
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манифестације као потенцијал за развој туризма 

југоистока Србије 

 

МАСТЕР РАД 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ментор:                                                 Кандидат: 

Др Марија Братић                                                     Ђорђе С. Пејчић 

                                                                                                                         Бр. Индекса: 420 

 

Ниш, 2020. 



 

ПРИРОДНO-MАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

НИШ 

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА 

Редни број, РБР:  

Идентификациони број, ИБР:  

Тип документације, ТД: Монографска 

Тип записа, ТЗ: текстуални  /  графички 

Врста рада, ВР: мастер рад 

Аутор, АУ: Ђорђе Пејчић 

Ментор, МН: Марија Братић 

Наслов рада, НР: Манифестације као потенцијал за развој туризма 

југоистока Србије 
 

Језик публикације, ЈП: Српски 

Језик извода, ЈИ: Енглески 

Земља публиковања, ЗП: Р. Србија 

Уже географско подручје, УГП: Р. Србија 

Година, ГО: 2020. 

Издавач, ИЗ: ауторски репринт 

Место и адреса, МА: Ниш, Вишеградска 33. 

Физички опис рада, ФО: 70 стр. / 10 слика / 31 график 

Научна област, НО: Туризам 

Научна дисциплина, НД:  

Предметна одредница/Кључне речи, ПО: Југоисточна Србија, манифестације, туризам 

УДК 338.46(497.11-12) 

Чува се, ЧУ: Библиотека 

Важна напомена, ВН:  

Извод, ИЗ: Циљ је да се укаже на перспективе развоја манифестационог 

туризма као значајног облик туризма југоисточне Србије, као 

недовољно развијеног подручја. Значај и улогу манифестација у 

развоју туризма са детаљном анализом манифестационог 

туризма и резултата анкете која је спроведена у периоду од 01.03. 

2020. до 30.04.2020. године путем које треба доћи до општих 

резултата о манифестацијама као потенцијалу развоја 

југоисточне Србије. 

Датум прихватања теме, ДП:  

Датум одбране, ДО:   

Чланови комисије, 
КО: 

Председник:  

 Члан:  
 Члан, ментор:  



 

ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИФАКУЛТЕТ 

НИШ 

KEY WORDS DOCUMENTATION 

 

  

Accession number, ANO:  

Identification number, INO:  

Document type, DT: Monograph 

Type of record, TR: textual / graphic 

Contents code, CC: University degree thesis 

Author, AU: Djordje Pejcic 

Mentor, MN: Marija Bratic 

Title, TI: Events as potential for tourism development in 

southeastern Serbia 

Language of text, LT: Serbian 

Language of abstract, LA: English 

Country of publication, CP: Republic of Serbia 

Locality of publication, LP: Serbia 

Publication year, PY: 2020. 

Publisher, PB: Author’s reprint 

Publication place, PP: Niš, Višegradska 33. 

Physical description, PD: 70 pages / 10 photos / 31 graphics 

Scientific field, SF: Tourism 

Scientific discipline, SD:  

Subject/Key words, S/KW: Southeastern Serbia, events, tourism 

 
UC 338.46(497.11-12) 

Holding data, HD: Product life 

cycle concept, tourist 

destination, 

Library 

Note, N:  

Abstract, AB: The aim is to point out the perspectives of the development of 

manifestational tourism as an important form of tourism in 

southeastern Serbia, as an underdeveloped area. The importance 

and role of manifestations in tourism development with a detailed 

analysis of manifestation tourism and the results of the survey 

conducted in the period 01/03/2020 to 30/04/2020 which goal is to 

reach general results about the manifestations as a potential for 

the development of southeastern Serbia. 

Accepted by the Scientific Board on, ASB:  

Defended on, DE:  

Defended Board, 
DB: 

President:  

 Member:  

 Member, 
Mentor: 

 



САДРЖАЈ 

 

 

 
УВОД .................................................................................................................................... 1 

ПРЕДМЕТ, ЦИЉ, ЗАДАТАК И МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА ............................................. 3 

I ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ................................................................................ 4 

1. Појам манифестације у туризму ...................................................................................4 

2. Класификација туристичких манифестација ...............................................................6 

II ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МАНИФЕСТАЦИОНОГ ТУРИЗМА НА 

ПРОСТОРУ ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ ................................................................................ 8 

III ВРСТЕ МАНИФЕСТАЦИЈА НА ПОДРУЧЈУ ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ .................. 10 

1. Уметничке манифестације .......................................................................................... 10 

1.1. Музичке манифестације ....................................................................................... 10 

1.2. Позоришне манифестације ................................................................................... 14 

1.3. Филмске и фото манифестације ........................................................................... 16 

1.4. Књижевне манифестације .................................................................................... 18 

1.5. Ликовне манифестације ........................................................................................ 19 

2. Етнографске манифестације ....................................................................................... 20 

3. Гастрономске манифестације ..................................................................................... 22 

4. Културно-уметничко стваралаштво ........................................................................... 24 

5. Забавне манифестације ............................................................................................... 26 

5.1. Културна лета ....................................................................................................... 26 

5.2. Регате и мото скупови .......................................................................................... 27 

6. Привредне манифестације .......................................................................................... 28 

7. Спортске манифестације ............................................................................................. 30 

IV МАНИФЕСТАЦИЈЕ КАО КЉУЧНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА 

ЈУГОИСТОКА СРБИЈЕ ..................................................................................................... 32 

1. Значај и улога туристичких манифестација у развоју туризма југоистока Србије .. 32 

2. Перспективе развоја туризма у функцији привредног и туристичког развоја 

југоисточне Србије.......................................................................................................... 34 

3. Манифестације као кључни фактор имиџа дестинације ........................................... 36 

АНАЛИЗА ИСТРАЖИВАЊА ........................................................................................... 38 

I ДЕО ............................................................................................................................... 39 

II ДЕО .............................................................................................................................. 43 

Музичке манифестације .............................................................................................. 43 

Позоришне манифестације.......................................................................................... 44 

Фото и филмске манифестације .................................................................................. 45 



Књижевне манифестације ........................................................................................... 47 

Ликовне манифестације .............................................................................................. 48 

Етнографске манифестације ....................................................................................... 49 

Гастрономске манифестације...................................................................................... 50 

Манифестације које су део културно-уметничког стваралаштва .............................. 52 

Регате и мото скупови ................................................................................................. 53 

Привредне манифестације .......................................................................................... 54 

Спортске манифестације ............................................................................................. 55 

ЗАКЉУЧАК ........................................................................................................................ 59 

ЛИТЕРАТУРА .................................................................................................................... 62 

БИОГРАФИЈА .................................................................................................................... 64 

ПРИЛОЗИ ........................................................................................................................... 65 

Прилог бр.1: Упитник ..................................................................................................... 65 

 

  



 

  1 

 

УВОД 

 

 

Југоисточна Србија се простире на укупно 26.253 km2, што чини око 30% укупне 

територије Републике Србије. На северозападу граничи се са Београдом и Војводином, 

на североистоку са Румунијом, на истоку са Бугарском, на југу са Македонијом, на 

југозападу са Косовом, а на западу са Шумадијом и западном Србијом. „За регион 

можемо рећи да се налази у југоисточној Европи, на централном делу Балканског 

полуострва. Истовремено, он је на „раскрсници путева Источне и Западне Европе, који 

воде на обале Егејског мора и на Блиски исток“. (Мојић Ј., 2012.) 

 

Подручје региона Јужне и Источне Србије испреплетано је густом мрежом 

међународних, регионалних и локалних путева. Најзначајнија путна саобраћајница је 

коридор X који води ка Скопљу, Солуну и Атини. За развој туризма у региону Јужне и 

Источне Србије посебан значај има источни медитерански правац (један од три кључна 

туристичка тока у Европи), који повезује Западну и Средњу Европу са Блиским Истоком 

и Источним Медитераном. Обухвата девет управних округа (Подунавски, Браничевски, 

Борски, Зајечарски, Топлички, Нишавски, Пиротски, Јабланички и Пчињски округ), а 

већи градови су Ниш, Лесковац, Смедерево, Врање, Пожаревац, Зајечар, Пирот, Бор, 

Прокупље и Смедеревска Паланка. 

 

Туризам у овом региону заузима значајно место у структури привреде. У односу 

на индустрију и пољопривреду, туризам је најлакше савладао проблеме са којима се 

суочила наша земља крајем XX и почетком XXI века. Према подацима из 2017. године 

укупан број доласка туриста у региону југоисточне Србије износио је 467.772 долазака. 

У односу на остале регионе, овај регион је забележио знатно мањи број туристичких 

долазака. Располаже изузетним природним и антропогеним ресурсима који су заслужни 

за развој различитих врста туризма, међу којима се налази и манифестациони туризам 

који на територији региона Јужне и Источне Србије представља значајни туристички 

потенцијал. 

 

Манифестациони туризам доприноси не само обогаћењу туристичке понуде, већ 

знатно утиче на привлачење великог броја посетилаца, доприноси бољој позицији наше 
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земље на туристичком тржишту, доноси економску добит и бољитак за заједницу, затим 

доприноси политичкој стабилности регије, формирању имиџа региона и подстиче развој 

региона. Такође, доприноси проширењу туристичке сезоне, повећава просечну 

потрошњу туристе, дужину боравка туриста и њихове поновне посете и слично. Поред 

свега наведеног манифестациони туризам није уско везан за сезонска кретања у земљи 

већ се може одржавати и мимо сезоне, што утиче на укупан промет и економску добит 

Републике Србије. Ипак до данас, манифестациони туризам у нашој земљи је још увек у 

процесу развоја и доминирају домаћи туристи у односу на иностране. Оно на чему би 

посебан акценат требало ставити у будућности јесте излазак неких од манифестација на 

европско тржиште и повећање броја иностраних гостију. 

 

У југоисточној Србији манифестациони туризам се издваја као веома важан 

сегмент развоја туристичког производа и значајан потенцијал укупног развоја туризма. 

У наредном периоду може остварити значајне економске ефекте, јер је тражња за овим 

обликом туризма у сталном порасту. О значају манифестационог туризма говори податак 

да је управо овај облик туризма у „Стратегији развоја туризма Републике Србије“ 

издвојен као значајан сегмент развоја туризма у Србији и компаративна предност 

домаћег туризма. 
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ПРЕДМЕТ, ЦИЉ, ЗАДАТАК И МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА 

 

 

Предмет истраживања мастер рада је утврђивање места и улоге манифестационог 

туризма у развоју укупног туризма југоисточне Србије, као привредно неразвијеног 

региона. Посебна пажња овог рада биће посвећена анализи најзначајнијих 

манифестација које се одржавају на простору југоисточне Србије. 

 

Циљ је да се укаже на перспективе развоја манифестационог туризма као 

значајног облика туризма југоисточне Србије, као недовољно развијеног подручја. 

Значај и улогу манифестација у развоју туризма са детаљном анализом манифестационог 

туризма и резултата анкете која је спроведена у периоду од 01.03.2020. до 30.04.2020. 

године путем које треба доћи до општих резултата о манифестацијама као потенцијалу 

развоја југоисточне Србије. 

 

Задатак рада је упознавање туристичких манифестација на подручју југоисточне 

Србије, указивање на најпосећеније туристичке манифестације југоисточне Србије, 

квалитет организације истих и указивање на основне недостатке у организацији и 

квалитету манифестација југоисточне Србије. 

 

У оквиру истраживања, посебна пажња биће усмерена на примену метода и 

техника које се у истраживачкој пракси уобичајено користе за прикупљање, обраду, 

анализу и синтезу података у области туризма. За потребе израде  мастер рада користиће 

се општи научни метод, просторни метод, индуктивна метода, дескриптивна метода, 

квалитативна анализа која омогућава потпуније сагледавања манифестационог туризма,  

метода анкетирања спроведена упитником и метод синтезе и генерализације који 

омогућују сумирање и повезивање података и закључака о значају и улози туристичких 

манифестација као потенцијала за развој туризма југоистока Србије.  
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I ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 

 

1. Појам манифестације у туризму  

 

 „Појам манифестација, потиче од латинске речи „manifestation“ која означава 

„јавно испољавање, показивање, објава, објављивање, односно јавно изражавање, 

привређивање“. У иностраној литератури и туристичкој пракси означава се као event 

tourism (догађајни туризам), као и festivals (фестивали).“ ( Getz D., 1997.) „Дефинисањем 

овог вида туризма бавили су се многи теоретичари. Међу њима је и Бјељац Жељко који 

је манифестације туристичког карактера дефинисао као јавно извођење или приказивање 

било у виду изложбе, приредбе, или више приредби разних категорија људског 

достигнућа, а које се издвајају по својој специфичности, остварујући туристичке ефекте 

и циљеве а организују се у свим насељима која имају свој интерес у томе.“ ( Бјељац Ж., 

2006.) „Споменућемо и дефиницију Добрице Јовичића према коме 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.“ (Јовичић Д., 2009.) 

 

Манифестације представљају моћно средство за привлачење туриста и део су 

менталитета и темперамента одређеног народа. Њихов значај се огледа у повезивању 

људи у окружењу, пружању прилике за дружење, уживања и забаве током године, без 

сезонских ограничења. Манифестације доносе материјалне и нематеријалне ефекте, 

доприносе повећању туристичког промета, њима се ублажава и ограничено време које је 

туристима на располагању за туристичка путовања и боравке, и које се углавном 

спроводи за периоде узимања годишњих одмора, викенде и празнике. Такође, 

манифестације утичу и на развој појединих региона, захтевају изградњу смештајних 

капацитета, утичу на повећање интереса домицилног становништва за допуном 

туристичке понуде овим видом туризма а самим тим и потенцијал развоја туризма 

одређеног региона како би он постао туристичка дестинација. Такође, манифестације, 

доприносе повећању атрактивности туристичких места у којима се одржавају и данас су 

све значајнији чинилац приликом избора туристичких дестинација, које својом 
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атрактивношћу привлаче милионе посетилаца током године. Затим економска добит која 

уједно представља бољитак за заједницу и одређени културно-социјални и образовни 

утицаји на домицилно становништво и посетиоце и сам допринос политичкој 

стабилности регије одржавања, путем девизе „туризам – пасош мира“. Туристичке 

манифестације у Србији добијају све већи значај у савременом туризму многих региона 

и представљају значајни потенцијал развоја туризма у истим.  

