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Подунавски округ у централном делу Србије обухвата град Смедерево и општине 
Смедеревска Паланка и Велика Плана. Природни туристички потенцијали ове регије су 
првенствено хидролошки ресурси: Дунав, Велика Морава, термоминерални извори 
Паланачког Кисељака, мада и благо заталасани брежуљци Шумадије овог округа са 
воћњацима, виноградима, винаријама и добрим вином плене лепотом и квалитетом. 
Преломни историјски догађаји за Србију дешавали су се на овом простору, о чему 
сведоче највећа средњевековна тврђава у Европи, Смедеревска тврђава; средњевековни 
манастир Копорин из 15. века посвећен Стефану Лазаревићу, сину цара Лазара; црква 
брвнара и манастир Покајница са Радовањским Лугом који су сведоци мучког убиства 
Карађорђа Петровића, вође Првог српског устанка; Карађорђев дуд; Вила ''Златни брег'' 
династије Обреновић који су највећи део времена проводили овде, уживајући у грожђу, 
вину и погледу на Дунав. Пажњу туриста привлачи и етно комплекс ''Моравски 
конаци'' у Великој Плани који својом традиционалном српском градњом, гастро-
енолошком понудом постају све запаженији у понуди Подунавског округа.       
 
Дестинација Подунавског округа својим положајем улази у ширу зону туристичке 
понуде Београда и предност у развоју туризма даје следећим облицима:  
 туризам транзитних коридора (10 и 7) где је приоритет на Коридору 10, Е-75 

деоница од Београда до Ниша,  
 наутички туризам на Дунаву и Морави, адама, вештачким језерима за развој  

летњег, излетничког, транзитног, стационарног, рекреативног, наутичког, 
риболовног, еколошког, 

 излетнички туризам захваљујући близини Београда у чијој зони се налази, 
 еколошки туризам у очуваним и заштићеним просторима природне вредности 

Шалиначки луг и комплекс парк шуме Микуља 
 Ловни туризам у ловним подручјима свих општина Подунавског округа, 
 Сеоски туризам у Смедеревској Паланци и Великој Плани, 
 Културни туризам заснован на богатом културно-историјском наслеђу, 
 Етно туризам у комплексу етно села ''Моравски конаци'' у Великој Плани, 
 Вински туризам на простору целог Подунавског округа, где је посебно 

атрактивна винарија '' Амбелос''  у манастиру Копорин. 
 Туризам догађаја са препознатљивим манифестацијама ''Смедеревска јесен'', 

''Смедеревска песничка јесен'', ''Нушићеви дани'', ''У славу вожда'' итд. 
 Туризам посебних интереса, гастроенолошки, крстарења Дунавом, регате, 

посматрање птица, манифестације посвећене лову и риболову, вину. 
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