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УВОД 

 

 Данас, туризам представља једну од делатности која бележи највеће стопе раста. У 

туризму, током времена значај догађаја се повећава. Према Гецу1 догађаји су током 

последње деценије XX века постали значајно средство за заједнице и туристичке регионе 

да стекну предност и испуне низ економских, социјалних и еколошких циљева. Улога и 

утицај планираних догађаја у туризму су од све већег значаја за конкурентност дестинација 

на тржишту. Због повећања конкурентности међу туристичким дестинацијама, 

организовање и развој догађаја је постао велики потенцијал у туристичкој понуди. 

Приликом израде маркетинг стратегијe, потребно је да се реализују све потенцијалне 

користи од догађаја, који су важан део маркетинг планова свих значајнијих туристичких 

дестинација. 

 У свету се манифестациони туризам, од почетка осамдесетих година XX века 

помиње као посебна индустрија. У Србији, манифестациони туризам као економски  

просперитентна врста туризма, на значају добија тек половином прве декаде XXI века. 

Значајно је што се први пут јавља и у стратешким документима, посебно у Стратегији 

развоја туризма Србије (2006), где се ова врста туризма види као велики глобални тржишни 

потенцијал,  који доприноси повратку Србије на међународно тржиште, подизању нивоа 

конкурентности и стварању јаче базе за маркетиншке активности. 

 Поред Стратегије, важно је напоменути да се половином прве декаде XXI века , 

преко програма USAID2 у Србији одржало неколико радионица, чија је тема била 

организовање туристичке манифестације. На једној таквој радионици која је одржана у 

Новом Саду, покренута је иницијатива да се формира удружење које би обухватило 

организаторе туристичких манифестација, преко којег би организатори штитили своје 

интересе, промовисали своје манифестације и сл. 

 Следећи корак је био оснивање Групације организатора привредно туристичких 

манифестација Србије.3 Циљ формирања Групације је окупљање што већег броја 

организатора привредно-туристичких манифестација, прављење базе података постојећих 

манифестација у Србији, класификација и сврставање манифестација у категорије, групе и 

подгрупе, одређивање модела и извора финансирања манифестација, лиценцирање и 

сертификација манифестација итд. 

 

                                                           
1  Getz, D., Event management and Event tourism,  New York: Cognizant Communications Corporation, 1997 
2  Програм помоћи владе САД Србији  у области развоја демократије и цивилног друштва 
3  12. маја 2008. године у Привредној комори Србије, при Удружењу за туризам и угоститељство 
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Због великог броја манифестација које се све више организују у Србији, указује се 

на потребу категоризације и класификације манифестација, са циљем да се издвоје оне 

манифестације које имају највећи туристички значај, према својој атрактивности и 

посећености, а посебно манифестације које самостално могу бити и бренд дестинације. 

Повећање броја манифестација последњих двадесетак година могу да потврде и 

следећи подаци: на теритирији АП Војводине се у 1996. години одржавало 180 

манифестација4, а у 2010. око 800.5 Туристичка организација Србије је до 2008. год. 

издвојила око 600 догађаја и приредби, а у 2010. години 900.6 

Најстарија туристичка манифестација у Србији, уједно и Војводини је Карневал 

цвећа, у Белој Цркви, први пут одржан 1852. године, а у континуитету се са мањим 

прекидима услед ратова, одржава од 1911. године. Прва изложба вина у Вршцу одржана је 

у кафани ,,Код два кључа“ 1857. године. Пре Другог светског рата, у Вршцу су се сваке 

године организовале прославе бербе грожђа - Vienleze fest. Једна од најстаријих туристичких 

манифестација у Србији је и Дужијанца,  која се одржава у Суботици. Од 1911. године до 

почетка Другог светског рата одржавала се као јавна прослава. Посматрана манифестација 

је имала двоструки карактер: био је то обред који је чувао традиционални фолклор и 

културу, и аграрни обред. Сличног карактера је и манифестација Словачке народне 

свечаности, у Бачком Петровцу, која се одржавала у континуитету од 1919. до 1940. године.7 

Као манифестације које окупљају велики број људи, а имају традицију и 

атрактивност, издвајају се и вашари. Двадесетих и тридесетих година XX века одржавају се 

и прве привредне изложбе и сајмови. Међу првима оваквог типа издвајају се Индустријско-

занатска пољопривредна изложба у Врбасу и Прва пољопривредна изложба у Бечеју, 

одржане августа и септембра 1924. године.8 Први фестивал музицирања на архаичним 

инструментима ,,Ђенђеш Бокрето“, мађарског становништва, одржан је на територији 

Србије 1936. године.9 

На теритирији данашње АП Војводине , током XVIII и XIX века, у вилама и 

летњиковцима тадашње властеле, одржавали су се различити друштвени догађаји, којима 

су присуствовали племићи и становништво из околине, али и тадашње Аустроугарске 

монархије, који представљају прве облике манифестационог туризма. Један такав локалитет 

је Каштел у Ечки. У парку Каштела одржавали су се турнири у флорету и мачевању, на коме 

су учествовали најбољи мачеваоци из Аустрије и Угарске, а као паралелно такмичење даме 

су се такмичиле у стреличарству. Истовремено су се одржавала такмичења у јахању, 

                                                           
4 Бјељац Ж., Манифестациони туризам у Војводини, докторска дисертација,  Библиотека Института за 

Географију ПМФ , Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 1998 
5 www.vojvodinaonline.com 
6 www.srbija.travel 
7 Бјељац Ж., цит.дело, 1998 
8 Бјељац Ж., цит.дело, 1998 
9 Бјељац Ж., цит.дело, 1998 
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огранизовали ловачки дани и балови. У пероду од 1870. до 1891. године, у Каштелу се 

организују и коњичке трке, на којима су се тркали коњи из најпознатијих ергела 

Аустроугарске монархије. Одржавала су се и такмичења девојака у плетењу и кројењу.10 

У Новом Саду се 1870. године одржава Певачка скупштина са хоровима из Срема, 

Бачке, Баната, Славоније, Барање, а од 1879. године организују се музичко-сценска 

извођења „Светосавске беседе“ које су трајале до 1941. године. Почетком осамдесетих 

година XIX века, у Руми се организују Видовданске музичке свечаности, прекинуте 

почетком Другог светског рата, а обновљене почетком деведесетих година XX века, као 

Духовне свечаности.11 

Педесетих и шездесетих година прошлог века, већина наведених манифестација 

почиње да се одржава у континуитету. Истовремено, организују се и нове манифестације 

које сада имају вишедеценијску традицију. У оквиру туристичке понуде Србије, 

манифестациони туризам представља врсту туризма која може да допринесе повећању 

обима туристичке тражње, посебно према природним и антропогеним вредностима 

туристичког места или региона.  

„На територији Србије организује се велики број традиционалних догађаја, локалних 

манифестација, фестивала, славља и слично. Осим популарности на домаћем тржишту, неки 

од ових догађаја имају потенцијал и на међународном тржишту, где су већ до сада стекли 

одређени степен популарности.“12 

Овај рад састоји се из 5 глава. У првој глави изложене су физичко-географске основе 

развоја туризма у  Војводини. У другој глави обрађене су културно-историјске 

карактеристике развоја туризма Војводине. У трећој глави указује се на перспективе развоја 

постојећих и могућих врста туризма на подручју Војводине. Четврта глава односи се на 

карактеристике и значај манифестација. У последњој глави, посебна пажња је посвећена 

анализи манифестационог туризма у Војводини. 

 

 

 

 

                                                           
10 Бјељац Ж., Ћурчић Н., Ethnographic Events in Vojvodina as Part of Tourists Offer, Geographica Panonica No.9, 

Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Faculty of Natural Sciences, Novi Sad, 2005 
11 Бјељац Ж., цит.дело,  1998 
12 Стратегија развоја туризма Републике Србије (2006) 
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1. ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ ОСНОВЕ РАЗВОЈА 

ТУРИЗМА У ВОЈВОДИНИ 

1.1. Положај,  границе и величина 

 Аутономна покрајина Војводина се налази у јужном делу Панонске низије и 

северном делу Србије. Заузима простор између 44°38’и 46°10’ С.Г.Ш. и 18°10’ И.Г.Д.13 

Граничи се са севера Мађарском, са истока Румунијом, са југа Дунавом и Савом, а са запада 

Хрватском. 

 Граница према Мађарској почиње од леве обале Дунава код Батине, пролази кроз 

северене делове атара Бачког Брега, Растине, Риђице и Мађарских салаша. Даље се уз 

неколико већих прелома граница продужава на североисток, преко северног дела Суботичке 

пешчаре, пресеца Тису и избија на тромеђу Србије, Румуније и Мађарске код насеља Рабе. 

Карта бр.1: Географска мапа Војводине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор:www.vojvodina.com 

 Источна граница има правац северозапад-југоисток. Од тромеђе пресеца Златицу и 

источни део мокринског атара. Даље је граница повучена северним делом атара Накова, 

                                                           
13 Група аутора,  Војводина – научно популарна монографија, Друштво географа Војводине, Нови Сад, 2004. 

 

http://www.vojvodina.com/
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источним делом Банатског Великог Села, Нови Козараца и Хетина. Одатле иде на југ, 

пресецајући атаре Српског Итебеја, Међе и Јаше Томића. Код Јаше Томића пресеца Тамиш, 

прелази источним деловима атара Милетићева, Ватина, Малог Жама, Великог Средишта, 

Гудурице, Марковца, пресеца Вршачке планине, Караш и иде његовим левом обалом до 

Војводинаца. Од Војводинаца поново заузима југоисточни правац, пружајући се атаром 

Крушчице и Калуђерова. Одатле нагло скреће на запад, пресеца Неру и њеном долином 

излази на Дунав. 

 Западна граница је делом природна, дуж Бачке, а делом административна, дуж 

Срема. Почиње од Батине, на тромеђи Војводине, Хрватске и Мађарске и до Бачке Паланке 

иде Дунавом. Од Бачке Паланке граница иде западним деловима атара Нештина, Моловина 

до Јамене на Сави. 

 Јужна граница иде Савом до Купинова, од којег скреће на север, пресецајући атаре 

Шимановаца, Добановаца, Нове Пазове, Батајнице и Нових Бановаца. Одатле граница иде 

Дунавом до близу Сурдука и даље на исток до Опова. Наставља Тамишом до његовог ушћа 

и поново Дунавом успоставља ток до државне границе. 

 Површина Војводине износи 21.506 𝑘𝑚2.14 На овој територији живи 2.024.487 

становника. (према попису из 2002. године). Насељених места има 466. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Група аутора, цит.дело, 2004  
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1.2. Геоморфолошке одлике 

 У геоморфолошком погледу Војводина се дели на пет морфолошких целина:15 

 планине,  

 лесне заравни,  

 пешчаре, 

 лесне терасе, 

 алувијалне равни. 

1.2.1. Планине 
 Планине Војводине представљене су Фрушком гором и Вршачким планинама. 

Фрушка гора (539 m) лежи у јужном делу Војводине и хрватском Срему, између Саве и 

Дунава. Северна страна се спушта степеничасто ка Дунаву, а јужна на Сремску лесну 

зараван. Дужина Фрушке горе је 78,2 km, највећа ширина је 15,6 km, а површина 498 𝑘𝑚2. 

Северна страна је испресецана многобројним потоцима и вододеринама. Јужна страна 

такође, има неколико већих потока који имају нешто шире и дуже долине од оних на 

северној страни. Фрушка гора је богата и подземном водом, која на површину избија преко 

многобројних извора. Изворска вода је квалитетна, али услед слабих каптажа, честих 

секундарних загађења и удаљености од насеља, мало се користи за водоснабдевање. 

 

           Слика бр.1: Фрушка гора                                Слика бр.2: Вршачке планине                      

              Извор: www.bestofserbia.rs                                                     Извор: www.srbijazatebe.rs                

 

                                                           
15 Група аутора, цит.дело, 2004 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCI2NhN2l6scCFQa6FAodktkGMQ&url=http%3A%2F%2Fwww.bestofserbia.rs%2F%3Fp%3D2150&psig=AFQjCNHElUelzsEPrJo44d-stpbiqAoWog&ust=1441899541823818
https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCKm42vil6scCFcHAFAodenkCEw&url=http%3A%2F%2Fwww.srbijazatebe.rs%2Fdestinacije%2Fplanine%2Fvrsacke-planine%2F&bvm=bv.102022582,d.d24&psig=AFQjCNFezNQt70oSF-HmsYuAyxnGhPFH8A&ust=1441899911439644


9 
 

Вршачке планине (641 m) се налазе у југоисточном делу Војводине. Пружају се у правцу 

исток-запад, у дужини од 19 km, са највећом ширином од 8 km. Површина им је 170 𝑘𝑚2, од 

чега је 122 у Србији, а 48 𝑘𝑚2 у Румунији. Планински део заузима централни положај на 

коме се истичу четири истакнуте чуке, Вршачка кула (399 m), Ђаков врх (449 m), Лисичја 

глава (590 m) и Гудурички врх (641 m) који је највиша тачка ових планина и целе Војводине. 

Планине су дисециране прегибима и долинама потока. Основна маса планинског језгра 

Вршачких планина састоји се од палеозојских шкриљаца. Доминантно место заузимају 

гнајсеви. 

1.2.2. Лесне заравни 
 Лесне заравни су после планина и Банатске пешчаре највиши орографски облици у 

Војводини. Настале су током квартара и изграђене су од моћних наслага леса. 

Бачка лесна зараван (Телечка) је најпространија лесна зараван у Војводини. У висинском 

погледу онда спада у ниска земљишта. Јужно од Суботице висине се крећу од 115 до 125 m, 

а према југу, истоку и западу опадају до 90 m. Од морфолошких облика јављају се 

предолице, долови, лесне пирамиде, плавине, лесне шкрапе, сурдуци итд. На њој се налази 

неколико површинских водотока од којих су највећи Криваја, Чик, Широки до, Велики до, 

Дубоки до. Бачка лесна зараван се одликује и богатсвом подземне воде. Фреатска вода се 

јавља на дубини од 18-20 m. 

Тителски брег заузима површину која има облик неправилне елипсе између Тисе, Титела, 

Вилова, Лока и Мошорина. Просечна висина Тителског брега износи 120 m. Највиша кота 

је код Пајићевог салаша (130 m), а најнижа код Вилова (111 m). На површини тителског 

брега јављају се предолице, плеће, глодине, сурдуци, висеће пирамиде и др. 

Фрушкогорска лесна зараван опкољава са свих страна Фрушку гору. Њена ширина је 

различита. На северној страни код Шаренграда, Нештина, Сусека и Боноштора је најшира, 

нешто ужа је код Петроварадина, Чортановаца и Старог Сланкамена, а најдужа између 

Черевића, Беочина, Раковца, Лединаца и Сремске Каменице. На јужној страни Фрушке горе 

захвата знатно веће пространство. Почиње од четврте фрушкогорске степенице и пружа се 

до линије која везује Шид, Грибарац, Бачинце, Ердевик, Бингулу, Чалму, Велике Радинце, 

Руму, Стару Пазову. Северни део се спушта преко отсека преко 20-30 m у алувијалну раван 

Дунава, а јужним благим падинама прелази у лесну терасу. Просечна висина заравни се 

креће око 130 m. Од микро облика јаљају се предолице, долови, депресије, и др. Преко лесне 

заравни спуштају се многобројни фрушкогорски потоци. 

Банатска лесна зараван окружује Банатску пешчару са севера, запада и истока. Површина 

је заталасана и на њој се издвајају депресије, предолице, долови. Изграђена је од леса који 

у своме саставу често садржи и знатне количине чистог песка. Фреатска вода се налази на 

дубини од 45-50 m. 
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Тамишки лесни плато је нижи у односу на остале лесне заравни Војводине. Изграђен је 

од леса, чија је дебљина 10-15 m. Заузима део између Бегеја и Тамиша. 

1.2.3. Пешчаре 
 Пешчаре су састављене од наслага песка. У Војводини постоје две пешчаре, Банатска 

и Суботичка. Пре 200 година пешчаре су биле без вегетације, те се песак слободно кретао. 

Данас су под вегетацијом и песак је умртвљен. 

Банатска (Делиблатска) пешчара заузима југоисточни део Баната, између Делиблата, 

Дубовца, Банатског Карловца, Алибунара, Владимировца и Мраморка. Пружа се правцем 

северозапад-југоисток у дужини од 60 km, а ширина износи 25 km. Просечна надморска 

висина је 138 m. Површина пешчаре је заталасана и покривена динама и издувинама. 

Поједине дине достижу дужину од 100 m до 500 m и висину до 100 m. Издувине могу бити 

дубоке 10 и више метара, најчешће су овалне, лучног полумесечевог облика. Основна маса 

песка је навејана за време горњег плеистоцена, а делом је то настављено и касније. 

Површинских токова у Банатској пешчари нема. Фреатска вода се јавља на дубини од 50 m. 

Суботичка пешчара заузима површину северно од Суботице, простирући се уз државну 

границу од бајмочког атара до Тисе. Највећим делом изграђена је од песка, а делови према 

Бачкој лесној заравни имају песковити лес. Око постанка пешчаре постоји више мишљења. 

Прво је да је она настала наношењем северних ветрова, а друго да су песак нанели источни 

ветрови са простора Карпата. Суботичка пешчара има плитку фреатску издан (4-6 m), која 

се користи за снабдевање водом салаша и мањих насеља. 

1.2.4. Лесне терасе 
 Лесне терасе захватају највећи део површине Војводине. Просечна надморска 

висина је око 80 m. Настале су флувијалном ерозијом Дунава, Саве, Тисе, Тамиша, Караша, 

Бегеја и каснијом акумулацијом леса. У Војводини постоје три лесне терасе: Бачка, 

Банатска и Сремска. 

Бачка лесна тераса захвата највећи део Бачке. Уским делом пролази од српско-мађарске 

границе, опкољава Телечку лесну зараван и лепезасто се шири све до алувијалне равни 

Дунава. Површина Бачке лесне терасе је око 3500 𝑘𝑚2. У геолошком погледу састављена је 

од леса, преталоженог леса и рецентног муља. Као морфолошки облици јављају се долови, 

предолице, тањираста удубљења и речна корита. Јужно од Тителског брега налази се још 

један фрагменат лесне терасе познат под називом Тителска тераса. Одликује се великим 

бројем површинских токова и богатом фреатском и артешком издани. 