 

„О значају овог вида туризма говори податак да су манифестације прве на листи 

туристичких мотива за долазак страних туриста у нашу земљу. То је разлог зашто је 

манифестациони туризам истакнут у „Стратегији развоја туризма Републике Србије“, 

као веома значајан сегмент развоја туризма у Србији, али као и компаративна предност 

домаћег туризма.“ (Стратегија развоја туризма Републике Србије 2016.-2025., 2016.)  

 

„Манифестациони туризам као облик туристичких кретања везује се за 

манифестационе мотиве и одликује се доста стабилним елементима планирања и 

пословања. Представља важан мотиватор за путовање и један је од највише растућих 

сегмената туристичке привреде. То је условљено способношћу догађаја да помогне 

нивоу туристичке атрактивности, медијској покривености и промоцији места и 

дестинације за будуће посетиоце.“ (Backman К., 1995.)  

 

Најзначајнији видови манифестационог туризма су фестивали, сајмови, изложбе 

и конгреси. Фестивали данас представљају најраспрострањеније специјалне догађаје или 

свечаности који имају значајну улогу у друштву. Њима се обезбеђују аутентичност и 

јединственост. Сајмови су комплексни, привредно-туристички и културни догађаји који 

могу бити општи и специјализовани који према месту одржавања могу бити 

међународни, национални, регионални и локални. Поред сајмова вид представљања 

људских достигнућа су изложбе које могу имати историјско, уметничко и етнографско 

обележје. Поред наведених ту је и конгресни туризам – специфичан облик туризма који 

представља сплет путовања, смештаја, организацију услуга намењених пословним 

туристима који су познати као најзахтевнији тржишни сегменти. „У конгресном туризму, 

главна потреба и мотив путовања конгресног госта су пословни разлози и мотиви. “ 

(Horwath Consulting, 2005.) „Конгресни туризам -  „MICE тржиште“ (M - 

meetings/састанци, I - incentives/подстицајна путовања, C - congresses & 
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conventions/конгреси и конференције, E – exhibitions & events/пословни сајмови и 

догађаји).“ (https://www.iapco.org/ IAPCO)  

 

 

2. Класификација туристичких манифестација 

 

Све туристичке манифестације се могу поделити према пореклу извођења, 

трајности у месту одржавања, карактеру одржавања, садржају програма, масовности и 

уложеним финансијским средствима, и према критеријуму – мотиви посетилаца. 

 

Према пореклу могу бити: традиционалне, манифестације које се организују у 

циљу презентације различитих врста човековог достигнућа и манифестације које имају 

за циљ представљања територије са атрактивним туристичким вредностима.  

 

Према трајности могу бити манифестације које се стално или повремено 

одржавају у једном месту, манифестације које се одржавају сваки пут у другом месту, и 

манифестације које се истовремено одржавају у неколико места, или обухватају читаву 

регију. 

 

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. 

 

Према садржају програма многи аутори су разврставали манифестације. 

Најприхватљивија подела манифестација према овом критеријуму била би: уметничке, 

научно-стручне, привредне, спортске, верске, политичке, етнографске, забавне и 

туристичко-пропагандне. Важно је напоменути да садржаји појединих манифестација не 

морају бити искључиви, напротив, у пракси су најчешће садржајно испреплетени. 

 

Према масовности и уложеним финансијским средствима манифестације могу 

бити мање репрезентативне које привлаче само посетиоце насеља или родбину и 

пријатеље непосредних учесника – извођача манифестације, затим  манифестације које 

https://www.iapco.org/
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утичу на продужетак туристичког боравка, манифестације међународног обележја за која 

су потребна и већа финансијска улагања. 

 

Битни су и мотиви посета манифестација. Основни мотиви су: културни, физички, 

психолошки, интерперсонални мотиви, статусни и престижни мотиви.  
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II ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МАНИФЕСТАЦИОНОГ 

ТУРИЗМА НА ПРОСТОРУ ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ 

 

 

Манифестациони туризам у југоисточној Србији представља значајан вид 

туризма у туристичкој понуди овог дела Србије. Доприноси повећању обима 

туристичког промета региона, допуњује туристички садржај, утиче на формирање имиџа 

региона, привлачи инвестиције, продужава туристичку сезону и слично. 

 

Заступљен је велики број уметничких, етнографских, привредних, спортских и 

забавно-туристичких манифестација. Према подацима из 2010. године у туристичком 

кластеру Југоисточна Србија, одржале су се 467 манифестације у 47 општина и 176 

насеља. Данас након десет година број манифестација се знатно повећао. Иако нема 

тачно објављеног броја манифестација, према одређеним претпоставкама сматра се да се 

у овом крају одржавају преко 600 манифестација годишње. 

 

Одређене уметничке, забавне и етнографске манифестације, својом локацијом су 

у директној вези са антропогеним наслеђем југоисточне Србије, тако да је изражен 

међусобни утицај и повезаност манифестација и споменика културе. Одржавање 

појединих манифестација везано је и за речне токове, језера и рељефне пределе, тако да 

се јавља и повезаност манифестација са природним особеностима овог краја Србије. До 

данас се доста урадило на побољшању развоја туризма у овом региону. 

 

Организатори манифестационог туризма у југоисточној Србији су државни 

органи, јавне организације, удружени организатори, привредни субјекти и појединци. 

Општине са великим бројем организованих туристичких манифестација у југоисточној 

Србији су: Ниш, Пожаревац, Смедерево, Зајечар, Кладово, Лесковац, Књажевац, 

Мајданпек, Врање, Пирот и Сокобања. Иако манифестације представљају значајни 

потенцијал развоја туризма овог краја Србије, у циљу повећања значаја манифестационог 

туризма неопходно је предузети одређене активности.  

 

Једна од неопходних активности су формирање стратегије промоције и политика 

цена, али и селекција канала дистрибуције. Како у манифестационом туризму кластера 
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југоисточне Србије не постоји изражена политика цена и њено вођење је неусаглашено, 

дешава се да појединци, који обично немају везе са организацијом присвоје профит. У 

вези са тим, неопходно је формирање политике цена и промоције. Поједине 

манифестације нису адекватно промовисане, па је неопходно код свих манифестација 

применити промоциони микс, односно применити његове инструменте као што су: 

пропаганда, веза са јавношћу, унапређење продаје и лична промоција. 

 

Поред наведених, проблем организатора манифестација је закаснело 

информисање потенцијалних посетилаца о тачном времену одржавања манифестација. 

У вези са тим, неопходно је формирати туристичку организацију, која би се искључиво 

бавила манифестационим туризмом, јер становништво овог краја Србије има потребу за 

оваквим обликом туризма, пре свега због релативне близине и доступности места у 

којима се оне одржавају и њихове атрактивности. 

 

Приступачност и саобраћајна повезаност локације одржавања са главним 

емитивним просторима у појединим деловима и дан данас представљају проблем. Поред 

наведеног, често се јавља проблем јавног градског превоза из општинских центара у 

сеоска насеља где се одржавају поједине манифестације. Јавни градски превозници 

викендом саобраћају по недељном реду вожње, што представља проблем 

организаторима манифестација, јер се  најзначајнији садржаји у програму манифестација 

одржавају током недеље. Ово утиче на смањену посету и смањује задовољство 

доживљеног код посетилаца, што може утицати на однос посетилаца према каснијим, 

могућим посетама, као и на негативну рекламу приликом приче о утисцима. 

 

Један од проблема појединих манифестација је и преувеличавање броја 

посетилаца. Често је таква ситуација код манифестација код којих нема продаја 

улазница. Код манифестација са продајом улазница – број продатих улазница је добар и 

прецизан ако се посматра само број током једног дана, али ако манифестација траје више 

дана, а продају се комплети улазница, ако нема унапред резервације карата, тешко је 

знати који је тачан број посетилаца, колико је оних који су домицилно становништво а 

колико посетиоца са стране. Један од предлога је да организатори, у сарадњи са 

одређеним структурама Министарства унутрашњих послова Србије, осим у домену 

безбедности сарађују и на прикупљању прецизнијег броја посетилаца. 
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III ВРСТЕ МАНИФЕСТАЦИЈА НА ПОДРУЧЈУ ЈУГОИСТОЧНЕ 

СРБИЈЕ 

 

 

У наставку посебна пажња биће посвећена анализи најзначајнијих манифестација 

које се одржавају на простору југоисточне Србије. 

 

 

1. Уметничке манифестације 

 

 

1.1. Музичке манифестације 

 

Музичке манифестације су најбројније уметничке манифестације у југоисточној 

Србији које су представљене концертима и фестивалима. То су: 

 

Интернационални „Nišville Jazz“ Фестивал - представља најпосећенији џез 

фестивал југоисточне Европе. Основан је 1995. године и негује префињен музички укус 

појединаца. О значају овог фестивала говори податак да је 2016. године уврштен у 10 

најбољих фестивала у Европи. Прошле године фестивал је обележио јубилеј – 25. година 

постојања. Фестивал поред квалитетног музичког програма на 12 бина, одржава и 

театарски фестивал „Nišville jazz“ са великим бројем интернационалних позоришних 

представа и филмски фестивал „Nišville Movie Summit“ на коме се приказују преко 100 

филмова домаће и међународне продукције у нишкој Тврђави и центру града. Богат 

програм фестивала употпуњује и сликарска уметност кроз уметничку колонију 

међународног карактера, промоције књига и часописа са џез тематиком, изложбе стрип 

новела, фотографија, разне трибине, перформанси и друго. Из године у годину овај 

фестивал бележи све већи број како извођача тако и посетилаца. Године 2019. фестивал 

је посетило око 200.000 посетилаца. Фестивал је Јавна градска манифестација Ниша од 

2005. године, а од 2010. године проглашен је Манифестацијом од Националног значаја, 

одлуком Министарства културе Републике Србије. 
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Слика 1. -  Nišville Jazz Фестивал 

Извор: http://visitnis.com/nisville-jazz-festival/ 

 

Поред „Nišville Jazz“ фестивала који је најпосећенији и највећи музички фестивал 

у југоисточној Србији у Нишу се организује и музички фестивал „Nisomnia“. 

Организатор фестивала је Нишки Културни центар. Фестивал се одржава од 2002. године 

на платоу нишке тврђаве. 

 

Нишки фестивал дечје музике „Мајска песма“ - Оснивач и организатор 

најстаријег фестивала композиција за децу у Србији је Дечји културни центар Ниш. 

Фестивал је основан давне 1974. године. „У реализацији “Мајске песме” учествују многе 

личности из културног и јавног живота наше земље, које доприносе популаризацији ове 

манифестације. Многи већ афирмисани уметници почетак своје каријере везују за овај 

фестивал. Током постојања изведено је преко 700 композиција за децу. 

Учесници су деца школског узраста, а поред солиста који изводе композиције, учествују 

и хорови и плесне групе које употпуњавају сценске наступе.“ (http://visitnis.com/) 

 

Међународни фестивал духовне музике „Музички едикт“ је музичка 

манифестација која се већ шест година одржава у Нишу, на којој наступају хорови са 

различитих континената. Ова манифестација је једина манифестација овог типа која се 

одржава у региону југоисточне Србије. Циљ фестивала је промоција Ниша, као родног 

града цара Константина, и значајног места на хришћанској карти света. Организатори су 

Епархија нишка и Нишка црквено-певачка дружина „Бранко“. 

 

http://visitnis.com/nisville-jazz-festival/
http://visitnis.com/
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Царевчеви дани - Царевчеви дани су музички фестивали са такмичењем 

виолиниста, посвећени оснивачу Народног оркестра Радио Београда и познатом 

виолинисти – Властимиру Павловићу Царевцу. Фестивал се организује дуги низ година  

у Великом Градишту. 

 

„Мокрањчеви дани“ – манифестација чија је мисија промовисање стваралаштва 

најзначајнијег српског композитора Стевана Стојановића Мокрањца и давање доприноса 

афирмацији његовог и уопште српског музичког стваралаштва и извођаштва, са 

акцентом на неговању хорске традиције. Манифестација има дугу традицију одржавања, 

почев од 1996. године у Неготину се одвија празник музике у спомен највећем српском 

композитору Мокрањцу. На овом фестивалу гостовали су и гостују најпознатији 

извођачи из Србије и са простора бивше СФРЈ, али и многи познати светски пијанисти и 

хорови. Натпевавање хорова је својеврсна круна Мокрањчевих дана. Фестивал обогаћују 

и изложбе слика, промоције књига, књижевне вечери и излети до туристичких 

дестинација Неготинске крајине. 

 

Зајечарска гитаријада је летњи музички фестивал, оријентисан првенствено 

на рок музику, који се одржава једном годишње у Зајечару. Манифестација се састоји из 

такмичења демо бендова и ревијалних наступа познатијих група и представља највећи 

фестивал младих и неафирмисаних бендова не само у Србији, већ и у југоисточној 

Европи. Одржава се од 1996. године. Поред „Зајечарске гитаријаде“ ту је и 

„Куршумлијска гитаријада“, „Великоградиштанска гитаријада“, фестивал гитара 

„Златна нота“ у Мајданпеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 2. -  Зајечарска Гитаријада 

Извор: https://www.gitarijada.rs/sr/  

https://www.gitarijada.rs/sr/
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„Хомољска Саксофонијада“ Суви До је музичка манифестација новијег датума, 

која се већ пет година за редом одржава у Жагубици. На манифестацији посетиоци могу 

уживати уз звуке саксофона. Манифестација је такмичарског карактера. 

 

Сабор фрулаша „Дани Саве Јеремића“ у Ражњу - Манифестација која се 

одржава у част легендарног фрулаша Саве Јеремића који је рођен у Ражњу. Овај догађај 

има за циљ очување традиције кроз овај изворни инструмент. 

