета локалне заједнице за квалитетније задовољење потреба 

свих становника са следећим специфичним циљевима 



-Унапређење капацитета кроз капиталне инвестиције и одржавање објеката иопреме  

-Унапређење стручних и професионалних капацитета и модернизација удруштвеном 

сектору 

 

3. Заштита животне средине са следећим дефинисаним стратешким циљем: 

Заштита и коришћење природних ресурса у складу са принципима одрживогРазвоја 

Пројекти у овој овим областима важни су како из угла заштите животне средине тако и из 

угла заштите и уређења простора на којима се налазе атрактивне туристичке дестинације 

чиме се постиже повећање степена њихове атрактивности.  

Програми из СЛОР-а који се могу сматрати изузетно важним за развој туризма 

општине Неготин: 

Програми у области економског развоја: 

Туристичка валоризација пивница и производње вина 

Туристичка валоризација комплекса Вратна, Мокрањских стена и тока реке Замне 

Развој културно- историјског туризма 

Развој сеоског , ловног и планинског туризма 

Санација локалних путева и путева у функцији туризма  

Уређење водопривредне инфраструктуре 

Програми подршке предузетништву  

Програми у области друштвеног развоја: 

Унапређење капацитета у области социјалне и здравствене заштите, увођењенових услуга 

Реконструкција сеоских амбуланти 

Унапређење инфраструктуре у области образовања ( сеоске школе) 

Усклађивање образовних профила у Пољопривредној школи и осталим школамаса 

потребама локалне привреде 

Унапређење капацитета у области спорта и културе (сеоски домовикултуре,спортски 

терени) 

Програми у области заштите животне средине: 



Израда генералног пројекта водоснабдевања , евакуације и пречишћавањаотпадних вода 

свих насеља на територији општине Неготин 

Израда студије праћења и контроле квалитета пијаће воде у сеоским месним заједницама 

Уклањање амброзије на територији целе општине 

Израда плана пошумљавања и ветрозаштитиних појасева на територији општине 

Изградња недостајућих канализационих мрежа у селима 

Проширење система сакупљања отпада на све месне заједнице 

 

Стратегијом Руралног развоја  општине Неготин, развој туризма је дефинисан као  

један од развојних приоритета који  генерише привредне и друштвене  процесе у 

руралним областима општине Неготин, што је дефинисано програмом  ,,Повећање и 

диверзификација запослености и извора прихода на  руралним подручјима''/  Пројекти-  

Подршка креирању комплексне руралне  туристичке понуде ( повезивањесеоског, 

винског,ловног ,агро  и других видова туризма) 

 

                                                      Закључак  

 

Израда и усвајање Програма развоја туризма општине Неготин 2017-2016 један је од 

пројеката дефинисаних Стратегијом одрживог развоја чиме општина Неготин прецизније 

стратешки и плански дефинише даље активности у циљу развоја туризма  доприносећи 

тиме укупним активностима на унапређењу локалног економског развоја и побољшања 

квалитета живота локалног становништва и заједнице у целини. 

Из наведених Анализе релевантности, може се закључити да постоји висок степен 

усклађености приоритетне листе пројеката са приоритетима у наведеним националним и 

локалним стратешким документима у области локалног економског и руралног развоја и 

туризма, а на основу званичних података о реализованим активностима  може се 

закључити да  општина Неготин активно ради на реализацији одредаба наведених 

стратешких докумената.  

У  претходном периоду, од момента уствајања СЛОР,  реализовани су  поједини од 

наведених пројеката ( израда ПДР за Рајачке и Рогљевачке пивнице,ПДР за комплекс 

,,Дунавски бисер'', село Михајловац, бројна урбанистичко техничка документација, 

пројекти подршке локалном економском развоју уз подршку републичких министарстава 

и као и  донаторских програма ГИЗ-а,СдЦ-а, АДА-е и програма прекограничне сарадње....) 



Како би се наставио започети ток реализације пројекта битних за развој туризма  општине 

Неготин, за даљу реализацију предложених пројеката и дефинисање њиховог временског 

оквира предлаже се израда годишњих планова активности у складу са раније 

дефинисаним Акционим планом СЛОР-а и временским планом датом у Програму развоја 

туризма, као и у складу са и могућностима општинског буџета за сваку годину у 

планираном периоду Програма развоја туризма општине Неготин. 

Реализација наведених активности наведених Програмом развоја туризма општине 

Неготин, поред осталих активности дефинисаних СЛОР-ом и Стратегијом руралног 

развоја  може значајно допринети унапређењу локалног економског и руралног развоја 

општине Неготин, развоју и диверзификацији туристичког тржишта, смањењу негативних 

миграционих трендова  а тиме и квалитету живота  локалног становништва. 

Изради Програма развоја туризма општине Неготин за период 2017-2026, приступљено је 

по доношењу решења председника општине ( 332-9/2017-II/07 од 13.07.2017) којим је 

формирано Радна група од осам чланова из релевантних одељења и институција општине 

Неготин као и два екстерна консултанта из области локалног економског и руралног 

развоја. 

Састав Радне групе која је радила на изради Нацрта  Програма развоја туризма општине 

Неготин а које је именовано од стране председника општине Неготин, Владимира 

Величковића, решењем бр Број: 332-9/2017-II/07 од 13.07.2017. године је следећи  

 

1. Маријана Ђорђевић, дипл.туризмолог, Координатор Радне групе, саветник у Одељењу 

за друштвене делатности ,привреду и развој 

2. Слађана Стојановић, дипл.инж.пољопривреде -  руководилац Одељења за друштвене 

делатности, привреду и развој, 

3. Надица Васић, дипл.политиколог - помоћник председника општине за економски развој 

и управљање пројектима, 

4. Татјана Панић, економиста - члан Општинског већа, задужена за културу, туризам и 

информисање, 

5. Александра Матић, дипл.инж.пољопривреде - Одељење за друштвене делатности, 

привреду и развој,саветник 

6. Оливера Петришоровић, дипл.туризмолог - републички инспектор за туризам и 

угоститељство, 

7. Ивица Трајковић, дипл. туризмолог – директор Музеја Крајине, 



8.Душан Петровић, дипл. инж. шумарства – директор Туристичке организације општине 

Неготин. 

 Консултанти на изради Стратегије Програма развоја туризма општине Неготин  су : 

 

1.др.Бранислав Милић, експерт за рурални развој  

2.Слађана Грујић, експерт за локални економски развој 

 