Банатска лесна тераса захвата највећи део Баната. Испресецана је Златицом, Бегејом, 

Тамишом и Галацком. Доминантне геолошке творевине су лес, преталожени лес и барски 

материјал. Богата је површинским и поземним водама. 
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Сремска лесна тераса се простире јужно од Фрушкогорске лесне заравни. Нагнута је благо 

према долини Саве. Дисецирана је поточним долинама које се спуштају са Фрушке горе. 

Поред леса значајније делове прекрива флувијални материјал. 

1.2.5. Алувијалне равни 
 Алувијалне равни су најмлађи облици у рељефу Војводине. Састављене су од песка, 

муља, преталоженог леса, шљунка и сл. Изразите алувијалне равни имају Дунав, Сава, Тиса, 

Тамиш, Караш, док остали водотоци имају уске алувијалне равни. 

Алувијална раван Дунава је сложенија од осталих алувијалних равни у Војводини. 

Састоји се од речне алувијалне терасе и инундационе равни. Испресецана је мртвајама, 

депресијама и узвишењима. 

Алувијална раван Тисе за разлику од Дунавске, нема алувијалну терасу. Она је такође 

испресецана многобројним депресијама, меандрима, лесним узвишењима. 

Алувијална раван Саве се састоји само местимично од два морфолошка члана, а највећим 

делом је без алувијалне терасе. Изграђена је од муља, шљунка, песка и глине. Богата је 

подземним водама, што је искоришћено за снабдевање Београда и Сремске Митровице. 
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1.3. Клима 

 Клима Војводине је условљена географским положајем у јужном делу Панонске 

низије. Овакав положај је учинио да се утицај западних ваздушних струјања нешто слабије 

осећа, док се истовремено нешто јаче осећа утицај евроазијских прилика. Последица овог 

је нешто мања количина падавина у односу на западни део Панонске низије. Овај део 

Панонске низије налази се на месту струјања ваздушних маса из Руске низије и централне 

Европе које доносе континенталне одлике, ваздушних маса које долазе са запада и 

северозапада, односно Атлантског океана, које доносе влажно време. Поред њих знатно 

ређе струје и ваздушне масе са југа, односно из средоземног подручја. 

Температура ваздуха је један од најзначајнијих климатских елемената. На основу 

вредности средњих месечних температура ваздуха по годинама запажа се да је јули 

најтоплији месец (23,4°С), а најхладнији је јануар (-1,5°С). Најнижу просечну температуру 

у јануару имају Палић, Бечеј и Сомбор, а највишу Вршац. Просечне јулске температуре су 

уједначене у свим местима. Просечна годишња температура ваздуха у Војводини је 11°С. 

Најнижу просечну годишњу температуру имају Палић и Шушара. Просечна летња 

температура у Војводини износи 20,7°С, а зимска -0,5°С. Јесен је топлија од пролећа за само 

0,7°С и њена средња вредност износи 11,7°С.16 Велика разлика између најхладнијих и 

најтоплијих дана указује на континенталност климе. 

Ветар је значајан климатски елемент. У овом делу Панонске низије, кретање ваздушних 

маса је условљено положајем Војводине према Карпатима и Ђердапу, отуда и појава да је 

најзначајнији ветар југоисточни (кошава). 

Хладан ваздух који се креће из Руске низије према западу наилази на планинску баријеру 

Карпата. С обзиром да је веома тежак спушта се у клисуре и планинске превоје. На том путу 

пробија се до Ђердапске клисуре. Том приликом кроз Ђердап се креће значајна количина 

ваздушних маса , које при изласку из њих образују јак олујни и слаповит ветар – кошаву. 

Она на простиру Војводине доприноси суво и ведро време. Просечна брзина кошаве износи 

18-40 km/h. 

Влажност ваздуха је такође значајан климатски елемент. Од ње зависи кондензација 

водене паре, стварање магле, облака и падавина.Релативна влажност ваздуха је од великог 

значаја за живи свет. Опште је познато да од ње, тј. од количине водене паре у 1 𝑚3 ваздуха 

у (%) зависи расположење  и здравље људи као и радна способност. 

 

 

                                                           
16 Група аутора, цит.дело, 2004 
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Облачност је важан климатски елемент који утиче на интензитет сунчевог зрачења. Важна 

је за аграрну производњу посебно у пролећним и јесењим ноћима. У тим приликама 

облачност штити земљиште од јаче радијације и спречава образовање слане која наноси 

велике штете усевима. Облачност се у свом годишњем току подудара са годишњим током 

релативне влажности ваздуха. То значи што се ваздух више ближи стању засићености то је 

облачност већа. Најмања је у летњем периоду године, а највећа у зимским месецима. 

Падавине су изузетно значајан климатски елемент. Према количини падавина Војводина 

спада у једно од најсушнијих подручја наше земље. Просечно излучивање падавина током 

године је 620 mm падавина. Највише падавина добија Срем, Бачка нешто мање, а најмање 

Банат. На Вршачким планинама и Фрушкој гори излучи се током године и до 900 mm 

падавина. Анализирајући количину падавина по месецима запажа се да је минимум  у 

октобру (35 mm) а максимум у јулу (77 mm). 

Током лета кише су пљусковите, а често се дешава да целокупна количина падавина падне 

у једном дану. Снег је радовна појава у Војводини. Појава града је тесно повезана са другим 

временским непогодама и редовно се излучује из кумулонимбуса. Јавља се крајем пролећа 

и почетком лета и наноси велике штете пољопривредним усевима. 

 

Tабела. бр.1: Просечна температура и количина падавина у Новом Саду, 2006. године 

Показатељ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Средњи 

максимум, 

°С 

 

3 

 

6 

 

12 

 

17 

 

23 

 

25 

 

27 

 

27 

 

24 

 

18 

 

10 

 

5 

 

16 

Средњи 

минимум, 

°С 

 

-4 

 

-2 

 

1 

 

6 

 

11 

 

14 

 

15 

 

14 

 

11 

 

6 

 

2 

 

-2 

 

6 

Количина 

падавина, 

mm 

 

38 

 

35 

 

41 

 

47 

 

57 

 

82 

 

61 

 

55 

 

36 

 

35 

 

46 

 

44 

 

577 

 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод Србије 

 

 

 

1.4. Воде 
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 Војводина је богата површинским и подземним водама. Према густини речне мреже 

и протицају, Војводина се налази међу водећим подручјима у Србији и Европи. Она има 3 

велике реке, 20 мањих река, близу 50 потока на Фрушкој гори, и преко 20 потока на 

Вршачким планинама, као и каналску мрежу хидросистема ДТД. Поред тога Војводина има 

више језера, већи број мртваја, бара и мочвара. У подземљу Војводине налазе се велике 

количине подземних вода распоређених у више водоносних хоризоната. 

1.4.1. Подземне воде 
Фреатске воде чине воде које се налазе у порозној подлози до првог водонепропусног 

слоја. Највећу моћност имају у стенама са интегрануларном порозношћу. Снабдевају се 

локалним падавинама из река и околним падавинама. Ове воде су веома значајне за биљке. 

Најчешће су загађене, што је последица загађивања топографске површине. У хемијском 

погледу њихов квалитет је такође неповољан. Најчешће имају повишену количину гвожђа, 

велику тврдоћу, повишен садржај нитрита и нитрата. 

Артешке воде представљају подземне воде које се налазе између два водонепропусна слоја 

под хиростатичким притиском. Артешка издан има две зоне: зону храњења и зону 

истицања. Зона храњења је доста удаљена (обронци Карпата, Алпа, Татра,  Динарида). 

Истицање артешке воде може бити природно (раседне линије) и вештачко (артешки 

бунари). У Војводини још увек нису утврђене резерве артешке воде. 

1.4.2. Површинске воде 

1.4.2.1.  Реке 

Општа карактеристика река Војводине је мали пад, миран ток са повременим високом 

водостајем и протицајем са редовним претњама о уништењу свега онога што је човек 

створио ближе или даље поред њихових обала. 

Дунав – је међународна река која протиче кроз 9 земаља. Укупна дужина је 2.860 km, са 

преко 230 значајних притока. Дужина Дунава у нашој земљи износи 587,4 km. У нашој 

земљи на слив Дунава отпада 176, 980 𝑘𝑚2.17 Од изворишта до ушћа Дунав пролази кроз 

неколико предела међусобно потпуно различитих у морфолошком и климатском погледу. 

Карактерише се комбинованим режимима. У Војводини Дунав има плувијално-нивални 

режим континенталне варијенте. Максимални водостај се јавља код првог режима у лето, а 

низак водостај настаје у септембру и траје до фебруара, с тим што је минимум у октобру. 

Низводно од  Новог Сада код плувио-нивалног режима висок водостај се јавља у априлу, а 

низак у октобру. На режим Дунава утичу и његове притоке. Највише воде му доносе Сава, 

Тиса, Драва, Велика Морава. 

                                                           
17 www.sr.wikipedia.org 
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                                               Слика бр.3: Дунав у Новом Саду 

Извор:www.photobucket.com 

Сава – је до распада СФРЈ била наша највећа национална река. Дужина Саве је 940 km. 

Површина слива Саве 95.720 𝑘𝑚2.18 Данас она протиче кроз 4 земље. Обухвата делове 

Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије. Настаје спајањем Саве бохињке и Саве 

долинке у Словенским Алпима. У Србији се налази доњи ток и ушће у Дунав. Сава као и 

Дунав има комбиновани режим. За територију Војводине најзначајнији је плувијално-

нивални режим посавског типа. Највиши водостај на Сави јавља се у априлу, а најнижи у 

септембру и октобру.  

Тиса – извире у западној подгорини шумовитих Карпата. Један њен крак, Чорна Тиса, 

истиче испод Свидовеца, а други Била Тиса, нешто јужније, из Чорне Хоре. Ова два крака 

се спајају код Новоселице. Дужина Тисе код Новоселице до ушћа била је пре регулације 

1.429 km, а регулацијом је река скраћена за 452 km. Садашња њена дужина је 977 km, од тога 

у нашој земљи 164 km. У нашој земљи на слив Тисе отпада 8.000 𝑘𝑚2.19 На Тиси се 

појављује више режима, што је последица разлика у морфолошком погледу предела кроз 

које протиче. На територији Војводине влада плувијално-нивални режим. На Тиси су 

изведене најопсежније регулације. Један од значајнијих захвата из новије прошлости је 

брана на Тиси. Главна намена бране је снабдевање водом основне каналске мреже у Банату. 

 

 

Tамиш – извире на планини Семеник (Карпати) у Румунији, а улива се у Дунав на два 

места: код Панчева, где му је ушће, и посредно код Ченте, где је спојен са дунавским 

                                                           
18 www.sr.wikipedia.org 
19 www.sr.wikipedia.org 
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рукавцем Карашац. Највећи део отиче према Панчеву, а мањи део се одваја код Ченте и тече 

Карашцем према Сланкамену. Укупна дужина Тамиша износи 340 km, у Србији 222 km, а у 

Румунији 118 km. Површина слива износи 1.528 𝑘𝑚2.20 Карактерише се плувијално-

нивалним режимом - централно-европске варијанте. Максимални водостај се јавља у 

априлу, а минимум у октобру. 

Слика бр.4: Тамиш код Панчева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: www.wordpress.com 

 

Бегеј – је друга по величини притока Тисе у нашој земљи. Извире у Румунији у Крашовским 

планинама. Састоји се из Старог и Пловног Бегеја. Стари Бегеј настаје од три реке у 

Румунији: Береске, Њероде и Јере. Укупна дужина Тамиша износи 75 km, од тога у Румунији 

42 km и Војводини 33 km. Пловни Бегеј почиње из предела Карпата у Румунији, а са Старим 

Бегејом се спаја у нашој земљи код Клека. Одликује се нивално-плувијалним режимом - 

карпатске варијанте. Максимални водостај јавља се у априлу, а минимални у јануару. 

 

 

                                                           
20 www.sr.wikipedia.org 
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1.4.2.2. Језера 

Војводина као равничарско подручје пружа изванредне могућности за формирање 

великог броја језера, бара, и мочвара. Језера су различитог постанка: еолска, флувијална, 

тектонска и антропогена. 

Палићко језеро захвата полумесечасту еолску издувину на северу Војводине, у 

непосредној близини Суботице. Лежи на 107 m н.в. и има површину од 5  𝑘𝑚2.21 У периоду 

од 1970-1974. године због велике загађености било је исушено и санирано. После тога од 

некадашњег јединственог језерског акваторијума сачињена су три басена. Најатрактивнији 

је северни басен на кога се ослања Палић и комплетна туристичка инфраструктура. 

Слика бр.5: Палићко језеро 

Извор: www.turizzam.com 

Лудашко језеро налази се источно од Палићког jeзера на 104 m н.в. Захвата површину од 

3,2 𝑘𝑚2,22 и друго је по величини у Бачкој. Обрасло је густом барском и воденом 

вегетацијом. На простору језера налази се Специјални резерват Лудашко језеро, на 

површини од 387 ha. Резерват се одликује ендемичним и ретким врстама. На овом подручју 

забележено је 214 врста орнитофауне. Овде је станиште видре која је ретка и угрожена у 

Европи. У Лудашком језеру живи чак 18 врста аутохтоних и алохтоних риба. 

 

                                                           
21 Група аутора, цит.дело, 2004 
22 Група аутора, цит.дело, 2004 
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Русанда језеро се налази у непосредној близини Меленаца. Сада у групу највећих 

напуштених меандара Тисе. Захвата простор од преко 4 𝑘𝑚2.23 Дубина се креће од 1-1,5 m. 

Вода у језеру је замућена, мрко-зелене боје са доста сумпор водоника. Спада у ред алкално-

муријатичних, сланасто-бромних вода па има лековита својства. Ова околност је 

искоришћена па је крај језера подугнут центар за лечење и рехабилитацију. 

 1.4.2.3. Баре 

Баре у Војводини представљају последњу оазу некадашње аутохтоне прирoде      

Панонске низије. Постале су предмет интереса УНЕСКО-а. У Војводини се издвајају Стари 

Бегеј, Царска бара и Обедска бара. 

Стари Бегеј чини, вештачким путем, одсечен меандар Бегеја. У оквиру парка има дужину 

од 16 km, просечну ширину 24 m, дубину 0,8 до 2,30 m. Дно је покривено рецентним муљем. 

Ниво воде се одржава вештачким путем, пуштањем или испуштањем воде у рибњак. 

Царска бара представља мртвају Бегеја коју је река изградила током холоцена. Пре 

регулисања Бегеја и изградње рибњака, река је, за време сваког поплављеног таласа, 

плавила просторни рит. Након регулисања, северно од његовог најновијег корита, 

уобличује се неколико бара. Барски предео је неправилног облика,  испрекидан вишим – 

гредастим деловима, обраслим густом мочваром и шумском вегетацијом. Укупна дужина 

Царске баре износи 1500 m, а ширина 700 m. Површина јој је 447,05 ha.24 Просечна дубина 

се креће од 0,90 m у пролеће и почетком лета, до 0,40 m током лета. Царска бара добија воду 

површинским притицањем из Бегеја, односно рибњака, излучивањем падавина на 

акваторију и подземним притицањем фреатске воде. Воду губи површинским отицањем и 

изливањем у рибњаке. Због оваквог начина храњења, мале надморске висине и дубине, као 

и повољних климатских одлика степскоконтиненталне климе, највећи део комплекса баре 

је обрастао трском, шеваром и низијском шумом. Нагомилавањем остатака барског биља 

образовани су у води слојеви тресета. Вода у бари је, због велике количине растворених 

органских материја, тамно-зелене боје. Царска бара представља једну од последњих оаза 

реликтног панонског барског простора. У њој стално бораве, гнезеде се , дуже или креће се 

задржавају приликом сеобе, од укупно 310 врста птица у Војводини, чак 215. Због свог 

изузетног значаја, као природна реткост, део комплекса Царске баре стављен је под 

апсолутну заштиту државе 1955. године.  
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Слика бр.6: Царска бара 

 

Извор: www.novosti.rs 

Обедска бара налази се у јужном Срему близу Купинова. Корито Обедске баре је остатак 

напуштеног меандра Саве, чији главни ток сада тече јужније. У склопу баре налази се 

специјални резерват Обедска бара на површини од 9.820 ha.25 Обедска бара се одликује 

разноликим биотопом који обезбеђују станишта за велики број различитих биљних и 

живoтињских врста. Више од 280 биљних врста расте на овом простору. Посебну вредност 

има орнитофауна са 170 врста од којих су 120 приридне реткости, а 6 је уписано у Светску 

црвену књигу, 48 су „рањиве“ врсте Европе. 

1.4.2.4. Мочваре 

 

У сагласности са Рамсарском Конвенцијом и Конвенцијом о заштити биодиверзитета 

под посебан вид заштите стављене су мочваре: Апатински рит, Тиквара, Карађорђево, 

Дубровачки рит, Лабудово окно, Ушће Нере, Ковиљско-петроварадински рит, Слано 

Копово и др. 
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2. КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ОСНОВЕ РАЗВОЈА 

ТУРИЗМА У ВОЈВОДИНИ 
 

 Данас, повећава се број туристичких путовања у свету који има за циљ задовољење 

културних потреба туриста. Европски градови са изузетно богатом и дугом традицијом и 

обиљем културно-историјских споменика, налазе се на листи најпосећенијих.  У нашој 

земљи презентација културних добара је још увек на ниском степену, потребно је адекватно 

осмишљавање понуде града. 

 Значајно место у културним туристичким кретањима заузимају стара градска језгра  

која чине незаобилазан део посете неком граду. Она су комплементарни амбијентални 

мотиви и изузетно су важна као елементи атрактивности и комплексних мотива, због чега 

им у политици развоја туризма треба посветити посебну пажњу. 

 Стара језгра градова припадају просторно културно-историјским целинама. Она су 

омиљена места боравка туриста, места дешавања трговине, културе, сусрета и забаве људи. 

На преласку из XVIII у XIX, на јужном ободу Панонске низије, оформљују се типична 

градска језгра са читавим ансамблима зграда, богатих људи и званичника, институција у 

барокном, а затим у класичном стилу. Део овог и оваквог градског, архитектонског 

споменичког блага сачуван је до данас у облику „старих“ градских језгара, појединих улица 

и појединачних зграда. 