 

Музички фестивал „Overload“ Владичин Хан -  фестивал афирмисане и мање 

познате групе и вокалних солиста из света попа, рока и других жанрова. Представља 

највећи и  најпосећенији музички фестивал овог типа на југу Србије. Програм ове 

манифестације обогаћује и учешће мото клубова из земље и иностранства, бесплатни 

камп у време одржавања фестивала, мото журка, дефиле бајкера и бајкерске игре. 

 

Рок меморијал „Најважније је бити здрав“ догађај који се организује у оквиру 

јавне градске манифестације Нисомнија. Посвећен је познатом рокеру и прерано 

преминулом бившем директору Нишког културног центра Зорану Радосављевићу Чупи. 

Меморијал је, осим сећања на човека који је својим радом умногоме допринео општем 

културном напретку града, и догађај који афирмише талентоване младе музичаре, којима 

је Ниш увек обиловао а нису имали адекватну шансу да се у пуној мери истакну и 

профилишу сопствени ауторски израз.  

 

„Сабор Гајдаша балканских земаља“ је манифестација која се одржава у склопу 

манифестације „Белмужијада“ у Сврљигу. Окупља велики број гајдаша. Свирање на 

гајдама је елемент нематеријалног културног наслеђа који се од 2012. године налази на 

Националној листи, а на предлог Музиколошког института САНУ. 

 

На крајем југу значајна музичка дечја манифестација је Фестивал Дечјих песама 

„Наша радост“. Фестивал је основан 2002. године у Прешеву, са циљем 

да унапређује и развија културно стваралаштво у сфери музике са посебним 

нагласком на рад са децом.  

 

 

http://nkns.rs/cyr/popis-nkns/sviranje-na-gajdama
http://nkns.rs/cyr/popis-nkns/sviranje-na-gajdama
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1.2. Позоришне манифестације 

 

Поред музичких манифестација које су најбројније уметничке манифестацију у 

југоисточној Србији, следе позоришне манифестације које се деле на професионалне и 

аматерске позоришне фестивале.  Како их има доста, фокусираћемо се на најзначајније 

и најпосећеније у југоисточној Србији. 

 

„Нушићеви дани“ је позоришни фестивал у Смедереву, која се организује с 

циљем популаризације великог комедиографског дела Бранислава Нушића. Током 

трајања фестивала одржавају се позоришне представе, научни скупови, разне трибине, 

изложбе, дечији програм и додељује „Нушићева награда за животно дело глумцу-

комичару“ и друге награде. Фестивал је покренут 1984.  године и традиционално се 

одржава у Центру за културу Смедерево. 

 

Фестивал драмских аматера села Србије (ФЕДРАС) – Фестивал је оригинална 

и јединствена манифестација у општини Мало Црниће, настала у циљу развоја и 

неговања културних вредности. ФЕДРАС је основан 1972. године са циљем да поспеши 

и афирмише позоришну уметност у селима Стига и Поморавља. Почео је ненаметљиво 

са аматерима општине Мало Црниће, да би убрзо окупио сва аматерска позоришта и 

драмске секције при културно-уметничким друштвима многих крајева републике 

Србије. Данас фестивал је значајан за целу Републику Србију. До данас је на 

манифестацији изведено преко 400 позоришних представа у конкуренцији, као и велики 

број ван конкуренције на српском, мађарском, румунском, бугарском, русинском, 

словачком, албанском и другим језицима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 3. -  Фестивал драмских аматера села Србије 

Извор: https://urbancityradio.org/zavrsen-47-fedras-u-malom-crnicu/ 

https://urbancityradio.org/zavrsen-47-fedras-u-malom-crnicu/
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Глумачке свечаности „Миливоје Живановић“ – традиционални позоришни 

фестивал који се одржава у част глумачког позива и ради трајног сећања на великана 

српске глумачке сцене Миливоја Живковића у Пожаревцу. Осим Глумачке свечаности, 

на којима се такмиче професионална позоришта Србије, у Част Миливоја Живановића 

организује се и такмичење аматера - Аматерске глумачке свечаности „Миливојев 

штап и шешир” (сусрети варошких позоришта Србије). Учесници овог фестивала су 

аматерска позоришта Србије. 

 

„Смотра драмских аматера Поморавља и Подунавља“ – „Позоришна 

манифестација која се организује у част велике српске глумице Живке Матић у 

Пожаревцу. Смотра је организована у фестивалској форми и такмичарског је карактера. 

На њој учествују аматерска позоришта Подунавља и Поморавља, са ближим одређењем 

ка местима која природно и социолошки гравитирају Пожаревцу. Фестивал траје 

просечно од четири до шест дана. Последње вече није такмичарско, већ се у част 

проглашења победника игра ревијална представа.“ (https://www.czkpo.rs/) 

 

Сусрети професионалних позоришта Србије „Јаоким Вујић“ – значајан 

позоришни фестивал у Србији основан на иницијативу људи из зајечарског театра 1965. 

године у Зајечару. За више од пет деценија, колико фестивал траје, град Зајечар је шест 

пута био домаћин. Ансамбл из овог позоришта је освојио 80 награда на фестивалима 

широм Србије, чиме се сврстава у најуспешније театре у земљи. Поред њега у Зајечару 

се одржава од 1993. године и глумачки фестивал „Дани Зорана Радмиловића“. На 

фестивалу се додељује Награда за глумачку бравуру „Зоран Радмиловић“, веома 

омиљену и цењену међу глумцима. 

 

Међуокружна смотра аматерских позоришта јужне Србије – позоришна 

манифестација која се традиционално одржава у Дому културе „Радан“ у Лебану.  

Манифестација траје шест дана и на њој учествује укупно тринаест аматерских 

позоришних ансамбала, четири у оквиру дечје сцене и девет у оквиру вечерње. На 

фестивалу учествују аматери из Пчињског, Јабланичког, Топличког и Пиротског округа. 

 

„Борини позоришни дани“ – најстарији позоришни фестивал на југу Србије. 

Манифестација се традиционално одржава од 1979. године у Врању. Посвећена је Бори 

Станковићу, српском приповедачу, романсијеру и драматургу, који је рођен у 

https://www.czkpo.rs/
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истоименом граду. Трајање манифестације је пет дана на којој се изводе најбоље 

позоришне представе из протекле сезоне и оне које су премијерно приказане текуће 

године. На крају фестивала бира се најбоља представа. 

 

Поред наведених значајне су и „Масукини дани позоришта“ – фестивал комичних 

представа у Великој Плани, Фестивал аматерског позоришта „Штап и Канап“ у Великом 

Градишту, Дечја позоришна манифестација „Фестивал МАДЕС“ у Церовцу – 

Смедеревска Паланка, „Дани Албанске комедије“ у Прешеву и друге.  

 

 

1.3. Филмске и фото манифестације 

 

„Представљају елемент допуне туристичког боравка. Према садржају, могу се 

издвојити: фестивали играног филма, ревијалне смотре, фестивали аматерског 

филма.“ (Бјељац, Ж., Штрбац, Д., Лендак, Е., 2004.) Најпосећенија и највећа 

манифестација у овом региону је свакако манифестација „Филмски сусрети“ у Нишу. 

 

Фестивал глумачких остварења домаћег играног филма је најстарија 

манифестација посвећена домаћем играном филму. Уједно и један од најстаријих 

филмских фестивала у региону. Фестивал има велики значај не само за југоисточну 

Србију већ и за афирмацију кинематографије и целокупног српског глумишта. Основни 

задатак фестивала је презентација и афирмација филмских достигнућа у целом региону 

са сарадњом са продукцијама које су некада биле саставни део југословенске 

кинематографије. На манифестацији се сваке године додељују филмске награде 

намењене домаћим глумцима, уз најмање два признања за успешне наступе страних 

глумаца у домаћем филму и  друга признања. Прошле године одржани су 54.-ти Филмски 

сусрети на Летњој позорници Нишке тврђаве. Овај податак нам говори да је реч о 

традиционалној манифестацији у овој регији, на којој се многи филмови премијерно 

приказују. 
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Слика 4. -  Филмски сусрети Ниш 

Извор: https://www.filmskisusreti.rs/  

 

„Жене сликари“ је међународна изложба слика чији је циљ да 

афирмише и представи рад жена уметника из земље и света, али и да стимулише 

уметност, културу и туризам. Манифестација се одржава у општини Мајданпек и на њој 

учествују уметнице из земље и света у категоријама: сликарство, скулптура, графика, 

цртеж и дигитал арт. 

 

Међународна фото колонија „Ђавоља Варош“ – манифестација основана 1997. 

године као прва међународна колонија уметничке фотографије у СФРЈ која и данас 

активно ради. Ова колонија је дала велики допринос на популаризацији Ђавоље Вароши 

широм света. 

 

„Силафест“ је међународни фестивал туристичког и еколошког филма у Великом 

Градишту. Посетиоци и љубитељи филмске уметности на овој манифестацији могу 

уживати у најбољим филмским остварењима и премијерама кратких документарних 

филмова из света туризма и екологије. Силафест део је ланца филмских фестивала CIFFT 

који је под Светском туристичком организацијом (UNWTO). CIFFT окупља најбоље 

фестивале ове врсте филмова у свету – Њујорк, Лос Анђелес, Варшава, Берлин, Кан, 

Порто, Беч, Довил… 

 

Поред наведених навешћемо манифестацију која има потенцијал да постане јавна 

градска манифестација града Ниша, Међународни фестивал стрипа „Нифест“. Реч је 

о манифестацији која је настала са циљем да „девету уметност“ приближи младим 

https://www.filmskisusreti.rs/
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генерацијама и да им пружи прилику да упознају могућности и достигнућа стрипа као 

стваралачке форме. Манифестација обухвата едукацију младих путем школе стрипа, 

сајам стрипских издања, предавања и трибине, презентације, групне изложбе и 

представљање најзначајнијих домаћих и иностраних аутора из света „девете уметности“. 

Идеја фестивала родила се као резултат потребе да стрип, који је у Нишу неадекватно 

био третиран и стављен на маргини културних дешавања, добије значај који заслужује. 

 

 

1.4. Књижевне манифестације 

 

Књижевне манифестације имају значајан удео у уметничким манифестацијама 

југоисточне Србије. Најчешће имају традицију одржавања, и њих чине књижевне вечери, 

књижевне колоније, књижевни сусрети, књижевни сајмови, фестивали рецитације и 

поезије, дани хумора и сатире, разна такмичења у беседништву и меморијали – 

манифестације посвећене истакнутим књижевним ствараоцима са територије Републике 

Србије. У региону југоисточне Србије их има доста а најпосећеније су: 

 

Међународни фестивал поезије „Смедеревска песничка јесен“ се одржава у 

Смедереву. У оквиру ове манифестације додељују се награде: Златни кључ Смедерева, 

награда Златни кључић, награда Златна струна, награда Мимо света, Змај Огњени Вук, 

Смедеревски Орфеји и друге. 

 

„Међународна књижевна колонија Сићево“ – манифестација на којој учествују  

најзначајнији српски и нишки књижевници и интелектуалци и књижевници из 

иностранства. На колонији се уручује награда „Рамонда сербика“ за свеукупно 

вишегодишње стваралаштво домаћег писца који је оставио посебан печат у историји 

савремене српске књижевности. Као и неформално признање „Микина чаша“, и то 

појединцу који је дао посебан допринос афирмацији, организацији и развоју 

Међународне књижевне колоније у живописном амбијенту Сићева.“ (https://www.nkc.rs/) 

https://www.nkc.rs/
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Слика 5. - Међународна књижевна колонија Сићево 

Извор: http://www.radiocity.rs/kultura/8391/knjizevna-kolonija-%22sicevo%22-pocinje-u-

utorak.html 

 

Међународни књижевни дани „Драинчеви сусрети“ манифестација са 

доделом „Драинчеве награде“ у Прокупљу. Ова награда додељује се за најбољу књигу 

поезије у претходној години у част великог српског песника Радета Драинца.  

 

Фестивал културе младих Србије – смотра врхунских достигнућа младих 

стваралаца, која се традиционално одржава у дворишту књажевачке Гимназије. 

Представља такмичење младих стваралаца у музици, поезији, позоришној игри и 

уметничкој фотографији.  

 

„Читалачка значка“ је књижевна манифестација која се одржава у Народној 

библиотеци Пирот. Реч је о такмичењу засновано на добровољном учешћу деце. 

 

 

1.5. Ликовне манифестације 

 

Ликовне манифестације се организују у виду ликовних колонија и ликовних 

радионица, најчешће у галеријама и културним центрима. Оне могу бити сликарске, 

вајарске и мешовите. Радови са ових манифестација касније могу да послуже као 

изузетно пропагандно туристичко средство. 

 

Ликовна колонија „Графика“ је ликовна манифестација која се у Смедереву 

одржава од 1985. године. Фонд колоније чини око 500 графичких отисака, више од 230 

http://www.radiocity.rs/kultura/8391/knjizevna-kolonija-%22sicevo%22-pocinje-u-utorak.html
http://www.radiocity.rs/kultura/8391/knjizevna-kolonija-%22sicevo%22-pocinje-u-utorak.html
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најпознатијих аутора из земље и иностранства: Јапана, Француске , Белгије, Словеније... 

Након завршетка колоније, настали радови буду  изложени у галерији смедеревског 

Центра за културу, а затим и у свим већим градовима Србије. 

 

Ликовна колонија „Сићево“ - најстарија уметничка колонија на Балкану, која 

се од 1964. године на иницијативу нишких уметника одржава у континуитету. Уметничка 

дела настала у Ликовној колонији представљају језгро Фонда галерије савремене ликовне 

уметности.  

 

Међународна ликовна колонија „Меморијал Боже Илића“ је ликовна 

манифестација која се одржава у Прокупљу у знак сећања на великог српског сликара. 

Током манифестације додељује се и награда која носи име овог великана за најбољу 

изложбу на територији Републике Србије у претходној години. На самом крају колоније 

сликари излажу своје слике у градској галерији. „Божа Илић“. У Прокупљу треба 

споменути и традиционалну манифестацију – Међународна дечја ликовна колонија 

„Сунце“. Ту су и ликовна колонија „Беле Цркве“ у Куршумлији, Мајска изложба 

уметника Пироћанаца у Пироту, Међународна ликовна колонија у Босилеграду, Ликовна 

колонија Врање, Међународна ликовна колонија „Погановски манастир“ и многе друге. 

 

 

2. Етнографске манифестације 

 

Путем ових манифестација приказују се народни обичаји, веровања, ритуали и 

стари начини привређивања становништва. Настале су на основу сећања на ритуал а 

засноване су на традицији, фолклору и старим начинима привређивања. У ове 

манифестације сврставају се различите смотре фолклора, изворне народне музике, 

смотре обичаја, народног стваралаштва, фестивали фолклора, жетвене свечаности, 

косидбе, изложбе рукотворина, дечији фестивали фолклора и народног стваралаштва. 

Навешћемо неке од најзначајнијих и најпосећенијих на простору југоисточне Србије. 

 

„Етно Фест“ у Кладову који се организује као смотра народног стваралаштва, 

традиције, културе, хране, пића и традиционалне ношње. Одржава се као изложба 
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народних рукотворина и предмета насталих у радионицама у којима се користе и негују 

стари занати. 

 

„Јоргован Фест“ – манифестација народних обичаја чији је циљ очувања етно 

баштине источне Србије. Фестивал се састоји и од такмичарског дела у области културе 

и спорта. Одржава се на Мирочу.  

 

„Косидба на Плавинцу“ је традиционална манифестација која се одржава на 

падинама Горанског Гаја, у околини Смедерева. Манифестација симболично представља 

мобу и свечани завршетак кошења ливада. Представља најпосећенију манифестацију 

овог типа у региону југоисточне Србије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 6. - Косидба на Плавинцу 

Извор: http://www.podunavlje.info/dir/tag/kosidba-na-plavincu/ 

 

 „Етно сусрети“ је традиционални етно сајам који се већ дванаест година одржава 

у Нишкој Бањи. На сајму се представљају удружења и излагачи који се баве 

традиционалним занатима, рукотворинама, израдом народне ношње, националном 

кухињом, биљним и пчелињим производима. У оквиру сајма одржава се и фестивал 

фолклора „Фолклоријада“, на коме се представљају фолклорне групе из целе Србије.  

 

Поред наведених значајно је споменути и „Међународни фестивал Дунава“ у 

Голупцу, „Међуокружну смотру дечјих фолклорних ансамбала“ Браничевског и 

Подунавског округа у Великом Градишту, „Дани Чучук Стане“ - традиционалну 

манифестацију изворног народног стваралаштва која се организује у неготинском селу 

Сиколе, родном месту Чучук Стане, жене крајинског јунака Хајдук Вељка у Неготину, 

„Фестивал влашке изворне музике“ у Неготину, Међународни фестивал фолклора 

http://www.podunavlje.info/dir/tag/kosidba-na-plavincu/
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„Мајдан фест“ у Мајданпеку, „Ускршњи дани фолклора“ – смотра народног 

стваралаштва, обичаја и игара у Мајданпеку, „Привег“ у Жагубици, „Ускршњи етно 

фестивал“, смотру фолклорно-музичког стваралаштва и „Српско сеоско прело“ у 

Пожаревцу, „Смотру фолклорних ансамбала села Србије“ и „Четерешко прело“ у селима 

Жагубице, „Смотру фолклора, „Водичко Прело“ и „Ђакови дани“ у Смедеревској 

Паланци, „Дане етнолога Тихомира Ђорђевића“ у Алексинцу, Сајам рукотворина, 

„Међународни ускршњи фестивал фолклора“, „Међународни фестивал фолклора“, 

„Завичајни сусрети“ у Блацу, „Косидба на Маравцу“ и „Фестивал фолклора“ у Лебану, 

„Етно сајам“, „Међународну смотру фолклора“, Међуокружну смотру фрулаша „Златна 

фрула“ у Врању и многе друге. 

 

 

3. Гастрономске манифестације 

 

Један од региона са великим гастрономским наслеђем је управо 

југоисточна Србија која са својом гастрономијом представља мешавину различитих 

утицаја који су се сретали и остајали у овом делу Европе. Ту се сусрећу утицаји турске, 

немачке, русинске, словачке, влашке и осталих гастрономија. Управо због тога овде су 

се створиле специфичне локалне гастрономије, из којих су проистекле и гастрономске 

манифестације. У овом региону одржавају се 24,7% од укупних гастрономских 

манифестација у Србији. Најзначајније гастрономске манифестације су: 

 

Највећа и најпознатија гастрономска манифестација не само у југоисточној 

Србији, већ и нашој земљи, Балкану и шире је свакако „Роштиљијада“ која се од 1990. 

године традиционално одржава сваке године крајем августа у Лесковцу. Иначе, 

лесковачко роштиљ-месо је заштићени бренд, и тајна његовог јединственог укуса 

брижљиво се чува. Лесковац је поред роштиља познат и по производњи паприке, па је 

паприкама посвећена манифестација „Паприкијада“ у Доњој Локошници. Паприка је и 

незаобилазан састојак још једног чувеног јела из Лесковца – „мућкалице“. 
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Слика 7. - Роштиљијада Лесковац 

Извор: http://www.srbijafest.com/leskovacka-rostiljijada-leskovac/ 

 

„Белмужијада“ у Сврљигу је гастрономска манифестација посвећена белмужу. 

Белмуж је традиционални сврљишки специјалитет који се прави од  младог овчијег или 

крављег сира који се топи на тихој ватри, а затим се дода бело пшенично или кукурузно 

брашно. 

 

„Дани бурека у Нишу“ је манифестација чији је циљ промоције гастро-туризма 

Ниша као града са мераклијским духом „југа“ добром храном и домаћим 

специјалитетима. Манифестација се одржава сваке године средином августа на градском 

кеју. 

 

„Сајам пиротске пеглане кобасице“ је манифестација која се одржава сваке 

године у Пироту, последњег викенда у јануару месецу. Манифестација поред промоције 

овог јединственог производа има за циљ да пиротска пеглана кобасица заштити 

географско порекло. Поред ове гастрономске манифестације у Пироту се одржава и 

Фестивал сира и качкаваља почетком септембра и пиротска Јагњијада априла месеца. 

 

„Дани Азањске погаче“ – у Смедеревској Паланци се сваког лета организује ова 

гастрономска манифестација на којој се бира најлепша традиционална и модерна погача. 

У оквиру ове манифестације испечена је и највећа погача на свету, која је ушла у 

Гинисову књигу рекорда. 

http://www.srbijafest.com/leskovacka-rostiljijada-leskovac/


 

  24 

 

„Пасуљијада“ у Великом Градишту је традиционална кулинарска манифестација 

која се већ петнаест година одржава у градском парку, на самој обали Дунава.   

 

„Жумаријада“ у село Кладурово код Петровца на Млави. „Такмичење у 

припреми чувеног влашког специјалитета од кукурузног брашна које се кува 16 сати уз 

додавање овчијег меса, празилука и уља. Ово јело је једно од најстаријих икада записаних 

и карактеристично је јер се припрема само у селима на подручју Хомољских планина.“ 

(https://www.petrovacnamlavi.rs/zumarijada-2019-najava/) 

 

Поред наведених издвајају се и следеће гастрономске манифестација:  „Сајам 

паприка“ у селу Рутевац код Алексинца где се бира најдужа и најтежа паприка, 

„Бостанијада“ у селу Мекишу у Дољевцу, „Топлички дани вишњара“ - где произвођачи 

са поносом показују плодове свога рада и где се бира најбоља воћна ракија у Прокупљу, 

„Дани шљиве“ у Блацу, „Вурдијада“ у Бабушници, „Дани банице“ који се организују у 

Белој Паланци, „Сомовијада“ - манифестација посвећена традиционалном риболову и 

припремању рибље чорбе, „Кромпиријада“ на Старој планини, „Сајам пчеларства“ у 

Смедеревској Паланци, „Шприцер фест“ у Кљажевцу, „Сајам меда и вина“ у Неготину, 

Изложба славских колача у Смедереву, „Дани цвећа и меда“ у Кустићу, Велико Градиште 

и друге. 

 

Значајне манифестације посвећене вину и котлићима у региону југоисточне 

Србије су: „Вински бал“ у Власотинцу,  „Дани шљиве“ у Блацу, „Риболовачки котлић“ у 

Пироту, „Златни котлић гејзера“ у Сијаринској бањи, „Хани котлић“, „Житорађска 

мућкалица“ и „Репински рибљи котлић“ у Владичином Хану, „Поречки котлић“ у Доњем 

Милановцу, „Црноречки котлић“ у Бујановцу, „Шипуријада“ у Књажевцу, „Голубачки 

котлић“ у Голупцу, „Стишком поселу“ – такмичење у припремању рибље чорбе и 

ловачког гулаша у Малом Црнићу, и друге. 

 

 

4. Културно-уметничко стваралаштво 

 

Манифестације овог типа организују се у циљу приближавања културе и народног 

стваралаштва, представљања начине живота предака, очувања старих обичаја од 

заборава, представљања предмета домаће радиности и слично. 

https://www.petrovacnamlavi.rs/zumarijada-2019-najava/
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„Међународни студентски фестивал фолклора“ у организацији Студентског 

културног центра у Нишу. Традиционална је манифестација на којој се људима у Србији 

пружа могућност да им велики број различитих људи приближи своју културу и народно 

стваралаштво, јер учесници кроз своје игре, ношњу и музику на аутентичан начин 

представљају своје културну баштину. За време трајања манифестације одржи се више  

концерата, уз неколико дефилеа у више градова југоисточне Србије. Фестивал се 

организује по правилима Светске организације фолклорних фестивала и народне 

уметности (CIOFF) који је под покровитељством Унеска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 8. - Међународни студентски фестивал фолклора 

Извор: https://www.dw.com/sr/od-sibira-do-jave-narodne-igre-od-kojih-zastaje-dah/g-49630286 

 

Међународни витешки фестивал „Заштитници тврђаве“ је витешки фестивал 

међународног карактера у Нишкој тврђави. Идеја фестивала је представљање 

средњовековни начин живота, средњовековну ношњу, витешку опрему, технику израде 

оклопа, стрела и мачева, средњовековну пијацу, заборављене занате и борбе витеза. 

 

„Бачија Јасикова“ - Фестивал културног стваралаштва и очувања 

старих обичаја Влаха у Мајданпеку. Манифестације се састоји од ревијалних наступ 

КУД-ова са изворним народним играма. Последњих година манифестацију употпуњује 

припремање традиционалних јела, изложбе покућанства, народне ношње и дрвеног 

алата, демонстрација старих заната и обичаја и такмичења у чобанским играма. У 

Кладову се такође организују разне изложбе домаће радиности и народних рукотворина, 

изложбе старих фотографија које бележе влашке обичаје и књижевна представљања на 

влашком језику.  

 

https://www.dw.com/sr/od-sibira-do-jave-narodne-igre-od-kojih-zastaje-dah/g-49630286
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 „Ускршњи дани фолклора“ је смотра народног стваралаштва, обичаја и игара 

која се традиционално организује другог дана Ускрса у селу Црнајка код Мајданпека. 

Поред ревијалног наступа културно уметничких друштава, Ускршњи дани фолклора 

садрже такмичарски део у атрактивним, готово заборављеним пастирским играма 

(клис, ношење jаjета на челу, ношење jаjета у кашики). 

 

„Васкршњи етно базар“ – „Манифестација културно-забавног, хуманитарног и 

такмичарског карактера у Куршумлији, чији је циљ  очување традиције и домаће 

радиности. Посетиоци имају прилику да купе поклоне, сувенире и друге рукотворине, 

уживају у храни и пићу Топличког краја али и да учествују у такмичењу у куцању 

васкршњим јајима.“ (https://tokursumlija.rs/) 

 

„Вредне руке Бујановца“ –манифестација  такмичења у домаћој радиности у 

Бујановцу. Ова манифестација се организује у знак сећања на Вука Караџића. Том 

приликом организује се смотра рукотворина и ручних радова са територије општине 

Бујановац, и концерти на српском и албанском језику. 

 

Поред наведених, манифестације представљања културно-уметничког 

стваралаштва се одржавају у  селу Љубичевцу - „Сабор дијаспоре“, реч јео чувеном 

Кладовском вашару, затим манифестација „Бујеџ“ у селу Гамзиград код Зајечара – 

светковина посвећена травама и буђењу природе, затим смотра народних обичаја 

„Вражограначки точак“ у Вражогрнцу, Сабор традиционалне културе Влаха у 

Шипикову, Фестивал народног стваралаштва „Црноречје у песми и игри“ – сабор 

народног стваралаштва српског и влашког становништва Црноречја и многе друге. 

 

 

5. Забавне манифестације 

 

5.1. Културна лета 

 

Културна лета спадају у манифестације забавног карактера које се одржавају 

најчешће током летњих месеци. Ове манифестације представљају допуну туристичкој и 

културној понуди региона или места одржавања за становништво и посетиоце. 

https://tokursumlija.rs/
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Организација оваквих манифестација је покушај да се заустави или смањи одлазак 

домицилног становништва у друга туристичка места или регионе. Овакве манифестације 

многе општине у региону организују, и оне се најчешће састоје од богатог културно-

уметничког програма. То су: Културно лето у општини Смедерево, у Великом Градишту, 

Житорађи, Прокупљу, Блацу, Кучеву, Бору, Жагубици, Лебану, Куршумлији, Грделици, 

Медијани-Ниш, „Бојничко лето“ у Бојнику, Културно-забавно лето у Свилајнцу, 

„Пиротско културно лето“ у општини Пирот, „Власинско лето“ у Сурдулици, 

„Бујановачко културно лето“ у Бујановцу, „Неготинско лето“ у Неготину. 