 За анализу су одабрани они градови Војводине који су у досадашњој културолошкој 

и туристичкој валоризацији створили одговарајући имиџ. Неки од њих се налазе под 

заштитом, а оно што им је заједничко је да су добра од посебног заначаја за културу и 

историју наше земље. 
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2.1. Нови Сад 

 Нови Сад се налази на најважнијем саобраћајном раскршћу Војводине. Има изузетно 

повољан географски положај, јер се у њему укрштају мађународне копнене саобраћајнице. 

Може се рећи да лежи на трансконтиненталној евроазијској трансверзали која води из 

западне преко средње Европе, Балканског полуострва и Босфорског мореуза за земље 

Блиског истока. Такође, Нови Сад лежи на међународној реци Дунав на потезу дугом 50 km. 

 Нови Сад је носилац градског туризма који се темељи на његовој урбаној историји и 

његовој културној , духовној функцији као градског средишта војвођанског региона. 

Најстарији део града је предео данашње Дунавске и Змај Јовине улице. То је старо градско 

језгро које представља најраније насељено градско подручје, те је само по себи подручје од 

изузетног историјског значаја. Овај део града је значајан и по томе што је у њему било 

средиште економског, културно-просветног и политичког живота града. 

Трг слободе – простор трга настао је у XVIII веку, а објекти којима је окружен, различитих 

стилских обележја, потичу с краја прве половине XIX и почетка XX века. На тргу се налази 

монументални споменик Светозару Милетићу, који је на прелазу из феудализма у 

капитализам одиграо значајну улогу борећи се за слободу српског народа. Споменик је дело 

Ивана Мештровића, а подигнут је на иницијативу Матице српске и Демократске странке и 

откривен 1939. године. Сам трг је место окупљања људи и одржавања бројних 

манифестација. 

Католичка црква – Име Маријино је прва католичка црква у Новом Саду, која се налази 

у центру Новог Сада, на Тргу слободе. Празник цркве, Име Маријино, слави се 12. 

септембра. Изграђена је у потпуности у неоготичком стилу по пројекту Георга Молнара. 

Високи торањ (72 m), стреми ка небу, зидове са спољне стране подупире 22 контрафора 

између којих су високи прозори са преломљеним луком. На западном зиду се налази розета 

у којој Света Цецилија свира на оргуљама. Стрми кров је покривен плочицама жолнаи 

керамике што данас чини велики допринос амбијентално-урбанистичким вредностима 

старог града језгра. У храму се налазе 4 олтара, а на прозорима се налазе витражне 

композиције најважнијих католичких светитеља. 

Саборна црква Светог Ђорђа је данашњи изглед добила 1902-1905. године у време бачког 

владике Митрофана Шевића. У унутрашњости цркве доминира иконостас развијеног типа 

са богатом резбаријом. Познати српски сликар Паја Јовановић је насликао 33 иконе, а млади 

сликар Стеван Алексић 6 зидних композиција. На прозорима се налази 13 витражних 

композиција са ликовима светитеља и средњовековних српских личности. Саборна црква 

са иконостасом и зидним сликама спада у заштићено културно добро. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B3_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%28%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%29
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/12._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
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Николајевска црква је најмања православна богомоља у Новом Саду. Црква потиче из 

тридесетих година XVIII века и дуго је у народу била знана као Недељкова црква по 

Недељку Богдановићу који ју је подигао. Црква се убраја у споменике културе у категорији 

непокретних културних добара од великог значаја. У самом храму леже покопани са својим 

породицама ктитори Недељко Богдановић и Јован Трандафил. Без украса на зидовима, 

белина простора испуњава храм. Иконостас је веома скроман и једноставан, а лепотом се 

истиче икона Светог Николе којем је црква и посвећена. У олтарском простору, чува се 

вредна икона црне малтешке Богородице. Иконостас је рад сликара Павла Симића и на 

њему се запажа утицај назаренског сликарства. Интересантан је податак да су се у овом 

храму крстила деца чувеног светског научника Алберта Ајнштајна чија је прва жена била 

Новосађанка Милева Марић. Деца су крштена по православном обреду по жељи њиховог 

деде Милоша Марића. Данас Николајевска црква плени својом лепотом која се нарочито 

огледа у њене две позлаћене куполе на крову.  

 Бела банка је велелепна двоспратна, угаона палата која се налази уз сам хотел Мајер где 

са околним зградама и Катедралом чини изузетну стилизовану целину и доприноси 

специфичној препознатљивој визури града. Палата је изграђена у стилу сецесије који је 

сачуван само на фасадама док је унутрашњост осавремењена. 

Танурџићева палата је најупечатљивији стамбено пословни објекат у старом језгру Новог 

Сада. Никола Танурџић је крајем тридесетих година прошлог века саградио палату по којој 

ће га град памтити. То је модерна зграда која доминира у простору.  

Ралетићева кућа је најстарија у граду на којој је сачуван укупан спољни изглед. Саграђена 

је 1751. године. Стрми кров, масивни зидови и начин декорације на фасадама сведоче о 

раном, барокном карактеру градње. Кров на кући је једини сачувани кров у граду из времена 

барока. 

Кућа код „Белог лава“ је позната као најстарија новосадска кућа. Помиње се још 1720. 

године као кућа сапунџије Стојана Маслака. Крајем XVIII века припада Манојлу Јанковићу, 

преводиоцу, књижару, писцу, штампару. Он у овој згради отвара прву штампарију у Новом 

Саду и прву књижару европског стила. Почетком XIX века кућу је купио митрополит 

Стратимировић. Убрзо потом се као власник спомиње Лазар Дунђерски. То је типична кућа 

имућног занатлије. Године 1991. на згради је постављена спомен-плоча у знак обележавања 

200-годишњице штампарства. 

Новосадска синагога је једна од четири синагоге које постоје данас у Србији. Налази се у 

центру града. Грађена је у периоду од 1906. до 1909. године. Синагогу је пројектовао 

мађарски архитекта Липот Баумхорн. Припада ашкенаском обреду и неолошког 

(неортодоксног) је правца. Са обе стране синагоге подигнуте су зграде. Једна је била 

јеврејска основна школа (данас средња балетска школа) а друга је зграда јеврејске општине. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%90%D1%98%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%9B_%D0%90%D1%98%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1906
https://sr.wikipedia.org/wiki/1909
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82_%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8_%D1%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
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Сама зграда синагоге изграђена је укрштањем различитих стилова. Данас синагога нема 

своју првобитну намену већ се у њој одржавају концерти класичне музике и представе. 

Српско народно позориште је основано на Седници Српске Читаонице у Новом Саду 16. 

јула 1861. године. Позориште је најстарији српски професонални театар. Основни садржаји 

објекта сачињавају три дворане  Велика, Мала и Камерна сцена. Српско народно позориште 

негује балет, драму и оперу. У позоришту се од 1956. године одржава позната 

манифестација „Стеријино позорје“. 

Матица српска је књижевно, научно и културно друштво. То је најстарија културно научна 

установа у Срба. Основана је 1826. године у Пешти, а 1864. пресељена у Нови Сад, где и 

данас делује. Често је мењала адресе и тек 1928. године трајно се усељава у зграду грађену 

у сасвим друге потребе – Сирочадски дом. Из Матице српске су израсле самосталне 

установе: Музеј Војводине и Завод за заштиту споменика културе Војводине, а  у њеном 

саставу су остале Библиотека Матице српске, Галерија Матице српске и Издавачко 

предузеће Матице српске. 

Улица Змај Јовина заједно са Дунавском, чини окосницу друштвеног, јавног, културног и 

политичког живота Новог Сада, како у прошлости тако и сада. У прошлости се звала Главна 

улица и на њој се налазила Пијаца. Била је трговачка улица са безброј трговачких радњи. 

Своју карактеристику трговачке улице задржала је до данас. 

Дунавска улица је једна од најстаријих, а свакако је најромантичнија улица у Новом Саду. 

У старим картама је уцртана као прва улица којом насеље Нови Сад излази на Ержебет 

језеро, које се налазило на месту данашњег Дунавског парка. Већина кућа у Дунавској 

улици је настала почетком XVIII века и изузетне су културно-историјске и архитектонске 

вредности. У Дунавској улици су одувек живели значајни и чувени трговци, официри, 

писци, глимци. 

Дунавски парк је украс Новог Сада. Парк је природно добро од великог значаја. Налази се 

у строгом центру града и увек је мање-више директно повезан са историјским догађајима. 

Иако се налази на малој површини, пружа могућност туристима да сагледају део прошлости 

посматраног града. Изградња парка је започета 1895. године. Тада је био нешто већи са 

више дрвећа, жбуња и зеленила. Најлепше у њему је било језеро, неколико пута веће од 

садашњег. Оно што парк чини препознатљивим је острвце Ержебет са жалосном врбом и 

лабудовима. У парку се налази више скулптура познатих уметника. 
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Петроварадинска тврђава подигнута је код Новог Сада, на десној обали Дунава. 

Саграђена је од 1692. до 1780. на узвишици изнад Дунава. Састоји се из Горњег и Доњег 

града. Горњи град је Тврђава у ужем смислу, опасана високим бедемима са стрмим 

серпентинастим одсецима. Доњи град чини мало насеље са мрежом уских улица и 

вишеспратних зграда са малим двориштима. Заштићен је откопима и бедемима. У Горњој 

тврђави изграђен је низ подземних лагума и галерија, укупне дужине 16 km. На њој се 

налазе: Арсенал, Једноставна касарна, Дуга касарна, Официрски павиљон и Торањ са сатом, 

док је Линхенштајнова касарна порушена. У Доњој тврђави – Васерштату, налазе се 

официрски станови са магистратом, болнице, стари арсенал, касарна и друге јавне зграде. 

Испод саме Тврђаве је жупна црква Св. Јураја. У оквиру бедема је нова Београдска 

капија.Заштитним археолошким истраживањима почетком XXI века откривени су културни 

слојеви од средњег палеолита до аустријског периода. Значајни су остаци цистерцитске 

опатије из 1243. посвећене Блаженој девици Марији, откривени испод зграде Арсенала, сада 

Музеја града Новог Сада. Петроварадинска тврђава је данас најпознатија по музичком 

фестивалу „Exit“, који се ту одржава сваке године током јула. На тврђави се одржава и низ 

других културних и забавних догађаја. 

Слика бр. 7: Петроварадинска тврђава 

Извор: www.opusteno.rs 

 

 

 

 

http://www.opusteno.rs/
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   Слика бр.8: Католичка црква Име Мaријино                Слика бр. 9: Матица српска 

                Извор: www.topsrbija.com                                                          Извор: www.forum.tesla.org.rs 

 

    Слика бр.10: Николајевска црква                        Слика бр.11: Новосадска синагога  

                  Извор: www.novisad.rs                                                         Извор: sr.wikipedia.org 

 

http://www.topsrbija.com/
https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCKKG2tuQ7ccCFYzpFAod8voHvQ&url=http%3A%2F%2Fforum.tesla.org.rs%2Fsr%2Ffestival&bvm=bv.102022582,d.bGg&psig=AFQjCNHna_NzidMWpV8stzZyrB6VSjSsyQ&ust=1441997245447762
https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCMPz9JGZ78cCFQm1Ggodpt4CEw&url=http%3A%2F%2Fwww.novisad.rs%2Flat%2Fnikolajevska-crkva&bvm=bv.102537793,d.bGg&psig=AFQjCNHq8AhAHhJzfUqJOfx2fLocUcS4yg&ust=1442068204220780
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2.2. Зрењанин 

 Зрењанин се простире у средишњем делу Баната. Његов је највећи град и представља 

административно, привредно, културно, здравствено, саобраћајно, просветно и судско 

средиште. 

 Старо језгро Зрењанина представља вредну, заокружену историјску целину 

спонтано оформљену током XIX и XX века на простору најстаријег дела града. Старо језгро 

са својим градитељским наслеђем, које са стилским обележјима, конструктивним и 

декоративним елементима и детаљима, представља ликовне и просторне вредности на 

којима су испољене све карактеристике архитектонских стилова од барока до сецесије. 

Данас је старо језгро Зрењанина културно добро од великог значаја. 

 У Зрењанину се налази већи број верских храмова и других објеката који својом 

архитектуром чине амбијент занимљивим, атрактивнијим и туристички привлачнијим. 

Српска православна успенска црква је најстарији објекат културе који данас постоји у 

граду. Саграђена је 1746. године за време Марије Терезије у барокном стилу. У 

унутрашњости цркве лепотом плени иконостас,  као и целивајуће иконе које се налазе под 

заштитом Закона о споменицима културе. 

Римокатоличка црква је најмонументалнији верски споменик у граду и због свог значаја 

стављена је под заштиту.  Налази се на централном градском тргу код зграде општине. То 

је тробродна грађевина са попречним бродом, кружном апсидом на јужној страни и 

звоником на северној стани. Унутрашњост је осликана библијским сценама из Старог и 

Новог завета. Црква поседује оргуље из 1907. године изузетне акустике. У катедрали се 

поверемено организију музички програми пригодног садржаја. 

Реформаторска црква је саграђена 1891. године. Црква је једнобродна грађевина са 

апсидом која је у унутрашњости полукружна, а споља вишестрана. Окренута ка Бегеју, 

издиже се витка двоспратна фигура торња.   

Зграда суда, некада је називана „палатом“, што и својим изгледом заслужује, издваја се 

својом монументалношћу у старом језгру града. Данас је она споменик културе и симбол 

града Зрењанина. То је двоспратница грађена од 1906. до 1908. године. Од тада су у њој 

смештени Окружни суд, Срески суд и Затвор. Лепоти амбијента простора на коме се налази 

палата, доприноси одсечени рукавац Бегеја, Мали мост са старом металном конструкцијом 

и витка фигура реформаторске цркве. 
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Жупанијска зграда или зграда општине је сазидана 1820. године у стилу барока. Некада је 

била административно седиште Торонталске жупаније. Крајем XIX века зграда је 

проширена изградњом бочних крила у стилу необарока. Унутрашњост зграде је такође лепа, 

нарочито свечана сала, у којој се одвија разноврстан културни живот. У дворишту зграде 

налази се лепо уређен парк са фонтаном и рестораном, а у њему се могу видети пауни. 

Зграда је споменик културе. 

Народно позориште је једно од најстаријих и најлепших у земљи, а зграда позоришта је 

стављена под заштиту. Основано је 1839. године. Ансамбл позоришта делује на три сцене: 

драмској, луткарској и камерној. Зрењанинско луткарско позориште је једно од 

најпознатијих у земљи. 

Главна улица је данас пешачка зона и незаобилазна станица сваког посетиоца града. 

Изградњом нових зграда и објеката, лепота старих зграда полако ишчезава.  Некад су ту 

радили златари и кујунџије, и сам град је неколико векова био центар златарства. Већина 

грађевина у њој је подигнуто у XIX и почетком XX века. 

Старо језгро Зрењанина је заштићено као амбијентална целина са одређеним 

споменичким карактеристикама и културно-историјским вредностима. Неадекватна 

адаптација, запуштеност, неодржавање, изостанак правовремене интервенције надлежних 

органа је довело до ситуације да се ишчекује судбина појединих објеката и одлагање 

темељне санације и реконструкције објеката. 

    Слика бр.12: Римокатоличка црква                          Слика бр. 13: Зграда суда     

      Извор: www.banaterra.eu                                                     Извор: www.zrenjaninheritage.com 

http://www.banaterra.eu/srpski_nou/zrenanin-rimokatolicka-crkva
https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCIqW0auu78cCFcnXGgodtYgHdg&url=http%3A%2F%2Fwww.zrenjaninheritage.com%2Fkulturna-dobra%2Fspomenici-kulture%2Fzrenjanin-palata-pravde&bvm=bv.102537793,d.d2s&psig=AFQjCNF862wQQzv7sIq4sgouyZDbW9Y5_w&ust=1442073925727492
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2.3. Вршац 

 Вршац се налази на југоисточном рубу Панонске низије и један је од најстаријих 

банатских градова. Лежи у самом подножју Вршачких планина, а на невеликој удаљености 

налази се Делиблатска пешчара. 

 Вршац је град са веома богатом историјом и традицијом, опточен лепотом 

разноврсне природе и осмишљен делима уметничке вредности. Један је од оних градова 

који својом патином и сликовитошћу подсећа на протекло доба. Бројна стара здања 

разноврсних стилова и низ институција чувају једну од најзанимљивијих културних 

историја међу великим градовима. 

Саборна црква је посвећена Св. Николи, а подигнута је 1785. године. То је једнобродна 

грађевина, засведена са високим двоспратним звоником. За Саборну цркву је радило низ 

познатих сликара чија се дела и данас налазе у њој. 

Црква Св. Герхарда је један од најрепрезентативнијих објеката у граду. Зидана је од 1860. 

до 1863. године као тробродна базилика у готичком стилу. Богата декорација фасада је 

концентрисана на портале, прозоре, розете, контрафоре и звонике. Ентеријер цркве је 

богато опремљен изрезбареним намештајем, укрешен, зидним и олтарскм сликама 

витражима и скулптурама. 

„Магистрат“ (Градска кућа) је данас Скупштина општина. Састоји се из три зграде од 

којих су две у класицистичком, односно неоготском стилу: „Лотићева кућа“, 

„Анђелковићева кућа“ које су из XVIII века и тзв. „готско здање“ подигнуто 1860. године. 

Налази се под заштитом. 

„Concordia“ је зграда зидана по плановима вршачког архитекте Франц Брандајса. Ова 

зграда је првобитно била хотел, а затим мушка школа. Главни корпус зграде је најзначајнији 

међу објектима подигнутим у Вршцу у првој половини XIX века. У његовом обликовању 

дошла је до пуног изражаја монументалност класицистичког стила. Због своје 

архитектонске и културно-историјске вредности проглешена је за споменик културе. 