 

 

5.2. Регате и мото скупови  

 

Регате представљају туристичке манифестације које су настале као облик 

искоришћавања водених површина у смислу спортских такмичења и забаве и потребе за 

престижем, одмором и рекреацијом. Најчешће се организују током летњих месеци.  

 

„ТИД“ – Међународна регата Дунавом која представља највећу и најдужу регату 

на свету. Регата пролази кроз градове источне Србије (Смедерево, Велико Градиште, 

Доњи Милановац, Текија и Кладово) и доприноси њиховој популаризацији. „ТИД“ 

регата је карактеристична по томе што је делом рекреативног карактера јер пружа 

могућност учествовања авантуристима и рекреативцима. Регата није такмичарског 

карактера, па се поред чамаца са једрима, који су стандардна поставка регате, могу срести 

и кајаци, кануи и једрилице. 

 

Поред „ТИД“ регате истичу се и „Регата Моравске тајне“ у Великој Плани, 

Нишавска Регата, Ђердапска кајакашка регата у Кладову, Власинска регата на 

Власинском језеру и друге. 

 

Поред културних лета и регата од забавних манифестација које се одржавају у 

Југоисточној Србији су мото скупови и џипијаде које окупљају велики број симпатизера 

овог вида рекреације, који су подстакнути великом љубављу према теренским возилима, 

ауто тркама и жељом за дружење. Основни циљ манифестације је развијање 

пријатељских односа са другим клубовима и учесницима манифестације. Најпосећеније 
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у Југоисточном региону Србије су: џипијаде у Медвеђи, Сурдулици, Врању, Блацу и 

другим градовима, затим мото скуп у Великом Градишту и Неготину. 

 

 

6. Привредне манифестације 

 

Привредне манифестације се организују у циљу најновијих научних, техничких и 

привредних достигнућа. Поред привредног имају и туристички значај, а у њих  убрајамо 

сајмове, вашаре, изложбе, разне смотре, привредно-стручне и привредно фолклорне.  У 

региону југоисточна Србија после уметничких које су најзаступљеније следе привредне 

које представљају значајан елемент туристичке понуде регије. 

 

Најпосећенији сајам у региону југоисточне Србије је свакако Међународни сајам 

туризма и активног одмора у Нишу. Сајам се традиционално већ двадесет година 

одржава у Нишу у спортској хали „Чаир“, априла месеца. Као добро место сусрета 

туристичке привреде, понуде и потражње, место пословних договора, презентације и 

размене иновативних идеја, сајам из године у годину бележи све већи број излагача из 

земље, региона и околних држава и већи број посетилаца. Данас сајам представља један 

од важнијих догађаја региона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 9. - Међународни сајам туризма и активног одмора у Нишу 

Извор: https://magazinsana.rs/medjunarodni-sajam-turizma-aktivnog-odmora-od-30-marta-1-aprila/ 

 

https://magazinsana.rs/medjunarodni-sajam-turizma-aktivnog-odmora-od-30-marta-1-aprila/
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Поред наведеног значајан је и „Сајам Дунава“ у Голупцу који се већ дванаест 

година организује и представља најпосећенију манифестацију у Голупцу. Затим, Сајам 

лесковачког домаћег ајвара, зимнице и вина, који се  одржава у дворишту „Шоп 

Ђокићеве куће“ у Лесковцу, Међународни сајам меда и вина у Неготину, који се 

одржава на градском тргу где се на штандовима излажу производи грожђа, пчела, 

сувенири, а манифестацију употпуњују витезови, богиње, фонтана вина, богат културно-

уметнички и музички програм. Сајам пољопривреде и сајам цвећа и женског 

предузетништва у Блацу, Сајам лова и риболова и сајам књиге и графике у Пироту и 

други. 

 

Од изложба издвојићемо Изложбу сувенира и туристичких публикација у 

Лесковцу, на којој се дванаест година за редом представљају сувенири из целе Србије и 

околних земаља. Сваке године се на овој манифестацији окупи око четрдесет излагача 

где поред сувенира буду представљене и публикације везане за туристичку понуду 

учесника. На манифестацији се додељују и награде у укупно једанаест категорија. 

 

Поред сајмова и изложба одржавају се и многи сабори, као што су Сабор на 

Панаџуру и сабор на Касибогазу у Књажевцу, Сабор пчелара у Црној трави и многи 

други. 

 

Затим манифестација „Дани цвећа и меда“ - туристичко-привредна 

манифестација  која се организује у селу Кусићу већ шест година у општини Велико 

Градиште. На овом својеврсном сајму цвећарства учествују цвећари из читаве Србије, а 

придружили су им се и врсни произвођачи пчелињих производа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 10. - Дани цвећа и меда Велико Градиште 

Извор: https://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:792736-VELIKO-GRADISTE-Stizu-Dani-cveca-i-meda 

https://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:792736-VELIKO-GRADISTE-Stizu-Dani-cveca-i-meda
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Манифестација „Дани вина и мерака“ у општини Нишка Бања, која се организује 

поводом Дана виноградара – Светог Трифуна, „Молитва под Миџором“ - туристичко-

привредна манифестација која се одржава у селима Вртовац и Балта Бериловац у 

околини Књажевца, „Дани воћа и виноградара“ у Кладову, „Дани вина“ у Власотинцу, 

„Дани јагода“ у Алексинцу, „Фестивал цвећа“ у Пожаревцу, Међународна смотра 

фолклора и „Дани Врања“ у Врању, Фестивал фолклора у Лебану и друге привредне 

манифестације. 

 

 

7. Спортске манифестације 

 

Спортске манифестације представљају догађаје са креативним и комплексним 

садржајем спортског, рекреативног и забавног карактера. Одвијају се по унапред 

одређеном и припремљеном програму. Поред спортског, данас оне имају и елементе 

културног, рекреативног и забавног садржаја, што доприноси њиховој већој 

посећености.  Најзначајније и најпосећеније манифестације ове врсте у југоисточној 

Србији су: 

 

Државно првенство у једрењу у Голупцу. То је такмичарска туристичка 

манифестације у Подунављу. Река Дунав пружа огромне могућности за развој спортова 

на води, а посебно једрење које постаје све популарније међу младим генерацијама. 

 

Међународни сабор ловаца – манифестација која се организује у Нишу. За развој 

ловног туризма у Нишу највише су заслужни богати терени пољском јаребицом. Поред 

наведене манифестације значајна је и манифестације „Шакалијада“ у Горњој Врежини, 

међународне утакмице паса птичара, шампионата Европе за псе птичаре и друге. 

 

Спортско-рекреативна манифестација, авантуристичког карактера у Пироту је 

„Рафтинг Нишавом“. Манифестација се одржава у оквиру пиротског културног лета на 

Међународном дану младих 12. августа. Почиње од села Пољска Ржана до „Големог“ 

моста у центру Пирота. Представља једну од најпосећенију манифестацију овог 

карактера у Пироту. Поред наведене у Пироту се одржава и рафтинг планинском реком 

Височицом на Старој планини. Кроз кањон и клисуру Владикине плоче једна група 
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авантуриста гуменим чамцима спушта се од села Рсоваца до Паклештицеи улази у 

Завојско језеро, док друга група до тог места долази пешице преко обронка Старе 

планине, поред пећине Владикине плоче. 

 

„Бициклијада“ у Блацу – спортска манифестација рекреативног бициклизма, 

која промовише здрав живот и активан стил живота. Окупља велики број деце, младих и 

одраслих који воле овај вид рекреације. 

 

„ЈУМП“ – Међународни атлетски скакачки митинг у Димитровграду је 

традиционални скакачки митинг који се одржава од 1995. године. Атлетичари свих 

узраста и полова такмиче се у дисциплинама: скок у даљ, скок у вис, скок с мотком и 

троскок. Циљ митинга је популаризација атлетских дисциплина код младих и 

јединствена прилика да домаћа публика уживо види велика атлетска имена како из 

Србије, тако и из иностранства. 

 

Затим, Меморијална трка „Драгутин Томашевић“, „Моторијада“ у Великој Плани, 

„МТБ трофеј Константин“ – бициклистичка трка на обронцима Суве планине, 

„Видовдански турнир у малом фудбалу“ у Сврљигу.  Спортска манифестација „Март 

на Моричу“ у Власотинцу, Врањски планински маратон и друге. 
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IV МАНИФЕСТАЦИЈЕ КАО КЉУЧНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ РАЗВОЈА 

ТУРИЗМА ЈУГОИСТОКА СРБИЈЕ 

 

 

1. Значај и улога туристичких манифестација у развоју туризма 

југоистока Србије 

 

За државе у развоју, попут Србије, туристичке манифестације представљају 

значајан облик усмеравања туристичке понуде и маркетиншког деловања ка 

атрактивним туристичким вредностима и локалитетима у циљу укључивања у важније 

међународне туристичке дестинације. 

 

Југоисточна Србија поред планинског туризма и других облика туризма на 

планинама (Стара планина, Бељаница, Кучајске планине, планина Кукавица, Варденик и 

Чемерник), бањског туризма (Сокобања, Нишка бања, Брестовачка бања, Врањска бања, 

Сијаринска бања, Пролом бања) и градског туризма у Нишу, има богату понуду 

различитих манифестација. Захваљујући традицији, култури, културно-историјским 

споменицима, манифестациони туризам представља значајан елемент укупне туристичке 

понуде југоисточне Србије. Манифестације које се одржавају у југоисточној Србији, 

представљају значајне потенцијале развоја туризма регије. Организовање манифестација 

мотивисано је стварањем атракција које ће привући туристе и скренути пажњу на регију. 

 

Манифестације у регији организују се првенствено са циљем приказивања 

одређених достигнућа у привреди, спорту, забави итд. Организовањем овог облика 

туризма у недовољно развијеном региону као што је југоисточна Србија представља 

један од значајних основа за развој туризма, а тиме укупног привредног развоја региона  

(развој туристичких и привредних делатности и грана као што су грађевинарство, 

саобраћај, трговина, угоститељство, занатство и пољопривреда) и развој животне 

средине. Њихов значај огледа се у томе што се организовањем на одређеним 

локалитетима везаним за рељефне целине развијају ловни, излетнички – викенд туризам 

и планински туризам. Како је југоисточна Србија брдско-планинска регија на којој се 

налазе велики број села у којима се организују многе туристичке манифестације 

(етнографске, уметничке, забавне), управо су сеоска насеља места у којима постоје 
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услови за развој и других облика туризма - руралног и гастрономског. Преко ових 

манифестација посетиоцима се представљају обичаји, култура, начин живота и традиција 

карактеристична за рурална подручја. Неке од њих смо споменули - „Ускршњи дани 

фолклора“ у селу Црнајка код Мајданпека, „Жумаријада“ у село Кладурово код Петровца 

на Млави, „Сајам паприка“ у селу Рутевац код Алексинца, „Кромпиријада“ на Старој 

планини, „Дани цвећа и меда“ у Кустићу, „Косидба на Плавинцу“ на падинама Горанског 

Гаја, у околини Смедерева, „Јоргован фест“ на Мирочу и многе друге. Закључујемо да 

овај вид туризма доприноси развоју других облика туризма и обогаћењу туристичке 

понуде региона. 

 

Значај манифестационог туризма у укупном туризму југоисточне Србије огледа 

се у томе што манифестациони туризам има и привредни, спортски и културно-

уметнички значај. Организовањем привредних манифестација (сајмови, изложбе и 

вашари) пружа се могућност недовољно развијеним просторима да промовишу своје 

привредне производе и привуку инвестиције из развијених општина. Међународни сајам 

туризма и активног одмора у Нишу, „Сајам пиротске пеглане кобасице“, Међународни 

сајам меда и вина у Неготину, „Дани вина и мерака“ у општини Нишка Бања,  Сајам лова 

и риболова и сајам књиге и графике у Пироту, Изложба сувенира и туристичких 

публикација у Лесковцу, Сабор на Панаџуру, сабор на Касибогазу у Књажевцу, Сабор 

пчелара у Црној трави и многе друге привредне манифестације. Затим одржавањем 

различитих етнографских, гастрономских и културно-забавних манифестација у 

југоисточној Србији оживљава се традиција овог краја, представљају разни занати, 

обичаји, кулинарство, фолклорно богатство итд.  

 

Поред значаја манифестационог туризма треба споменути и позитиван утицај 

манифестација, који пре свега може бити економски као што су повећање прихода, 

повећање запослености и побољшање животног стандарда. Затим туристичко-

комерцијални: повећање свести о туристичком региону, повећању приступачности 

региона, привлачењу потенцијалних инвеститора, изградња нових смештајних 

капацитета и нових туристичких атракција, психолошки, као што је повећање поноса и 

духа заједнице, социо-културни: повећање интересовања локалног становништва за 

учествовање у различитим активностима које се тичу манифестација и ојачавање 

регионалних вредности и традиције и политичко-административни: развој способности 
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људи задужених за планирање и побољшање интернационалне препознатљивости 

региона и његових вредности. 

 

Манифестациони туризам југоисточне Србије има велику улогу у креирању 

туристичке понуде, све је више организованих догађаја у региону које привлаче многе 

посетиоце. Основне особине и значај манифестационог туризма овог краја су друштвени 

и културни значај који се огледа кроз очување и промоцију традиције и културне 

баштине, затим он представља ефикасно средство за привлачење домаћих и иностраних 

туриста, прилику ангажовања локалних ресурса, предузимача и извођача, ресурс за 

промоцију регије, локалне културе, друштвене вредности, али и државе.  

 

Примарна улога манифестација, поред развоја туризма је популаризовање регије, 

попуњавање смештајних капацитета, већа искоришћеност угоститељских капацитета, 

ангажовање радне снаге, укључивање локалног становништва у рад и вршење промоције 

овог краја. 

 

 

2. Перспективе развоја туризма у функцији привредног и туристичког 

развоја југоисточне Србије  

 

Туризам као привредна делатност у Србији није достигао свој пуни потенцијал. 