„Апотека на степеницама“  је једна од најстаријих и најрепрезентативнијих кућа 

некадашњег Вршца. Сматра се да је саграђена око прве половине XVIII века у барокном 

стилу. У њој је 1784. године отворена прва вршачка апотека позната као апотека „Код 

спаситеља“ или „Велика апотека“. Због своје архитектуре и значаја за историју апотекарске 

делатности ова зграда је, као историјски споменик, стављена под заштиту државе. 
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Стеријина кућа је родна кућа великог књижевника, песника,  и првог српског 

комедиографа Јована Стерије Поповића. Кућа се налази под заштитом као споменик 

културе, а данас је у њој смештена Књижевна општина Вршац. Објекат чини добар пример 

обогаћивања културних садржаја организовањем вечери поезије, презентације књижевних 

дела, организације самосталних и колективних изложби, сусрети домаћих и страних писаца, 

организација књижевних семинара и симпозијума, итд.  

Двор епархије банатске или Владичански двор је резиденција банатских епископа. 

Саграђен је средином XVIII века. Рестаурацијом 1902. године двор добија еклектичарски 

обликовану главну фасаду и губи добрим делом сложену кровну конструкцију. У двору се 

поред Нешковићевог иконостаса  налази и значајна галерија портрета вршачких епископа, 

богата ризница црквених предмета, икона и ретких рукописних књига, који су стављени под 

заштиту државе као споменици културе. 

Зграда „Два пиштоља“ је подигнута крајем XVIII века. У њој је некада радила кафана 

истог имена. У згради је боравио Карађорђе и за трошкове боравка власнику је оставио два 

пиштоља који се данас налазе у Народном музеју. Главну архитектонску вредност објекта 

чини трем са аркадама који иде дуж читаве дворишне стране и који је у приземљу засведен. 

Главна фасада је током времена изменила свој некадашњи изглед. Ова зграда је споменик 

културе. 

Вршац је град који задивљује својом вековном архитектуром, и сакралном и 

профаном. То је град који се најчешће помиње по вину, Вршачкој кули из XV века, 

манастиру Месић, као и по бројним манифестацијама. 

       Слика бр.14: Црква Св. Герхарда                  Слика бр. 15: Двор епархије банатске            

                Извор: www. kapitalmagazin.rs                                              

Извор: www.novosti.rs 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCPjs8cL388cCFUQ_FAod3M0EBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.androidvodic.com%2Finfo_vrsac_verski-objekti_katedrala-4f901f347fb63&psig=AFQjCNG6rVT_DdZmX1MEMOFCnkwGRhc2OA&ust=1442231060955147
https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCLX6sr3488cCFYHrFAodAf8JbQ&url=http%3A%2F%2Fkapitalmagazin.rs%2Fvrsac-varos-pod-kulom%2F&psig=AFQjCNGHDQ7Yxf-X5qirMjjW8I4_i7B9ww&ust=1442231310528366
https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCJrP4O_588cCFUU7FAodmd4B2w&url=http%3A%2F%2Fwww.novosti.rs%2Fvesti%2Fturizam.90.html%3A552000-Vrsac-Miris-grozdja-sa-vrha-Panonske-nizije&bvm=bv.102537793,d.d24&psig=AFQjCNGg9L8yELjMCH-wiZM_jfm1zxI9xw&ust=1442231686911844
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2.4. Суботица 

 Суботица се налази на крајњем северу Војводине, у међуречју Дунава и Тисе,  близу 

државне границе са Мађарском. На прелазу из XIX у XX век настало је јединствено градско 

језгро које одудара од руралног приземља и мирне провинцијалне периферије града. Бројне 

грађевине с краја XIX и почетка XX века грађене су у стилу Мађарске варијанте сецесије. 

Међу бројним грађевинама изузетне архитектонске и културно-историјске вредности , 

издвајају се следеће. 

Катедрала Св. Терезе Авилске је грађена у барокном стилу са елементима класицизма. У 

катедрали се налази једанаест зидних слика рађене према ренесансним узорима. Катедрала 

је са својом акустиком погодна за концерте духовне музике. Налази се под заштитом као 

споменик културе. 

Синагога је градитељски драгуљ Суботице и представља највредније остварење 

синагогалне архитектуре средње Европе. Украшена је витражима, стилизованим латицама 

каранфила, руже, љиљана и пауновог перја, а то су украсни елементи преузети из мађарског 

фолклора. Четири мање куполе представљају стране света над којима као универзална сила 

стоји велика купола. 

Српска православна црква Светог вазнесења Господњег подигнута је у првој половини 

XVIII века. Темељном рестаурацијом у XX веку добија барокни изглед и монументални 

торањ. Највеће благо цркве представља вредна икона која носи назив „Богородица на 

престолу“. 

Фрањевачка црква и самостан налазе се на месту суботичке тврђаве. Почетком XX века 

црква је обновљена у романичком стилу, олтар је исклесан од карарског мермера и данас 

црква има четири звоника ливена у Марибору. Самостан поседује вредне збирке које могу 

бити темељ будућем музеју у самом самостану. Фрањевачки самостан је споменик културе. 

Палата Raichle представља остварење војвођанске архитектуре. Рајхлова палата је 

споменик сецесије. Налази се под заштитом државе, као споменик од великог значаја. 

Подигнута је 1904. године. Представља животно ремек дело архитекте Рајхла. Прочељем 

доминира централни део са улазним репрезентативним порталом, по замисли аутора, а по 

ободу уоквиреном жолнаи керамиком и кованим гвожђем. Са сваке стране лође постављени 

су дрвени еркери. Разноврсност материјала која се користила на фасадама пренела се и на 

ентеријер. За сваку просторију посебно су пројектовани плафонски гипсани ба-рељефи и 

рељефни фризови у горњој партији зидова. 

  

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%B8
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Градска кућа је напознатије суботичко здање, а по многима и најлепша грађевина 

Суботице. Ово здање је високо рангирано у оквиру европске сецесије. Дело је архитеката 

из Пеште, који су интерпретацијом фолклорних и регионалних карактеристика и одлика 

постигли ликовни израз савремене архитектуре. Највећа и најлепша дворана је „Велика 

већница“ која је данас концертна дворана и сала за венчања. Складни облици и раскошна 

декорација ове зграде подстакли су надлежне да Градску кућу ставе под заштиту закона као 

драгоценог споменика културе. 

Народно позориште је једна од најпознатијих грађевина Суботице. Зграда је 

класицистичког стила са шест коринтских стубова који су симбол културе Суботице. Овај 

објекат сврстан је у категорију споменика велике вредности. 

Слика бр.16:  Народно позориште у Суботици 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Извор: sr.wikipedia.org 

Слика бр. 17: Градска кућа у Суботици 

 

 

 

 

 

Извор:www.gradsubotica.co.rs 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCK6Nzu699McCFYK-FAodwgcDEw&url=https%3A%2F%2Fsr.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BE_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2588%25D1%2582%25D0%25B5_%28%25D0%25A1%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%29&psig=AFQjCNEC8fFiO41a9Zu4De13aqTFkKk0kA&ust=1442249911987462
https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCIeJvom_9McCFYY5FAod8voHuA&url=http%3A%2F%2Fwww.gradsubotica.co.rs%2Fgradska-kuca-u-plavoj-boji%2F&bvm=bv.102537793,d.bGQ&psig=AFQjCNEfjWSUUiJyNkRgL_UpG1GqYCZyBg&ust=1442250165867852


32 
 

2.5. Кикинда 

 Кикинда се налази у североисточној Војводини. Град се развио у троуглу Сегедин, 

Темишвар, Зрењанин. Од државне границе према Румунији, Кикинда је удаљена 6,5 km. 

Има бројне културно-историјске вредности, које могу представљати самосталне туристичке 

мотиве, али се свакако њиме може употпунити туристичка понуда града. 

Српска православна црква Св. Никола саграђена је 1773. године и посвећена је светом 

оцу Николи. Иконостас цркве и две иконе (Вазнесење господње и Тајна вечера) од изузетне 

су вредности. Црква је споменик културе.   

Градска кућа је монументална палата изграђена у периоду 1891 – 1893. године за потребе 

градске администрације. Направљена је у стилу неоренесансе са примесама романтизма. 

Градска кућа има високу кулу са пирамидално издуженом капијом торња. Фасада зграде је 

украшена малтерским имитацијама и дубоким фугама. На кули се налази латински натпис 

„Аttendite “ што указује на позорност. На другом спрату на фасади налази се грб Кикинде – 

који говори о историјској борби Срба граничара против Турака. На зидовима Градске куће, 

између прозора, на фасади, налазе се различити мотиви – детаљи: грбови, бакље, мушкарац, 

жена и дете. 

Зграда Курије је једна од најстаријих и најпознатијих зграда у Кикинди. Реч је о 

једноспратној каснобарокној грађевини кроз чије се просторе некада преламала политичка 

и управна, а данас културна историја Кикинде и региона. Градња је започела 1836. и 

завршена 1839. године. Курија је у својој историји била зграда суда, затвора, а данас су у 

њој смештени Историјски музеј Кикинде, Народни музеј, Савремена галерија. Због свог 

значаја стављена је под заштиту. 

 Кикинда не обилује мноштвом културно-историјских споменика који би могли да у 

великој мери заинтересују туристе, и зато треба тежити да се они представе у скопу 

традиционалних манифестација, које чувају старе навике и обичаје овог подручја. 

Слика бр. 18: Градска кућа у Кикинди 

 

 

 

 

 

Извор: sr.wikipedia.org 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCOjimqnJ9McCFYXVFAod9NsATg&url=https%3A%2F%2Fsr.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0&psig=AFQjCNHCnkCiMpJpKuISj8xZdn2riC2_9w&ust=1442252813336340
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2.6. Сомбор 

Град Сомбор се налази у северозападном делу Војводине, односно Србије. Град је 

чувен по многим својим лепотама. Уз културу највише по архитектури, урбанистици, 

фијакерима и богатом зеленилу. Фасаде које овај град чине су права „мала школа 

архитектуре“, а њихови појавни облици су стилски аутентични, повремено у рустикалној 

варијанти, понекад у провинцијској. Све то утиче на богатство и живиписност кривудавих 

сомборских улица. 

Велика православна црква ( Храм Св. Великомученика Георгија) – Храм је подигнут у 

барокно-рококо стилу. Најинтересантнији је Иконостас цркве, са 77 икона различитог 

формата и високог уметничког домета. Храм посебно украшавају витражи из чувене 

сомборске породичне радионице Станишић. Храм је добио статус културног добра од 

великог значаја. 

Црква Св. Јована Претече подигнута је у барокном стилу са елементима рококоа. 

Сомборци је још називају и „Мала Црква“. Црква је сврстана у прву категорију објеката и 

проглашена културним добром од изузетног значаја. 

Римокатолички жупни уред са црквом Светог Тројства – Католичка црква са жупним 

уредом чини јединствену архитектонску целину и представља културно добро великог 

значаја. Римокатолички жупни уред је барокно здање. Жупни уред је занимљив на својој 

јужној фасади, на спрату, где је девет прозора а између трећег и четвртог спрата је слика 

сата, односно сунчани сат, који је једна од особености Сомбора. 

Градска кућа у Сомбору је подигнута 1749. године, док је данашњи изглед добила 1840. 

године доградњом нових крила и торња 1842. године. Грађевина је под заштитом Републике 

Србије као споменик културе од великог значаја. Нова зграда Градске куће је једноспратна 

грађевина квадратне основе са централним атријумом и осовинским пролазом, изграђена у 

стилу неокласицизма. Прочеље је са источне премештено на западну страну, где је подигнут 

торањ, под којим се налазе балкон и свечана сала. Посебан акценат композицији даје кула 

звоник квадратне основе са балконом на конзолама и пажљиво обликованом лантерном на 

врху. Торањ је дограђен 1892. године. 

Препарандија је значајно дело које је законом проглашено за културно добро од великог 

значаја. Оно представља задужбину српског патријарха Георгија Бранковића. У згради се 

налазила прва Српска учитељска школа, а сада су овде смештени богати Музеј школе, 

Културни центар, Библиотека Учитељског факултета. 
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https://sr.wikipedia.org/wiki/1840
https://sr.wikipedia.org/wiki/1842
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https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%83%D0%BC_%28%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%9A
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/1892
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Зграда бивше жупаније је за потребе некадашње жупанијске управе, изграђена у периоду 

од 1805. до 1808. године и представља споменик културе у категорији непокретних 

културних добара од великог значаја. Зграда је имала основу у облику латиничног слова U, 

са главним улазним и два бочна крила. Данашњи изглед објекта потиче из 1882. године када 

је извршена доградња и преправка фасаде. Изградњом новог крила формирана је затворена 

квадратна основа са централним атријумом. Монументално двоспратно здање, раскошно је 

обликовано у духу еклектицизма. Централни ризалит акцентован је балконом од кованог 

гвожђа на конзолама, пиластрима, полукружним отворима, амблемима са мотивом штита и 

медаљоном са грбом на атици. Трапезаста кровна конструкција надвишена је куполом, чија 

је средина између постамента и кубета отворена и украшена стубовима. Данас се у згради 

налази Скупштина општине, службе градске управе, округа и државних институција. 

Народно позориште Сомбора је изграђено и отворено 1882. године. Многим преправкама, 

ова у основи класицистичка грађевина је добила обележје еклектизма. Здање је уведено у 

регистар културних добара од великог значаја. Посебну вредност представља унутрашњост 

типичног позоришта камерног стила са 324 седишта, осликана таваница и модерна 

функционалана покретна позорница. Данас је Сомборско позориште, са атрактивним 

репертоаром, високим уметничким домашајима и највишим наградама, једно од водећих у 

земљи. Значајно је споменути и манифестацију Позоришни маратон, која се одржава 

годишње на крају сезоне, која би могла представљати битан елемент у креирању туристичке 

понуде града Сомбора. 

 

      Слика бр. 19: Градска кућа у Сомбору               Слика бр. 20: Зграда бивше жупаније 

                  Извор: hr.wikipedia.org            Извор: 

sr.wikipedia.org 
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2.7. Сремски Карловци 

Сремски Карловци леже у подножју Фрушке горе, североисточно од њеног основног 

масива. Данас је то живописан градић чијом силуетом доминирају торњеви и кубета. 

Близина великих урбаних насеобина и културно-историјска баштина Сремских Карловаца, 

изразито историјског места, још више увећава потенцијале за развој туризма у овом лепом 

и романтичном градићу. 

Саборна црква је саграђена 1762. године. Она представља једнобродну грађевину са 

обимним зидовима грађеним од опеке. Има два звоника што је ређи случај у XVIII веку. 

Иконостас  Саборне цркве је један од најрепрезентативнијих у православном сликарству 
XVIII века и једно од најзначајнијих дела Војводине. 

Карловачка гимназија је ремек дело мађарске сецесије са узорима из српске 

средњовековне архитектуре с краја XIX века. Зграда је саграђена 1890. године, а рад у њој 

је почео 1891. године. Поседује изузетну библиотеку, једну од најстаријих код Срба. 

Магистрат је највећа и најзначајнија профана грађевина сазидана у неокласицистичком 

стилу почетком XIX века. Зграда је зидана на падини, тако да према Тргу Бранка Радичевића 

има партер и спрат, а у позадини само приземље. Њену припадност неокласицизму највише 

одаје забат грађевине са троуглим тимпаноном. Основа грађевине је правоугаона са 

великим двориштем у средини. 

Чесма четири лава – после велике епидемије куге 1795. године, а у интересу здравља 

становника, одлучено је да се Сремски Карловци снабдеју водом и као круна завршетка 

водовода направљена је Чесма четири лава. Фонтана је сазидана од црвеног мермера са 

четири лавовске главе. Она представља својеврстан споменик, сведочанство о развоју града, 

те чини један од елемената карловачког етнопарка. 

Патријаршки двор је најмонументалнија грађевина у Карловцима саграђена крајем XIX 

века. У двору се налази прелепа капела посвећена Св. Димитрију. Унутрашњост двора, 

монументалне степенице, раскошан хол са мраморним стубовима, пространи ходници, 

добро осветљене и вешто распоређене собе и сале и складно замишљена капела су 

најрепрезентативнији амбијентални елеменат града. 

Градски музеј – Патријарх Рајачић, средином XIX века је изградио своју резиденцију – 

Ilion – данашњи музеј. Овај дворац представља једну сложену архитектонску целину у којој 

се мешају неоклацистички елементи унутрашњих просторија са облицима рококоа на 

мансарди. Музеј је отворен 1946. године. Садржи археолошку, историјску, етнолошку и 

уметничку збирку. 
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          Слика бр. 21: Саборна црква                    Слика бр. 22: Чесма четири лава 

                 у Сремским Карловцима                                      

               Извор: www.karlovci.org.rs                                                              Извор: geolocation.ws 

 

Слика бр.23: Гимназија у Сремским Карловцима 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                                          Извор: www.sremski-karlovci.com 

 

2.8. Манастири 
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Манастир Раковац налази се на северној страни Фрушке горе у Раковцу, код Новог 

Сада. Манастирска црква посвећена је Св. Козми и Дамјану. Легенда каже да је манастир 

Раковац подигао извесни Рака, који је на том месту убио јелена. Како се јелен у 

хришћанству сматра симболом самоће и чистоте монашког позива, Рака је обећао да ће свој 

грех искупити, тако што ће на том месту изградити манастир. Манастир датира из 1546. 

године. Црква манастира је током 90-их година већим делом обновљена, а 2003. године, 

започета је изградња и обнова конака. Манастир данас из туристичких разлога посећују 

само излетници. 

Манастир Беочин – овај манастир је удаљен 5 km од пута Нови Сад – Беочин. 

Манастир је посвећен празнику Вазнесења Христовог. Први пут се помиње 1566-67, када је 

имао малу једнобродну цркву. Манастир су обновили избегли калуђери манастира Раче, 

између 1697-99. Исти монаси су 1708. саградили привремену цркву од дрвета. Данашња 

манастирска црква је изграђена 1732. и 1734. Манастирски конаци окружују цркву са јужне 

и западне стране. Иконостас у манастирској цркви сликали су Димитрије Бачевић, Јанко 

Халкозовић и Теодор Крачун. У непосредној близини манастира, сазидана је стара капела. 

Нова, данашња капела саграђена је 1905. Своје последње дана у Беочинском манастиру 

провео је српски песник Јован Грчић Миленко. 