Иако поседује значајан потенцијал за будући развој, неравномерни привредни развој 

између региона представља комплексан проблем. Међутим, како би се овај проблем 

решио перспектива развој туризма у таквим регионима пружа шансу решавању овог 

проблема и утиче на привредни развој. Разлози који су довели до таквог стања су пре 

свега недовољан број инвестиција, њихова неефикасност и неповољна структура 

инвестиција по регионима, као што је случај са југоисточном Србијом. Бољи и 

динамичнији развој туризма би региону југоисточне Србије знатно допринео 

привредном опоравку, нарочито развој манифестационог туризма као облик који не 

захтева велика финансијска улагања и није везан за сезонску концентрацију туриста. 

Развојем туризма допринело би се и привредном уравнотежењу, јер би места у којима 

нису развијене друге привредне гране, добила нову шансу да валоризују своје вредности.  
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У вези са тим, манифестациони туризам, као саставни део укупних туристичких 

и привредних активности, својим економским ефектима, утиче на отварање региона ка 

потенцијалним произвођачима, инвеститорима и потрошачима у неразвијеним 

општинама и повећаним могућностима запошљавања и улогом у повећању националног 

дохотка. У вези са тим туристичке манифестације представљају значајни основ за развој 

туризма али и укупне привреде у југоисточној Србији. 

 

Предности туризма у односу на друге привредне гране, када је у питању допринос 

бржем развоју неразвијених подручја региона југоисточне Србије, огледају се у мањим 

улагањем у туризму у односу на прерађивачку индустрију, затим отварању нових радних 

места, смањивање стопе незапослености и заустављање миграције становништва. 

 

Започети радови на комплетирању и реконструкцији друмских саобраћајница и 

железничких пруга значајно могу допринети интензивирању туристичких токова. 

Недовољно развијена саобраћајна мрежа угрожава туристички развој, а као пример 

навешћемо Стару планину, Власинско језеро, Куршумлијски регион, и др. Проблем 

престављају и туристичко-угоститељски капацитети који нису прилагођени савременим 

условима туристичке тражње, од којих је само мали број реконструисан. Услов који 

Србија мора да испуни како би достигла свој туристички потенцијал у региону 

југоисточне Србије је побољшање организације и специјализације туристичке понуде.  

 

Организовањем манифестација уз коришћење антропогеног наслеђа (културно - 

историјски споменици, народно градитељство, фолклор, обичаји) и атрактивних 

природно-географских елемената као локације и/или мотива за организовање, у 

недовољно развијеним општинама југоисточне Србије, помогло би се развоју туризма 

као почетној основи за економски развој.  

 

„Организовањем спортских, привредних, етнографских, али и верских и 

политичко - историјских, манифестација, које имају забележену и масовнију посету и 

учешће, повећава се и потрошња од стране посетилаца што доприноси и позитивном 

трговинском билансу одговарајућих привредних грана, a тиме и самих региона и насеља 

а као најбољи пример, издвајају се привредне туристичке манифестације (сајмови, 

вашари, изложбе, берзе).“ (Бјељац Ж и др., 2004). 
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Поред економских ефеката, туристичке манифестације су места „ширења 

доживљаја“, места ревитализације традиције, места ширења културних перспектива, 

заједнички понос заједнице, идентитет заједнице поготово у југоисточној Србији у којој 

је очувана традиција и културно наслеђе. Такође, утицајем програма 

манифестација, омогућава се стварање културног идентитета посетилаца, али и 

акултурације домицилног становништва и посетилаца, као и остварење туризма као 

фактора развоја истинских културних потреба савременог човека. 

 

Манифестације су места која омогућавају да се са другима подели уметнички 

доживљај и лично културно искуство. Такође, то су места на којима се ствара посебна 

атмосфера, места на којима се преносе разне поруке о култури, начину живота или 

традицији. Јер доживљаји са манифестација дуже остају у памћењу туриста од нпр. 

посете неком споменику или музеју. 

 

Манифестације су значајни покретачи развоја туризма југоисточне Србије и 

локалне економије јер оне обезбеђују вансезонску корист економији. Организацијом 

разноврсних манифестација долази се до повећане потребе за развојем других локалних 

бизниса, као што су хотели, мотели, приватан смештај, ресторани, кафићи, продавнице 

сувенира, транспорт и сл.  

 

 

3. Манифестације као кључни фактор имиџа дестинације 

 

Проблематика развоја манифестационог туризма у југоисточној Србији  огледа се 

у чињеници да Република Србија нема изграђен нити дефинисан, у било ком облику, 

туристички имиџ и слоган којим се представља на домаћем и иностраном туристичком 

тржишту, па тако и имиџ југоисточне Србије. У будућности треба радити на формирању 

слогана и имиџа не само Републике Србије уопште, већ и сваког региона. 

 

Позитиван имиџ туристичке регије може бити снажан мотиватор при избору 

посете региона. Имиџ се не може купити новцем, он се постепено треба градити, и када 

се добар имиџ изгради, таквог га треба одржати. Југоисточна Србија има реалне шансе 
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да креира позитиван имиџ кроз широк дијапазон својих манифестација које могу постати 

бренд градова у којима се одржавају и бренд региона.  

 

Манифестације југоисточне Србије могу имати велики и важан утицај на имиџ. 

Допринеле би креирању позитивног имиџа као туристичког региона препознатљивих 

туристичких манифестација (у првом реду уметничких као најбројнијих) јер су развијене 

првенствено да би позитивно деловале на значај, привлачност и профитабилност 

туристичког региона на краћи или дужи рок. Све уметничке, гастрономске, привредне, 

спортске, културне и забавне манифестације од којих су у раду наведене најзначајније, 

не привлаче само посетиоце, већ обогаћују туристички доживљај, подстичу осећај 

заједничког поноса, помажу промоцији региона, позиционирању, брендирању и 

представљају важан потенцијал за развој туризма и препознатљивост региона.  

 

Из приложеног видимо да се велики број манифестација одржава у региону током 

целе године. Већина има наглашене елементе традиције, културе, уметности и забаве а 

њихова посебност се огледа и у њиховој разноврсности. Саставни су део живота бројних 

генерација и представљају израз локалне аутентичности многих општина, гостопримства 

и жеље за заједничким проводом, што представљају значајне предуслове за формирање 

имиџа. Значај манифестација се огледа и у томе што оне на првом месту обогаћују 

укупну туристичку понуду југоисточне Србије, истичу значај мултиетничке средине, 

доприносе повећању туристичког промета, очувању духа, идентитета народа, позитивно 

утичу на укупан доживљај посетилаца и туриста, доприносе повећању поноса 

становништва и представљају кључни потенцијал развоја туризма у југоисточној Србији. 

Стварање и изградња имиџа је дуготрајан процес, али уједно и снажан мотиватор на коме 

треба радити у циљу бољег развоја манифестационог туризма и туризма уопште на 

простору југоисточне Србије. 
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АНАЛИЗА ИСТРАЖИВАЊА 

 

 

Емпиријски део мастер рада резултат је истраживања настао обрадом података 

прикупљених методом анкетирања. Анкетним истраживањем су обухваћене једне од 

већих и најпосећеније туристичке манифестације на територији југоисточног региона. 

Основни циљ истраживања био је прикупљање и обрада информација о посећености 

туристичких манифестација у југоисточној Србији, квалитету услуга, организацији 

манифестација и њиховим недостацима.  

 

Анкетирањем се указало на садашњи ниво развоја манифестационог туризма, 

његове ограничавајуће факторе и могућности за његово унапређење. Истраживање је 

спроведено у временском интервалу март-април 2020. године, док се као инструмент 

истраживања користио упитник комбинованих отворених питања (питања без понуђених 

одговора) и затворених питања (са избором више понуђених одговора). Упитник се 

састоји из 22 питања, подељених у два дела – први који се тиче социо-демографских 

карактеристика испитане масе док се други део односи конкретно на манифестације. За 

потребе овог истраживања, прикупљено је 257, валидно попуњених, упитника који су 

коришћени у циљу обраде и анализе података за потребе истраживања везаних за 

манифестације на простору јужне и источне Србије. 
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I ДЕО  

 

Графикон 1. – Полна структура 

 

На основу приказаног графикона можемо видети да је у истраживању учествовало 

65% жена и 35% мушкараца, односно 91 мушкараца и 166 жена. 

 

  

Графикон 2. – Старосна структура испитаника 

 

За потребе истраживања, испитаници су подељени у пет категорија старосне 

структуре. Највише испитаника је узраста 20 до 30 година (129) а најмање је испитаника 

до 20 година (1) и испитаника који припадају категорији преко 55 година (6). Графикон 

потврђује чињеницу да испитаници старости  од 20 до 30 година (млађе особе) су 

најчешћи посетиоци туристичких манифестација, што је случај и у југоисточној Србији, 

на основу одрађеног истраживања. 
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Графикон 3. – Место пребивалишта испитаника 
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На основу приказаног графикона видимо тачан распоред испитаника у смислу 

пребивалишта, где закључујемо да је највише испитаника из Ниша (145) и Београда (42). 

Број испитаника који је учествовао у истраживању а који долазе из других места је доста 

мањи и тај број се креће од 1 до 4 испитаника. Највише је испитаника из места јужне и 

источне Србије, затим града Београда, западне Србије и АП „Војводине“. На основу 

приложеног са становишта пребивалишта испитаника видимо да је покривен сваки 

регион Србије и самим тим циљ истраживања испуњен. У испитивању је такође 

учествовало и двоје/два испитаника који живе ван Србије – Зеница (БИХ) и Калифорнија 

(САД). Испитаници из иностранства су контактирани у циљу валидности анкете.  

 

Графикон 4. – Стручна спрема 

 

На основу графикона видимо да је највише испитаника анкете са високом 

стручном спремом (188),  затим следе испитаници са вишом стручном спремом (43) и 

најмање испитаника анкете је било са средњим степеном образовања (26). Старосна 

структура испитаника анкете потврдила је чињеницу да туристи са високим и вишим 

образовањем више путују.  
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 Графикон 5. – Брачни статус 

 

Према брачном статусу знатно већи број испитаника је из категорије неожењен / 

неудата – 165, док је ожењених / удатих било укупно 92. Ово објашњавамо чињеницом 

да је удео младих испитаника у спроведеном истраживању знатно већи, што је потврдила 

и старосна структура испитаника. 

График 6. – Сектор запослења 

 

 Из приложеног графикона закључујмо да највише испитаника ради у услужном 

сектору (саобраћај, трговина, туризам, угоститељство...) – 100 испитаника, док најмање 

испитаника ради у сектору пољопривреде и шумарства - 3. Број незапослених, студената 

и ученика је велики, што такође објашњавамо старосном структуром младих испитаника 

који су учествовали у истраживању. 

  

165

92

Неожењен / 

неудата

48

19

3

21

66

100

0

20

40

60

80

100

120



 

  43 

 

II ДЕО 

 

 

Музичке манифестације 

Графикон 7. - Посећеност музичких манифестација 

 

Музичке манифестације не само да су најбројније уметничке манифестације у 

југоисточној Србији, већ спадају и у најпосећеније и најобимније туристичке 

манифестације. Разлог томе је што управо манифестације овог типа окупљају велики број 

људи, манифестације су разоноде, уживања и опуштања. У истраживању, од музичких 

манифестација у југоисточној Србији као најпосећенија издвојила се Интернационална 

манифестација - „Nisville Jazz“ фестивал у Нишу кога су од укупно 257 анкетираних 

испитаника, посетила 174. Овај податак говори о посећености, популарности, тзв. 

нишком бренду у погледу ове врсте манифестација. Оваква посећеност анкетираних 

испитаника један је од показатеља зашто је управо ова манифестација одлуком 

Министарства културе Републике Србије проглашена манифестацијом од Националног 

значаја. Након Нишког џез фестивала, по посећености Зајечарска гитаријада се нашла на 

другом месту са 62 посетилаца. У истраживању интересантан је податак да чак 67 

испитаника нису посетила ниједну од наведених музичких манифестација. 
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Графикон 8. – Оцена квалитета услуге и организације музичких манифестација 

 

Квалитет услуге и организације музичких манифестација које су испитаници 

посетили оценили су на следећи начин: велики проценат (28,4%) оценили су највишом 

оценом (5), затим оценом добар 3, (25,7%) и оценом врло добар 4 (22,6%).  На основу 

ових резултата закључујемо да организатори музичких манифестација на прави начин 

организују своје манифестације, што потврђује и податак да је веома мали број 

испитаника негативном оценом оценило организацију манифестација (1,2%). 

 

 

Позоришне манифестације 

График 9. – Посећеност позоришних манифестација 

 

 Из приложеног графикона можемо закључити да  позоришне манифестације на 

југоистоку Србије нису посећене као што су то музичке, што говори податак да чак 212 
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испитаника од укупно 257 анкетираних нису посетили ниједну од наведених позоришних 

манифестација. Разлог оваквих резултата поред богате културне понуде многих градова 

и саме организације оваквих манифестација, повезаћемо са старосном структуром 

испитаника и приписаћемо незаинтересованости за културна дешавања.  

 

Графикон 10. – Оцена квалитета услуге и организације позоришних манифестација 

 

С обзиром на слабу посећеност позоришних манифестација и на овом графикону 

можемо видети да већина испитаника није на адекватан начин оценила квалитет и услуге 

организације позоришних манифестација јер их већину није посетила. Укупно 63% 

испитаника који су  посетили одређене позоришне манифестације,  организацију истих 

оценила је оценом 3 (21%). Закључујемо да је организација на средњем нивоу и да у 

наредном периоду треба знатно радити на њој у погледу побољшања како би 

задовољство посетилаца било знатно веће. 

 

 

Фото и филмске манифестације 

График 11. – Посећеност фото и филмских манифестација  
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Када је реч о посећености фото и филмских манифестација, највећи број 

испитаника посетио је Филмске сусрете у Нишу (131) и Међународни фестивал стрипа 

„Нифест“ (48). Реч је о фестивалима који имају традицију постојања, велики број 

посетиоца, већу финансијску помоћ током организације, релативно добро су 

промовисани, окупљају посетиоце свих старосних доби, и имају изузетан значај не само 

за локалну средину града Ниша, већ  за читаву југоисточну Србију. Од укупно 257 

испитаника, као и код претходних манифестација велики број њих (96) није посетило ни 

једну од наведених филмских и фото манифестација.  