Манастир Ђипша или Дивша је смештен на западним обрнцима Фрушке горе у 

Срему. Mанастирска црква посвећена је Светом Николи. Манастир Ђипша је проглашен 

Спомеником културе од изузетног значаја Републике Србије. Манастир је сазидао деспот 

Јован Бранковић крајем XV века. Црква је највероватније саграђена у XVI веку. Иконостас 

је резан 1751. године у Новом Саду. У манастиру се чувало једно четворојеванђеље. Данас 

манастир чине Црква Св, Николе и спратни конак северно од ње. Ђипша је активан женски 

манастир. 

Maнастир Велика Ремета налази се у источном делу Фрушке горе. Посвећен је Св. 

Димитрију, а у његовом саставу се налази и црква посвећена овом свецу. Црква потиче из 

1534. године. У оквиру манастира се налазе и две капеле - Св. Јована Крститеља и Успенија 

Пресвете Богородице. Манастир је основао краљ Драгутин. Данашњи манастирски 

комплекс је веома стар и сматра се да је његова градња започета још у XV веку. Барокни 

звоник придодат му је 1735. године и посвећен је рођењу Светог Јована Крститеља. Фасада 

цркве je прилагођена барокном изгледу.  

 

 

 

Манастир Крушедол налази се на јужној страни Фрушке горе. Манастир је 

задужбина породице Бранковић. Саграђен је између 1509. и 1514. године. Породица Ђорђа 
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Бранковића, два патријарха Српске православне цркве и краљ Милан Обреновић су 

сахрањени у Крушедолу. Манастирска црква је посвећена празнику Благовештења. 

Манастир је основао деспот Ђорђе Бранковић са својом мајком. Уз западно крило конака је 

високи барокни звоник и обновљена црква. Иконостас је компонован од икона из четири 

периода. Најстарије су иконе апостола са Христом, Богородицом и Св. Јованом 

Крститељем, рад из половине XVI века.  

Манастир Гргетег се налази на јужном обронку Фрушке горе. Манастирска црква 

посвећена је Св. Николи. Основао га је деспот Змај Огњени Вук 1471. године. Први 

поуздани подаци потичу из турских записа из 1546. године. Стара камена црква замењена 

је око 1770. године новом барокном грађевином када је направљен и звоник. У цркви су 

забележена два иконостаса. Манастирски конаци су саграђени у другој половини XVIII века 

и обновљени заједно са црквом 1901. године. Данас манастирски комплекс чине црква, 

конаци са све четири стране и економске зграде. У храму се налази икона Тројеручица, те 

манастир походе многобројни ходочасници. 

Манастир Старо Хопово је смештен у источном делу Фрушке горе. Манастирска 

црква је посвећена Св. Пантелејмону. Манастир је основао деспот Ђорђе Бранковић крајем 

XV века. У малој једнобродној цркви налазио се барокни иконостас велике вредности на 

коме је иконе сликао Јанко Халкозовић. У Другом светском рату иконостас је оштећен и 

демонтиран, а манастирски конак разрушен.  

Манастир Ново Хопово лежи на јужним обронцима Фрушке горе. Ново Хопово, 

заједно са Крушедолом, један је од најзначајнијих манастира у Србији, а посебно међу 

фрушкогорским манастирима. Оснивач ове древне светиње је свети владика Максим (Ђурађ 

Бранковић). Mанастир Ново Хопово је његова прва задужбина. Манастирска црква 

посвећена Св. Николи, је саграђена 1576. године. Црква има два дела: цркву, развијене и 

сложене просторне структуре и велику припрату на западној страни, једноставног простора, 

правоугаоне основе. Црква је грађевина уписаног крста, комбинованог са триконхосом, са 

куполом на средини. Највеће богатство манастира су мошти светог Теодора Тирона које се 

чувају у кивоту, у цркви.  

Манастир Врдник један је од најзначајнијих манастира на Фрушкој гори. Године 

1811, на Видовдан, када је завршена манастирска црква, у њу су пренете мошти светог кнеза 

Лазара. Основан је у времену између краја XV и почетка XVI века. Црква и конаци су били 

веома примитивно грађени. Иконостас по свом стилу јесте прелаз од барока ка класицизму. 

Осим комада моштију кнеза Лазара, манастир поседује још и мошти Свете великомученице 

Анастасије светиње са Христовог гроба, део моштију Св. Теодора Тирона. Врднички 

манастир је у сваком погледу изузетно вредан и представља један од најкапиталнијих на 

Фрушкој гори. 
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Манастир Јазак је манастир Српске православне цркве који се налази на Фрушкој 

гори. Изграђен је 1736. године. Манастирски комплекс се састоји од цркве са звоником, 

окруженој са три стране конацима, док је са четврте стране зид и засвођени улаз у 

манастирску порту. У средини порте је манастирска црква са троспратним звоником. 

Године 1705. пренете су мошти цара Уроша, због чега је манастир уживао велики углед. 

Цркве Св. Тројице је у барокном стилу. Стари Јазик је женски манастир. Приликом 

последње обнове манастира, у западном крилу конака смештене су библиотека, свечана 

трпезарија и ризница. 

Манастир Мала Ремета се налази на јужном средишњем делу Фрушке горе. 

Манастирска црква је посвећена Богородичином покрову.  Оснивање манастира везује се за 

српског краља Драгутина. Поуздане податке пружају турски документи, у којима је 

манастир први пут забележен 1546. године, али је врло брзо после тога спаљен. Крајем XVII  

века манастир су обновили избегли монаси манастира Рача на Дрини. На месту старе цркве, 

саграђена је нова грађевина 1739. године. Престоне иконе за ову цркву радио је Јанко 

Халкозовић 1759. године. У Другом светском рату порушен је конак као и манастирска 

библиотека. Данас манастир чине црква, једнокрилни конак, нови дрвени звоник и капела.  

Манастир Шишатовац се налази на јужним падинама западног дела Фрушке горе. 

Данас је активан мушки манастир. Његова црква је посвећена празнику Рођења Пресвете 

Богородице. Манастир су основали игуман и монаси манастира Жича. Између 1545. и 1553. 

године у Шишатовац су пренесене мошти Св.Стефана Штиљановића. Уз стару цркву је 

дозидан барокни звоник, у којем је направљена капела посвећена Св. Ђорђу. Конаци су 

преправљани и дорађивани све до краја XIX века, да би на крају са три крила опкољавали 

цркву, док је четврту затварао храм. Овај манастир је у току Другог светског рата готово 

потпуно срушен, једино су се очувале зидине цркве. Данас манастирски комплекс чине 

обновљена црква, једна зграда недавно изграђеног конака, а скоро је обновљена и 

монументална манастирска капија. 

Манастир Петковица се налази на југозападном делу Фрушке горе. Манастирска 

црква је посвећена Св. Петки. Петковица је проглашена Спомеником културе од изузетног 

значаја Републике Србије. По предању манастир је основала удовица Стефана 

Штиљановића, деспотица Јелена у  XVI веку.  Први поуздани подаци потичу из 1566-1567. 

године. Црква је до данас задржала првобитни изглед, једино је дрвени звоник у другој 

половини XVIII века замењен зиданим. Црква је украшена фрескама које су сликане 1588. 

године. Иконостас је подигнут 1735. године, а страдао је у Другом светском рату. Манастир 

данас чини црква и новоизграђени конак. 
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Манастир Кувеждин се налази на југозападном делу Фрушке горе. Манастирска 

црква посвећена је Светом Сави и Светом Симеону, док је манастирска слава Преображење. 

Манастир Кувеждин је проглашен Спомеником културе од изузетног значаја Републике 

Србије. Mанастир је основао последњи српски деспот Стефан Штиљановић. Стара 

манастирска црква  замењена је новом грађевином 1816. године. Нова црква је призидана 

уз троспратни барокни звоник, а тространи манастирски конаци започети су 1810. године. 

Манастир Кувеждин је имао богату ризницу, у којој су се чувале све драгоцености и 

старине, попут путира од чистог сребра, затим златне кашике за причест. Манастир је 

разорен у Другом светском рату, а манастирско благо похарано. Последњих година 

манастир је поново васпостављен као мушки, а обнова манастира је у току. Манастирска 

црква је обновљена, као и јужна страна конака.  

Манастир Привина Глава је најзападније смештен манастир од свих 16 

Фрушкогорских манастира. Посвећен је Сабору Светих Арханђела. Овај манастир је добио 

је име по оснивачу властелину Приви. Обновљен је вероватно 1496. године од стране Јована 

и владике Максима Бранковића. На месту старије цркве саграђена је нова црква, посвећена 

Св. Арханђелима Гаврилу и Михајлу. Реконструкцијом манастира, започетом 1987. године, 

брзо је враћен у првобитно стање, чак се данас раде и нови објекти. Највећа пажња 

поклоњена је рестаурацији иконостаса. Поред храма Светих Архангела, у оквиру 

манастирског комплекса налазе се и цркве Богородичиног Покрова и Светог Георгија, док 

се на брду изнад манастира налази и црква Уздизања часног крста. 

Манастир Ковиљ је манастир Српске православне цркве у Бачкој. Налази се близу 

Новог Сада. Подигнут је у част Светих Арханђела Михаила и Гаврила. Налази се под 

заштитом државе. Према предању улогу оснивача имао је Свети Сава. Поуздано ce једино 

може тврдити да је садашњи манастир Ковиљ већ постојао крајем XVI или почетком XVII 

века. Данашњи храм је грађен од тесаних камених квадера кречњака сиве боје. Сачувано је 

доста слика, укучујући и сликарске радове Уроша Предића, затим иконе различитих 

вредности, богата библиотека вредних књига и рукописа, збирка музичке литературе, као и 

манастирска архива. 

Манастир Бођани налази се у Бачкој. Године 1478. сазидао га је неки трговац из 

Далмације, касније је обновљен, пошто је био разорен од Турака. Године 1695. црква је 

разорена, а по трећи пут је сазидана 1698. године. Налази се у селу Бођани. Садашњу цркву 

је током XVII века подигао Михајло Темишварлија из Сегедина. Та црква је била четврта 

која је изграђена на том месту. Конак и црква су изграђени у барокном стилу. У конаку се 

налази музеј, који је богато опремљен. Манастир је од свог оснивања, па до 1991. године 

био мушки, а од тада га преузимају монахиње. После преузимања од страна монахиња, 

манастир је опет враћен монасима. 
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https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D1%82%D0%B8%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1816
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%28%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%29&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/1810
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/1496
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%28%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%29
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/1987
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/17._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%88_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1478
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/1695
https://sr.wikipedia.org/wiki/1698
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/1991
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Манастир Месић је женски манастир Српске православне цркве у банатској 

епархији. Настао је највероватније у XV веку. Месић је био резиденција вршачких епископа 

у време одмах након велике сеобе. Манастир је рушен у неколико наврата од стране Турака 

али и убрзо обнављан. У цркви посвећеној Св. Јовану Претечи, налазе се остаци ранијих 

фресака из XVII века, као и фреске које су настале у XVIII веку и које карактерише извесна 

конзервативност и ослањање на раније средњовековно искуство и велики отпор ка барокној 

уметности. Црква је, као и већина цркава у Војводини  претрпела интервенцију у виду 

додавања барокних звоника, који касније мења свој првобитни облик. Манастир у својој 

ризници чува више вредних рукописних и штампаних књига, као и низ слика познатих 

сликара. 

        Слика бр.24: Манастир Месић                              Слика бр.25: Манастир Крушедол    

              Извор: www.travel.rs                                                             Извор: sr.wikipedia.org 

       Слика бр.26: Манастир Врдник                    Слика бр. 27: Манастир Шишатовац 

       Извор: www.vojvodinaonline.com                                   

Извор:  www.vojvodinaonline.com 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%99
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%98%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.vojvodinaonline.com/
http://www.vojvodinaonline.com/


42 
 

2.9. Тврђаве 

Тврђава Бач је средњевековно утврђење, у северозападној Србији у граду Бачу. 

Налази се на већој надморској висини у односу на град Бач. Тврђаву у Бачу, која је данас 

најстарија тврђава у Војводини, подигао је угарски краљ Роберт Анжујски у периоду између 

1338. - 1342. године. Коначан облик тврђава Бач добија у XV веку, а данас она представља 

најбоље очувано средњевековно утврђење у Војводини. Тврђава Бач представља водени 

град, јер је са свих својих страна била опасана реком, а првобитно утврђење је било 

подигнуто на острву, па се у тврђаву улазило преко покретних мостова. 

Тврђава Бач има трапезоидну основу, изграђена је од опеке са кулама на којима се налазе 

топовски отвори. Главна кула је добро очувана и представља један од најлепших примера 

позносредњовековних донжона у овом делу Европе. Тврђава је отворена за посетиоце. 

Слика бр.28: Тврђава Бач 

Извор: vojvodinaonline.com 

 

 

 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCN2Wz_Hu-8cCFYkWLAodWp4H2A&url=http%3A%2F%2Fvojvodinaonline.com%2Fsta-videti-i-raditi%2Ftvrdava-u-bacu-bac%2F%3Flang%3DSR&psig=AFQjCNGnIaiKfqmVgfvD3DepJUjNuwVkTA&ust=1442503618792722
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Врдничка кула - У средњем веку Врдник је имао тврђаву и варош. Према угарским 

и папским документима помиње се под именом Castrellum Rendek или Rendek. Градски зид 

опасивао је подграђе. Од старог средњовековног града најбоље је очувана бранич кула у 

облику потковице, висине осамнаест метара. Врдничка кула припада грађевинама 

средњовековне војничке архитектуре и представљала је важну стратешку и одбрамбену 

тачку. Усамљена кула одолела је времену и људима и једини је остатак некада моћног 

врдничког града. 

 

Слика бр.29: Врдничка кула 

Извор: vojvodinaonline.com 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCN2Wz_Hu-8cCFYkWLAodWp4H2A&url=http%3A%2F%2Fvojvodinaonline.com%2Fsta-videti-i-raditi%2Ftvrdava-u-bacu-bac%2F%3Flang%3DSR&psig=AFQjCNGnIaiKfqmVgfvD3DepJUjNuwVkTA&ust=1442503618792722
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3. ПОСТОЈЕЋЕ И МОГУЋЕ ВРСТЕ ТУРИЗМА У 

ВОЈВОДИНИ 
Плодна равница Војводине прошарана је ораницама, житним пољима, виноградима 

и воћњацима, а повезана каналима за наводњавање и одводњавање између великих река 

Дунава и Тисе, као и рекама Сава, Тамиш, Бегеј итд. као и фрушкогорским потоцима. 

Великим водотоковима Војводина је подељена на Бачку, Банат и Срем. Препознатљив 

пејзаж Панонске низије красе и усамљени стари ђермови у пољима и ветрењаче које су 

некада снагом ветрова млеле жито. Мешавина народа, језика, вера и култура, који живе у 

слози и поштовању, улепшава градове и села Војводине, али даје и дивну разноликост у 

архитектури кућа и дворишта, стилу намештаја у гостинским собама, бојама и украсима 

народне ношње, укусима хране, музици и фолклору, народним и верским обичајима… 

3.1. Планински туризам 

 Војводина је створена за љубитеље природе и пејзажа исконске лепоте. На подручју 

Војводине пружају се одлични услови за планинарење, едукативне шетње поред вредних и 

очуваних станишта, посматрање птица или фото-сафари. Планине Војводине представљене 

су Фрушком гором и Вршачким планинама. Захваљујући богатству природних ресурса, 

предивним пејзажима, изузетном шарму и лепоти , Фрушка гора је идеално место за одмор 

и рекреацију које ће вас приближити природи. 

Национални парк „Фрушка гора“- Назив Националног парка потиче од назива истоимене 

планине. Фрушка гора је проглашена националним парком 1960. године, у циљу обезбеђења 

трајне заштите. Подручје активне заштите обухвата 25.525 hа. 

Основна карактеристика ове области је постојање бројних угрожених, ретких и заштићених 

биљних и животињских врста. Пашњаци и плодно земљиште, виногради и воћњаци, 

украшавају падине и ниже делове Фрушке горе, док су површине које се налазе на висинама 

изнад 300 m надморске висине покривене густим, листопадним шумама. Посебну вредност 

и бисер Фрушке горе представља 16 православних манастира. Фрушка гора такође крије и 

бројне археолошке локалитете из праисторијског и историјског периода. 

 

 

 

 

3.2. Културни турзам 
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 Војводина је ризница културног наслеђа од посебног значаја о чему је више речи 

било у претходном поглављу. Овај предео обасјавају миленијуми културних симбола - 

археолошки локалитети, тврђаве, дворци, манастири, музеји, галерије…. Наша културна 

баштина није само прошлост и сећање, она је још жива и активна. 

3.3. Верски туризам 

 Војводина је колевка разних народа, па је зато колевка различитих цркава. У њој 

доминирају православне, римокатоличке, евангелистичке, гркокатоличке цркве. Густе 

фрушкогорске шуме надвисују само звоници православних манастира. Недалеко од Бача 

налазе се Бођани у барконом стилу, а у подножју вршачких планина манастир Месић. 

Наглашени симбол војвођанског пејзажа су барокне цркве китњастих звоника.  

Фрушкогорски манастири - саграђени су у необичној комбинацији византијског и 

барокног стила. Од некадашњих 35, евидентираних током XVI и XVII века, данас је остало 

само 16. Фрушкогорски манастири су због своје историјске, уметничке и амбијенталне 

вредности, незаобилазни приликом обиласка Фрушке горе. Љубитељи културе и уметности 

ће овде сигурно уживати, јер архитектура и сликарство ових светиња су неке од њихових 

највећих вредности. 

3.4. Вински туризам 

 Вински туризам је све актуелнији у последње време. Посетиоцима се пружа 

јединствено чулно искуство уз могућност упознавања одређеног виноградарског подручја 

и његових карактеристика. 

Вршачко виногорје - Још су Дачани и Сармати пили вина са вршачких предела, а о 

Римљанима да не говоримо. Монаси су прво засадили винову лозу па тек онда саградили 

Манастир Месић. Неизбежни елеменат грба града Вршца, усвојеног 1804. године, јесте 

управо винова лоза. Умерено-континентални климатски услови овог поднебља, изражених 

годишњих доба, са доста кише погодују виновој лози, белим винским сортама грожђа, пре 

свих. 

Вина са песка - Винарска традиција суботичко-хоргошке пешчаре дуга је преко 2000 

година. Песковит терен, умерено-континентална клима и квалитетне сорте винове лозе 

резултирају веома питким винима, популарно званим – вина са песка. Ту се, вину у част, 

одржавају и бројне манифестације: Свети Винце, Свети Трифун, Благовести, Свети Урбан, 

Бербански дани на Палићу, Бербански дани на Хајдукову… И баш ту најбоље успевају: 

Ризлинг италијански, Ризлинг рајнски, Кевединка, Шардоне… 

Фрушкогорско виногорје - Драгуљ фрушкогорског виногорја су Карловачки виногради. 

Њихова славна историја броји се од првих чокота, засађених 276. године, на брегу код 
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Сирмијума. После су лепоту карловачког вина, путописци XV века несебично хвалили. 

Карловачки винари и виноградари, наши савременици, утркују се да му поврате славу. 

Карловачка берба грожђа најважније је, уједно и најсвечаније, њихово окупљање уз хиљаде 

званица. Испод самих Сремских Карловаца простире се око једанаест километара винских 

подрума. Под ногама становника се рађа слатки и преслатки рампаш, а потом стрпљиво, 

првокласно вино.  

3.5. Наутички туризам 

 Војвођанске реке, канали, језера и баре представљају суштински потенцијал за 

бројне активности попут једрења, веслања, кајакарења, пловидбе у чамцима…. Дунав је 

идеалан за пловидбу и спортове на води, а његове плаже у Апатину, Бачкој Паланци и 

Новом Саду омиљене су међу локалним становништвом. Тиса, Сава, Тамиш и Бегеј су реке 

на којима се организују бројне активности, такмичења и регате. Најпознатије војвођанско 

туристичко место на води је свакако Палићко језеро. Оно је домаћин многих веслачких и 

једриличарских такмичења. На југу Баната се налазе Белоцркванска језера, позната по 

рекреацији, спортовима и купалишним активностима. 

3.6. Конгресни туризам 

Према Стратегији развоја туризма Републике Србије (2005), конгресни туризам 

представља један од приоритетних облика туризма који може допринети бољем 

позиционирању Србије на светском туристичком тржишту и промовисању њене туристичке 

понуде. Најбоље позиционирана конгресна дестинација у Војводини је Нови  Сад.  

Нови Сад, као административни, привредни, културни, научни и образовни центар 

Војводине, представља дестинацију погодну за организивање скупова различитог 

карактера. Град већ деценијама организије сајмове, те заслужено носи епитет „сајамског 

града“. Уз сајмове се организују стручни скупови, семинари, пезентације, радионице, 

конгреси, предавања, конференције, са циљем окупљања стручњака из одређене области, 

размене мишљења и идеја. 

 

 

 

3.7. Бањски туризам 
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Србија је веома богата лековитим водама које још нису довољно проучене и 

искоришћене. На територији Војводине велико богатство лековитим водама обелодањено 

је тек након Другог светског рата. Бање у Војводини које се могу похвалити развијеношћу 

и понудом су Бања Кањижа, Бања Јунаковић, Врдник и Палић, а нешто слабије развијене су 

Русанда и Сланкамен. 

Бању Јунаковић сматрају најизразитијим бањским потенцијалом Војводине. По 

минералним својствима воде ова бања стоји у рангу са популарним чешким Карловим 

Варима, хрватским Липиком и мађарским Харкањем. У медицинском блоку 

рехабилитационо-рекреативног центра Јунаковић користе се различите методе  медицинске 

терапије. Погодна је за третирање реуматских, гинеколошких и асматичних обољења. 

Лековите воде ове бање садрже велики број минерала. Посетиоцима ове бање раположиве 

су трим стаза, стазе здравља, спортски терени, базени са минералном топлом водом... 

Бања Кањижа је на самом североистоку Србије. Кањижа је место које одише 

елеганцијом прошлог времена, изгубљеном у модерном свету. Бања је отворена 1913. 

године када је уочено извирање топле, жућкасте минералне воде. До данас је откривено још 

термоминералних извора. У овој бањи се лече реуматска обољења, стања након повреда 

коштано-зглобног апарата, повреде периферног нервног система код деце. Бања Кањижа 

позната је по многим манифестацијама, фестивалима, спортским активностима.    

            Слика бр. 30: Бања Јунаковић                           Слика бр. 31: Бања Кањижа 

     Извор: banja-junakovic.rs                                                                Извор: www.srbija-banje.com 

 

3.8. Рурални туризам 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCIyH1cWH_scCFcHtFAodsLkMuQ&url=http%3A%2F%2Fbanja-junakovic.rs%2Fphotos%2Fbanja-junakovic%2F&psig=AFQjCNE41ALwhZ85FA-QHgg7leigFy7Qyg&ust=1442578837064238
https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCPaDmsmI_scCFcGNLAodhOcMWQ&url=http%3A%2F%2Fwww.srbija-banje.com%2Fbanje%2Fbanja-kanjiza&bvm=bv.102829193,d.bGQ&psig=AFQjCNFT6oklkAJauA55l98ELM0Gkcds_Q&ust=1442579145015948
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Термин „рурални туризам“ је прихваћен од стране Европске уније, а као такав се 

односи на све туристичке активности у руралним пределима. С једне стране, развој 

руралног туризма у Војводини може да одигра битну улогу у повећању разноликости 

туристичке понуде у целој Србији и формирању једног богатијег и живописнијег имиџа 

земље. С друге стране, туризам у селима и на салашима не треба да буде само циљ, већ и 

средство за подстицање економског раста, јачање неразвијених региона и побољшање 

животног стандарда локалног становништва. 

Етно-парк у Купинову - У Доњем Срему, 20 km од Београда, крај познатог 

природног резервата и ловно-риболовног подручја Обедске баре, налази се село Купиново. 

Настало је као подграђе средњовековног града Купиника, једно време стоног места српских 

деспота из породице Бранковића, уз њихову задужбину цркву Св. Луке која је послужила 

као стожер у формирању насеља. 

Купиново одише духом старе руралне целине у којој су, поред групације кућа крај 

цркве на данашњој периферији некадашњег центра села, стављене под заштиту или 

евидентиране и друге, споменички вредне куће и пратеће зграде. Заштићена групација од 

девет окућница на крају улице Б. Мађаревића замишљена је као језгро етнопарка који би 

био допуњен највреднијим примерима народног градитељства из околине. 

Најстарија међу њима, до саме цркве, је кућа породице Путник (бр. 142), за коју се 

сматра да је с краја XVIII века. Остале куће су из XIX или почетка XX  века грађене на месту 

и по узору на старије.  

Слика бр. 32: Етно парк у Купинову 

 

 

 

 

 

 

 

  

Извор: agroplus.rs 

Салаши се налазе у сва три дела Војводине: Бачкој, Банату и Срему. То су 

некадашње равничарске фарме, разбацане по пољима, и тако издвојене од остатка света, 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCLPk1rKj_scCFQMQcgodGRgPjQ&url=http%3A%2F%2Fagroplus.rs%2Fserijal-ruralni-turizam-vojvodine-45%2F&psig=AFQjCNGEmbno0uC8wbZmwG60wvybmBYV-w&ust=1442586430401082
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далеко од буке, загађења и журбе савременог света. Неки салаши су стари и преко 200 

година и прави су етно музеји са мноштвом старих предмета.  

На појединим салашима је задржан класичан војвођански начин живота, а многи су 

преуређени и прилагођени савременим потребама, па имају базене, спортске терене, 

рибњаке и друге рекреативне садржаје. Већи салаши имају и ергеле коња, мање зоо вртове, 

и етно музеје . Идеални су за миран одмор уз бројне рекреативне активности, али и за 

уживање уз добру војвођанску кухињу, врхунска домаћа вина и ракије, уз веселе звуке 

тамбураша. 

                                                                        Слика бр. 33: Салаш 137 

Салаш 137 налази се у близини Новог Сада. 

Овај прелепо уређен салаш је место где 

можете провести миран, а уједно активан 

викенд. Салаш 137 је јединствено место, ако 

желите да уживате у домаћој храни и пићу 

уз аутентучни амбијент и локалну 

Војвођанску етно музику. Ресторан је са 

традиционалном Војвођанском кухињом. У 

оквиру салаша постоји и тринаест соба 

уређених у старо-немачком стилу.У 

комплексу се налазе сауна и мала теретана. 

Пословни људи могу изнајмити простор за 

састанке, а за децу постоји уређено дечје 

игралиште.                                                 Извор: www.salasi.info 

На салашу можете уживати и у следећим услугама, као што су вожња фијакером, 

рекреативно јахање, мали фудбал, одбојка, бадминтон. За организоване групе постоји 

могућност лова, школе голфа и гађања луком и стрелом.  

Салаш 84 налази се у војвођанској равници скоро 300 година, одолевши свим ратовима, 

револуцијама и променама и даље одише традицијом. Салаш и сада има стаје, амбаре, 

свињце, кокошињце, корале, бунаре, помоћне зграде, складишта, кућу за послугу, гостинску 

кућу и главну зграду. Дрво, камен, цигла и трска су материјали који доминирају здањем. 

Салаш се греје старим каљавим пећима, од којих је најстарија направљена пре 175 година. 

Кровови су ручно шивени трском која се узгаја на салашу.  

 

 

                                                                                               Слика бр.34: Салаш 84 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCMWtgO2z_scCFYe-FAodCh0Gfg&url=http%3A%2F%2Fwww.salasi.info%2Fsr%2Fsalas%2Fsalas137cenej&psig=AFQjCNGOyeyFI0Xgou3sm_V-AXOpz2zorQ&ust=1442590848098744
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То је једино место у читавој Панонској  

низији с којег поглед пуца на чисту равницу 

и гледајући на запад и северозапад туристи 

ће моћи да виде заиста јединствен призор: 

све је апсолутно равно, без дрвета или 

жбуна, све до торњева цркава који се назиру 

на хоризонту. Салаш има прелепо језеро са 

каскадним водопадима, прошарано 

острвцима и мостовима.  

                                                                                   

                                                                                         Извор: www.salas84.rs 

Храну на салашу припремају кувари који тајне војвођанске кухиње преносе с колена на 

колено. Храна се припрема у глиненим посудама, као пре двеста година, а пече у великим 

оригиналним пећима које су сачуване кроз историју. Салаш поседује три апартмана са 

посебним гаражама, ресторан за 150 гостију, салу за презентације и мултимедије.  

Салаш Катаи се налази недалеко од насеља Мали Иђош, у средишњем делу Бачке. Почео 

је да ради 1995. године. Данас, салаш Катаи обезбеђује преноћиште за 80 гостију и 

представља идеално коначиште за све који би волели да се боље упознају са војвођанским 

пределима, градовима и селима. Поред главних објеката у саставу комплекса салаша се 

налазе још и Гостинска кућа, Кућа на обали језера, Катаи апартмани, Кућа старих заната и 

Музеј пекарства. Ту су још и добро опремљена игралишта и сеоско двориште са домаћим 

животињама. 

Салаш Јакшић налази се крај Сонте, у сеоском риту, недалеко од последњег трага 

цивилизације, сакривен између шума и поља. Први салаш угледао је сунце 1952. године  и 

постао дом првим салашарима који су населили рит и од њега направили свој дом. Године 

2008. салаш 123 прешао је у власништво Емила Јакшића. Аутентично уређено двориште са 

помоћним објектима за домаће животиње са малим багремарима пружиће вам ужитак за 

памћење. 

Окружен шумом, салаш Јакшић и његови гости уживају у свежем ваздуху испуњеном 

цвркутом птица. Идеалан је кутак за љубитеље чисте природе и здравог живота, посматраче 

птица и оне који вапе за инспирацијом. У шетњи кроз атар може се видети дивљач која исто 

ужива у лепоти овог нетакнутог предела. Белорепани, црне роде и горски јелени могу се 

видети само у овом риту. Газдинска кућа направљена је од трске и блата. У газдинској кући, 

налазе се две спаваће собе, велики дневни боравак са кухињом. Сви објекти су покривени 

трском из оближњег рита. 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCPGK6Oe0_scCFQu1FAod2eoALg&url=http%3A%2F%2Fwww.salas84.rs%2F&bvm=bv.102829193,d.bGQ&psig=AFQjCNEEnPM66z03OX_LBmG4UiBxOnfHsg&ust=1442591106067953
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4. МАНИФЕСТАЦИЈЕ – КАТАКТЕРИСТИКЕ И 

ЗНАЧАЈ 
Манифестациони туризам представља врсту туризма која може да допринесе 

повећању обима туристичке тражње, посебно према природним и антропгеним 

вредностима туристичког места или регије. Манифестације имају за циљ да као специфичне 

појаве задовоље одређене конкретне потребе. У зависности од тога, оне имају свој 

специфичан карактер и садржину. Потреба човека да се забави, разоноди, рекреира, 

упознаје нове пределе, навике, обичаје, склапа познанства, уз промену своје животне и 

радне средине, утицала је и на потребу организовања разноврсних, атрактивних догађаја, 

као део туристичке понуде места или регије. Тако су настали ритуали, вашари, смотре, 

сајмови, фестивали, изложбе, спортска такмичења, конгреси, који својим програмима 

представљају значајан део туристичке понуде. То су догађаји који у себи садрже одређене 

уметничке, забавне, образовне и сличне вредности, или показују различита уметничка, 

научна, привредна, спортска и друга достигнућа места или регије, а имају  традицију 

одржавања. 

4.1. Основна структурна обележја манифестација 

Ж. Бјељац дефинише туристичке манифестације на следећи начин:  „манифестације 

туристичког карактера означавају јавно извођење или приказивање – било у виду изложбе, 

приредбе, или више приредби различитих категорија људског достигнућа које се издвајају 

по својој специфичности, остварујући туристичке ефекте и циљеве, а организују сe у свим 

насељима која имају интерес у томе“.26  

Појам туристичке манифестације подразумева све манифестације и приредбе са 

обележјима која доносе материјалне и нематеријалне туристичке ефекте у различитим 

типовима дестинација.  Манифестациони туризам означава облик туристичких кретања 

који се везује за манифестационе мотиве, тј. туристичке манифестације и одликује се доста 

стабилним елементима планирања и пословања. 

Манифестациони туризам може имати и културно и рекреативно обележје, али је 

најчешће реч о комбинованом кретању. То зависи од врсте манифестације, јер нпр. 

спортско-забавне приредбе карактерише рекреативно, док изложбе или уметнички 

фестивали имају доминантно културно обележје. Дужина боравка код манифестационог 

туризма углавном је детеминисана трајањем самих манифестација. 

                                                           
26 Бјељац Ж., Теоријско методолошке основе манифестационог туризма, Географски институт "Јован 

Цвијић" Српске академије наука и уметности, Београд, 2006. 
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Туристичке манифестације се нajчешће организују у период вансезоне. Многа 

приморска места са изразитом концентрацијом промета у летњој сезони организују 

различите културне и спортско-забавне манифестације у зимском периоду, како би 

делимично оживела промет у вансезони. 

Успешност организовања манифестација умногоме зависи од постојања и распореда  

туристичких мотива и инфраструктурних садржаја. Места са атрактивностима и развијеном 

саобраћајном и осталом инфраструктуром која се налазе на важним правцима туристичких 

кретања, најпогоднија су за одржавање туристичких манифестација. Манифестације 

доприносе повећању атрактивности туристичких места у којима се одржавају.  

Основни елементи манифестација јесу људи и оно што су они створили, оно чиме се 

они баве и у чему желе да се такмиче, истакну или представе свету. Не мање важан елемент 

јесте тип географског простора на коме се та манифестација одржава, који утиче не само на 

карактер манифестације већ и на начин њеног организовања и на саму њену успрешност. 

То може бити обична пољана на којој се одржавају косидбе, или виноград где се одржавају 

бербе или шума за лов. И затворени простор је место одржавања бројних манифестација, 

што укључује ресторане, конгресне и сајамске хале, затим позоришта, галерије или 

концертне дворане. 

Туристичке манифестације настају као производ подударања интереса три кључна 

елемента: дестинација у којој се одређена манифестација одржава, становништво које живи 

у ближем и даљем окружењу дате манифестације, и посетиоци које привлачи атрактивност 

манифестације.27 

Резултати који се очекују приликом организовања манифестација, осим као вида 

туристичке вредности су економска добит, која представља бољитак за ширу заједницу, као 

и одређени културно-социјални и образовни утицаји на домицилно становништво и 

посетиоце и допринос политичкој стабилности регије одржавања, путем девизе „туризам – 

пасош мира“. Зависно од локације и карактера одржавања, резултати су доминантнији у 

регијама где су туристичке вредности израженије. 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Јовичић Д., Туристичка географија Србије, Географски факултет, Београд, 2009 
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4.2. Видови манифестационог туризма 

Манифестације представљају различите догађаје, облике представљања и 

изражавања. Као најзначајнији видови манифестационог туризма могу се издвојити: 

фестивали, сајмови, изложбе и конгреси.28 

У данашње доба фестивали су постали најраспрострањенија врста модерних 

специјалних догађаја. Као важан елемент код фестивала издваја се комплексна интеракција 

између посетилаца, програма и удружења. 

Као изражавање манифестационог туризма јављају се и догађаји којима је основа 

представљање људских достигнућа у области привреде и уметности. Најчешћи облик 

представљања тих достигнућа су сајмови. То су комплексни привредно-туристички и 

културни догађаји који се према врсти експоната деле на опште сајмове и специјализоване 

сајмове. У исто време може да се одржава неколико различитих или сајмова са сличном 

тематиком. 

Други начин представљања људских достигнућа јесу изложбе. Поједине изложбе 

имају сталну поставку. Постоје и изложбе које пре свега имају историјско, уметничко или 

етнографско обележје. Сајмови и изложбе својим организовањем представају подстицај 

привредним, уметничким, образовним и другим значајним субјектима друштвеног живота 

насеља и регија њиховог одржавања, у циљу развијања своје активности, борећи се за 

квалитет и квантитет својих услуга. Током трајања сајмова и изложби организује се низ 

пратећих активности. 

Претеча сајмова и изложби јесу вашари. То су места продаје разних врста роба и 

занатских производа. Време трајања вашара је различито. Потенцијални посетилац се ту 

може упознати са низом заборављених заната, при том добро забавити, купити робу, 

склапати нова познанства. 

Током боравка посетилаца сајмова, изложби, вашара испуњени су хотелско-

угоститељски смештајни капацитети. Њихов боравак пружа могућности упознавања са 

туристичким вредностима места и регије одржавања. 