Графикон 12. – Оцена квалитета услуге и организације фото и филмских 

манифестација 

 

Испитаници су организацију и квалитет фото и филмских фестивала, уколико 

изузмемо испитанике који нису посетили ни једну од наведених манифестација овог типа 

оценили врло добром оценом 4 (21,8%) и добром 3 (21,0%). Ово су веома добри резултати 

за посећене манифестације из графикона 11.  

 

 

16,7%

21,8% 21,0%

15,2%

3,1%

22,2%

5 4 3 2 1 Нисам 
посетио/ла



 

  47 

 

Књижевне манифестације 

Графикон 13. – Посећеност књижевних манифестација 

 

Највећи број анкетираних испитаника у погледу посећености књижевних 

манифестација је одговорило да нису посетили ниједну од наведених (191). Овакав 

резултат ћемо и овде повезати са већим бројем испитаника старосне доби од 20 до 30 

година, који овом типу уметничких манифестација не придају посебан значај. Од свих 

наведених уметничких манифестација евидентно је да су књижевне поред ликовних 

манифестације најмање посећене од стране наших анкетираних испитаника. 

 

Графикон 14. – Оцена квалитета услуге и организације књижевних манифестација 

 

Као и код посећености књижевних манифестација тако и код оцене квалитета 

организације књижевних манифестација већина испитаника из разлога што их нису 

посетили нису могли да оцене квалитет њихове организације. Од укупно 100% резултата, 

57,6% испитаника у оцењивању квалитета посећених манифестација оценили су 

средњом оценом 3 (20,2%) што значи да у будућности треба посветити више пажње 

организацији.  
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Ликовне манифестације 

Графикон 15. – Посећеност ликовних манифестација 

 

На основу графикона о посећености ликовних манифестација видимо да су 

најмање посећене уметничке манифестације у југоисточној Србији. Како су овакве 

манифестације садржајно повезане са простором који је одувек био инспирација 

уметницима највише су посећене манифестације у Нишу и околини с обзиром да је 

већина испитаника из Ниша. О томе говори податак да је већи број анкетираних 

испитаника (24)  посетило Ликовну колонију „Сићево“. Поред наведених манифестација 

испитаници који од понуђених нису посетили ниједну, навели су следеће ликовне 

манифестације које су посетили: Ликовна колонија „Гамзиград“, Ликовна колонија у 

Г.Топоници коју је основао 1996. године Милић од Мачве, Ликовна колонија "Принчев 

Сан" у Топоници и друге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 16. – Оцена квалитета услуге и организације ликовних манифестација 
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Као и код претходних графикона о оцени квалитета услуге и организације 

манифестација испитаници су, уколико изузмемо оне које нису посетили ниједну од 

наведених ликовних манифестација дали средњу оцену у организацији истих - добар 3  

са 20,2% резултата.  

 

 

Етнографске манифестације 

 

График 17. – Посећеност етнографских манифестација 

 

Велики број испитаника по посећености наведених етнографских манифестација 

издвојило је манифестацију „Етно сусрети“ у Нишкој Бањи која се издваја по традицији 

одржавања, богатом садржају и представљању традиционалних заната, рукотворина, 

народне ношње и националне кухиње. Етнографске манифестације као манифестације 

путем којих се приказују народни обичаји, веровања, ритуали и стари начини 

привређивања становништва, углавном су локалног карактера и углавном привлаче 

посетиоце изнад 40 година старости. Веома мало интересовање за манифестације овог 

типа потврђују резултати истраживања, где 187 анкетираних испитаника (од којих је 

највећи проценат старости од 20 до 30 година) нису посетили ниједну од наведених 

етнографских манифестација. 
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Графикон 18. – Оцена квалитета услуге и организације етнографских манифестација 

 

Највећи проценат анкетираних испитаника (уколико изузмемо оне које нису 

посетили ниједну од наведених манифестација – 41,6%) своје задовољство 

организацијом квалитета етнографских манифестација је оценило оценом 3 (17,5). Ово и 

није толико лоша оцена с обзиром да су овакве манифестације локалног карактера, често 

малих ограничених финансијских средстава намењених за организацију. 

 

 

Гастрономске манифестације 

Графикон 19. – Посећеност гастрономских манифестација  

 

Као што видимо из наведених резултата анкетираних испитаника велики број њих 

посетили су неке од најатрактивнијих гастрономских манифестација у југоисточној 

Србији обухваћени анкетом. То су пре свега „Дани бурека“ у Нишу (110), „Роштиљијада“ 

у Лесковцу (90) и „Белмужијада“ у Сврљигу (43).  С обзиром на храну као један од 

кључних елемената доживљаја туристе, специфичности гастрономије југоисточне 
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Србије где издвајамо хомољске производе (сир, јагње на ражњу), ајвар, лесковачки 

роштиљ, чорбе, љутенице, белмуж, пиротски качкаваљ и др., манифестације посвећене 

овим специјалитетима веома су популарне у Србији пре свега због своје аутентичности, 

начина добијања и укуса.  

 

Графикон 20. – Оцена квалитета услуге и организације гастрономских манифестација 

 

Поред великог интересовања и посећености гастрономских манифестација у 

југоисточној Србији од стране анкетираних испитаника оцена квалитета услуге и 

организације истих није задовољавајућа. Испитаници су на следећи начин извршили 

оцењивање: велики проценат (24,9%)  оценили су средњом оценом (3), затим 23% 

испитаника нису посетиле ниједну од понуђених гастрономских манифестација, док је 

одличном оценом (5) оценило 16,3% испитаника. Овом облику манифестација у 

будућности треба придати већи значај, пре свега у погледу брендирања гастрономских 

специјалитета, обогаћењу туристичког садржаја током трајања манифестација, бољем 

маркетингу и организацији.  
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Манифестације које су део културно-уметничког стваралаштва 

График 21. – Посећеност манифестација које су део културно-уметничког 

стваралаштва 

 

Највећи број испитаника (163) навело је да од понуђених манифестација из 

графикона 21. нису посетили. Остали су највише посетили Међународни студентски 

фестивал фолклора у Нишу (53) и Међународни витешки фестивал „Заштитници 

тврђаве“ (44). Главни разлог посете ова два фестивала у Нишу су пре свега њихова 

атрактивност за студенте и младе људе.  

Графикон 22. – Оцена квалитета услуге и организације манифестација које су део 

културно-уметничког стваралаштва  

 

Као и код посећености манифестација које су део културно-уметничког 

стваралаштва, тако и код оцене квалитета организације истих, већина њих из разлога што 

их нису посетили нису могли да оцене квалитет њихове организације. Од укупно 100% 

резултата, 62,3% испитаника у оцењивању квалитета посећених манифестација оценили 

53

44

2

1

8

7

163

Међународни студентски фестивал фолклора -…

Међународни витешки фестивал „Заштитници …

„Бачија Јасикова“ - Мајданпек

Ускршњи дани фолклора - Мајданпек

Васкршњи етно базар - Куршумлија

Вредне руке Бујановца

Нисам посетио/ла ниједну од наведених …

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

12,8%
9,7%

22,2%

13,2%

4,3%

37,7%

5 4 3 2 1 Нисам 
посетио/ла



 

  53 

 

су средњом оценом 3 (22,2%) што значи да у будућности треба посветити више пажње 

организацији. 

 

 

Регате и мото скупови 

Графикон 23. – Посећеност регата и мото скупова 

 

Из приложеног графикона можемо закључити да  регате и мото скупови као 

забавне манифестације на југоистоку Србије нису посећене као што су то остале 

туристичке манифестације, што говори податак да чак 199 испитаника од укупно 257 

анкетираних нису посетили ниједну од наведених манифестација. Веома мали број 

анкетираних испитаника 21 – навели су да су посетили Међународну регату Дунава и 

њих 19 да су посетили Нишавску регату. Разлоге можемо тражити у атрактивнијим 

манифестацијама ове врсте у Западној Србији. Већина испитаника је навела да су 

посетили друге регате и мото скупове који анкетом нису обухваћени: Грделичка регата 

Јужном Моравом, Мото скуп „Сребрно језеро“, Мото скуп „Трговиште“, Женски мото 

скуп на Совинцу код Салаша – Зајечар и Мото скуп у Зајечару, као и остале у Источној 

Србији. 
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Графикон 24. – Оцена квалитета услуге и организације регата и мото скупова 

 

Највећи проценат у погледу оцене организације мото скупова и регата изузев оних 

који нису посетили ниједну регату и мото скуп (43,2%), припао је оцени добар 3 (20,6%). 

Оцена је солидна с обзиром на мало искуство у организацији истих. 

 

 

Привредне манифестације 

Графикон 25. – Посећеност привредних манифестација 

 

Када је реч о посећености привредних манифестација најпосећенија од наведених 

је Међународни сајам туризма и активног одмора у Нишу. Ово је највећи сајам овог типа 

на југоистоку Србије па и најпосећенија привредна манифестација од стране наших 

испитаника (90). Затим следи Сајам лесковачког домаћег ајвара, зимнице и вина у 

8,2% 7,4%

20,6%

14,0%

6,6%

43,2%

5 4 3 2 1 Нисам 
посетио/ла

90

11

16

11

5

5

143

Међународни сајам туризма и активног одмора у Нишу

Сајам Дунава у Голупцу

Сајам лесковачког домаћег ајвара, зимнице и вина у Лесковцу

Међународни сајам меда и вина у Неготину

Изложба сувенира и туристичких публикација у Лесковцу

„Дани цвећа и меда“ - у селу Кусићу

Нисам посетио/ла ниједну од наведених манифестација

0 20 40 60 80 100 120 140 160



 

  55 

 

Лесковцу (16), Сајам Дунава у Голупцу и Међународни сајам меда и вина у Неготину 

(11). 

 

Графикон 26. – Оцена квалитета услуге и организације привредних манифестација 

 

Највећи проценат анкетираних испитаника су као оцену организације привредних 

манифестација издвојили оцену добар 3 (19,8%), уколико изузмемо оне који нису 

посетили ниједну наведену привредну манифестацију. 

 

 

Спортске манифестације 

Графикон 27. – Посећеност спортских манифестација 

 

Иако спортске манифестације важе за веома посећене манифестације у Свету, у 

југоисточној Србији од стране анкетираних испитаника то и није случај иако су у 

графикону издвојене веће и посећеније. Чак 221 испитаника од укупно 257 колико су 

учествовали у истраживању, нису посетили ниједну наведену спортску манифестацију. 
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Графикон 28. – Оцена квалитета услуге и организације спортских манифестација 

 

Као и код претходних графикона о оцени квалитета услуге и организације 

манифестација испитаници су, уколико изузмемо оне које нису посетили ниједну од 

наведених ликовних манифестација дали средњу оцену у организацији истих - добар 3  

са 21,4% резултата. 

 

 

Графикон 29. - Недостаци у организацији и квалитету манифестација 

 

Из приложеног графикона видимо да је већина испитаника (77%) на питање: „Да 

ли сматрате да постоје одређени недостаци у организацији и квалитету манифестација 

које сте посетили?“ одговорили потврдним одговором и самим тим приметили да постоје 

одређени недостаци. 
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Графикон 30. – Главни недостатак у организацији манифестација 

 

Највећи број испитаника на питање: „Шта сматрате као главни недостатак у 

организацији манифестација?“ одговорило да је на првом месту недовољна ангажованост 

државе за туристичке манифестације (141). Затим следећи веома битан разлог је 

неадекватна реклама - маркетинг (134) и недостатак финансијских средстава (131). Као 

најмањи недостатак у организацији манифестација навели су да је то неадекватан кадар 

анагажован у свим корацима планирања и одржавања манифестација (91 испитаник). 

 

Графикон 31. – Да ли манифестације југоистока Србије имају капацитете за 

снажнији развој туризма 
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На питање: „Да ли сматрате да манифестације које се организују на простору 

југоистока Србије имају капацитете за снажнији развој туризма на овом простору?„. 

Велики број анкетираних испитаника (95%) је одговорило позитивно, да манифестације 

југоистока Србије имају велике капацитете за снажнији развој туризма у овом региону 

Србије, док свега 5% испитаника анкете не верује у то. 

 

С обзиром да анкета није свеобухватна, нити може бити, испитаницима је дата 

могућност да оставе слободан коментар о туристичким манифестацијама у југоисточној 

Србији, организацији и њиховим недостацима које су уочили током посете. Неки од 

коментара били су: да је веома нестручан радни кадар ангажован на организацији 

манифестација, како се већина организује за локално становништво због дружења, а не 

ради привлачења туриста, без амбиције да се манифестације промовишу у целој држави. 

Затим да већина манифестација нема адекватан маркетинг, неукусно одрађени 

пропагандни материјал, као и то да већину манифестација организује локална 

самоуправа или културна установа чија су финансијска средства ограничена па је 

неопходна помоћ државе. Поједини учесници анкете правили су паралелу између 

Југоисточне и Западне Србије истичући бољу организацију, већу посећеност, 

популарност и бољи маркетинг манифестација у Западној Србији. Такође, већина  њих 

је истакла да је неопходна боља сарадња са околним општинама и пограничним земљама 

ради боље организације истих, као и да је неопходан јасан календар манифестација који 

је регионално усклађен како би публика била усмерена према местима збивања. 