 

 

 

                                                           
28 Група аутора, Туристичке манифестације на правцу Дунавско-Моравског коридора, Географски институт 

"Јован Цвијић", Српска академије наука и уметности, Београд, 2004. 
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Према дефиницији Светске туристичке организације (1992) конгресни туризам 

представља покретање људи, често и са великих удаљености, ка месту одржавања, при том 

задовољавајући и њихове туристичке потребе, који произилазе из путовања и боравка 

особа, што се састају ради размене претежно научних и стручних информација, а којима 

место састанка није стално место боравка и рада. У окивирима конгресног туризма 

најчешћи видови организовања су конгреси, конференције, семинари, симпозијуми и 

научно-стручни скупови. Већи део скупова одржава се ван главне туристичке сезоне, те је 

већа могућност продужења боравка учесника скупова и њихових пратилаца, понудом 

разноврсних туристичких програма. 

Све манифестације које су од значаја за туризам могу се поделити према следећим 

критеријумима: пореклу извођења, трајности у месту одржавања, карактеру одржавања, 

садржају програма, масовности и уложеним финансијском средствима, и према мотивима 

посетилаца.29 

Према пореклу манифестације могу бити: 

- са традицијом одржавања, 

- организоване у циљу презентације различитих врста човековог достигнућа, 

- организоване ради представљања територије са атрактивним туристичким 

вредностима. 

Традиција одржавања представљена је својом перманентношћу. То су 

манифестације које су због своје атрактивности и специфичности постале познате, и 

одржавају се континуално у дужем низу година. 

Манифестације које се организују у циљу презентације разних врста човековог 

достигнућа чине групу извођења професионалног и аматерског карактера. Дају 

једногодишњи или вишегодишњи приказ човековог достигнућа, у појединим спортским, 

уметничким, научним, привредним, и техничким дисциплинама. Као пратећа активност уз 

те дисциплине често иду и програми туристичког карактера. 

Да би се представила нека територија са атрактивним природним и антропогеним 

туристичким вредностима, организују се манифестације које имају за циљ представљање 

наведених вредности. Такве манифестације имају програм туристичко-забавног, 

туристичко-привредног, историјског, етнографског или уметничког карактера. 

 

 

                                                           
29 Група аутора, цит.дело, 2004. 
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Класификацијом према трајности у месту одржавања издвајају се манифестације: 

- које се стално или повремено одржавају у једном месту,  

- које се одржавају сваки пут у другом месту, 

- које се истовремено одржавају у неколико места, или обухватају читаву регију. 

Манифестације које се стално или повремено одржавају у једном месту чине 

саставни елемент туристичке понуде места. Као места одржавања, најчешће се јављају 

велики привредни и градски центри, бањска и планинска места. То су насеља са развијеном 

саобраћајном и другом инфраструктурном мрежом, са постојећим хотелско-угоститељским 

капацитетима, где се одржавају манифестације од локалног до међународног нивоа. 

У групу манифестација које се одржавају сваки пут у другом месту спадају спортске, 

уметничке и привредне манифестације. Атрактивност ових манифестација је таква да 

привлачи одређени број извођача и посетилаца што увећава и туристичку вредност места у 

коме се она одржава. Добија се и могућност да туристичка привреда регије презентацијом 

своје понуде максимално искористи масовност посете на тим манифестацијама. 

Манифестације које се истовремено одржавају у неколико места, или обухватају 

читаву регију једне или више држава најчешће су спортског карактера. Према рангу, 

циљевима и садржају програма, све манифестације се деле на: локалне, регионалне, 

републичке, националне и интернационалне. 

Као критеријуми за одређивање ранга издвајају се: 

- географско порекло и број посетилаца, 

- значај, 

- величина средстава која се одвајају за ранг организовања, 

- ефекти који проистичу из манифестација одређени нормама и правилима 

постављеним од стране организатора,  

- географско порекло учесника и  

- садржај програма манифестације. 
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4.3. Класификација манифестација 

 Постоје многобројне класификације манифестација. У наставку ћемо издвојити 

најзначајније класификације манифестација. 

С. и З. Марковић (1972) издвајају: 

- културне манифестације ( фествали, фолклорне манифестације, витешке и 

историјске игре, конгреси и саветовања ),  

- забавне манифестације ( фестивали забавне музике), 

- спортске манифстације,  

- спортско-рекреативне приредбе, 

- забавне приредбе и обичаје и  

- привредне приредбе. 

 

С. Николић и други (1974) манифестације деле на: 

 

- културне (чији је циљ уметнички резултат), 

- са традицијом одржавања ( односе се на традицију или подсећање на догађаје или 

личности из историје и културе ), 

- приредбе настале поводом жеље неког привредног субјекта да презентује свој крај 

или представи неко ново туристичко подручје,  

- манифестације забавног карактера ( концерти и фестивали забавне и народне музике, 

фолклорне приредбе, приредбе ревијалног карактера и сл.),  

- сајмове и изложбе. 

 

J. R. B. Ritchie ( 1987 ) манифестације дели на : светске сајмове и изложбе, 

јединствене карневале и фестивале, велике спортске приредбе, значајне културне и 

религиозне приредбе, прославе годишњица, класичне комерцијалне и пољопривредне 

приредбе и значајне политичке приредбе што зависи од одређене политичке личности. 

Према Ж. Јовичићу (1992) манифестације се деле на културне, политичке, 

уметничке, спортске и забавне. 

Д. Томка ( 1996 ) као манифестационе вредности издваја: остварења савремене 

сценске и филмске уметности, представе, приредбе и фестивале, културне и забавне 

манифестације различите садржине, пословне манифестације и сајмове, спортске 

манифестације. 

С. Ожеговић (1997) дели манифестације на културно-уметничке, научно-стручне, 

привредне, спортске и забавне. 
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Ж. Бјељац (1998, 2001 ) издваја: уметничке, научно-стручне, привредне, спортске, 

верске, политичко-историјске, етнографске, забавне и туристичко-пропагандне 

манифестације. 

Према Календару приредби Србије ( 2004 ) као смотре, приредбе и догађања,  

издвајају се:  

- туристичке манифестације које негују и унапређују изворно народно стваралштво, 

- манифестације које негују и развијају уметничко стваралаштво,  

- спортско-рекреативне манифестације, 

- гастрономске приредбе, 

- конгреси, саветовања и симпозијми, 

- сајмови, изложбе и берзе, 

- привредне, промотивне и остале туристичке манифестације, 

- празници и јубилеји. 

Мора се напоменути да садржаји појединих манифестација не морају бити 

искључиви, већ, напротив, у пракси су најчешће садржајно испреплетани. Ако је 

манифестација садржајно чиста, обично је прате програми другачијих садржаја.  
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5. КАРАКТЕРИСТИКЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА    

МАНИФЕСТАЦИОНОГ ТУРИЗМА У ВОЈВОДИНИ 

 

5.1. Основне одлике манифестационог туризма 

Манифестације које се одржавају у Војводини, представљају значајан потенцијал у 

њеној туристичкој понуди. Услед њене хетерогене етничке структуре , велики број 

манифестација у Војводини је међународног значаја, што значајно утиче на туристичку 

тражњу. 

Поједине уметничке, забавне и етнографске манифестације, својом локацијом су у 

вези са антропогеним наслеђем Војводине, тако да је изражен међусобни утицај и 

повезаност манифестација и споменика културе. Одржавање појединих манифестација је 

везано за речне токове, језера, и рељефне целине, тако да постоји и повезаност 

манифестација са природним особеностима Војводине. 

Негативни ефекти манифестационог туризма у Војводини су неискоришћеност 

смештајних капацитета, непостојање и неактивност туристичких организација и могућност 

непредвиђених новчаних издатака за организаторе. 

Организатори манифестационог туризма у Војводини могу бити државни органи, 

јавне организације, удружени организатори, привредни субјекти и појединци. 

Манифестације представљају сложен туристички производ, а њихова сложеност 

првенствено зависи од њиховог садржаја. Осим основног програма издваја се низ пратећих 

активности. Оне представљају туристички производ организатора и одређене потребе 

места, као и посетилаца и учесника. 

На простору Војводине заступљен је велики број манифестација, а у зависности од 

области којој припадају, манифестације у Војводини могу бити: етнографске, уметничке, 

привредне, спортске и забавно-туристичке. 
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5.2. Могућности унапређења манифестационог туризма 

У циљу повећања значаја манифестационог туризма на подручју Војводине 

неопходно је формирати стратегију промоције и политике цена, али и извршити селекцију 

канала дистрибуције. Тренутно у манифестационом туризму Војводине не постоји 

изражена политика цена. Главни профит сваке манифестације би требало да се заснива на 

висини цене улазнице. Због неусаглашеног вођења политике цена у манифестационом 

туризму Војводине, дешава се да појединци, који обично немају везе са организацијом 

присвоје профит. 

Код организатора манифестационог туризма у Војводини не постоји адекватна 

стратегија промоционог микса. Било би неопходно, код свих манифестација применити 

промоциони микс, односно применити његове инструменте као што су: пропаганда, веза са 

јавношћу, унапређење продаје и лична промоција.  

Код војвођанских манифестација организатори треба да обрате пажњу да 

информације о одржавању неке манифестације стигну до потршача на време, јер често 

потенцијални посетиоци манифестација нису на време обавештени о тачном времену 

одржавања манифестације. Организатори манифестација, поготово оних које су 

специфичне или имају традицију, треба да имају директну сарадњу са Туристичком 

организацијом Србије и њеним општинским организацијама у Војводини. На нивоу 

Војводине је потребно формирати туристичку организацију, која би се искључиво бавила 

манифестационим туризмом, јер становништво Војводине има изражену потребу за 

оваквим обликом туризма. 
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5.3. Етнографске манифестације 

Специфични елементи материјалне и духовне културе одређених народа 

представљају етносоцијалне вредности. У њих убрајамо обичаје, начин живота, ношњу, 

изворну народну мелодију и структуру исхране. Са развојем људског друштва, многе 

етносоцијалне вредности губе изворне карактеристике, па се због тога намеће потреба за 

њихово одржавање. Етнографско богатство Војводине је нарочито изражено због етнички 

хетерогеног становништва, а њихово очување је могуће уз одржавање етнографских 

манифестација. 

У Војводини од етнографских манифестација редовно се одржавају Дужијанца, 

Рисарски дани, Дани новог хлеба, Златни клас, Црвена ружа, Словачке народне свечаности, 

Пчеса, Фестивал мађарског музичког и фолклорног стваралаштва, Фестивал музике и 

фолклора Румуна, Вршачки венац. 

Дужијанца је манифестација која представља прославу завршетка жетве , која се у 

Суботици као јавна свечаност слави већ 100 година, а повод је древни обичај захвале 

Богу на плодовима земље, посебно роду пшенице. Ова манифестација траје од 25. 

априла до задње недеље августа, и у том периоду одржава се низ манифестација, које 

имају различите садржаје. Од 2001. године Дужијанца има међународни ранг 

одржавања. Од пратећих програма издвајају се : Коњичке трке Дужијанца, Тамбурашко 

вече, Скупштина рисара и фолклорно вече на тргу у центру Суботице, Поворка 

Дужијанца кроз Суботицу, Бандашицино коло у свим насељима где се одржава 

Дужијанца. Током осамдесетих година XX века ова манифестација је била једна од 

најпосећенијих на територији бивше СФРЈ. 

 

Слика бр. 35. Дужијанца, такмичење у кошењу жита 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: www.subotica.com 
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Рисарски дани представљају манифестацију која је такмичење жетелаца у ручном кошењу 

жита.  Има обичаје везане за жетву српског становништв у околини Руме. Одржава се у јулу 

сваке године од 1994. и траје 4 дана. Број посетилаца је око  30.000, а манифестација је 

рапубличког значаја. Место одржавања ове манифестације се мења у зависности од избора 

домаћина, када његов салаш постаје етно-парк где се "рисари" такмиче у брзини и квалитету 

ручног кошења жита. Такмичари и посетиоци почињу да се окупљају већ око 7 сати ујутру. 

Осим такмичења може се погледати изложба старих пољопривредних машина и пробати 

традиционални рисарски доручак или „ужина“ и забавити се  до касно у ноћ. Рис је 

атрактивна манифестација јер су сви ученици обучени у народне ношње, а посетиоци могу 

чути заборављени екавски говор. 

Дани новог хлеба одражавају се сваког јула од 1996. године у Кањижи и трају два дана. 

Посвећени су завршетку жетве и начину привређивања Мађарског становништва. Ова 

манифестација има око 15.000 посетилаца и покрајинског је значаја. Манифестација се 

састоји од фолклорног дефилеа, забавног програма, народних игара и обичаја. Одржава се 

у Дому културе, бањи Кањижи и житним пољима. 

Златни клас, одржава се сваке године, током јула, у Старој Пазови. Посвећен је фолклору 

и начину привређивања словачког становништва. Број посетилаца је око 5.000, а 

манифестација је регионалног значаја. Програм манифестације је фолклорни дефиле, 

народне игре и забавни програм. 

Црвена ружа је манифестација, коју организује Дом културе у Руском Крстуру, сваке 

године од 1962. године. Траје 5 дана у октобру. Представља Фестивал културе Русина и 

Украјинаца Војводине, а програм се заснива на очувању фолклора и традиције. 

Манифестацију прати око 7.000 посетилаца, а у програму наступи око 2.500 учесника. 

Међународног је значаја. Састоји се од забавног програма, музичког такмичења, такмичења 

у поезији и наступа култирно-уметничких друштава из Мађарске, Словачке, Украјине. 

Место одржавања је Дом културе у Руском Крстуру. 

Пчеса, тачније Пролеће на ченејским салашима је манифестација која нам представља 

живот на салашу и традиционалне фолклорне игре. Организује се од 1985. године током 

јуна или јула. Број посетилаца је око 1.000, а учесника око 200. Понекад на овој 

манифесатцији учествују и извођачи из Мађарске. Пчесу организује Туристичка 

организација Новог Сада и друштво „Пчеса“, која представља институцију основану у циљу 

очувања салаша. 
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Фестивал мађарског музичког и фолклорног стваралаштва одржава се од 1963. године, 

а организује га савез музичких друштава и културно-просветне заједнице Војводине. Место 

одржавања се сваке године мења, а време одржавања је мај или јун. Посетилаца буде и 

10.000, а број учесника око 2.000. Манифестација се састоји од фолклорног дефилеа, 

концерта, изложбе фотографија народне ношње, књижевне вечери и забавног програма. 

Место одржавања су домови култура. 

Фестивал музике и фолклора Румуна у Војводини одржава се од 1960. године. До 1974. 

године одржавао се у Уздину, а од тада место одржавања мења се сваке године. Број 

посетилаца неких година буде и преко 5.000. Фестивал је међународног значаја. Састоји се 

од изложбе слика, фотографија народне ношње, промоције књига, учешћа фолклорних 

група из Мађарске, Молдавије, Румуније. Простор одржавања су Домови културе. 

Организатори ове манифестације су Савез музичких друштава Војводине и Културно 

просветна заједница. Фестивал траје 4 дана, одржава се у јуну, августу или септембру.  

Вршачки венац је међународни фестивал фолклора, који се одржава сваке године од 1993. 

године у Вршцу. Посетилаца буде и до 10.000. Фестивал траје три дана, а одржава се у јулу. 

Ова фолклорна смотра има намеру да прикаже највреднија достигнућа међународне 

фолклорне сцене. Фестивал од свог оснивања прати дефинисану програмску концепцију, 

која подразумева три развојне линије: такмичарски програм, ревијални програм и пратеће 

садржаје. На протеклих 17 фестивала учествовало је близу 450 ансамбала из целог света: 

Шпаније, Француске, Словачке, Чешке, Пољске, Грузије, Румуније, Македоније, Индије, 

Мексика, Републике Српске, Црне Горе, Канаде, Молдавије, Украјине, Русије, Мађарске, 

Словеније, Турске, Грчке, Кипра, Обале Слоноваче, Бугарске, Афро Колумбије, Хрватске, 

Шри Ланке, Бугарске…, а научни скупови фестивала окупили су више од 50 

најеминентнијих етнолога, етномузиколога и кореографа из земље и иностранства.  

Слика бр. 36: Фестивал „Вршачки венац“ 

Извор: vojvodinaonline.com 
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Словачке народне свечаности одржавају се у Бачком Петровцу. Манифестација има за 

циљ да туристе упозна са културом војвођанских Словака. Најчешће посматрану 

манифестацију посети око 15.000 посетилаца сваке године јер има међународни значај. 

Манифестација траје до 5 дана, а одржава се у августу. Ова манифестација је настала  1919. 

године, с тим да је било периода када се манифестација није одржавала због недостатка 

финансија. Простор одржавања су улице и Дом културе. Манифестација се састоји од 

фолклорног дефилеа, позоришних представа, бициклистичке трке и привредних сусрета. 

 

5.4. Уметничке манифестације 

У Војводини се одржава велики број уметничких манифестација, које се могу 

поделити на књижевне, ликовне, музичке, позоришне и филмске. 

Најзначајније књижевне манифестације су Бранково коло, Дани Ђуре Јакшића, 

Меморијал М. Антића, Доситејеви дани, Фестивал поезије младих. Ове манифестације 

организује Културно просветна заједница Војводине. Најпосећенија књижевна 

манифестаицја од наведених је Бранково коло, која се одржава сваког септембра од 1972. 

године у Сремским Карловцима, а број посетилаца буде и 60.000. Веома је посећена и 

манифестација Доситејеви дани са 20.000 посетилаца. Одржава се сваког октобра од 1974. 

године у Иригу. 

Ликовне манифестације омогућавају сусрет ликовних уметника, историчара 

уметности и ликовних критичара. У Војводини се организују колоније сликара. Ликовне 

колиније се одржавају у Панчеву, Зрењанину, Сенти, Бачкој Тополи, Бечеју, Ечкој, Руми, 

Суботици, Вршцу, Сремским Карловцима. Велики број учесника има Бијенале акварела, 

манифестација која се одржава у Зрењанину. Одржава се сваког октобра од 1993. године и 

има 110 учесника.  

Војводина има дугу музичку традицију, а сложен етнички састав становништва 

обогатио је овај начин изражавања. Музичке манифестације народне музике одржавају се у 

Руми, Бачком Петровцу, Новом Саду, Апатину, Инђији... Манифестације посвећене 

класичној музици углавном се одржавају у Новом Саду, као што је Фестивал духовне 

музике православних земаља, у октобру, а број посетилаца је око 10.000. У Зрењанину се у 

мају или јуну одржава Фестивал омладинских хорова, на којем учествује до 13 хорова, а 

манифестацију осети око 5.000 посетилаца. 
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EXIT се одржава од 2000. године у организацији невладине организације Exit, на 

Петроварадинској тврђави. Почео је крајем септембра, уочи првих демократских избора у 

Србији, а „током 100 програмских дана, на бесплатне концерте, представе, журке, трибине 

и филмске пројекције долазили су млади не само из Новог Сада већ и многобројни 

посетиоци из околине и других градова из земље. Одржано је 34 велика концерта на којима 

су свирали сви највећи бендови из земље, 12 представа, преко 120 пројекција филмова, 20 

трибина, 40 великих журки, 11 перформанса“.30 Oд 2001. године фестивал се одржава у јулу 

месецу. Посетици долазе из целе Србије и других држава у свету. На фестивалу учествују 

домаћи и стани извођачи модерних музичких праваца. Овогодишња Eгзит авантура остаће 

упамћена по бројним рекордима, јубилејима и слављеничкој атмосфери. Ове године је 

забележено рекордних 190.000 посетилаца на Eгзит фестивалу. Овај фестивал представља 

један од највећих музичких фестивала у југоисточној Европи. Удружење седамдесет 

највећих европских фестивала доделило је Егзиту 2007. године награду за најбољи фестивал 

године. 

Слика бр. 37 и 38: Фестивал Exit 

 

Извор: www.nocniprovod.rs 

 

 

 

                                                           
30 www.exitfest.org 
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НОМУС - Новосадске музичке свечаности, фестивал је покренут 1975. године као смотра 

најуспешнијих југословенских извођача, ансамбала и композитора. Након привременог 

прекида , фестивал је обновљен 1985. године окупљајући уметнике и привлачећи концертну 

публику концертним садржајима. Уз домаће солисте, на фестивалу наступају и бројни 

гости. НОМУС је данас традиционална музичка манифестација. 

Златна тамбурица, фестивал основан 1987. године и одржава се сваке године у децембру. 

На њему учествују солисти и вокално-инструментални ансамбли који изводе оригиналне 

композиције. Жири додељује награде за најбоље композиције, интерпретације, аранжман и 

текст, а додељује се и награда публике за најбољу композицију.  

У Војводини се одржава око 14 позоришних манифестација, које могу бити 

аматерске или професионалне. Посматране манифестације бележе велики број посетилаца. 

Најзначајнија позоришна манифестација је Стеријин фестивал, који се одржава у Новом 

Саду, обично у мају. Од професионалних манифестација традиционалне су такође Мајске 

позоришне свечаности у Кикинди, Фестивал дечијих позоришта Отон Томанић на Палићу, 

Вршачка позоришна јесен у Вршцу. 

Стеријино позорје установљено је 1956. године у оквиру прославе и обележавања 150 

година од рођења и 100 година од смрти Јована Стерије Поповића. То је позоришна 

установа и такмичарски фестивал националне драме. Позорје се одржава сваке године пред 

крај позоришне сезоне, у мају или јуну. На фестивалу учествују позоришта из земље и 

иностранства са представама рађеним по текстовима југословенских писаца. Стеријино 

позорје организује и реализује стручне скупове домаћих и страних театролога, критичара, 

драмских писаца, позоришних уметника, реализује изложбе, издаје монографске 

публикације и часописе о позоришној уметности и драмској литератури, прикупља, чува и 

обрађује позоришну документацију. 

Филмске манифестације у Војводини представљају фестивале играног филма 

професионалних аутора, као и аматерског филма. Најпосећенија манифестација је Фестивал 

филма Новосадска арена, кој се одржава у Новом Саду од 1992. године сваког септембра 

или октобра. Суштина и сврха фестивала је упознавање са новом светском филмском 

продукцијом. Фестивал траје око 6 дана, а посети га око 7.000 посетилаца. Аматерске 

позоришне манифестације одржавају се Бечеју, Кикинди, Старој Пазови, Кули, Панчеву 

итд.   
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5.5. Привредне манифестације 

Најстарији облик привредних манифестација су сајамске изложбе у Новом Саду, а 

њих чине Пољопривредни сајам, Јесењи привредни сајам, Сајам лова, риболова, спорта и 

туризма, Специјализовани сајмови и Новогодишњи сајам робе широке потрошње. 

Најпосећенији је Пољопривредни сајам, који се одржава у мају од 1931. године, а број 

посетилаца је око 600.000. 

Сајамске манифестације мањег обима одржавају се још у Сомбору, Суботици, 

Сремској Митровици и Зрењанину. За туристичку посету нарочито су атрактивне 

привредно-фолклорне манифестације. Најатрактивније су Дани бербе грожђа у Вршцу,  

Дани лудаје у Кикинди, Дани бербе грожђа у Сремским Карловцима. 

Дани бербе грожђа представљају манифестацију која је у народу позната као „Грожђебал“.  

Има дугу традицију, одржава се сваке године трећег викенда у септембру. Прва изложба 

вина у Вршцу одржана је у кафани „Код два кључа“ 1857. године. Први писани документ је 

из 1494. године. Маскота бербе  је  Винко Лозић, кога је створио наш велики писац Стерија, 

а који је „директни потомак бога Бахуса“. Он је прва личност и командант тродневне параде 

и свечаности,  јер на свечаном отварању градоначелник предаје кључеве града, које враћа 

на свечаном затварању. Тих дана могу се посетити многобројна културна, комерцијално-

спортска дешавања, као и разне изложбе грожђа и вина. Ова манифестација траје три дана 

и посети је око 600.000 људи. 

Дани лудаје - манифестација која се годинама уназад организује у Кикинди у част тикве, 

бундеве, мисираче, или лудаје. Све је кренуло још у давној прошлости када су људи, да би 

описали колико је Кикинда равна, говорили: "Попнеш се на лудају и видиш Кикинду". 

Постојала је изрека, а онда је група ентузијаста 1986. године направила прве Дане лудаја. У 

почетку то је била локална светковина, која је крајем 90-тих прошлог века, постала битна 

средњоевропска свечаност. А на Данима лудаје Лале, и сада не само они, се надмећу чија је 

лудаја најдужа и најтежа.  

Ова манифестација траје три дана, посети је и до 200.000 људи. Све почиње у петак када се 

одржавају различита стручна предавања о узгоју тикава и концерти етно или класичне 

музике. Субота је резервисана за централне свечаности. Већ у раним јутарњим сатима 

почиње такмичење угоститеља у хотелу "Нарвик" у спремању различитих јела од лудаје. 

Овде се показују сва куварска и конобарска умећа и маштовитост у припреми и аранжирању 

хладних и топлих, те сланих јела и посластица од "Банатске банане".У току суботе 

организује се и такмичење у прављењу маски од бундеве, спортске игре као и маскенбал. 

Недеља је последњи дан ове занимљиве манифестације у којој се додељују признања за 

најуспешније у текућим Данима лудаје и најављују нова дружења. 
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Карловачка берба грожђа – манифестација је настала из традиционалне обичајно–народне 

свечаности којом се обележавао почетак бербе грожђа. Ова манифестација је обновљена 

1992. године и од тада се одржава сваке године крајем септембра, односно почетком 

октобра месеца. Основни циљ манифестације је неговање културне и духовне традиције 

града, унапређивање туризма, а пре свега, подстицај свим виноградарима да истрају у 

производњи вина и на тај начин наставе богату традицију својих предака. Програм 

манифестације "Карловачка берба грожђа" се састоји од привредног дела у оквиру којег се 

организује продајна-изложба грожђа, вина, аутентичних сувенира и културно-уметничког 

дела у оквиру којег се организују изложбе и богат културно-забавни програм .Програм се 

највећим делом одвија у центру Сремских Карловаца. 

Поред споменутих, у Војводини постоји велики број привредно-фолклорних 

манифестација, као што су Сабор пчелара у Девојачком бунару, Дани јабуке у Хајдукову, 

Дани пива у Зрењанину, Кобасицијада у Турији, Сланинијада у Качареву... 

5.6. Спортске манифестације 

Спортске туристичке манифестације представљају спортска такмичења. Примарна 

компонента ове врсте манифестације је спорт, док остали облици понуде имају за циљ да 

делују стимулативно и комплементарно. 

У Војводини спортске манифестације су заступљене у разним облицима. Оне могу 

бити професионалног карактера, спортско-пропагандне, комплексне спортско-такмичарске 

и велика спортска такмичења. 

Од спортско-професионалних манифестација, које се одржавају у Војводини 

најзначајније су: Бициклистичка трка кроз Војводину, Зобнатичке коњичке игре, Боксерски 

турнир, Ауто-мото трке за велику награду Новог Сада и Коњичка трка Младост. 

Бициклистичка трка кроз Војводину одржава се сваког септембра од 1971. године. Место 

одржавања се мења, трка је међународног карактера. 

Зобнатичке коњичке игре одржавају се сваког септембра од 1971. године у Зобнатици. 

Манифестација је међународног значаја. 

Боксерски турнир Војвођански победник је такође манифестација међународног значаја. 

Одржава се сваког септембра од 1981. године у Новом Саду. 

Ауто-мото трке за велику награду Новог Сада одржавају се у Новом Саду и Сремској 

Каменици од 1982. године. Повремено имају међународни значај, а одржавају се у мају и 

септембру. 

Коњичка трка Младост има међународни значај, а одржава се од 1983. године у 

септембру. Манифестација садржи трке галопера, касача, препонаша. 
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Осим наведених манифестација, у Војводини се одржава велики број манифестација 

као што су: Атлетски митинг у Сенти, Шаховски турнири у Вршцу и Новом  Бечеју, Женска 

бициклистичка трка у Новом Саду, Полумаратон Суботица-Палић, Турнир у стоном тенису 

у Беочину итд. 

 

5.7. Забавно-туристичке манифестације 

Забавно-туристичке манифестације у себи садрже приредбе и треба да омогуће 

забаву и разоноду. На простору Војводине, ове манифстације су заступљене у значајном 

броју. 

Дунавски бал у Бачкој Паланци посети 30.000 посетилаца. Бал се одржава сваког јула од 

1963. године. Ова манифестација траје од три до пет дана и покрајинског је значаја. Садржај 

манифестације је забавни програм, позоришне представе, вашар, такмичење у спортском 

риболову и веслању. Простор одржавања је Дом културе, улице, спортски центар и обала 

Дунава. 

Рибарске вечери у Апатину посети око 15.000 посетилаца. Одржавају се од 1962. године, 

сваког јула. Трају три до седам дана и савезног су значаја. Манифестација се састоји од 

такмичења у спортском риболову, избору најбољег рибљег паприкаша, сајма прибора и 

опреме за риболов, турнира у рукомету и књижевних вечери. Простор одржавања је обала 

Дунава, спортски центар, Бања Јунаковић. 

Летњи фестивал одржава се у Новом Саду од 1979. године. Манифестација се одржава у 

јулу и августу, траје 45 до 60 дана, обично на Петроварадинској тврђави. Међународног је 

карактера, а посети је око 40.000 људи. У оквиру манифестације одржавају се такмичења у 

спорту, риболову и забавно-уметнички програм. 

Кикиндско лето је манифестација регионалног и покрајинског значаја. Одржава се од 1983. 

године, сваког јула и августа, а траје 45 дана. Простор одржавања су улице и излетишта 

Кикинде. Манифестација се састоји од забавног музичког програма, такмичења у риболову 

и приремања рибље чорбе. 

Палићко лето се одржава од 1984. године, сваког јула, августа и септембра, а траје око 60 

дана. Ова манифестација је међународног карактера, а посети је око 30.000 љубитеља 

позоришних представа, филмске ревије, етнографског програма  и спортско-рекреативних 

такмичења. 

Лето на Тиси је манифестација која се одржава у насељима поред Тисе, а од 1989. године, 

сваког јула и августа, траје 45 дана. Манифестација је покрајинског значаја, а посети је око 
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15.000 посетилаца. Место одржавања су обично излетишта поред Тисе и Домови културе. 

У оквиру манифестације одржава се забавни и етнографски програм. 

Карневал цвећа је манифестација која отвара туристичку сезону у Белој Цркви. Има 

традицију дугу 150 година. Карневал цвећа се традицонално организује јуна месеца, траје 7 

дана и има богат културно-уметнички садржај. Сваког дана организују се бројне изложбе 

цвећа, бројне представе, спортска надметања, фолклорна надметања, избор мис карневала, 

концерти на тргу, а врхунац је карневалска поворка која броји преко 30 експоната са 

гостујућим карневалским групама из земље и иностаранства, мажуреткињама, полицијским 

оркестром и ватрометом код главне бине. 

 

Табела бр.2: Општине са туристичким манифестацијама у Војводини 

Општине Укупно Уметничке Привредне Спортске Етнографске Забавно-

туристичке 

Нови Сад 37 13 15 5 1 3 

Сомбор 13 5 1 2 4 1 

Ср. 

Карловци 

8 7 1    

Панчево 7 4 2 1   

Бела Црква 5   2 1 2 

Инђија 4 2    2 

Беочин 4 1  2  1 

Апатин 3  1 1  1 

Оџаци 2    1 1 

Бачка 

Паланка 

2 1    1 

Бач 2    1 1 

Укупно 87 33 20 13 8 13 
Извор: Група аутора, Туристичке манифестације на правцу Дунавско-Моравског коридора,   

Географски институт "Јован Цвијић", Српска академија наука и уметности, Београд, 2004. 
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ЗАКЉУЧАК 
Прве манифестације са традицијом одржавања у Војводини, а интересантне и за 

посетиоце у Србији, а које се одржавају и данас, јављају се у другој половини XIX и 

почетком XX века. То су Карневал цвећа у Белој Цркви, Изложба вина у Вршацу, Дужијанца 

у Суботици, Словачке народне свечаности у Бачком Петровацу. 

Педесетих и шездесетих година XX века, почиње у континуитету да се организује 

већи део горе наведених манифестација, а организују се и нове манифестације. У оквиру 

туристичке понуде Србије, манифестациони туризам предстаља врсту туризма која може да 

допринесе повећању обима туристичке потражње, посебно трема природним и 

антропогеним вредностима  туристичког места или региона. 

Манифестациони туризам представља јавно извођење у виду приредбе или више 

приредби разних категорија људских достигнућа, а које се издваја по својој специфичности 

и атрактивности , остварујући туристичке ефекте и циљеве, а организују се у насељима која 

имају интерес у томе , са масовним наступом и јавним изражавањем, који су значајни по 

размери, величини, квалитету и квантитету садржаја, са јасно израженом централном 

темом, препознатљивим термином одржавања, чиме се остварује профитабилност као део 

туристичке дестинације. 

Услед великог броја манифестација које се све више организују, указује се потреба 

класификације и категоризације манифестација, са циљем да се издвоје оне које према 

својој атрактивности и посећености имају и туристички значај, а посебно оне које 

самостално могу бити бренд дестинације. 

У 2010. години, на територији Војводине, организовано је 1075 традиционалних 

манифестација (44,31% од укупног броја у Србији), у 210 насеља. Посматрано на нивоу 

Србије, по броју манифестација у 2010. години издвајају се Београд са 257 ( 10,82% ), Нови 

Сад са 125 ( 5,17% ), Панчево са 102 манифестације ( 4,29%). 

Према садржају манифестација, у Војводини издвајамо: етнографске, уметничке, 

привредне, спортске, забавно-туристичке. Организатори су најчешће центри за културу, 

спортски клубови, и друштва, органи локалне самоуправе, невладине организације, 

туристичке организације и културно-уметничка друштва. 

Према традицији одржавања издвајају се: Карневал цвећа у Белој Цркви, Дужијанца 

у Суботици, Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду, Словачке народне 

свечаности у Бачком Петровцу. Локације одржавања су: градски и сеоски тргови и улице, 

излетишта, бање, планине, места поред река, домови културе, спортске хале, сајмски 

простори. 

 



71 
 

Манифестације у просеку трају око три дана и одржавају се током целе године. 

Највише се одржавају током лета, највише током јула и августа, а најмање у током новембра 

месеца. Број посетилаца је од неколико стотина до неколико стотина хиљада      ( Егзит; 

Нови Сад, Међународни пољопривредни сајам; Нови Сад). Број посетилаца се креће од 

неколико десетина до неколико хиљада ( Змајеве дечије игре; Нови Сад, Дужијанца; 

Суботица, Међународни пољопривредни сајам; Нови Сад ). 

Приступ и саобраћајна повезаност показују да су манифестације у Србији доступне 

посетиоцима. Међутим,  једини проблем истиче се код манифестација које се одржавају у 

руралним срединама због неадекватне повезаности општинског места и места одржавања. 

Медијска пропраћеност и промотивна активност манифестација одвија се тако што 

локални и национални електронски и штампани медији углавном прате најаве њиховог 

одржавања, уз кратке извештаје по одржавању. Манифестације које имају свој веб сајт и 

раде на туристичкој промоцији су Дужијанца, Егзит, Змајеве дечије игре. 

Еколошки утицаји који се остварују организовањем манифестација су углавном 

негативни, у смислу загађења локације на којој се манифестација одржава великим 

количинама отпадака, као и великом буком, кој утиче на околне стамбене просторе. То је 

посебно изражено током манифестација које се одржавају на отвореном простору. 

Организатори манифестација покушавају да подигну свест о потреби заштите животне 

средине код посетилаца, организовањем еколошких трибина и кампања. 

На основу извршеног истраживања може се уочити изузетно велики значај поједних 

манифестација, које својом дугом традицијом одржавања, атрактивношћу програма и 

амбијента одржавања, као и изграђеним имиџом, представљају значајан сегмент туристичке 

понуде. Поједине манифестације, прерастајући националне оквире и афирмацијом на 

међународном тржишту, позитивно се диференцирају и постају препознатљиве робне марке 

чија привлачна снага расте, а економски ефекти убрзано увећавају приход остварен од 

туризма.  
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 www.vrsackivenac.org.rs 
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