Поједини испитаници истакли су да предност треба дати мање познатим 

манифестацијама и да управо развој манифестација на југо-истоку Србије може да 

допринесе развоју туризма не само на локалном него и на регионалном нивоу, ако 

изузмемо Џез фестивал у Нишу, Зајечарску гитаријаду и још пар њих.  Један испитаник 

је истакао проблем недостатака садржаја и разноврсност истог, удаљеност и лошу 

саобраћајну доступност до места одржавања манифестације и време одржавања, јер се 

обично у то време одржавају фестивали у другим крајевима Србије, који задржавају своје 

локалне/регионалне посетиоце. Између осталог уз паметније и циљаније оглашавање и 

заокруженији, конкурентнији садржај, локалне и регионалне манифестације би привукле 

још више посетилаца и  манифестациони туризам довеле до вишег нивоа. 
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ЗАКЉУЧАК 

 

 

Поред бројних природних туристичких вредности, материјалног и духовног 

наслеђа на простору југоисточној Србији, специфичност овог региона огледа се у 

манифестацијама које представљају значајан потенцијал за развој туризма. Из свега 

претходног наведеног у раду видимо да се у региону Јужне и Источне Србије одржавају 

многобројне разноврсне туристичке манифестације. У овом раду извршено је 

истраживање ради прикупљања података и обраде информација о посећености 

туристичких манифестација, квалитету пружене услуге, њиховој организацији и главним 

недостацима у циљу указивања на тренутно стање као и могуће потенцијале, перспективе 

и улоге манифестационог туризма у развоју укупног туризма југоисточне Србије.  

 

Истраживање спроведено анкетирањем указује на одређене недостатке уочене од 

стране анкетираних испитаника. Основни разлози слабе посећености туристичких 

манифестација и недостаци у организацији истих до којих се дошло истраживањем су: 

недовољно осмишљен и креативан програм манифестација, недостатак имиџа и 

позиционирање на туристичком тржишту, недостатак сарадње између организатора, 

смештајног сектора и туристичких агенција, непостојање стратегије развоја овог вида 

туризма, недостатак смештајних капацитета, низак ниво јавног и локалног превоза за 

време одржавања манифестација, недостатак стратешких смерница и адекватна 

промоција манифестација, недовољно средстава за организацију, нестручност људи у 

организацији, недовољно знања, едукације и непраћење савремених трендова нарочито 

од стране старијих запослених у туризму, бесадржајне манифестације и многи други. 

 

Сходно недостацима да би се омогућио даљи, квалитетнији развој 

манифестационог туризма, један од основних предуслова је коришћење савремених 

сазнања из ове области, као и препознавање неопходности улагања у истраживање, којим 

би се на време препознале промене у потребама и захтевима туриста, у циљу њиховог 

привлачења и задржавања њиховог интересовања. Такође од великог значаја за развој 

овог сегмента туризма је стварање регионалне стратегије развоја манифестационог 

туризма. 

 



 

  60 

 

Резултати истраживања такође показују да одређене манифестације статистички 

значајно привлаче посетиоце, али у односу на сопствене могућности, њихова привлачна 

снага није довољна, нити је у потпуности искоришћена. 

 

Организовање видова манифестационог туризма у недовољно развијеним 

просторима као што је регион југоисточне Србије представља и један од примарних 

основа за развој туризма, а тиме и почетак укупног привредног развоја региона. 

Планским организовањем туристичких манифестација, дошло би се до повезивања са 

другим потенцијалима односно другим видовима туризма, који такође промовишу 

својим специфичностима простор одржавања. Туристичке манифестације у региону 

југоисточне Србије на коме гравитирају путни правци међународног и националног 

значаја повезивањем са транзитним туризмом, дају могућност путницима у транзиту 

боље упознавање туристичких вредности и манифестација тих насеља. Обзиром да се 

већина манифестација одржава у сеоским насељима, манифестациони туризам је један 

од потенцијала који може допринети постепеном развоју сеоског туризма.  

 

Организовање привредно-туристичких манифестација пружају могућности 

многим неразвијеним општинама југоисточне Србије да промовишу своје привредне 

производе, а исто тако и да привуку инвестиције из развијених општина из Србије и 

иностранства. Привредне, забавне и етнографске туристичке манифестације југоисточне 

Србије значајно могу утицати на развој туризма и укупне привреде у неразвијеним 

насељима и послужити као покретач укупних туристичких кретања ка недовољно 

развијеним насељима који још нису афирмисани и валоризовани. Јер су управо ове 

манифестације највише повезане са руралним, ловним, риболовним, гастрономским, 

верским и културним видовима туризма. 

 

Развојем и унапређењем постојећих манифестација, као и увођење нових 

туристичких манифестација у југоисточној Србији могло би се много учинити по питању 

развоја туризма. Јер развојем манифестационог туризма, регион југоисточне Србије би 

могао манифестације учинити једним од својих заштитних знакова и у том смеру градити 

имиџ. 

 

Из свега наведеног може се закључити да манифестациони туризам на подручју 

југоисточне Србије може постати значајан фактор унапређења туризма уопште. Такође 
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може се издвојити као самостални вид туристичких кретања уз претходно 

превазилажење постојећих проблема и планско осмишљавање развоја на нивоу региона.  
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ПРИЛОЗИ 

 

Прилог бр.1: Упитник 

  

 

 1. Пол: 

 

 М 

 Ж 

 

2. Старосна структура: 

 

а) до 20 година; 

б) 20-30 година; 

в) 30-40 година;  

г) 40-55 година; 

д) преко 55 година. 

 

3. Место становања: ______________________ 

 

4. Стручна спрема: 

 

а) основно образовање или без образовања; 

б) средње образовање; 

в) више образовање; 

г) високо образовање (дипломске, мастер и докторске студије). 

 

5. Брачни статус: 

 

а) неожењен/неудата; 

б) ожењен/удата 

 

6. У ком сектору сте запослени?  

 

а) Пољопривреда и шумарство 

б) Индустрија, грађевинарство и производно занатство 

в) Услужни сектор (саобраћај, туризам, трговина, угоститељство, банкарство, комунална 

привреда) 

г) Образовање, наука, култура, медији, здравство и социјална заштита 

д) Незапослени 

ђ) Студент или ученик 
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НАПОМЕНА: 

У наредном делу су дата питања о посећености манифестација које се организују на 

простору југоисточне Србије. Манифестације су подељене по врстама. Узима се у обзир 

посећеност одређених манифестација у претходних 5 година. 

 

7. Да ли сте посећивали следеће музичке манифестације? (у претходних 5 година)  

 

а) Интернационални „Nišville Jazz“ Фестивал – Ниш; 

б) Нишки фестивал дечје музике „Мајска песма“; 

в) Међународни фестивал духовне музике „Музички едикт“ – Ниш; 

г) Царевчеви дани – Велико Градиште; 

д) „Мокрањчеви дани“ – Неготин; 

ђ) Зајечарска гитаријада; 

е) „Хомољска Саксофонијада“ – Жагубица; 

ж) Сабор фрулаша „Дани Саве Јеремића“ – Ражањ; 

з) Музички фестивал „Overload” - Владичин Хан; 

и) Фестивал Дечјих песама „Наша радост“ – Прешево; 

ј) Нисам посетио/ла ниједну од наведених манифестација. 

 

8. Да ли сте посећивали неке од следећих позоришних манифестација? (у претходних 5 

година) 

 

а) „Нушићеви дани“ – Смедерево; 

б) Фестивал драмских аматера села Србије (ФЕДРАС) – Мало Црниће; 

в) Глумачке свечаности „Миливоје Живановић“ – Пожаревац; 

г) Смотра драмских аматера Поморавља и Подунавља – Пожаревац; 

д) Сусрети професионалних позоришта Србије „Јаоким Вујић“ – Зајечар; 

ђ) Дани Зорана Радмиловића – Зајечар; 

е) Међуокружна смотра аматерских позоришта јужне Србије – Лебане; 

ж) „Борини позоришни дани“ – Врање; 

з) Нисам посетио/ла ниједну од наведених манифестација. 

 

9. Да ли сте посећивали неке од следећих филмских и фото манифестација? (у 

претходних 5 година) 

 

а) Филмски сусрети“ у Нишу; 

б) Жене сликари – Мајданпек; 

в) Међународна фото колонија „Ђавоља Варош“; 

г) Силафест – Велико Градиште; 

д) Међународни фестивал стрипа „Нифест“ – Ниш; 

ђ) Нисам посетио/ла ниједну од наведених манифестација. 
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10. Да ли сте посећивали неке од следећих књижевних манифестација? (у претходних 5 

година)  

 

а)Међународни фестивал поезије Смедеревска песничка јесен; 

б) Међународна књижевна колонија Сићево; 

г) Међународни књижевни дани „Драинчеви сусрети“ – Прокупље; 

ђ) Фестивал културе младих Србије – Kњажевац; 

е) „Читалачка значка“ – Пирот; 

ж) Нисам посетио/ла ниједну од наведених манифестација. 

 

11. Да ли сте посећивали неке од следећих ликовних манифестација? (у претходних 5 

година)  

 

а) Ликовна колонија „Графика“ – Смедерево; 

б) Ликовна колонија „Сићево“; 

в) Међународна ликовна колонија „Меморијал Боже Илића“ – Прокупље; 

г) Посетио/ла сам неку другу манифестацију; 

д) Нисам посетио/ла ниједну од наведених манифестација. 

 

11. а) Ако је одговор на претходно питање био нека друга манифестација, молим Вас, 

упишите назив те манифестације: ______________________ 

 

12. Да ли сте посетили неку од следећих етнографских манифестација? (у периоду од 

претходних 5 година)  

 

а) „Етно Фест“ у Kладову; 

б)„Јоргован Фест“ – Мироч; 

в) Косидба на Плавинцу; 

г) „Етно сусрети“ у Нишкој Бањи; 

д) Нисам посетио/ла ниједну од наведених манифестација. 

 

13. Да ли сте посетили неку од следећих гастрономских манифестација? (у претходних 5 

година)  

 

а) Роштиљијада у Лесковцу; 

б) Белмужијада – Сврљиг; 

в) Дани бурека у Нишу; 

г) Сајам пиротске пеглане кобасице; 

д) Дањи Азањске погаче – Смедеревска паланка; 

ђ) Пасуљијада у Великом Градишту; 

е) Жумаријада у селу Kладурово; 

ж) Нисам посетио/ла ниједну од наведених манифестација. 
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14. Да ли сте посетили неку од следећих манифестација које су део културно-уметничког 

стваралаштва? (у претходних 5 година)  

 

а) Међународни студентски фестивал фолклора – Ниш; 

б) Међународни витешки фестивал „Заштитници тврђаве“ – Ниш; 

в) „Бачија Јасикова“ – Мајданпек; 

г) Ускршњи дани фолклора – Мајданпек; 

д) Васкршњи етно базар – Куршумлија; 

ђ) Вредне руке Бујановца; 

е) Нисам посетио/ла ниједну од наведених манифестација. 

 

15. Да ли сте посетили неку од наведених регата или мото скупова? (у претходних 5 

година) 

 

а) Међународна регата Дунавом 

б) Регата Моравске тајне“ у Великој Плани; 

в) Нишавска Регата; 

г) Власинска регата на Власинском језеру; 

д) Посетио/ла сам неку другу манифестацију; 

ђ)Нисам посетио/ла ниједну од наведених манифестација. 

 

15. а) Ако је одговор на претходно питање био нека друга манифестација, молим Вас, 

упишите назив те манифестације: ______________________ 

 

16. Да ли сте посетили неке од наведених привредних манифестација? (у претходних 5 

година)  

 

а) Међународни сајам туризма и активног одмора у Нишу 

б) Сајам Дунава у Голупцу; 

в) Сајам лесковачког домаћег ајвара, зимнице и вина у Лесковцу; 

г) Међународни сајам меда и вина у Неготину; 

д) Изложба сувенира и туристичких публикација у Лесковцу; 

ђ) Дани цвећа и меда“ - у селу Kусићу; 

е) Нисам посетио/ла ниједну од наведених манифестација. 

 

17. Да ли сте посетили неке од наведених спортских манифестација? (у претходних 5 

година) 

 

а) Државно првенство у једрењу у Голупцу; 

б) Међународни сабор ловаца у Нишу; 

в) Рафтинг Нишавом у Пироту; 

г) Бициклијада у Блацу; 

д) „ЈУМП“ – Међународни атлетски скакачки митинг у Димитровграду; 

ђ) Посетио/ла сам неку другу манифестацију; 

е) Нисам посетио/ла ниједну од наведених манифестација. 
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17. а) Ако је одговор на претходно питање био нека друга манифестација, молим Вас, 

упишите назив те манифестације: ______________________ 

 

18. Молим Вас, да оцените квалитет услуге и организације манифестација које сте 

посетили? (1 - најмања оцена, 5 - највиша оцена)  

 

 1 2 3 4 5 Нисам 

посетио/ла 

Музичке 

манифестације 

      

Позоришне 

манифестације 

      

Филмске и 

фото 

манифестације 

      

Књижевне 

манифестације 

      

Ликовне 

манифестације 

      

Етнографске 

манифестације 

      

Етнографске 

манифестације 

      

Гастрономске 

манифестације  

      

Културно 

уметничке 

манифестације 

      

Регате и мото 

скупови 

      

Привредне 

манифестације 

      

Спортске 

манифестације 

      

*Ово питање захтева један одговор по реду 

 

19. Да ли сматрате да постоје одређени недостаци у организацији и квалитету 

манифестација које сте посетили?  

 

а) Да 

б) Не 

 

20. Шта сматрате као главни недостатак у организацији манифестација?  

 

а) Новац; 

б) Неадекватан кадар; 

в) Неадекватна реклама; 

г) Недовољна ангажованост државе; 

д) Друго. 
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20. а) Ако је одговор на претходно питање био друго, молим Вас, упишите разлог/е за 

недостатке у организацији и квалитету манифестација на југоистоку Србије: 

______________________ 

 

21. Да ли сматрате да манифестације, које се организују на простору југоистока Србије, 

имају капацитета за снажнији развој туризма на овом простору?  

 

а) Да 

Б) Не 

 

22. С обзиром да анкета није свеобухватна нити може бити, молим Вас, да у овом делу 

дате Ваш, слободан коментар о манифестацијама које се организују на простору 

југоисточне Србије: ______________________ 

 

 

Хвала Вам на стрпљењу, одговорима и сарадњи! 


